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Bu eser, İstanbul Su Külliyatı Projesi kapsaınında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanafizasyon İdaresi tarafından 
finanse edilmiştir. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ali Müfit Gürtuna ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürü Sayın Prof.Dr. Veysel Eroğlu olmak üzere, eserin hazırlanınası ve yayınında gerekli katkı ve desteği sağlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanı Sayın Şeııol Demiröz' e ve ilgili belediye mensupianna teşekkürü borç biliriz. 

Eserin hazırlanmasında büyük bir özveri ile çalışan İstanbul Araştırmaları Merkezi akademisyen, uzman, uzman yardımcısı ve çalı
şanlarına teşekkür ve takdirlerimizi sunarız. 

Doç.Dr.AHMET KAL'A 
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Proje ve Yayın Yönetmeni 

ProfDr.AHMET TABAKOÖLU 
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Çaltşma Heyeti Başkanı 
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SUNU Ş 

İstanbul'u korumak görevimiz ve tarihi sorumluluğumuzdur. Sorumluluğunu üstlendiğimiz İstanbul 
şehrinin kimliğini korumayı ve bu kimliğin çeşit l i  yönleriyle araştırı lınasını sağlamayı da asli gö
revlerimizden sayıyoruz. 

Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanacak kitaplarla, İstanbul'un geçmişiyle bugünü 
ve geleceği arasında kopan bağların yeniden bel l i  ö lçüde kurulabi leceğine i nanıyoruz. B izlerin ve 
yeni kuşakların bu kitapları okuyarak İstanbul'u daha çok seveceğimizi ve İstanbul'da yaşamanın 
b ir  ayrıcal ık olduğunu daha iyi kavrayarak öğreneceğimizi ümit ediyoruz. 

Bu anlamda yürüttüğümüz en önemli kültürel çalışmalarımızdan biri olan İstanbul Külliyatı Proje
si, Türk arşivlerinde bulunan İstanbul' la i lgi l i  belgeleri önce bel l i  konular etrafında kronolojik ola
rak yayınlamayı ve ardından değişik açı lardan yorumlamayı hedeflemektedir. Böylece çok ihmale 
uğramış  şehriınİzin tarihi ve kültürü bütün yönleriyle ortaya konulmuş olacak ve yapı lması gere
kenler konusunda herkesin yaradanabiieceği sağlam bir zemin ve güveni l ir zengin bir kaynaklar 
kül l iyatı vücut bulacaktır. 

Bu  kapsamda yer alan ve İSKİ tarafından yayınlanan İstanbul Su Külliyatı Projesi de, İstanbul'da 
su meselelerin in bütün yönlerini ortaya koyacak ve yeni çal ışmaların yapı lmasını  mümkün kı lacak 
arşiv belgelerini tasn ifli olarak günyüzüne çıkarıyor. Su kaynakları, su yol ları, i siile ve dağıtım 
meseleleri, vakıf sular, tat l ı  sular, kontrol mekanizmaları, su ile i lgi l i  müesseseler, çeşmeler, sebi l
ler, şadırvanlar, havuzlar, bendler, terazi ler, su verilen kurumlar, hukuki muameleler. . .  Bütün bu 
konularla i lgi l i  birinci dereceden kaynaklar bu çalışma i le i lgi l i lerin hizmetine sunulmuş oluyor. 

Bu düşüncelerle başta İSKİ Genel Müdürü Prof.Dr.Veysel Eroğlu olmak üzere, bu önemli projenin 
hayata geçiri lmesinde büyük emek harcayan projede yer alan hocalarımıza ve tüm emeği geçeniere 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Yayımladığımız İstanbul Su Külliyatı'nın onuncu cildini i l im alemine ve İstanbul lulara sunmaktan 
kıvanç ve bahtiyarlık duyuyorum. 

Ali Müjit Gürtuna 
istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 





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 i le bezenmiş, Dünya'nın ineisi bir şehirdir. 

İstanbu l 'un su meselesi, tarihi kadar eskidir. Şehir içinde yeterl i kaynakların bulunma
yışı, suyu şehir dış ından getirilmesi mecburiyetini doğurmuştur. 

Atalarımız bu şehri 1 453 'de fethettikten sonra şehrin tabiatla bütünlüğünü bozmamış
lardır. Suyun tedariki ve dağıt ımı hususunda çal ışmalar başlamış, şehrin her yerine vakıf olarak, 
yüzlerce çeşme ve sebi l  yap ı lmıştır. Dışarıdan getirilen suların çeşme ve sebi l ler vasıtasıyla 
ihtiyaç sahiplerine u laştırı lması İstanbul'da kendine has bir "Su medeniyeti" n i  meydana ge
tirmiştir. 

İstanbulumuzda fethin sonrası dönemlerde ecdadımız tarafından yaptır ı l ıp h izmete açı
lan su tesisleri i le kişi başına gün lük su temini 1 50 lt .  seviyesine yükselmiştir. Bu seviyede bir 
su kul lanımının bugün bile ancak temin edilebildiği dikkate a l ınacak olursa Osman l ı  Devleti 
döneminde gerçek bir su medeniyetinin yaşandığı ortadadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İSKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul 'a  su temini konusunda tarihteki bu su medeniyetini asrımıza 
taşıma azim ve kararlığındadır. Bu hedefe u laşmak için İSKİ tarafından, Bulgaristan s ın ırından 
Bolu'ya kadar bütün su kaynaklarından istifade imkanı sağlayan projeler gel iştirilmiş ve uygu
lamalar başlatı lmıştır. İSKİ 'n in hedefi İstanbul'da kişi başına günde 250 lt. su temin etmektir. 

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

Ecdadımızın yapmış olduğu bu değerlere sahip çıkmanın ilk adımı, bunların tanınması 
ve tanıt ı lmasıdır. Bu sahadaki ihmal ve noksan ı gidermek gayesi i le kurulan İstanbul Araştır
malan Merkezi, İstanbul 'a  ait tarihi su defterleri üzerinde çal ışmalar yapmaya başlamıştır. Bu 
çal ışmaların ne kadar titizlikle yapı ldığını, bu konuda büyük gayretler sarfedi ldiğin i yakinen 
bil iyorum. Bu eseri çıkarmak için fedakarane gayret sarfeden araştırmacı larımızı gönülden teb
rik ediyorum. Bu araştırmanın ürünü olarak ortaya çıkarı lan İstanbul Su Külfiyatı'nın onuncu 
ci ldini İstanbullulara sunmaktan gurur duyuyorum. 

Prof Dr. Veysel Eroğlu 
İSKİ Genel Müdürü 





ESER HAKKINDA 

Ma-i Lezfz-5 'in Kaynakları 

İstanbul Şer'iyye Sicilieri Md-i Lezfz Defterleri-5 adı i le yayına hazırladığımız eser, İstanbul 
Şer 'iyye Sicilieri Md-i Lezfz Defterleri-4 adı i le yayınlanan eserin devamıdır. Eser, İstanbul 
Mi.iftülüğü Şer' iyye Sici i ieri Arşivi Havass-ı Refıa (Eyüp) Mahkeı�esi sici l defterleri arasında yer 
alan 3 1 4  numaralı defterin son kısmı i le, 323 numaralı defterin baş tarafını ihtiva etmektedir. Eserde 
yer alan belgeler, belirti len ma-i lezlz defterinden kayıt s ırasına göre bel irlenen belgelerden 
oluşmaktadır. Eser, su i le i lgi l i 1 80 1 - 1 806 tarihleri arasında yer alan hi.iccet kayıtlarını ihtiva 
etmektedir. 

· 

Ma-i Lezfz-5'i Oluşturan Belgelerin Ana ve Alt Konuları 

Eseri oluşturan su i le i lgi l i  h i.iccet kayıtlarının ana konusunu vakıf ve mülk suların satı lması, satın 
alınması, kiralanması, mirasen intikali, tahsisi, kul lanı lınası ve kul landırı lmasına dair kayıtlar 
oluşturmaktadır. Bağl ı konular olarak da vakıf ve mülk su ların isale hatları, suyun bağlandığı semt 
ve cihet (çeşme, cami, çiftlik, ev vs.) ile bağlanan suyun miktarı, suyu daha önce kul lanan ve son 
kullanan kişi veya kişi ler gibi konulardır. Bu ana ve alt konular aşağıda tablo olarak gösteri lmiştir. 

Tablo 1: 
Ma-i Lezfz Defterleri-5 'i Oluşturan Ana ve Alt Konular 

DEFTERI ANA ISALE SUYUN KATMA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN SUYUN SUYUN BAG Ll SUYUN BAG Ll BAGLAN AN/ 
SAYF!V HATTI TAHSIS ADI KULLANAN ALANlN/ BAG Ll BAGLANDIGI OLDUGU BAGLAN DI OLAN SATILAN 1 

BELGE NO ( Suyolu ) OLUNDUGU (Suyu Katanın Adı) ŞAHlS KİRALA YANlN 1 OLDUGU M AH AL CIHET Gl CiHET SUYUN KiRAYA 
VAKlF (daha lincc) KENDiSiNE SU MAHAL (sun) (ı.laha lim:c) (snn) MIKTARl VERiLEN 1 

iNTiKAL EDENiN (tlaha üm:c) (c.l;ıha linı.:c) MIRAS KALAN 
VEYA SU SUYUN 

BAGLANANIN MIKTARl 
AOI(son) 

3 ı 4/16/2 Sultan Bayezit Mehmet Feyzullah Ağa Kalenderhane Ev 0.5 masura 0.5 masura 
A •a 

314/17/1 Kırkçeşme Haınami Ahmet Mehmet Abdiillalif Ağa Mustafa Paşa Terazi Ev 0.5 masura 0.5 masura 
Fatih Sultan Ağa Efendi 

Mehmet 
314/17/2 Kırkkemer Mehmet Ağa Habibe Hatun Mehmet Esat Çelebioğlu Ev 0.5 masura 0.5 masura 

Bey 
314/18/1 Fatih Sultan Mehmet Ağa Rabia Hattın Hamdullah Ağa Miırıar Sinan Ev 1 .5 çuvaldız 1 .5 çuvaldız 

Mehnıeı 
314/19/1 Kırkçeşme HasanA 1a Aoop Nalbanı Meslek Ev 0.5 masura 0.5 masura 
314/1912 Haslar kadısının nizama uyulmasına dair buynıltusu 
314/19/3 Kırk çe ş me Hamami Ahıııet Mehnıet Zoyca Terazi Ev 0.5 masura 0.5 masura 

Fatih Sultan Ağa Efendi 
Mehnıet 

314/20/1 Kırkçeşıne Hamami Ahmet Mehmet Ebubekir Efendi Meslek Ev 0.5 masura 0.5 masura 
Faıih Ağa Efendi 

Sultan 
Mehnıet 

314/2111 Kırkçeşme Derviş Paşa Rukiye Hatun Seyiı Hasan Ev 0.5 masura 0.5 rnasura 
31412il3 Kırkçeşme Hamami Alırnet Rukiye Hatun Halil Efendi 1 masura 1 masura 

Ağa 
3 ı 4123/1 Kırkçeşıne Mehmet Arif Elvatızade Ev 2 masura 2 masura 

Efendi 1 çuvaldız 1 çuvaldız 
314/23/2 Kırkçeşıne Süleyman Ağa Lebibe Hanım Zübeyde Hanım Emin Bey - Ev 1 masura 1 masura 
314/24/1 Osman Ağa Mehnıet Sait Bey 1 çuvaldız 1 çuvaldız 
314125/1 Kırkçeşme Derviş Paşa Selvik Mehmet Akbıyık Ev - 2.5 masura 2.5 masura 

Şemsettin Efendi 
Hatice Saide 

Hanım 
314/25/2 Kırkçeşme - Hamami Ahnıet Mehnıet Abdülkadir Ayasofya Kubbe Ev 0.5 masura 0.5 masura 

Fatih Sultan Ağa Efendi Etendi 
Mehnıeı Fatnıa Hanım 

314/26/1 Valide Bolila Abdi Subaşı Ev 0.5 masura 0.5 masura 
Sultan 

314/2612 Sullan Mehmet Paşa Mustafa Ağa 0.5 masura 0.5 masura 
Süleyman 

HÜCCET 
KAYIT 
TARIHI 

10.12.1801 

19.12.1801 

4. 1.1802 

1 3.1. 18C2 

ı 6. 1.1802 

21 ı 1802 

10.2.1802 ' 

5.3.1802 

16.3.1802 

19.3. ı 802 

24.3.1802 

21.11802 

23.3. ı 802 

29.3.1802 

5.4. ı 802 

8.4.1802 

10.4. ı 802 



XII İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ 

DEFTERI ANA ISALE SUYUN KATMA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN SUYUN SUYUN BAGLI SUYUN BAG Ll BAGLAN AN/ HÜCCET 
SAYFN HATTI TAHSiS ADI KULLANAN ALANlN/ BAG Ll BAGLANDIGI OLDUGU BAGLANDI OLAN SATILAN 1 KAYIT 

BELGE NO (Su yolu) OLUNDUGU (Suyu Katanın Adı) ŞAHlS KIRALAYANlN I OLDUGU MAHAL CiHET GI CiHET SUYUN KIRAYA TARiHi 
VAKlF (d;ılıa öm:e) KENDISiNE SU MAHAL (Süll) (daha ilncc) (sn n) MIKTARl VERiLEN 1 

iNTIKAL EDENIN (Jaha iincc) (daha linc.:c) MiRAS KALAN 
VEYA SU SUYUN 

BAGLANANIN MiKTAlU 
ADI(son) 

314/2711 Sultan Bayeziı Kasını Efendi Şerife Halice Osman Ağa Defterdar Ev 1 masura 1 masura 29.4. ı 802 
Hanım Ahmet Çelebi 

314/28/1 Kırkçeşıııe Yusuf Efendi Kışla 0.5 masura 0.5 masura 2.5.1802 
314/28/2 Ayasofya Mustafa Ağa El vanzade Ev 0.5 masura 0.5 masura 4.5. ı 802 
3 ı 4/29/1 Avasofva Mustafa Ağa Elvanzade Ev 1 masura 1 masura 4.5. ı 802 
3 ı 4/29/2 Fatih Sultan Ali Efendi Ömer Hulusi pıiııkçuyokuş Çeşıııe 0.5 masura 0.5 masura 14.5.1802 

Mehmet Şerile Faıma Efendi u 
Hanım 

314/30/1 ISüieymaniy Alııııet Atıf Firuz Ağa Ev 1 masura ı masura 20.5.1802 
e cami Efendi 

·" 4/3111 Fatih Sultan Osman Ağa Çuha Siileyman Molla Aşki Çeşıııe 0.5 masura 0.5 masura 24.5.1802 
Mehmet Ağa mahallesi 

_ı 14/3112 Kırkçeşıne Hafız Mehmet Ayşe Hmııın Seydi Ali Paşa Molla Giirani Ev-arsa 2 masura 2 masura 26.51802 
Efendi Abdiirnıhiııı Emine Hattın 

Şekip Bey Esma Hatun 
Üınnıjjgülsünı 

Harun 
314/3211 Ahmet Kamil Rı fat Salih Bey Kuruçeşme Sahilhane 3 masura 3 masura 30.5.1802 

Bey 
314/32/2 Gazi Hasan Kara Mehmet Mehmet Ağa Mehmet Sadık Kaliçeci Arsa 0.5 ırk'lsura 0.5 masura 28.5.1802 

Paşa Paşa Ağa Hasan Çelebi 
Sultan 

Siilevman 
314/3311 Mustafa Ağa Sarı Mehmet Efendi Alııııet Atıf Nurettin Çeşıııe 1 masura 1 masura 8.6.1802 

Güzelce Mehmet Efendi 
Mehmet Paşa Paşa 
Sultan Selim 

314/3411 Ahmet Mustafa Ağa Ruhşah Kadın Ahmet Esat Ali Paşa-yı Ev 1.5 masura 1.5 masura 4.6.1802 
Kethüda Efendi At ik 
Sultan 

Süleyman 
Köprülü 

.1 14/.14/2 Sultan Hasan Ağa Ruhşah Kadın Ahmet Esat Fatma Sultan Ev 0.5 masura 0.5 masura 5.6.1802 
Süleyman Efendi 

.114/3511 Kırkçeşıııe Hamanıizade Halil Efendi Mehmet Efendi Hacı Bayram Terazi Ev 0.5 masura 0.5 masura 17.6.1802 
Ahmet Ağa Veli 

.ı 14/3611 Kı rkçeşme Haınaıni Ahmet Halil Efendi Abdurrahman Uzunçarşı Yavaşça Şahin Ev 0.5 masura 0.5 masura 5.7.1802 
Ağa �a 

.ı 14/36/2 Gazi Mahmut Mustafa Münir Kıztaşı Ev ı masura 1 masura 10.7.1802 
Paşa Etendi 

314/.1711 Valide Sultan Alite Hatun Ayşe Hatun İsmail Efendi Mustafa Bey Ev 0.5 masura 0.5 masura 22.7. 1802 

.ı 14/37/2 Sultan Bayeziı Hacı İsmail Ayşe Hattın 0.5 masura 0.5 masura 22.7.1802 
Etendi 

314/3811 Ayasofya Şerife Zelıra Seyyit Mehmet 0.5 masura 0.5 masura .11.3.1813 
Harun Reşit Ağa 

:ı 14/38/2 Kırkçeşme Mehmet Hacı Küçük Ev 0.5 masura 0.5 masura 6.8. ı 802 
Şeınsettin 1 hilal ı hilal 

314/.1911 Kırkçeşıııe İsınail Efendi Süleyman Ağa Cezeri Kasım Ev 0.5 masura 0.5 masura ı 6.8. ı 802 
Paşa 

·" 4/3912 Ayasofya Seyyiı Selime Harun Orağınan Arsa Ev 0.5 masura 0.5 masura 21.8.1802 
Mehmet Reşit 

314/40/1 Kı rkçeşı ııe Abide Hanım Fatına Hanım 5_çuvaldız 5 _S:tıvaldız 4.9.1802 
.ıl4/40/2 Kı rkçeşme İbrahim Efendi Şiicaettin Ev 2 masura 2 masura 4.9.1802 
.114/41/1 Ayvad Alunet Ağa 1 masura ı masura 12.9.1802 

l_2ıvaldız 1 çuvaldız 
.114/4211 Kırkçeşme N uma n Bey Ali nı Bey Ev 0.5 masura 0.5 masura 10.10.1802 
314/42/2 Kırkçeşme Reisiilküt- Mehmet Ağa Kara ki Ev 0.5 masura 0.5 masura 10.10.180.1 

tap Avni Hüseyin 
Efendi 

·" 4/4311 Çitiehavz - Ebubekir Ri fat Salih Bey Hobyar Ev 1.5 masura 1.5 masura 26.9. ı 802 
Efendi 

314/43/2 Kırkçesme Mustafa A -,a Azi me Hmmn Hoca Paşa 1 masura ı masura 15.10.1801 
314/4411 Ayasofya Mustafa AQa Ayşe Hanıın Elvanzade l_çuvaldız l_2ıvaldız 15.10.1801 
314/44/2 Kırkçeşıne İbrahim Etendi Girilli Mehmet 1 masura 1 masura 11.10.1802 

Reli Efendi 
.114/4511 Kı rkcesme Fatına Hanım Hasaıı Şakir B'ôl' Abdullah Ağa Ev 0.5 masura 0.5 masura ı.ı. 10.1803 
.114/45/2 Kırkçeşme İbrahim Efendi Ümınligülsiinı Samıç 0.5 masura 0.5 masura l l  10.1802 

Hanını 
314/4611 Mehmet Bey Ömer Beyefendi L'Leraği Hamza Ev 0.5 masura 0.5 masura 17.10.1802 



İST AN BUL SU KÜLLİY A Tl 

DE HER! ANA iSALE SUYUN KATMA SUYUN SUYU SUYU SATlN 
SAYFN HATTI TAHSiS ADI KULLANAN ALANlN/ 

BELGE NO ( Suynlu ) OLUNDUGU (Suyu Katanın Adı) ŞAHlS KiRALA YANlN 1 
VAKlF (daha üııcc) KENDiSINE SU 

iNTiKAL EDENIN 
VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADl(son) 

314/4711 Kethüda İbrahim 
Efendi 

314/47/2 Kırkçeşıne Sara yi Hazinedar Alitap 
Hüsnüşah Usta 

Ayşe Kadın 
314/4811 Kırkçeşme Hüsnüşah Hazinedar Atitap 

Ayşe Kadın Usta 
314/48/2 Hatice Hanını 
.'14/4911 Sultan Mührüveş Şeyh Mehmet 

Süleyman Usta Emin Efendi 
314/4912 Sultan Kamilzade Ayn\ıayat 

Süleyman Halil Ağa Kadın 
314/50/1 Sultan Halil Ağa Hasan Efendi 

Süleyman 
314/50/2 Kırkçeşme Seyyit Ahmet Giridi Mehmet 

A �,a Reti Efendi 
314/51/1 Valide Sultan Ş eri fe Fatımı Molla 

Eınetullah 
Hat un 

314/51/2 Haseki Sultan Nunıan Efendi Halil Ağa 

314/5211 Avasofva Osman A -,a Numan Bey 
314/52/2 Keınerler Süııne\i Ali Paşa Numan Bey Kıbrısi Ali Ağa 
314/5311 Kemerler Süııne\i Ali Paşa Nuınan Ağa Kıbnsi Ali Ağa 
.ı 14/5312 Abdülvahit Hafız Abdullah 

Bey Efendi 
.ı 14/5411 Kırkçeşme Hatize Hatun Fatma Hatun 
.ı 14/5412 Süleyman Ağa Mehmet Tayfur 

Efendi 
314/54/3 Osman Fatma Ha tu n Enıetullah Hatun 

Ağa 
314/55/1 Yalide Sultan Yusuf Ağa Sedri-Yuva n Abdi Ağa 

Sultan 
·' 14/55/2 Mahmut Paşa- Mustafa Çavuş Bilal Ağa 

yı Veli 
314/56/1 Mahmut. Paşa- Nakşibendi Süleyman Ağa Mehmet Ağa Mehmet Ağa 

yı Veli zaviyesi 
314/56/2 Osman Ağa Şerile Esma Ali Ağa 

Hanım 
314/57/1 Sultan Şaınizade Ayşe Hanıın Hasan Tahsin 

Süleyman Mehnıet Efendi Etendi 
314/57/2 Sultan Alunet Ağa Ahmet Ağa Şerile Naile Mahmut Ağa 

Süleyman Hanım 
314/58/\ Mahmut Ağa Halize Hanım Züleyha Hanım 
314/58/2 Sultan Ömer Ağa Mehnıet Emin 

Süleyman Efendi 
314/5911 Ayasofya Osman Ağa Mustafa Arif Ahmet Reşit Bey 

Ağa 
.ı 14/60/1 Ayasofya Osman A -,a Mustafa Arif Ağa 
·' 14/60/2 Mahmut Paşa- Abdurrahman Ayşe Hattın Salih Ağa 

yı Veli Ağa Ahmet Arif 
Ağa 

314/61/1 Bend-i Kebir Hasan Ağa Agob Mehmet Ağa 
Şerife Rabia 

Hanım 
314/61/2 Kanlı Kilise Mehmet Paşa Yorgaki Horşini 
314/61/3 Rüstem Paşa Mustafa Ağa M arat 

Sultan 
Süleyman 

.ı 14/6211 Rüstem Paşa Mustafa Ağa M arat Hüseyin Elendi 
Sultan 

Süleyman 
314/63/1 Hasan Paşa Mııstata Ağa Mustafa Aşir Simyon 

Sıılıan Muslı Efendi Efendi 
Süleyman 

314/63/2 Avasofva Osman A �,a İbrahim Efendi 
314/64/1 Küçükkemer Mahmut Ağa Züleyha İbrahim Nesiın 

Hanım Efendi 

SUYUN SUYUN SUYUN BAGLI SUYUN 
BAG Ll BAGLANDIGI OLDUGU BAGLANDI 

OLDUGU MA HAL CIHET Gl CIHET 
MAHAL (.son) (daha ünı.:c) (son) 

(daha iim:c) 

Yalı 

El vanzade Ev 

Elvanzade Ev 

Ev 

Mimar Kemal M aslak 

Mimar Kemal M aslak 

Ev 

Akbıyık 

Ev 
Arsa 

Nişancı Paşa Çeşme 

Kabasakal Ev 

Mercan Ağa Arsa 

Terazi Çeşme 

Kemal Paşa Arsa 

Karaki Ev 

Bosıani Ali Ev 
Ağa 

Cezeri Kasım Ev 

Abdi Subaşı Ev 
Bayeziı-i Ev 

Cediı 
Baba Haydar Ev 

İmam Ali Ev 
Daye Hatun Ev 

Nahlbeııt Ev 

Tevkii Cafer Ev 
Haraçcı Ev 
Mulıiııin 

- Ev 

Hoca Hamza Arsa 

Nallı mescit Ev 
Soğan Ağa Terazi Ev 

BAG Ll 
OLAN 

SUYUN 
MIKTARl 

(daha ii nce) 

3 çuvaldız 

O. S masura 

0.5 masura 

0.5 masura 
0.5 masura 

1 çuvaldız 

1 çuvaldız 

0.5 masura 

0.5 masura 

1 masura 

0.5 masura 
0.5 masura 
1 çuvaldız 
1 masura 

0.5 masura 
3.5 çuvaldız 

0.5 masura 

3 çuvaldız 

1 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

2 . .5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 
0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 
0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 
2 masura 

2 masura 

2.5 masura 

0.5 masura 
0.5 masura 

1 hilal 

BAGLANANi 
SATILAN 1 

KIRAYA 
VERILEN i 

MIRAS KALAN 
SUYUN 

MiKTARl 

3 çuvaldız 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 
0.5 nıasurı:ı 

1 çuvaldız 

1 çuva\dız 

0.5 masura 

0.5 masura 

1 masura 

0.5 masura 
0.5 masura 
1 çuvaldız 
1 masura 

0.5 masura 
3. 5 çuvaldız 

0.5 masura 

3 çuvaldız 

1 masura 

0 . .5 masura 

0.5 masura 

2.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 
0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 
0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 
2 masura 

2 masura 

2.5 masura 

0.5 masura 
0.5 masura 

1 hilal 

XIII 

HÜCCET 
KAYIT 
TARIHI 

17.10.1802 

19.10.1802 

23.10.1802 

25.10.1802 
25.10 1802 

28.10.1802 

10.12.1798 

3.11 1802 

4.11 1802 

5.11.1802 

29.11 .1802 
29.11 1802 
29.11 .1802 
18.2.1803 

11.3. 1803 
5.3.1803 

17.3.\803 

28.3.1803 

29.3.180.1 

16.4.1803 

15.4.1803:\ ı 
4/5711 

20.4.1803 

28.4.1803 

30.4.1803 
4.5.1803 

11.5.1803 

9.4.1803 
6.5.1803 

13.5.1803 

14.6.1803 
26.6.\803 

27.6.1803 

14.7.180.\ 

11.7.1803 
26.7.1803 



XIV 

DEFTERI ANA iSALE SUYUN KATMA SUYUN SUYU SUYU SATlN 
SAYFN HATTI TAHSIS ADI KULLANAN ALANlN/ 

BELGE NO ( Suyolu ) OLUNDUGU (Suyu Katanın Adı) ŞAHlS KiRALAYANIN 1 
VAKlF' (daha liııcc) KENDiSiNE SU 

iNTiKAL EDENiN 
VEYA SU 

BAGLANANIN 
AOI(son) 

.114/6511 Şeyh Paşa Ahmet Ağa Ali Ağa Habibe Hanım 
Sullan 

Süleyman 
.114/65/2 Ayasofya Osman Ağa Mehmet Naim 

Etendi 
.114/65/.1 Sultan Osman Ağa Hasan Efendi Hasan Ağa 

Süleyman 
.114/66/1 Sultan Mehmet Paşa Resmi Osman Hasan Ağa 

Süleyman Efendi Hatice Hanım 
.114/67/1 Ayasofya Osman Ağa Ömer Ağa Şevket Mustafa 

isınail Etendi Bey 
314/67/2 Küçükkenıer Mahmut Ağa Mustafa Ağa Mehmet Sadık 

Etendi 

.114/67/.1 Küçükkenıer Mahmut Ağa Mustafa Ağa Mehmet Sadık 
Efendi 

.114/6811 Sultan Şamizade Mehnıet Hasan Tahsin 
Süleyman Mehnıet Etendi Rahmi Bey Etendi 

.ı 14/68/2 Halkalı Süleyman Bey Züleyha Hanını 

314/69/J Küçükkenıer Mahmut Ağa Ali Ağa İsınail Ağa 
Züleyha Hanım 

.123/0/1 Mihrişah Haseki ibiş Ağa 
Valiele 
Sullan 

.123/1/1 Mahmut Paşa Ferhunde Şerife Hatice 
Ham m Hanım 

Şerile Rukiye 
Haıııın 

32.1/1/2 Sultan İbrahim Ağa Havva Sait Galip Efendi 
Süleyman N azende 

Hat un 
.123/2/1 Ayasofya Osman Ağa Kılıçzade Hasan Şevki 

Alunet Ağa Etendi 
.12312/2 Sultan Birincizade Mehnıet Necip Eınetullah Hanım 

Süleyman Ahmet Ağa Mehnıet 
N urullah 

323/3/1 Sultan Birincizade Mehmet Necip 
Süleyman Alunet Ağa Etendi 

Melınıet Nurullah 
Efendi 

.123/.>12 Fatih Sultan Hace Rukiye 
Mehnıet H amın 

323/.1/3 Sultan Zeynep Sullan 
Malın1lU 

32.1/4/1 Turunçluk Hüseyin Ağa Hace Rtıkiye Ali Ağa 
Hanım 

32.1/412 Mehmet Ağa Melınıet Esat Hüseyin Ağa 
Efendi 

.12.1/5/1 Halkalı Çavuş Alunet Derviş Mehmet 
Efendi Efendi 

323/5/2 Sultan Kıblelizade Yakup Efendi 
Süleyman Melınıet Bey 

323/6/1 Sultan Bayezit Giridi Onüç Mustafa Mehmet Ağa 
Küçük Etendi Ali Ağa 

Mehmet 
Ağa 

323/6/2 Halkalı Ayşe Sultan Ruhşah Kadın 
.123/613 Sultan Bayezit Giridi Onüç Muslafa Mehmet Ağa 

Küçük Etendi Ali Ağa 
Mehnıet 

A1a 

SUYUN SUYUN 
BAG Ll BAGLANDIGI 

OLDUGU MA HAL 
MAHAL (�on) 

(daha iiııcl.!) 

Kabasakal 
Sinan Ağa 

Mimar Kemal 

Miım1r Kemal 

Mehmet Paşa-
yı Atik 
Gureba 
Hüseyin 
Efendi 
Gureba 
Hüseyin 
Erendi 

Nişancıhaşı 
Ali 

Ağa 
Hoca Kasım 

Gönani 
Mehmet Paşa-

yı Atik 
El vanzade 

Soğan Ağa 

Katip Sinan 

Manisah 
Mehmet Paşa 

Manisnlı 
Mehmet Paşa 

Ebu! Fadıl 

Kuruçeşme 

Eski imaret 

Çelebioğlu 

Molla Fenari 

Nuri Dede 

Saınanviran 

Samanviran 

İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ 

SUYUN BAGLI SUYUN 
OLDUGU BAGLAN DI 

Ci HET Gl CiHET 
(d:ılıa iim.:c) (sn n) 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Bahçe 

Ev 

Ev 

Ev 

Terazi Ev 

Terazi Ev 

Sam ıç 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Sahilhane 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Arsa 

Saray 
Arsa 

BAG Ll 
OLAN 

SUYUN 
MIKTARl 

(tlaha i\ncc) 

1 masura 

0.5 masura 

1 çuvaldız 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

2.5 masura 

0.5 masura 

1 masura 

2 çuvaldız 

0.5 masura 

0.5 masum 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

ı masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

1 masura 

0.5 masura 
0.5 masura 

BAGLANANi HÜCCET 
SATILAN 1 KAYIT 

KIRAYA TARIHI 
VERILEN 1 

MiRAS KALAN 
SUYUN 

MIKTARl 

1 masura 29.6.180.1 

0.5 masura 26 7 180.1 

1 çuvaldız 10.8. 180.1 

0.5 masura 10.8.180.1 

0.5 masura 9.8.1803 

0.5 masura 14.8.1803 

0.5 masura 14.8.1803 

2.5 masura 218180.1 

0.5 masura 27 7 ı 803 

1 masura 24.8. ıso .ı 

2 çuvaldız 2.5.1803 

0.5 masura 2.9.1803 

0.5 masura 6.9.1803 

0.5 rnasura 9.9.1803 

0.5 masura 14.9.1803 

0.5 masura 1.1.9.180.1 

0.5 masura 23.9. 180.1 

ı masura 25.9.1801 

0.5 masura 23.9.1803 

0.5 masura 25. 10.1803 

0.5 masura 25. 10.1803 

0.5 masura �ı  .10.180.1 

1 masura 11.11 1803 

0.5 masura ı.ı.ı 1.1803 

0.5 masura ı 1.11.1803 



iSTANBUL SU KÜLLiYATI xv 

DEFTERI ANA ISALE SUYUN KATMA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN SUYUN SUYUN BAGLI SUYUN BAG Ll BAGLAN AN/ HÜCCET 
SAYFN HATTI TAHSiS ADI KULLANAN ALANlN/ BAG Ll BAGLAN DI Gl OLDUGU BAGLANDI OLAN SATILAN 1 KAYIT 

BELGE NO ( Suyuhı ) OLUNDUGU (Suyu Katanın Adı) ŞAHlS KiRALAY ANlN 1 OLDUGU MAHAL CIHET Gl CIHET SUYUN KIRAYA TARIHI 
VAKlF (dalm iincd KENDiSiNE SU MAHAL (S< lll) (daha iincc) (son) MIKTARl VERILEN 1 

iNTiKAL EDENiN (daha iincc) (daha iincc) MiRAS KALAN 
VEYA SU SUYUN 

BAGLANANIN MIKTARl 
ADI( son) 

323/7/1 Mustafa Ağa Genç Mehmet Hafız Mustafa Ahmet Cemi i İnıanı Ali Terazi Ev 0.5 masura 0.5 masura 28.11 1803 
Sultan Paşazade Etendi Efendi 

Süleyman İbrahim Bey 
32317/2 Sultan Recep Paşazade Sarayİ Fatnıa Mehıııeı Bey Ev 0.5 masura 0.5 masura 10.12.1803 

Mehıııeı Mehnıeı Bey Kadın 
323/811 Sultan Mehmet Nebi Mehıııeı Nebi Yusuf Ziya Paşa - - 1.5 masura 1.5 masura 17.12.1803 

Süleyman Ağa Ağa 
323/8/2 Sultan Ahmeı Etendi Ünımügiilsüm İbrahim Bey Saraç Doğan Ev ı masura 1 masura 23.12.1803 

Süleyman Hanım Isuvaldız 1 çuvaldız 
32.1/8/3 C ifıehavz İbrahim Efendi Esınan Hanım Eyiig_Ağa Tiımırhan Ev 0.5 masura 0.5 masura 29.1 .1804 
.123/9/1 Kirazlıhavz Abdüllaıif Ağa Mehmet Saiı Ağa ·' masura 3 masura 29.1 .1804 

Melımeı Arif 3 çuvaldız 3 çuvaldız 
Ağa ı hilal 1 hilal 

Derviş Mehmet 
A -,a 

323/9/2 Kara İbrahim İbrahim Ağa Bezzaz-ı Cediı Meslek Ev 0.5 masura 0.5 masura ı 3.2.1804 
Paşa 

Hacı Odabaşı 
32"'>/9/3 Kırkçeşıııe Yusuf Efendi Şeıııseııin Bey Keılıüdazade İbrahim Paşa Ev 1 masura 1 masura 20.2.1804 

Mehıııeı Sadık 0.5 çuvaldız 0.5 çuvaldız 
Etendi 

323/10/1 Kırkçeşme Zağarcıbaşı Ali Melınıeı Eıııin Kasap İ vaz Ev 1 masura 1 masura 12.2.1804 
Ağa Etendi 

323/10/2 Kırkçeşme Hasan Şakir Hüseyin Ağa El vanzade - Ev 0.5 masura 0.5 masura 5.11.1803 
Bey 

32311 l l l  Musahip Paşa Mimarbaşı Fatına Harun İbrahim Ağa Molla Gürani Ev 0.5 masura 0.5 masura 3.3.1804 
Sultan Hüseyin Ağa 

Süleyman 
323111/2 Kırkçeşıııe Deıviş Deıviş Mehmet Mehnıeı Emin Hatize Kadın Kara ki Ev 0.5 masura 0.5 masura 13.31804 

Mehnıeı Paşa Ağa Hüseyin 
Paşa Çelebi 

323/11/3 Ayasofya Çavuşbaşı Rabia Haıun Şerife Rukiye Taşkasap Ev 0.5 masura 0.5 masura 31..1.1804 
Ebubekir Paşa Ha tu n 

.123/12/1 Kırkçeşıııe Mehmet Ağa Ögizade Tahir Hobyar Ev 0.5 masura 0.5 masura 9.4.1804 
Efendi 

323112/2 Sultan Su haznesi 0.5 masura 0.5 masura 8.4.1804 

Osman 
323112/3 Güzelcekemer Osman Ağa Emeıullah Alımeı Ağa Nahlbenı Ev 0.5 masura 0.5 masura 15.4.1804 

H anı ın 
323/13/1 Bozdoğan Su han Su haznesi 0.5 nmsura 0.5 masun.ı 12.4.1804 

Osman 
323/13/2 Sultan - Ahnıeı Efendi Akile Kadın Deıviş Mehmet Molla Fenari Ev 1 masura 1 masura 29.4.1804 

Süleyman Etendi l __ çuvaldız 1 çuvaldız 
32311411 Sul""' Ahnıeı Etendi Akile Kadın Feyzullah Etendi 1 masura 1 masura 30.4.1804 

Süleyman 
323/14/2 Ayasofya Osman Ağa YakliJ' Efendi Haydarhane Meslek Ev 0.5 masura 0.5 masura 18.5.1804 

.12311511 Su han Mustafa Ağa Mehnıeı Hasip Ayşe Haıun Acem Alııneı Ev 1 masura 1 masura 22.5.1804 

Süleyman Bey Ağa 
323/15/2 Sultan Mustafa Ağa Ayşe Haııııı Acem Ahnıeı Ev 1 masura 1 masura 24.5.1804 

Süleyman Ağa 
323/1611 Giizelcekenıer Hüseyin Ağa Mehnıeı Şerif İbrahim İshak Paşa Ev 1.5 masunı 1.5 masura 305 1804 

Nunıllah Efendi 
Etendi 

323116/2 Kantari Ahnıeı Etendi Feyzullah Salih Ağa Terazi 2 masura 2 masura 3.6.1804 

Mehıııeı Ağa Efendi 
Halkalı 

323117/1 Kırkçeşıııe Fatma Hattın Ahnıeı Etendi Üsküplü Ev 2_çuvaldız 2_2ıvaldız 26.6.1804 

323117/2 Kırkçeşıııe Fatma Hatun Halil Ağa Karaıılı k Ev 2 çuvaldız 2 çııvaldız 27.6.[804 

nıescit 
323/18/1 Ayasofya Mehmet Ağa Ak ile Haıııııı Beyhan Sulıan M aslak 0.5 masura 0.5 masura 5.7 .. 1804 

Hatice Sultan 

323118/2 Su han İbrahim Paşa Seyfullah Ağa Salih Ağa Daye Haııın Ev 1 çuvaldız 1 çuvaldız 4.7.1804 

Süleyman 
.123/1911 Sulıan İbrahim Paşa Seyfullah Ağa Salih Ağa Da ye Hatun M aslak 1 çııvaldız 1 çuvaldız 24.6.1804 

Süleyman 
323/19/2 Kumkapı Ni şancısı 'nda ahalinin kullanımına hasrolmuş havuza, İhsan-ı hümayun ile Kırkçeşıııe suyundan ilave su tahsisine dair arz kaydı 
323/19/3 Valide Sultan - Yusuf Ağa Hüseyin Ağa Mercan Ağa Arsa 3 çuvaldız 3 çuvaldız 24.8.1804 

Sultan Baveziı 
323/20/1 Kemerler Abdi Ağa Tıtillı Ayşe Mehmet Arif Molla Giirnııi - 2 masura 2 masura 1.9.1804 

Ha tu n Şerile Zeynep 
Hanım 



XVI İ STANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERi 1 MA-i LEZiZ 

DEFrERI ANA ISALE SUYUN KATMA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN SUYUN SUYUN BAGLI SUYUN BAG Ll BAGLAN AN/ HÜCCET SAYFN HATTI TAHSiS ADI KULLANAN ALANlN/ BAG Ll BAGLANDIGI OLDUGU BAGLAN DI OLAN SATILAN 1 KAYIT BELGE NO ( Su yolu ) OLUNDUGU (Suyu Katanın Adı) ŞAHlS KIRALAY ANlN 1 OLDUGU MA HAL CIHET GI CIHET SUYUN KİRAYA TARIHI VAKlF (daha ilnr.:c) KENDİSINE SU MA HAL (son) (daha iim:c) (sun) MIKTARI VERiLEN 1 İ NTIKAL EDENiN (daha iinc.:c) (daha iincc) MIRAS KALAN 
VEYA SU SUYUN 

BAGLANANIN MIKTARI 
ADI(snn) 

.123/20/2 Foti Çe ş me 1 masura ı masura 28.8.  ı 804 
32.1/2 1 1 1  Beysuyu Alunet Ağa Havva Hatun 1 masura 1 masura 29.8. ı 804 
323/2 ı /2 Abdi Ketbuda Ahmet Efendi Çakır Ağa Ev 0.5 masura 0.5 masura 2 5 . 8 .  ı 804 
323/22/2 Sultan Sanıyi Handan Ahmet Bey Alııııet Arif Ağa Ev 0.5 nıasunı 0.5 masura 29.9. ı 204 

Süleyman Hat u n  
.123/22/3 Saınatya yakınında Sulu ımınastır bitişiğiııe, bir deprem vuukunda ahalinin kullanması için yapılan ve halen suyu olınaymı havuza, ihsan-ı hümayun ile su tahsisine 

izin verilmesine dair arz kaydı 
32.1/22/4 Ayasofya Mehmet Ağa Mustafa Kigork Sancaktar Terazi Havuz 2 masura 2 masura 8.9.  ı 804 

Efendi Hayreııin 
ibrahiın Etheııı 

Efendi 
32.1/2311  Ayasofya Mehmet Ağa Mustafa Kigork Havuz 2 masura 2 masura ı 1 0. 1 804 

Efendi 
ibrahiııı Etheııı 

Efendi 
323123/2 Çiftehavz Hüseyin Ağa Abdullah Hatize Hatun Cafer Subaşı La ğın Ev 0.5 masura 0.5 masura 1 7. 1 O. 1 804 

Efendi 
323/2.1/3 -Ali Ağa ibrahiın Ağa Mehmet Aydın Çeşıne 1 çuvaldız 1 çuvaldız ı 8. 1 0. 1 804 

Odabaşı Ketlıuda 
323/2411 Kırkçeşıne Osman Ağa Al icenap Kadın Bostaııcıbaşı Ev ı .5 masura ı .s masura 9. 1 0. 1 804 

Ali Ağa 
323/2511 Sultan Bayezit Canbolat Süleyman Ağa Mercan Ağa Ev 0.5 masura 0.5 masura 1 3. ı ı 1 804 

Mustafa Paşa Hasan Ağa 
323/25/2 Halkalı Fatih Sultan Ulüvve Hanını Arsa 4 masura 4 masura 24. ı 1 . 1 804 

Mehmet 
323/3 l l l  Osman Etendi Adile Hanım Mehmet Asım Ev 3 çuvaldız 3 çuvaldız 3 1 . 3 . 1 805 

Murıaza Efendi Etendi 
323/3 1 /2 Ayasofya Tülbenıçi Ahmer Bey Emine Hanını Ak bıyık Ev 0.5 masura 0.5 masura 23 . .1 . 1 805 

Mehmet Ağa 
32313211 Kemerler Gazanfer Ağa Musa Ağa Zeynehıbidiıı ishak Paşa Ev ı masura 1 masura 25 . . '.  ı 805 

Fatma Hanım Ağa 
323132/2 Balıklıhavz Ahmet Etendi �e Hatun Fatnıa Hatun 0.5 masura 0.5 masura 28. 3 .  ı 805 

323132/3 Valide Sultan ibrahiın Çelebi Derviş Salih Ağa Üskühi Ev 0.5 masura 0.5 ınnsura 2 1 . 1 2. 1 8 1 3  

Sultan Mehmet 
Süleyman Efendi 

323/3.111  Balıklıkemer Ahmet Etendi Ayşe Hanım Tanya Gedik Paşa Ev 1 masura 1 masura 29.3 .  ı 805 

3?3/33/2 Hüseyin Ağanın kurdu�u, Yedikule'deki Debbaühanenin Yahkanısı · ndaki ceşınenin vakfıyetinin sahih olduğuna dair hüccet 30.3 . 1 805 

323/3411 Hüseyin Çeşıne Çeşıne 1 masura 1 masura 30.3 .  ı 805 

Aj!a 
323/34/2 Yedikule'deki debbağ esnafı kethüdası Mustafa Ağanm, Kazlıcesıne vakfına ınütevelli tayin olunduguna dair hüccet 30.3.  ı 805 

3231:15/1 Balıklıhavz Ahmet Efendi Fatına Hanım Ahmet Elendi Ördek Kasap Ev 0.5 masura 0.5 masura 9.4. 1 805 

323/35/2 Sultan Mehmet Bey Yakup Etendi Seyhıllah Ağa Molla Gürani Ev 0.5 masura 0.5 masura ı ı .4. 1 805 

Süleyman 
.12313513 Karagöz Hüseyin Ağa Lala isınail Terazi Su h<.ıznesi 0.5 masura 0.5 masura 1 9.4. ı 805 

Mehmet Paşa Efendi 
Tunıncluk 

.123/3611 Mehmet Paşa Kaspar Oh annes Tevkii Cafer Arsa 0 . 5  masura 0.5 masura 29.4. ı 805 

32'>/36/2 Sultan Hüseyin Ağa Ahmet Aziz Ayşe Hanım Çıkrıkçı Ev ı masura ı masura 29.4. ı 805 

Süleyman Efendi Kemal 
.123(1,7/1 Sultan Da i Ömer Ağa Afife Hanını Ali Efendi Beyazıı-ı Ev 0.5 masura 0.5 masura 3 . 5 .  ı 805 

Siileyıııan Cediı 
321,/37/2 Ayasol'ya Osman Ağa Fatımı Hanım Hüseyin Ağa Bost<ıncıbaış Ev 0.5 masura 0.5 masura 2 1 . 5 . 1 805 

Ali Ağa 
:.21,/37/1, Ayva ı Süııııeli Ali Paşa Mehmer Emin Kabasakal Ev 0.5 masura 0.5 masura 3.6 1 8D5 

Efendi 
323/38/1 Halkalı Ulüvve Hanını Zülevha Hanım Dülgeroğlu Ev 1 masura ı masura 1 5 . 7 . 1 805 

.123/38/2 Şerife Ulüvve ibrahiııı Etheın Hobyar Ev 0.5 masura 0.5 masura ı 3.6. ı 805 

Hanım Etendi 
323/39/1 Fatih Sultan Mehıııet Bey F atma Hanım ibrahiın Efendi Mehmet Bey Ev 0.5 masura 0.5 masura 1 .7.  ı 805 

Mehmet 
3 23/39/2 Kırkçeşıııe Sinan Paşrı Süleyman Bedros Kızıltaş Ev 0.5 masura 0.5 nırısura 5.6. 1 805 

Etendi 
323/40/1 Veli Mahmut Abdüıı-ahim Ağa Kemal Paşa Ev ı masura ı masura 9.7 . 1 805 

Paşa 
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DEFTERI ANA İSALE SUYUN KATMA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN SUYUN SUYUN BAGLI SUYUN BAG Ll BAGLAN AN/ HÜCCET 
SAYFA/ HATTI TAHSIS ADI KULLANAN ALANlN/ BAG Ll BAGLANDIGI OLDUGU B�GLANDI OLAN SATILAN 1 KAYIT 

BELGE NO ( Suyohı ) OLUNDUGU (Suyu Katanın Adı) ŞAHlS KİRALA YANlN 1 OLDUGU MAHAL C! HET Gl CIHET SUYUN KIRAYA TARİHI 
VAKlF (daha iiııı.:c) KENDISiNE SU MAHAL (.�on) {daha iim;c) (son) MİKTARI VERILEN 1 

iNTiKAL EDENiN (daha önı:c) (daha önce) MIRAS KALAN 
VEYA SU SUYUN 

BAGLANANIN MIKTARl 
ADI(soıı) 

323/40/2 Veli Mahmut Mehmet Efendi Muhtesip Ev 1 .5 masura 1 .5 masura 8 . 7 . 1 805 

Paşa Yusuf Efendi Karagöz 
Süleyman Etendi 
lbrahinı Efendi 
Mehmet Esat 

Efendi 
Fatma Hanım 
Cemile 1-laıııın 

323/40/3 Kırkçeşme Sinan Paşa Pekmezcioğlu ibrahim Efendi Kızıltaş Ev 0.5 masura 0.5 masura 23 7. 1 805 

Bedres 
323/4 1 / 1  Kırkçeşme Mehmet Ağa Şerife Naile Ali Etendi 1 .5 masura 1 . 5 masura 29.6. 1 805 

H amın 
.123/4 1 /2 Halkalı suyundan ifrazla saray-ı cedide bağlı suyun bir k ısmının, Beyhan Sultan tarafından Veli Mahmut Paşa camii yakınında inşa olunan okul çeşmesine tahsis 30.7. 1 805 

olunduğuna dair hiiccet ka ıdı 
323/42/1 Kırkçeşme Mehmet Ağa Ali Efendi Fa tma Hatun Güngörmez Ev 0.5 masura 0.5 masura 29.7. 1 805 

321,/42/2 Sullan Kıblelizade Seyfullah Ağa Ahmet Ağa 0.5 masura 0.5 masura 2.8.  ı 805 

SLileynıan Mehmet Bey 
323143/1 Güzelcekemer Osman Ağa Şakire Hatun Avanis Çadırcı Alıınet Ev 0.5 masura 0.5 masura 6.8. 1 805 

Çelebi 
323/43/2 Güzelcekemer Osman Ağa Şakire Hatıın Avanis 0.5 masura 0.5 masura 6.8. 1 805 

323/4313 Havass-ı refı'a kazası, Hasköy kasabası, Hacı Mahmut mahallesindeki Balıkçı Süleyman, ibrahiın ve Mehmet' e ait eve zararı olan Sanaf Mığırdıc ve Kazar 4.8.  t 805 

Nikos'un tasaınıfundaki Şehit Mehmet Pa a vakfı suyu ile i l •ili hususta taraflar arasında sulh hasıl olundu'una dair hüccet kaydı 
323144/ 1 Kırkçeşıne Sıtkı Paşa Mehmet Refı Mehmet Sait Ağa Meslek Ev 0.5 masura 0.5 masura 28.8. 1 805 

323/44/2 Çiftehavz Serrac Mehmet Emin Molla Şerif Arsa 0.5 masura 0.5 masura 27.8. 1 805 

Mehmet Ağa Efendi 
32314413 Kırkçeşıne Abdurrahman Mehmet Ağa Hoca Paşa Ev - ı masura ı masura 29.8.  ı 805 

" Efendi Şerife Fatına 
Hanım 

323/4511 Sultan Haremeyıı-i Çelebi Ahmer Halil Ağa Soğan Ağa Ev 0.5 masura 0.5 masura 6.9. 1 805 

Süleyman Şerifeyn Efendi 
3 23/45/2 Yıldırını Mehmet Salih Çeşıne ı masura ı masura ı 4.9. ı 805 

Bayezit Efendi 
3 23/46/1 Sultan Mahmut Ağa Mehmet Emin Alunet Vasıf Üskübi Ev 0.5 masura 0.5 masura 29.9. ı 805 

Süleyman Ağa Etendi 
3 23/46/2 Kırkçeşme Mehmet Ağa Ali Efendi Salih Efendi Meslek Ev 0.5 masura 0.5 masura 5. 1 0. 1 805 

323/46/3 Rüstem Paşa Saliha Hatun Saliha Molla Mehmet Nuri 0.5 masura 0.5 masura 1 0. 1 0. 1 805 

Kırkçe�ne Kadın Etendi 
.123/4711 Sultan Sarayi Handan Ali Bey H abi be Hanım Cezeri Kasını Ev 0.5 masura 0.5 masura 1 7 . 1  ı 1 805 

Süleyman Hat un Emine Hatun Paşa 
3 23/47/2 Ali Paşa Ahmet Ağa Abdullah Haşim 2 masura 2 masura 1 3 . 8. ı 805 

Ağa 
32314713 Kırkçeşıne Mehmet Etendi Havva Hatun Alnnet Ağa Terazi Ev 0.5 masura 0.5 masura 1 8 . ı ı 1 805 

32.>14811 Abdullah Abdülhalinı ı masura 1 masura 22 . 1 ı 1 805 

Efendi Etendi 
323/48/2 Kırkçeşme Mehmet Ağa Havva Hatun Hüseyin Efendi Çelebioğlu Terazi Ev 1 çuvaldız ı çuvaldız 3 . 1 2. 1 805 

323149/1 Sultan Bayezit Ebubekir Etendi Mehmet Arif Hasan Efendi Mercan Ağa Terazi Ev 1 masura 1 masura 4. ı 2. ı 805 

Efendi 
323/49/2 Köprülüzad Hasan Efendi Ahmet Efendi Mimar Ayas Ev 1 masura 1 masura 4. 1 2. 1 805 

e Mehmet 
Paşa 

.1 23/49/3 Kırkçeşme Mehmet Ağa Mehmet Reşit Rabia Hatun Ev 1 çuvaldız 1 çuvaldız 1 4. 1 2.0805 

Ağa 
.1 23/501 1 Sultan Ali Ağa Hasan Bey Körpe 0.5 masura 0.5 masura ı 8.  ı 2. ı 805 

Süleyman Habibe Hanıın 

323/50/2 Ayasofya Osman Ağa Hatice Hatun Mehmet Seyda Servi Ev 2 masura 2 ımısunı 1 3 . 1 0. 1 805 

Efendi 
3 2315013 Sultan Mustafa Ağa Hatice Hanım Mehmet Emin Koğacı Terazi Ev 0.5 masura 0.5 masura 26. ı 1 806 

Süleyman Efendi 
323/5 1 1 1  Tunıııçluk Hüseyin Ağa Rüveyde Şerile Zeynep SeıTaç Doğan Arsa 1 çuvaldız 1 çuvaldız 3 . 1 . 1 806 

Hanım Hanım 
323/5 1 /2 Murat Paşa Suhte Sinan 0.5 masura 0.5 masura 2 3 8  1 806 

323/5 ı n  Kırkçeşıne Pervin Hanım Hüseyin Efendi El vanzade Ev 1 masura ı masura 6.2. ı 806 

323/5211 Mehmet Arif Molla Hüsrev Ev 1 .5 masura ı .5 masura ı o. ı. ı 086 

Beyefendi 
Ayşe Hannrı 

.123/5212 Kırkçeşıne Pervin Hanım Hüseyin Efendi Elvanzade Ev 1 masura ı masura 6.2 . 1 806 

32315311 Hüseyin Paşa Yusuf Ağa Vezneciler - Ev 1 masura 1 masura 20. 2 . 1 806 

Sultan Bayezit 1 çuvaldız 1 çuvaldız 
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DEFTERI 
SAYI'!V 

BELGE NO 

323/53/2 

323/54/1 

3 1315411 

.123/5413 

.123/5511 

.12.1/55/2 

323/55/3 

.123/55/4 

.1 23/56/ 1 

3 23/66/1 

İ STANBUL ŞER· iYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ 

ANA ISALE SUYUN KATMA SUYUN SUYU SUYU SATlN 
I I ATrl TAHSIS ADI KULLANAN ALANINI 

( Suyolu ) OLUNDUGU (Suyu Katamn Adı) ŞAHlS KiRALAYANIN 1 
VAKlF (daha lincc) KENDiSiNE SU 

iNTIKAL EDENIN 
VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI(soo) 

Sullan Bayeziı Ebubekir Efendi Hasan Efendi Ali Ağa 
Kırkçeşme Mehmet Ağa Mehmet Emin Mustafa Ağa 

A w,a 
Çiftelıavz Hüseyin Ağa Esıııa Kadm Öıııer Lütti 

Efendi 

Maktul Mustatiı Mehmet Bey 
Paşa Fatına Hanıın 

F:ııih Sultan Halıibe Hanım 
Melııııeı 

Fatih Sultan Halıibe Hanını 
Mehmet Hüseyin AQa 

Faıih Sultan J-liiseyiu Ağa 
Mehmet 

Kırkkemer Mehmet Ağa Mehmet Emin 
Ağa 

Zü levha Hatun 
Veli Mahmuı Abdurrahman Mehmet Seyyit 

Paşa Ağa Efendi 
Apostol 

Yayuı Metodu 

SUYUN SUYUN SUYUN BAGLI 
BAG Ll BAGLANDIGI OLDUGU 

OLDUGU MAHAL CIHET 
M AH AL (sun) (dalıa i\ nce) 

(daha iint.:c) 

Kubbe 
Kepenkçi Saray 

Sinan 
Kirernitçi Ev 
Süleyman 

Çelebi 
Şehsüvar Bey Ev 

El vanzade Ev 

Ayasofya-i 
kebir 

Çelebioğlu Ev 

Tahtaminare Ev 

SUYUN 
BAGLANDI 

Gl CIHET 
(son) 

M aslak 

Ev 

Ev 

Ev 

BAG Ll 
OLAN 

SUYUN 
M i KTARl 

(daha iincc) 

0.5 masura 
1 .5 masura 

0.5 masura 

1 masura 

1 masura 
1 cuvaldız 

ı masura 
1 cuvaldız 
0.5 masura 
3 çuvaldız 
0.5 masura 

1.5 masura 

1.5 masura 

BAGLANANI 
SATILAN 1 

KIRAYA 
VERiLEN 1 

MIRAS KALAN 
SUYUN 

MIKTARl 

0.5 masura 
1 .5 masura 

0.5 masura 

1 masura 

1 masura 
1 cuvaldız 
1 masura 
1 cuvaldız 

0.5 masura 
3 cuvaldız 
0.5 masura 

1 .5 masura 

1 .5 masura 

Belgen in as l ı , Osmanl ı  alfabesinden Latin alfabesine aktarı lan transkripsiyon metni i le birl ikte 
veri lm iştir. 

Di l aynen korunarak yazı Osmanl ı  alfabesinden Latin alfabesine aktarı lmış, sadeleştirme 
yapı lmayarak belge ayrıca özetlenmiştir. 

Özet metin, ait olduğu transkripsiyon metn inin üstünde ve ayrı yazı karakterinded ir. Özet metn in 
baş tarafında yer alan rakamlar sırasıyla, Ma-i Lezlz Defteri 'n in numarasın ı , sayfa numarasın ı ve 
hüccet numaras ını bel i rtmektedir. 

Kitabın başına eserde yer alan ana ve alt konular tablosu, sonuna da ayrınt ı l ı  indeks konularak 
aranan bi lgiye ulaşmak kolaylaşt ırı lmıştır. 

Osmanl ıca metn in yazımı sırasındaki yan l ı ş  yazma, tekraren yazma, fazla yazma gibi hatalar ise. 
traııskrips iyon metn inde düzelti lmiştir. Harf veya hece düşmesi şeklindeki hatalar metinde, köşe l i  
parantez ([ ]) açı larak, bu parantezin içinde tamamlanmıştır. Yanl ış  yazı lan kel imeler ise, dipnotta 
doğrusu yazı larak düzelti lm iştir. Tekrar veya fazladan yazı lan kel imeler de dipnotta ayrıca 
belirti lmiştir. 

Hicrl tarih ler, köşel i  parantez içeris inde Mi ladi tarihlere çevrilm iştir. 

Yayın Kurulu 

HÜCC:ET 
KAYIT 
TARII·II 

21.2.1806 

13.2. ı 806 

24.2. 1 806 

22.2.1 806 

14 . .1.1806 

1.9. 1 804 

14 3 1 806 

1 4.3.1 806 

16.12.1R04 

ı 2.3. ı 806 
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28511111 Haslar kazasında, Çiço çijliği ile Süleymaniy
ye suyu kubbesi arasından lıasıl, Köprülü suyu katma
larından, Bayezid suyu yoluna müllıak sulardan yarım 
masura suyun salıipleri tarafından, Edirnekapusu 'da 
Okcılar yakınlarında meslekten ifraz ile menziline bağ
lanmak üzere Seyyit Hacı Halil Efendi'ye sattık/arına 
dair lıüccet kaydı. 

[Derkenar] Bu hüccet tevlden kayd olup hata vakı '  ol
mağla tahtına tashlhi üzre kayd ol ınmışdur. 

Darü ' l-hi liifetü ' l-aliyye Kostantiniyetü ' l-mahmiyyede E
bu' l-feth Sultan Mehmed Han cami '- i  şerlfı civarında Ka
dı çeşmesi kurbında vakı ' Başkapu ketimdası es-Seyyid 
Ahmed Ağa hanesi dimeğle arif menzi l derlımnda cari 
zikri ati ma-i lezizün maliki o lan tuzcıbaşı payesiyle 
başkapu kethudası olup Dergah-ı all kapucıbaşı larından 
iken bundan akdem i rtihal-i dar-ı beka iden muma i leyh 
es-Seyyid Ahmed Ağa ibn-i es-Seyyid Ebubekir Ağa'nun 
verilseti zevce-i menkuba-i metrükesi cennet-mekan fir
devs-aşiyan Sultan Osman merhfımun hayatında üçünci 
kadın rütbesiyle muharraz olan Sarayi Havva nam-ı diğer 
Nefıse Kadın ibnet-i Abdurrahman i le sulbi keblr oğlı 
es-Seyyid Mustafa Ağa'ya ve sulbiyye kebire kızları Şeri
fe Hablbe Hanım ve Şerife Ümmügülsüm Hanım'a mün
hasıra olup kable' l-kısme mCıma i leyha Sariiyi Havva 
nam-ı diğer Nefıse Kadın dahi müteveffıye oldukda vera
seti sadriyye keb!re kızı ancak mCıma i leyha Şerlfe Üm
mügülsüm Hanım'a ba'de' l-inh isar müntakı le-i mirasları 
b i  hükmi ' l-münasahat i 'ş-şer ' iyye otuz iki selımden olup 
siharn-ı mezbCıreden on dört sehmi mCıma i leyh es-Seyyid 
Mustafa Ağa'ya ve yedi sehmi mCıma i leyha Şerlfe Ha
hibe Han ım'a ve on bir sehmi mCıma i leyha Şerlfe Üm
mügülsüm Hanım'a isabeti tahakkukından sonra kendi 
taraflarından asil ve er karındaşları seksoncıbaşı olup 
bundan akdem malıruse-i Edirne ağas ı mCıma i leyh 
es-Seyyid Mustafa Ağa i le hemşiresi mCıma i leyha Şerlfe 
Ümmügülsüm Han ım taraflarından ber veeh-i ati husCısı 
ba hüccet-i müsbite vekil-i şer'lieri olan zatı mu'arrefe-i 
mCıma i leyha Şerlfe Hablbe Hanım medine-i Hazret-i Ebi 
Eyyubü' l-Ensarl radıye anhü Rabbuhü' l-Barl mahkeme
sine mahall-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde Rumil i  kuza
t ından işbu kitab-ı sıhhat-n isabun hafızı sa'adetlü ei-Hacc 
Halil Efendi ibn-i Ahmed Ağa mahzarında bi ' l-asale ve 
b i ' l-vekale ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp i şbu bin 
yüz yetmiş altı senesi Muharremü' l-haram'ınun on dör
dünci güni tarih iyle muverrah bir kıt'a mübaya'a hücceti 
tafsll ü beyan olmdığı üzre asrında bina emini olan müte
veffa All Ağa hayatında kendi mal ıyla di lediği mahal lde 
icra içün Havass-ı refı'a kazasında bir canibi Ç iço çiftl iği 
ve bir canibi Süleymaniyye suyı kubbesi mabeyninde 
müceddeden altı aded baca hafr ve tahte ' I-arz iki yüz yi-

285111/la 
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ğirmi zira' lağm ü kanavat ile cem' ve has ı l  itdürdiği su
yını erbab-ı miyah ma'rifetiyle ba'de' l-vezn hakk-ı mec
radan ma'ada tarnın ve kamil ve revan bir masura ve bu
çuk çuvaldız suyın ı  ol mevzı'da Köpri l i  suyı yolına izn-i 
mütevel l iyle ba'de' l- i lhak bir mahallde icra ve ta'yin it
meksizin ınılma i leyh All Ağa fevt oldukda hakk-ı vari
sesi kerime-i ınuhteremeleri Ayişe Hanım mevrı1se ol
dukda ınılma i leyha Ayişe Hanım dahi kanavatma tebe
' iyyetle ınalike aldığı bir masura ve buçuk çuvaldız su
yını tarih-i hüccet-i mezburede murisimüz müteveffa-yı 
evvel ınılma i leyh es-Seyyid Ahmed Ağa i le halile-i muh
teremeleri olup kendinden sonra müteveffiye olan muma 
i leyha Sarayi Havva nam-ı diğer Nefise Kadın'a ale' l-işti
raki' s-seviyy bey ' u temllk itdükden sonra salifü ' z-zikr 
bir masura ve buçuk çuvaldız suyını merhum Köpril i  suyı 
yal ından erbab-ı miyah ma'rifetleriyle tefrlk ve ihrac i
düp cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum Sultan Bayezld 
Han-ı Veli suyı yolına izn-i mütevel l iyle tahte' l-arz ferş 
alınan üç yüz yiğirıni beş aded altı pulluk ta'blr al ınur 
künk ile i l hak ve idrac itdirdüp mahmiyye-i mezbure da
hi l  oldukda bir mahall-i münasibden erbab-ı ıniyah ma'ri
fetiyle ifraz ve salifü ' l-beyan Kadi çeşmesi kurbında va
kı ' ınenzil-i ınezbur i le bağçeleri derunlarına ba'de' l-icra 
muma i leyh es-Seyyid Ahmed Ağa fevt oldukda lağm ü 
kanavatma te be' iyyetle mal ik o ldığı nı sf masura ma-i le
zlz-i mezkılr rnekaslın-i mezbur üzre bize mevrı1s olmışdı 
hala ber veeh-i ınuharrer mal ik aldığımuz nısf masura 
suyıınızı !ağın ü kanavatma tebe ' iyyetle b i ' l -asale ve 
b i ' l -vekale bey' ınurad eylediğİrnde mahmiyye-i mezbu
rede olan bi ' l -cüınle çeşınelere ve mahall- i saireye cere
yan iden sularun kuyudatı Haslar mahkemesi s icil iatında 
mastur u ınukayyed olup bey' u şira ve ferağ u intikal ve 
h ibe ve lcar ve istlcar u istihkam u İstihbar hüccetleri 
erbab-ı ıniyah ma'rifetleriyle Haslar mahkemesinden 
gayrı ınehakiınde tahrir u teınhlr alın mak ba emr-i all 
memnu' aldığı şürut-ı ıner' iyyesinden oldığına binaen 
nısf masura ma-i lezlz-i ınezkurı atebe-i u lya-i hüsreva
nlden Has sa su nazırı kıdvetül-a 'yan ve makbulü' s-su dur 
ve' l-erkan sa'adetlü Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü
secceli olan Kethuda-yı ralı- ı abi es-Seyyid İsına'll Ağa 
ve Katib-i ralı-ı abi es-Seyyid Abdurrahman Efendi ve 
Sultan Bayezld-i Veli Serbölüği es-Seyyid e i-Hacc Hasan 
Ağa ve zeyl-i sah!fede mastılrü ' l-esaml evkaf-ı selatin-i 
ınazıyye bölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve 
ına'rifetleriyle tarafından icab ve kabuli havl şürut-ı ınüf
sideden ar! bey '-i bat-ı sahilı-i şer'lyle muma i leyh 
es-Seyyid el-Hacc Halil Efendi'ye beynimüzde ma'lôm 
semen-i medfô' ve makbuza b i ' l-asale ve b i ' l-vekale bey ' 
u temllk eylediğUrnde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira 
ve temel lük ve kabul idüp fıına ba'd nısf masura ma-i 
Iezlz-i mezkurdan benüm ve müvekki l lerüm ınılma i ley-
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hima es-Seyyid Mustafa Ağa ve Şerife Ümmügülsüm Ha
nım'un aslen ve kat' an alaka ve medhallerimüz kalmayup 
!ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le  müma i leyh es-Seyyid 
el-Hacc Halil Efendi'nün mülk-i müşteriisı ve hakk-ı sırfı 
oldukdan sonra ınılma i leyh es-Seyyid el-Hacc Halil E
fendi ber veeh-i muharrer malik oldığı n ısf masura ma-i 
lezi'z-i mezkCırı mahmiyye-i mezbCırede Edirnekapusı da
hi l inde Okçılar kurbında Kireçhane bağçesi dimeğle arif 
şer'an mal ik oldukları mülk bağçeleri dereınında olan ana 
meslekden erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz ve kurşun 
borılar ile ittisalinde vakı '  mal ik old ığı mülk menzil leri 
den1nına icra ve ta'yin eyledi ler didükde gıbbe't-tasdi'
ki ' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı .  

ŞühCıdü' l-hal : 

Fi' 1 9  minZi ' l-hicce-i şerife sene [ 1 ]209 
[7 Haziran I 795] 

Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid isma'll Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Abdurrahman Efendi Katib-i ralı-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 

285/1911 Haslar kazasında, Cebeci Köyünde, Sinan Pa
şa çeşmesi yakınlarında Çayırönü 'nden lıasıl, Ayasofya 
suyu katmalarından bir masura suyun salıipleri tarafin
dan, Hacı Mehmet Sait Bey 'e sattıkla/arına dair lıüccet 
kaydı. 

[Kenarnotu] Si lahşör el-Hacc Mehmed Sa'i'd Efendi'nün 
Karye-i Cebeci 

[Derkenar] Mezbur el-Hacc Mehmed Sa'ld Ağa fevt ol
dukda taraf- ı cihandariden teınllkname i le sabıka Rikab
dar-ı hazret-i şehriyari Mehıned Sa'ld Ağa malik oldığını 
ınüş ' ir yedine hüccet viri ldi .  

Fi' 19 Zi ' l-ka'de sene 1 2 1 6  [22 Nisan 1 802] 

Darü' l-hilafetü' 1-aliyye Kostantiniyyetü' l-ınahmiyyede 
Daltaban çeşmesi kurbında Katib Sinan mahallesinde va
kı ' Yağlıkc ı  Hasan Ağa menzi l i  dimeğle arlf menzll derCı
nma cari zikri ati marrü'z-zikr malikleri olup kendi tara
fından asli ve validesi Nefise HatCın ibnet-i Abdullah 
i bn-i Abdulmennan tarafından ber veeh-i ati hususa vekil 
oldığı zatı mezbCıreyi arifan olan Süleyman Ağa ibn-i 
Mustafa ve Hüseyin Ağa ibn-i Salih şehadetleriyle ber 
nehc-i şer'l sabit olan Hüseyin Beğ ibn-i e l-merhum ha
cegan-ı Divan-ı hümayCından Sa'ld Beğ Efendi ibn-i Hü
seyin Efendi medine-i Hazret-i Ebi Eyyub ei-Ensarl radı
ye anhü Rabbuhü ' l-Bari' mahkemesinde mecl is-i şer'-i 
hatir-i lazımü't-tevkTrde amın isi olup işbu kitab-ı sıh-
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

hat-ni sabun hafızı Si lalışör-i hazret-i şehriyari el-Hacc 
Mehmed Sa' 'id Beğ ibn-i e l-merhum el-mebrur Hüseyin 
Efendi tarafından ber veeh-i ati husus-ı meymenet-mah
susları tasd'ika vekil-i mürseli olan el-Hacc Ahmed Ağa 
ibn-i Mahmud mahzarında b i ' l -asale ve bi ' l-vekiile ikrar-ı 
tarnın ve takrir-i kelam idüp işbu yedümde olup bin iki 
yüz senesi Cemaziye' l -ahir' inün dokuzuncı güni tarihiyle 
müverrah bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafs'il ü beyan o
l ındığı üzre asrında Hassa su nazırı Osman Ağa Havass-ı 
refı'a kazas ına tab i '  Cebeci karyesinde Sinan Paşa çeş
mesi kurbında Çayır önünde kimesnenün mülkine ittisal
den ari ınevzı '  -ı halide kendi ınalıyla sekiz aded baca hafr 
ve savak ağzından tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u 
tahsil ve mahall-i mezburede Peru nam zimmlnün tarla
sından Ayasofya-i kebir lağınına izn-i müteve l liyle i lhak 
ve hakk-ı mecrası al ıkonıldukdan sonra yedinde baki ka
lan dört masura ma-i tezizden nısf masurası erbab-ı mi
yalı ma'rifetleriyle ba'de' l -ifraz Yağl ıkcı-i ınezbfır Hasan 
Ağa'ya bey ' u temllk eyledükden sonra ol dahi menzil-i 
mezbure ta'yin ve İcra idüp merktim Hasan Ağa dahi ha
yatında ma-i ınezbfırun bir çuvald ızını erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle ifraz idüp ]ağın ü kanavatma tebe ' iyyet i le 
kilyın atası ei-Hacc Mehıned Ağa'ya bey ' u ternlik ve ye
dinde baki bir çuvaldız suyın ı  dahi ınenzil-i mezbur i le 
ına'an babam müına i leyh Sa'id Beğ Efendi'ye bey ' u 
teınllk itdikden sonra ınüma i leyh Sa''id Beğ Efendi dahi 
fevt oldukda ma-i lez'iz-i ınezkfır ]ağın ü kanavatma te
be ' iyyet i le benüm i le validem mezbure Nefise Hatun'a 
mevrfıs ol ın ışdı hala biz ber veeh-i muharrer menzil-i 
mezbCırı bundan akdem re'y-i müteve lliyle muma i leyh 
el-Hacc Mehıned Sa'id Beğ hazretlerine ferağ-ı ınu'te
ber-i kat'i ile ferağ u tefviz idüp derün-ı menzile cari bir 
çuvaldız ma-i lez'iz-i mezkfırı dahi bey' murad eylediğU
ınüzde mahmiyye-i mezbfırede olan çeşınelere ve ma
hall-i saireye cereyan iden b i ' l -cüınle sulaı·un kuyüdatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastür u mukayyed olup 
bey' u şira ve ferağ u intikal ve hibe ve icar ve isticar u 
istihkam u İ stihbar hüccetleri erbab-ı miyah ma'rifetleriy
le Haslar mahkemesinden gayrı mehakiınde tahrir u 
temhir ol ınınak bii emr-i ali ınemnü' oldığı şürüt-ı mer
' iyyesinden oldığına binilen ber veeh-i muharrer irsen 
mal ik oldığıınuz bir çuvaldız suyumuzı ]ağın ü kana
vatma tebe' iyyet ile hala Hassa su nazırı aynü' l-ayan ve 
ınakbulü ' s-sudur ve' l-erkan sa'adetlü Mustafa Ağa tara
fından vekil-i müseccel i o lan Kethuda-yı rah-ı abi 
es-Seyyid İsma'il Ağa ve Katib-i rah-ı abi es-Seyyid Ab
durrahman Efendi ve zeyl- i sahifede mastürü ' 1 -esami ev
kiif-ı seliitin mazıyye serbölükleri vesair hadeıne-i rah-ı 
abiler ihbar ve ma' rifetleriyle tarafından icab ve kabüli 
havi şürüt-ı müfsideden ari bey' - i  bat-ı sahih-i şer'-i i le 
muma i leyh ei-Hacc Mehıned Sa'id Beğ hazretlerine bey-
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nimüzde ma' lı1m semen-i medfı1' ve makbı1za bey ' u 
temllk eylediğümüzde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira '-

285/19/lc 

ve temel lük ve kabul idüp fima ba'd derun-ı menzile cari - -·-----
bir çuvaldız ma-i lezlz-ı mezbı1rda bizüm aslen ve kat'an . .  · , · · 1; 1 J .1 ·' , . ,-:;;--;:- • /� • V) ,_;-"": )' � ()  V[{/ .  • ' ' • 1  ' ı  t. f}.p alaka ve medhallerimüz kalmayup !ağın ü kanaviltına te- .t;· ' , i • J . � 1· • )� t� ( �  · · 
be ' iyyet i le müvekkll-i mı1ma i leyh el-Hacc Sa'ld Beğ _, J • / � 1� �· _. � '.; 
Efendi hazretlerinün mülk müşteriilan ve hakk-ı s ırfları 
almışdur diledükleri gibi tasarruf buyursunlar didükde 
gıbbe' t-tasdlki ' ş-şer'l ma vakı ' a  b i ' t-taleb ketb al ındı . 

Fl 29 Muharrem sene [ I  ]2 1 O [ 1 5  Ağustos 1 795] 

şuhCıdü' I-hai : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid İsma'll Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Abdurrahman Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hüseyin  Serbölük-i Sultan Bayezid 
E l-Hikc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Mehıned Ayınaz Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mehıned Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Salih Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife Çavfış-ı riih-ı ab 
ve gayruhum 

31411612 Havass-ı refi'a kazası, Küç�kköy karyesinden 
Sultan Bayezit'in Çiftemas/ak'ına mü/hak ve Bozdoğan 
Kemerinden ifrazla kalenderhane mahallesindeki eve 
bağlı Mehmet Ağa katmasuyundan müfrez suyun, ma
likleri tarafindan Feyzullah Ağaya satıldığına dair hüc
cet kaydı. 

[Kenarnotu] Feyzul lah Ağa i le Beşaşet Kadın'un 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
lezize ber ınıleeb-i mülkname-i hümayun malike olan ha
zlnedar Afıtab Usta yedine bir kıt'a istihkamı ınüş ' ir hüc
cet i 'ta alındı . 

Fl 25 Şa'ban sene [ 1 ]22 1 [7 Kasım 1 806] 

Daru' s-sal tanati ' 1-al i yy e Kastantı n i yy e e I-ma h mi  yy ed e 
Şehzade cami'-i şerlfı kurbında Kalenderhane mahalle
sinde vakı '  ınerhfım es-Seyyid Nu'man Beğ Efendi hane
si dimeğle arif lede' l-ahali ve' l-ciran ma' lı1mu ' l-hudı1d 
ve' l-ınüşteıni lat bir bab menzi l- i keblr derfınına cari zikri 
ati ma-i lezizün i rsen malikleri olan hacegan-ı Divan-ı 
hümayı1ndan es-Seyyid Mehıned Sa'ld Efendi ve kız 
karındaşı Şerlfe Hadlee Hanım ve Şerlfe Emine Hanım 
işbu ınfıına i leyh es-Seyyid All Beğ Efendi tarafından ber 
veeh-i ati husfısı ikrar ve i ' ta-i hüccete vekil ieri oldığı 
zat- ı mfıına i leyhayı arifan Mehmed Rağıb Efendi bin All 

314116/2a 
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ve es-Seyyid Me h med Sa 'id Efendi bin es-Seyyid Ahmed 
şehadetleriyle sabit olan kethudaları Mehmed Tahir Ağa 
bin el-Hacc Mustafa mecl is- i  şer'- i  hatir-i lazımü't-tev
klrde nezaret-i hazret-i şeyhül i s lamide asılde evkafdan 
cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum ve mağfiret-nişan 
Sultan Bayezld Han-ı Veli cami ' -i şerif! imaret-i amirele
rine cari suyı lağmına mülhak b i ' l-cümle sularun iktiza 
iden senedat-ı şer'iyyesi tahrlr ol ındukda vakf-ı müşiirun 
i leyh tarafından bir mu'temed iidem olmadukça tahrir a
l ınmaya diyü tuğra-yı garrii i le mu'anven emr-i all sadır 
oldığına binilen vakf-ı müşiirun i leyh tarafından ta'yin o
l ınan hala müşiihede katibi es-Seyyid Hasan Efendi bin 
es-Seyyid ei-Hikc Ali hazır aldığı halde Dergah-ı iili ka
pucıbaşı larından olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızları 
h�Uii Devlet-i aliyyede s ilahdar ağası Feyzul liih Ağa bin 
İshak i le halileleri Emine Beşaşet Kadın ibnet-i Abdül
mennan taraflarından ber veeh-i ati husus-ı meyme
net-mahsfislarını tasdika veki lieri olan Mühürdar Nu'man 
Efendi bin Mehmed mahzarında b i ' l-vekale ikriir ve tak
rir-i ketarn idüp müvekkilelerüm muma i leyhimanun yed
Ierinde olup bin yüz doksan sekiz senesi Muharrem'inün 
beşinci güni tarih iyle müverraha Haslar mahkemesi sicil
Iatından muhrec ma-i leziz hücceti derkenarında tafsil a
l ındığı üzre asrında Ayasofya serbölüği el-Hacc Mehmed 
Ağa bin el-Hacc Mustafa Havass-ı refı'a kazasına tab i '  
Küçükköy nam karye kurbında Sırıkt ı çayırı nam mahatl
de Dimitraki tarlası dtmeğle arif mevzı 'da merhum Kara
çavfiş Ahmed Ağa nam sahibü ' l-hayrun !ağını kurbında 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı ' - ı  hallde müced
deden abiir-ı müte'addide hafr ve tahte ' l-arz !ağın ü ka
naviit i le cem' u tahsil itdürdiği bir masura suyın ı  zikri 
sebk iden !ağın-ı mezbfıra ve andan Sultan Bayezid Han 
hazretlerinün Çiftemaslak ta'bir al ınur mevzı ' a  bi izn i ' l
mütevel li tarih-i merkumede i lhiik idüp bir masura ma-i 
teziz- i mezkurı !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle siibıka Si
piihbaşı hallfesi merhfım el-Hacc Ahmed Efendi'ye bey ' 
u temlik itdükden sonra ma-i mezbfirun nısf masurasını 
erbab-ı miyiih ma'rifetleriyle ifraz ve mahmiyye-i mez
burede Odabaşı çarşfısı kurbında Koruk Mahmud mahal
lesinde müceddeden bina eylediği çeşmeye ta'yln ve icrii 
idüp !ağın ü kanaviitma tebe' iyyetle yedinde baki kalan 
nısf masura suyını mahmiyye-i mezburede Seyyid Ömer 
mahallesinde viikı ' sakin aldığı menzi l ine icra itdürdük
den sonra mumii i leyh el-Hiicc Ahmed Efendi fevt ol
dukda sulbi kebir oğl ı  İbrahim Efendi'ye mevrfis o lup ol 
dahi fevt oldukda ma-i l ezlz-i mezkure sulbiyye kebire 
kızı ve hasren varise-i viihidesi Hafıze Hiitun 'a ba 'd1 
ba'de' l-mevrfis mezbure Hiifize Hiitun dahi i rsen mali ke 
o ldığı ımf masura ma-i teziz-i mezkurı !ağın ü kanaviitma 

1 "ba'd" mükerrerdir. 
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tebe' iyyetle müvekkile lerüm muma i leyhimanun babaları 
müteveffa-yı muma i leyh es-Seyyid Nu'man Beğ Efen
di'ye bii hüccet bey ' u temllk idüp anlar dahi ma-i lezlz-i 
mezkurı mahmiyye-i mezburede Bozdoğan kemerinden 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve sabıku ' l-beyan Ka
lenderhane mahallesinde kain sakin oldukları menzi l leri 
derfınma ta'yln ve icra itdürdükden sonra muma i leyh 
es-Seyyid Nu'man Beğ fevt oldukda menzil-i mezbur i le 
derunına cari nısf masura ma-i lezlz-i mezkur müvekki
lelerüm mu ma i leyhim es-Se yy id Mehmed Sa 'Id Efen
di'ye ve kız karındaşları muma i leyha Şerlfe Hadlee ve 
Şerlfe Emine han ımiara mevrlıs almışidi hala menzi l-i 
mahdud-ı mezburı müvekkil-i muma i leyhima Feyzul lah 
Ağa i le halllesi Emine Beşaşet Kadın'a ferağ-ı mu'teber-i 
kat'! i le ferağ u tefvlz idüp derun-ı menzile cari nısf ma
sura ma-i lezlz-i mezkür yedierinde baki kalmışidi nısf 
masura ma-i lezlz-i mezburı dah i bey' murad eyledükle
rinde mahmiyye-i mezburede olan çeşmeha vü menazi l 
ve mahiU I- i saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyu
diltı Haslar mahkemesi sici l iatında mastür u mukayyed 
olup ma-i tezize dair iktizii iden h ücec-i şer' iyye erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezblıreden gayrı me
hiikimde tahrlr u temhlr al ınmak bii emr-i all memnü ' ol
dığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binilen hala Hassa su 
nazırı fahru ' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü
seccel i  Kethuda-yı rab-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Ka
tib-i riih-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl-i sahlfede mazbu
tü ' l-esiiml evkaf-ı selatın-i sillife serbölükleri vesiiir hade
me-i riih-ı abiler i hbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden Icab 
ve kabuli havl şürut-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sahlh-i 
şer'! i le müvekkil- i  muma ileyh Feyzul lah Ağa hallleleri 
Beşaşet Kadın'a b i ' l- iştiraki ' s-seviyy beynlerinde ma' lüm 
semen-i medfü ' ve makbuza bey' u temllk itdüklerinde 
anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul 
idüp fimii ba'd derun-ı menzile cari nısf masura ma-i 
lezlz-i mezkurda müvekkilelerüm mürnil i leyh es-Seyyid 
Mehmed Sa'ld Efendi ile muma ileyha Şerlfe Hadlee 
Hanı ın ve Şerlfe Emine Hanım'un asla ve kat'a alaka vü 
medhalleri kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle mü
vekkil-i muma i leyh Feyzul lah Ağa i le hallleleri Emine 
Beşiişet Kadın'un mülk-i müşteraları olmağla di ledükleri 
gibi tasarruf buyursunlar didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l 
ma vaka'a b i ' t-taleb ketb al ınd ı .  
Fl' l-yevmi ' r-rabi '  min Şa'ban i ' l-mu'azzam sene sitte aş
rete ve mieteyn ve elf 

[4 Şa'ban sene 1 2 1 6] [ 1 0  Aralık 1 80 1 ]  

Şühudü' t-hat : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rab-ı ab 
EI-Hiicc İbrahim Ağa Kethuda-yı rab-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i riih-ı ab 
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Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
EI-Hacc Hasan Ağa Serbölük-i Sultan Bayezld 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmiiniyye 
İbrahim Halife Çiivfış-ı riih-ı ab 

31411 711 Havass-ı refi'a kazası, Küçükköy karyesinden 
Kırkçeşme ve Fati/ı Sultan Mehmet Cami 'i suyoluna 
miillıak Hammfımi Alımet Ağa katmasuyundan miifrez 
suyun, maliki Mehmet Efendi tarafindan Abdiillatif A
ğa'ya, Nevbetlıane yakınındaki Cezayir/i Alımet Paşa 
cami'i bitişiğindeki teraziden ifrazla Mustafa Paşa ma
lıallesindeki eve bağlamak üzere satıldığına dair lıiiccet 
kaydı. 

[Kenarnotu] Abdül latlf Ağa'nun 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde zikr al ınan n ısf masura 
ma-i lezlzün mal iki Abdül latif Ağa Za'lm el-Hacc Meh
med Ağa'ya bii hüccet bey' u temllk eylediği i şbu mahal
le şerh viri ldi . 

Fı 2 1  Receb sene 1 229 [9 Temmuz 1 8 1 4] 

Diiru' s-saltanati '  1-al iyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Ged ik Paşa kurbında Kiitib Sinan mahallesi alıallsinden 
zikri ati ma-i lezlzün mal iki Mehmed Efendi bin Ömer 
mecl is-i şer' -i hatir-i liizımü ' t-tevkTrde siibıka tezkire-i 
evvel olup hala Sultan kethudası Mehmed Arif Efendi 
hazretlerinün hazinedarlık h ıdmetleriyle şeref-yab olup 
işbu kitab-ı s ıhhat-n isabun hiifızı Abdül latif Ağa bin Ah
med tarafından ber veeh-i ati [husus-ı] meymenet-mah
suslarını tasdlka vekil-i şer'lieri Başçukadar Mustafa Ağa 
bin Hüseyin ınahzarında ikriir-ı tarnın ve takrlr-i kelam i
düp işbu yedüınde olup bin ik i  yüz on altı senesi Cuınii
de' l-ahir'inün on dördünci güni tarihiyle müverraha bir 
kıt'a ınübiiya'a hüccetinde tafsll ü beyan al ındığı üzre 
ma-i lezlz-i mezbı1run hiifiri olup mahmiyye-i mezbı1rede 
Ç ıkrıkc ı Kemal mahal lesinde sakin asrında Haınıniiıni 
ei-Hiicc Ahmed Ağa hayatında Havass-ı refı'a kazasına 
tab i '  Küçükköy nam karye kurbın da Sırık l ı  çayı rı nam 
mahallde Sadr-ı a'zaın-ı esbiik merhfıın All Paşa hazretle
rinün Astiine-i aliyyeye ciir'i !ağın ı  kurbında bin yüz yi
ğirıni üç senesi Rebl'u ' l-iihir'inün altıncı güni tarih iyle 
ınüverrah bir kıt'a keşf hücceti ınantfıkınca kiınesnenün 
mülkine ittisalden ari ınevzı ' - ı  hallde kendi ıniil ıyla on a
ded baca hafr ve tahte' l-arz !ağın ü kanaviit ile cem' u 
tahsil itdürdiği suyını erbab-ı mi yalı ma ' rifetleriyle tarih-i 
ınerküında ba'de' l-vezn tilının ve kami l  dört masura suyı
nı ol mahalle karlb Kırkçeşme suyı yol ına ve andan Ebu
' 1-feth Sultan Me h med Han hazretlerinün cami ' -i şerlfi 



İ STANBUL SU KÜLLİYATI 

suyı yolına bi izn i ' l -mütevel ll i lhak u idrac itdürdüp ka
nun-ı şehinşahl üzre bir masurası hakk-ı mecra virilüp ba
kT kalan üç masura suyınun bir masurasın ı erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle ba'de' l-ifraz Dergah-ı all yeniçeriler efen
dis i  Abdul lah Efendi'ye bey ' idüp yedinde bakT kalan iki 
masura ma-i l ezlz-i mezkur mahmiyye-i mezbura dahi l  
oldukda sabıku' l-beyan Çıkrıkcı Kemal mahallesinde sa
kin oldukları menzi l leri derfınına ta'y'ı'n ve icra itdükden 
sonra muma i leyh Harnmaıni el-Hacc Ahmed Ağa fevt 
olup ma-i lezlz-i mezkfır sulbl keblr oğlı Abdurrahman 
Ağa'ya mevrfıs olup ol dahi fevt oldukda sulbl keblr oğl ı 
ve hasren varis-i vahidi olan Dergah-ı all ocağı turnacı
larından Mustafa Ağa'ya mevrfis olup ol dahi veeh-i mu
harrer üzre mal ik oldığı iki masura suyı lağm ü kana
vatma tebe' iyyetle erbab-ı miyah ma' rifetleriyle bana ba 
hüccet-i şer' iyye bey' u temllk eylediğinde ben dahi ber 
veeh-i muharrer mal ik  oldığum iki masura ma-i lezlz-i 
mezkfırı bir mahalle ta 'yin ve i cra itdürmeksizin ma-i 
mezblırun nısf masurasın ı  ifraz ve bey' murad eyledi
ğümde mahmiyye-i mezburede olan b i ' l -cümle çeşmeha 
vü menazil ve mahall-i saireye cereyan iden sularun ku
yfıdatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed 
olup ma-i tezize dair iktiza iden hücec-i şer' iyye erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbfıreden gayrı me
hakimde talırlr u temhlr o l ınması ba emr-i all memnu'  
oldığı şürfıt-ı mer' iyyes inden oldığına binaen hala Hassa 
su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i 
müsecceli Kethuda-yı ralı- ı  abi el-Hacc İbrahim Ağa ve 
Katib-i ralı-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl- i  sahlfede 
masturu' l-esaml evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesair 
s ikat-ı sahlhatü ' l-kelimat haderne-i ralı-ı abiler ihbar ve 
ma' rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabfıl i  havl şürfıt-ı 
müfsideden ari bey '-i bat-ı salılh-i şer' (  i le müvekkil-i 
muma ileylı Abdül latlf Ağa'ya beynimüzde ma' lfım se
men-i medfCi' ve makbuza bey ' u temlik eylediğUrnde ol 
dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp 
fıma ba'd zikri mürtır iden n ısf masura ma-i teziz-i mez
kurda benüm asla ve kat'a alaka ve medhalüm kalmayup 
lağm ü kanavatma tebe' iyyetle müvekkil-i muma i leyh 
Abdül latlf Ağa'nun mülk-i müşterası oldukdan sonra nısf 
masura ma-i leziz-i mezkfırı mahmiyye-i mezburede 
Nevbethane kurbında Cezayirli Ahmed Paşa cami'- i  şerl
fi i ttisalinde kain su terazusinden erbab-ı miyalı ma'rifet
leriyle ifraz ve cedld yol ferşiyle Hace Paşa kurbında 
Mustafa Paşa mahal lesinde kain sakin oldığı menzil leri 
derCinına ta'yln ve icra buyursunlar didükde vekil-i mer
küm Mustafa Ağa dahi mukırr-ı mezbfır Mehmed Efen
di 'yi cemi' kel imat-ı meşruhasında vicahen tasdik ve şifa
hen tahkik itmeğin ma vaka'a b i ' t-taleb ketb ol ındı . 
Fl' l -yevmi' s-salis aşara min Şa'ban i ' l-mu 'azzam sene sit
te aşrete ve ın İeteyen ve elf 
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31411712a 

İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

[ 13 Şa' ban sene 1 2 1 6] [ 1 9  Aral ık 1 80 1 ]  

Şühfıdü' I-hai: 
Şahidfın-ı sabıkün 

31411712 Havass-ı refi'a kazası, Bergos ve Başhavuz a
rasından Kırkkemer su lağımına müllıak Mehmet Ağa 
katmasuyundan ifrazla Çelebioğlu mahallesindeki eve 
bağlı suyun, maliki Ha hibe Hatun tarafından Mehmet 
Esat Bey 'e satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Derkenar] Müma i leyh es-Seyyid Sa'ld Beğ malik oldı
ğı n ısf masura ma-i lezlz-i mezkfırı sabıka Kıbrıs muhas
s ı l ı  el-Hiicc Hüseyin Ağa'ya bey' u temlik eylediği hüccet 
i 'tii olındı . 

Fl 9 min Receb sene 1 2 1 8  [25 Ekim 1 803] 

Daru ' s-saltanati '  I-al i yy e Kostantıniyye e l-mahrniyyede 
Bağçekapusı dah i linde Yenicami ' kurbında Çelebioğlı 
mahallesinde viikı '  lede' l-ahall ve' l-ciran ma' lümu' l-hu
düd ve' l-müştemilat Haseki el-Hacc Mustafa Ağa menzil i 
diıneğle arif menzi l-i keblr i le derfınına cari zikri ati ma-i 
lezizün malikesi olan fahru' l-muhadderat Hablbe Hatün 
ibnet-i Abdullah bin Abdullah tarafından ber veeh-i ati 
husfısı ikrar ve i ' ta-i hüccete vekll oldığı es-Seyyid Meh
med bin Ahmed ve Bostan( Ahmed bin Halil şehadet
leriyle ber nehc-i şer'l sabit olan Mehmed Nebl Ağa bin 
Hüseyin mecl is-i şer'-i hatir-i lazı ınü't-tevklrde Dergah-ı 
ali kapucıbaş ı larından işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı 
Mehmed Es'ad Beğ bin İbrahim Beğ tarafından ber 
veeh-i ati husus-ı meymenet-ınahsfıslarını tasdlka vekil-i 
şer'lsi olan Mehıned Arif Efendi bin Sa'ld ınahzarında 
b i ' l-vekale ikrar ve takrir-i kelam idüp müvekkilem mü
ma ileyha Hablbe Hatfın'un işbu yedinde olan atik su hüc
cetinde tafsll ü beyan olmdığı üzre derün-ı menzil-i 
mezbüra cari ma-i lezlzün menba' ı olup Havass-ı refı' a  
kazasında Bergos ve Başhavz beyninde asrında Sadr-ı 
a'zam vekil-i harcı ei-Hacc Mehmed Ağa hayat ında ken
di mal ıyla kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı '  - ı  
halide hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavaıla cem' u tahsil 
itdürdiği suyını bin yüz el l i  beş senesi erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle ba'de' l-keşf ve' l-vezn hiis ı l  olan bir ına
sura suyını tiirll1-i merkümda mahall-i mezbüra karlb 
Kırkkemer'e ciirl mii-i lezlz lağmına bi izn i ' l-mütevelll i l 
hak u idrilc itdürdiği suyınuı1 n ısf masurasını erbab-ı mi
yalı ma' rifetleriyle ifraz idüp si lahdar-ı şehriyari Mustafa 
Beğ bin Mehmed Paşa hazretlerine bey' u temlik ve nısf 
masurasını dahi siibıku 'z-zikr Çelebioğlı mahal lesinde sa
kin oldığı ınenzil-i mezbfır derfınına ba'de't-ta'yln ve
' 1-icra mü ma i leyh el-Hiicc Mehmed Ağa fevt oldukda 
menzil- i  mezbfır ile derfınına cari ma-i leziz-i mezkür sul-
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bl keblr oğl ı Süleyman Efendi'ye mevn1s olup ol dahi 
fevt oldukda sulbiyye kebire kızı ve hasren varise-i viih
idesi Emetu llah Hanım'a ba'de ' l-mevrı1s ol dahi malik  ol
d ığı menzi l-i mezbfir i le derfinına cari nısf masura ma-i 
lezlz-i mezkur bin yüz seksen dört senesi Saferü' l-hayr' ı
nun yiğirmi altıncı güni muma ileyh Haseki el-Hacc 
Mustafa Ağa bin Maksfid'a biiten bey' u temllk itdükden 
sonra menzil- i  mezbfir i le derfinına cari n ı sf masura ma-i 
lezlz-i mezkura tedavül - i  eyadl ile mutasarrıfe olan mü
vekki lem mfima i leyha Hablbe Hatun ba'de't-temllk ol 
dahi mutasarrıf oldığı menzi l-i mezbfirı bundan akdem 
müvekkil- i  mfima i leyh Mehmed Es'ad Beğ Efendi'ye fe
rağ-ı mu'teber-i kat '! i le bii re'y-i mütevel ll ferağ u tefvlz 
idüp derfinına cari ma-i lezlz-i mezkur yedinde bakT kal
mışidi hala ber veeh-i muharrer yedinde bakT kalan ıHSf 
masura suyın ı dahi bey' murad eylediğinde mahmiyye-i 
mezburede olan çeşmeha vü menazil ve mahall-i saireye 
cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuyfidatı Haslar mahke
mesi sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair 
iktiza iden h ücec-i şer' i yy e erbab-ı mi yalı ma ' rifetleriyle 
mahkeme-i mezbfireden gayrı mehakimde tahrlr u ternhlr 
olmmasını bii emr-i all meınnfi '  oldığı şürfit-ı ıner' iyye
sinden oldığına b inilen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı 
rah-ı abi el-Hacc İbrahim ve Katib-i ralı-ı ab! Hüseyin E
fendi ve zeyl - i  sahlfede muharrerü' l-esaml evkaf-ı selii
tln-i sillife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar 
ve ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabfili havl şürfit-ı 
müfs ideden ari bey '- i bat-ı sahilı-i şer''i i le müvekkil- i 
mfima i leyh Mehmed Es'ad Beğ'e beynlerinde ma' lum 
semen-i medfı1 ' ve makbuza bey ' u teml'ik eylediğinde 
anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul 
idüp fima ba'd derun-ı menzile cari nısf masura ma-i le
zlz-i mezkurda müvekkilem muma i leyha Hablbe Ha
tfin'un asla ve kat'a alaka ve medhal i kalmayup lağm ü 
kanaviltına tebe' iyyetle müvekki l - i  muma i leyh es-Seyyid 
Mehmed Es 'ad Efendi'nün mülk-i müşteriisı ve hakk-ı 
sırfı olmağla di led iği gibi tasarruf buyursunlar didükde 
gıbbe' t-tasd'ikı 'ş-şer''i ma vaka'a bi 't-taleb ketb ol ındı .  
Fl' l-yevmi ' t-tas i '  ve' l- ışr'in min Şa'ban i ' l-mu 'azzam sene 
sitte aşrete ve mieteyn ve elf 

[29 Şa'ban sene 1 2 1 6] [4 Ocak 1 802]] 

Şühudü ' I-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 
El-Hacc Ahmed Serbölük- i  Lale l i  
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 

l l  

314117!2b 



1 2  

314118/la 

İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

İbnlhim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

31411811 Havass-ı rt;{i'a kazası, Küçükköy karyesinden 
Fatih Sultan Mehmet Cami 'i suyoluna mülhak Mehmet 
Ağa katmasuyundan müfrez suyun, maliki Rabia Hatun 
tarafindan Hamdullah Ağa'ya Derin masiaktan ifrazla 
Mimar Sinan mahallesindeki eve bağlamak üzere 
satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Voynuk Beği Hamdul lah Ağa'nun 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde zikr a lınan bir buçuk çu
valdız ma-i lezizün maliki Burunbu(?) ağası Hamdul lah 
Beğ'ün mal ik aldığı ma-i teziz-i merkümı hala Haslar ka
dlsı ve emlnü' l-fetva Mehmed Raşid Efendi hazretlerine 
dört yüz el l i  guruşa semen-i medfı1' ve makbuza bey ' ey
lediğini müş' ir hüccet-i şer' iyye i 'ta a lındığın ı müş ' ir iş
bu mahalle şerh viri ldi . 

R 3 Receb sene 1 228 [2 Temmuz 1 8 1 3] 

Daru' s-saltanati '  1-al iyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Edirnekapusı dahi l inde Lökünci ler kurbında Hadice Sul
tan mahallesinde vakı '  Suyolcı el-Hacc Mehmed Ağa 
menzi l i  dimeğle arif menzil derunına cari zikri ati ma-i 
lezizün irsen malikesi olan zat zeyl-i kitabda muharre
rü ' l-esarni cema'at-i müslirnin ta'rifleriyle mu 'arrefe olan 
Rab i ' a  Hatun i bnet-i el-Hacc Mehmed Ağa bin Mustafa 
meclis-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevklrde mahmiyye-i mez
burede Sultan Me h med cami ' -i şerifı kurbında Mi 'mar 
Sinan mahallesi ahalisinden hala Voynuk beği olup işbu 
kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı Hamdultalı Ağa ibn-i 
el-Hacc Mehmed Salim Efendi tarafından ber veeh-i ati 
husus-ı meymenet-mahsuslar ın ı tasdika vekil-i mürsel i  
es-Seyyid Mustafa Ağa ibn-i Mustafa mahzarında bi
' t-tav ' i ' s-saf ikrar ve takrir-i ketarn idüp işbu yedümde 
olup bin iki yüz dokuz senesi Muharrem'inün on sekizinci 
güni tarihiyle müverraha bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede taf
sil ü beyan alındığı üzre derun-ı menzi l-i mezbı1ra cari 
ma-i lezlzün menba' ı olup Havass-ı refi'a  kazasına tabi '  
Küçükköy nam karyenün so l  canibinde dört yol ağzında 
Kanl ıktızlar di ıneğle şehr nam mahallde babam mezbur 
el-Hacc Mehmed Ağa hayatında kendi malıyla hafr itdür
diği suyını erbab-ı miyah ma'rifetleriyle hafrı tarihinde 
ba'de' l-vezn tamm ve kami l  üç çuvaldız suyını ol mahal
le karib hudavendigar-ı esbak cennet- mekan firdevs-aşi
yan merhum ve mağfıret-nişan Sultan Mehmed Han haz
retlerinün cami ' -i şerifı su yı yol ına hakk-ı m ec ra virmek 
üzre i lhak al ındığını müş' ir vakf-ı müşarun i leyh müte
velllsi hacegan-ı Divan-ı hümayundan Mehmed Efendi ol 
tarihde yedinde bir kıt'a izn temessüki dahi i 'ta itdükden 
sonra ma-i teziz-i mezbur mahmiyye-i mezbura dahi l  ol-
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dukda marrü' l-beyan Lökünciler sfıkında olan su tera
zlısinden ifraz ve mukabelesinde kain Hadice Sultan 
mahallesinde sakin oldığı menzil- i mezbfır derfınına ve 
tahtında bina eylediği çeşmesine mülkiyyet üzre ta 'yin ve 
icra i tdürdükden sonra babam merküm el-Hacc Mehmed 
Ağa fevt oldukda menzil-i mezbfır i le derfınına cari üç 
çuvaldız ma-i leziz-i mezbfır bana mevrfıs almışidi hala 
ber veeh-i muharrer malik  oldığum ma-i leziz-i mezkı1run 
bir buçuk çuvaldız suyını lağm ü kanavatma tebe' iyyetle 
ifraz idüp bey' murad eyledüğimde mahmiyye-i mezbı1-
rede olan çeşmeha vü menazil ve mahall-i saire cereyan i
den b i ' l-cümle sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sicil
Iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezize dair iktiza i
den hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mah
keme-i mezbfıreden gayrı mehakimde tahrlr u temhir o
l ınması ba emr-i all memnfı' oldığı şürfıt-ı mer' iyyesin
den oldığına binaen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecce l i  Kethuda-yı 
rah-ı abi el-Hacc İbrahim ve Katib-i rah-ı abi Hüseyin E
fendi ve zeyl- i  sahifede muharrerü' l-esami evkaf-ı sela
tin-i salife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler i hbar 
ve ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabfıli havl şürfıt-ı 
müfsideden ari bey'-i bat-ı sahlh-i şer'! i le müvekkil- i 
ınılma i leyh Hamdul lah Ağa'ya dört yüz ell i guruş se
men-i medfı1 ' ve makbı1za bey ' u temlik eyledüğimde ol 
dahi iştira ve temellük ve kabul idüp fima ba'd bir buçuk 
çuvaldız ma-i leziz-i mezkı1rede benüm asla ve kat 'a a
laka ve medhalüm kalmayup lağm ü kanavatma tebe'iy
yet ile müvekkil- i mfıma i leyh Hamdu l lah Ağa'nun 
mülk-i mUşterası ve hakk-ı sırfı oldukdan sonra müvek
kil-i ınılma i leyh Hamdul lah Ağa ber veeh-i muharrer 
mal ik oldığı bir buçuk çuvaldız suyını Sultan Selim ca
mi '-i şerifine tefrlk olman Derin maslak ta'blr ol ınur 
maslakdan erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz ve salifü
'z-zikr Mi 'mar S inan mahallesinde kain sakin oldukları 
menzi l leri derfınına ta'yln ve İcra buyursunlar didükde 
gıbbe' t-tasdlkı 'ş-şer'l ma vaka 'a b i ' t-taleb ketb ol ındı .  
FI' I-yevmi ' t-tas i '  min şehr-i Ramazan i ' l-mübareke sene 
sitte aşrete ve mieteyn ve elf 

[9 Ramazan sene 1 2 1 6] [ 1 3  Ocak 1 802] 

şuhfıdü' I-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Hasan Ağa Serbölük-i Sultan Bayezid 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
EI-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  

31411911 Havass-ı refi'a kazası, Kömürcü Belgrat kar
yesi, Kızılcık Dere mevkiinden Kırkçeşme suyoluna 
müllıak Hasan Ağa katmasuyundan müfrez suyun, ma-

1 3  



1 4  

314119/la 

İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

likleri tarafindan Agop zımmiye Atmeydanı Araplar 
mesleğinden ifrazla Nahlbent mahallesindeki eve bağ
lamak üzere satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Derkenar] Mersı1m Agob zimmlnün mal ik oldığı nısf 
masura ma-i lezlzi Mehmed Ağa ve Şerlfe Rabi 'a  Ha
nım'a bey' ve hüccet i 'ta ol ındı . 

Fl 22 min M sene 1 2 1 8  [ 1 4  Mayıs 1 803] 

Mahmiyye-i İstanbul'da Sultan Ahmed cami '-i şerlfı kur
bında Nah lbend mahallesinde vakı '  merhum Mührzen 
Hasan Efendi menzi l i  dimeğle arif menzil i le deri'ınına 
icra itdürmek içün zikri ati ma-i lezize malik  iken bundan 
akdem vefat iden sabıka Mirahur-ı evvel-i şehriyari Ça
purzade İbrahim Ağa ibn-i e l-Hacc Mustafa'nun verilseti 
zevce-i menkôha-i metrı1kesi Sarayi Rif'at Kadın ibnet-i 
Abdülmennan ile sulbi kebir oğl ı olup Dergah-ı ali kapu
cıbaş ı larından Ahmed Beğ'e ve sulbiyye kebire kızı Adi le 
Hanım'a ba'de' l-inhisar mes' ele-i mirasları yiğirmi dört 
sehmden olup siharn-ı mezbı1reden üç sehmi zevce-i mu
ma i leyha Rif'at Kadın'a on dört sehmi ınılma i leyh Ah
med Beğ'e ve bakT yedi sehmi  môma i leyha Adile Ha
nım'a isabeti tahakkukından sonra mGma i leyh Ahmed 
Beğ i le muma ileyha Rif'at Kadın ve Adile Hanım taraf
larından ber veeh-i ati bey ' i  ikrar ve i 'ta-i h üceete vekil
Ieri oldığı zat-ı mfıma i leyhayı arifan Hafız Ahmed Efen
di bin Mehmed ve Mehmed Ağa bin Mahmud şehadet
leriyle sabit olan Halil Ağa bin Mehmed mecl is-i şer'-i 
hatir-i Iazıınü't-tevkTrde müsli ıne bey' itmek üzre sarraf 
taifesinden işbu ba' isü' s-sifr Agop veled-i Avanos zimmi 
tarafından ber veeh-i atı hususı tasdlka vekil-i şer'isi olan 
Mustafa bin Yusuf ınahzarında bi ' l-vekale ikrar ve tak
rir-i kelam idüp müvekkilelerüm ınılma i leyhimün muris
leri müteveffa-yı mGına i leyh İbrahim Ağa'nun işbu ye
dinde olup bin iki yüz sekiz senesi Receb'inün on altıncı 
güni tarih iyle ınüverraha bir kıt'a mübaya'a hüccetinde 
tafsll ü beyan olmdığı üzre asrında Mlrahur-ı evvel-i şeh
riyari Hasan Ağa hayatında Havass-ı refı'a kazasına tab i '  
Kömürci Belgrad karyesi kurbında Kızılcık deresi dimeğ
le arif mevzı 'da kain Mahmud Ağa suyı i le İmad Ağa su
yı beyninde Pavl ı  zimml tarlası ve çayırı nam mahallde 
menba' ı olup mürur-ı ezmine i le ma-i lezizün yol ları ha
rab ve ınu'attal olmağla kendi malıyla ma-i mezbôrun 
yol larını ta' ınir ve tathlr ve hası l  olan suyını izn-i müte
vel l iyle karye-i mezbôre mukabelesinde Kırkçeşme suyı 
lağmına cari dere suyına i lhak u idrac itdükden sonra 
ma-i Iezlz-i mezburı erbab-ı m iyah ma'rifetleriyle ba'de
' 1-vezn tarnın ve kamjl ve revan üç masura ma-i lezizün 
üç çuvaldızı hakk-ı mecra içün alınıkon ı lup bakT kalan iki 
masura bir çuvaldız suyın ı mahmiyye-i mezbôra dahi l  ol
dukda V al ide hanı arkasında olan su mesleğinden ifraz ve 
İbrahim Paşa-yı Atik mahallesinde vakı '  menzi l leri derfı-



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

nma ba'de' t-ta 'yin ve' l-icn1 menzil-i mezbur i le ma-i le
ziz-i mezkGrı Mehmed Nesib Efendi'ye bey ' u ternlik 
idüp ol dahi menzil-i mezbur i le derGnına can ma-i leziz-i 
mezburı es-Seyyid NasGh Ağa bin es-Seyyid Ebubekir'e 
bey' itdükden sonra merküm Nasuh Ağa malik oldığı iki 
masura ve bir çuvaldız suyınun b ir masurasını erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle ifraz ve müvekkilelerüm muma i
leyhimün mürisieri müteveffa-yı muma i leyh İbrahim A
ğa'ya bey' idüp ol dahi fevt oldukda müvekkilelerüm mG
ma i leyhime mevrGs olmışidi hala menzil-i mezbGrı müs
l ime bey ' itmek üzre mesfUr Agop zirnıniye ba re'y-i mü
tevel ll ferağ u tefviz eyledüklerinde ol dahi ber veeh-i 
muharrer tefevvüz ve kabul itmişidi derun-ı menzile icra 
içün bir masura ma-i l eziz-i mezkGrun nısf masurasını if
raz idüp bey ' muriid eyledüklerinde mahmiyye-i mezbu
rede olan bi ' l-cümle çeşmeha vü menazil ve mahal l-i sil
ireye cereyan iden sularun kuyudatı Haslar sici liatında 
mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hü
cec-i şer' iyyesi erbab-ı miyah ma' rifetleriyle mahkeme-i 
mezbureden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr ol ınması ba 
emr-i ali memnG' oldığı şürGt-ı mer' iyyesinden oldığına 
binilen hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafından ve
kll-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa 
ve Katib-i rah-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl-i sahlfede 
muharrerü' l -esaml evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölüği ve
sair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tara
feynden icab ve kabGii havl şürGt-ı müfsideden ari bey'-i 
bat-ı sahlh- i  şer'! i le müsl ime bey ' itmek üzre müvekkil-i 
mesfUr Agop zirnıniye beynlerinde ma'lUm semen-i med
fU ' ve makbuza bey ' u ternllk itdüklerinde ol dahi ber 
veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp fima 
ba'd nısf masura ma-i lezlz-i müfrezede müvekkilelerüm 
muma i leyhimün asla ve kat 'a  alaka ve medhalleri kal
mayup !ağın ü kanaviltına tebe' iyyetle müvekkil-i mesfUr 
Agop zimmlnün mülk-i müşteriisı olmağla ma-i leZız-i 
mezkGrı Atmeydanı başında kain Arablar mesleğinden 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve Nahlbend mahalle
sinde kain Mührzen Hasan Efendi hanesine ta'yln ve İcra 
eylesün didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-ta
leb ketb ol ındı . 

Fı 1 2  Ramazani ' l -mübareke sene 1 2 1 6  [ 1 6  Ocak 1 802] 

Şühudü' I-hal : 

31411912 Haslar kadısına nizama mübadereti için buy
ruldu. 

Haslar kadlsı fazlletlü efendi mucebince emr-i nizamma 
mübaderet eyleyesüz diyü buyruldı .  

Fı 17 N sene [ 1 ]2 1 6  [2 1 Ocak 1 802] 

ı s  



1 6  

314119/3a 

İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

31411913 Havass-ı refi'a kazası, Küçükköy karyesinden 
Kırkçeşme ve Fati/ı Sultan Melımet Cami'i suyoluna 
mül/ıak Hammami Alırnet Ağa katmasuyundan müfrez 
suyun, maliki Melımet Efendi tarafindan Zoyca nasra
niye, Kanlı Kilise yakınındaki ana teraziden ifrazla bu
radaki eve bağlamak üzere satıldığına dair lıüccet kay
dı. 

[Kenarnotu] Zoyca Nasraniyye'nün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkCır n ısf masura ma-i 
lezlz-i Mehvire(?) zirn ıniye ba hüccet bey' o l ınup işbu 
mahalle şerh viri ldi .  

Fı 20 N sene ı 234 [ 13 Temmuz ı 8 ı 9] 

Daru' s-saltanati ' 1-al iyye Kostantıniyye el-mahrniyyede 
Gedik Paşa kurbında Katib S inan mahallesi ahilllsinden 
olup zikri ati ma-i lezlzün ba hüccet mal iki olan Mehmed 
Efendi bin Ömer mec lis-i şer' -i hatır-i lazımü 't-tevkTrde 
mahmiyye-i mezbCırede Kirernit mahallesinde Kanl ı  
kenlsa civarında ınütemekkin Zoyca Nasriiniyye'nin arz-ı 
hali hamişinde ınuharrer ıliSf masura ma-i l ezlzün hücceti 
tahrlr al ınmak içün bin iki yüz on altı senesi Ramazan-ı 
şerif inün on yedinci gün i  tarihiyle müverrah ferman-ı ali 
mGcebince işbu ba' isü'r-rakTm Zoyca bint-i Evakim Nas
raniyye tarafından her veeh-i ati husus-ı tasdika vekil-i 
şer'lsi olan Bostan! Hüseyin Ağa bin Abdullah mahza
rında ikrar-ı taınm ve takrlr-i ketarn idüp işbu yedümde 
olup bin iki yüz on altı senesi Cumade' l-ahir' inün on ye
dinci güni tarih iyle müverraha bir kıt'a ınübaya'a hücce
tinde tafsll ü beyan alındığı üzre zikri cal ma-i leZızün 
hiifiri olup mahmiyye-i mezbCırede Ç ıkrıkçı Kemal ma
hallesi ahalisinden Harnmaıni e l-Hacc Ahmed Ağa bin 
Mehmed hayatında Havass-ı refi'a  kazasına tab i '  Küçük
köy nam karye kurbında Sırıkl ı çayırı nam mahallde as
rında Sadr-ı a'zam-ı esbak All Paşa hazretlerinün !ağını 
kurbında bin yüz yiğirmi üç senesi Rebl'u' l-ahir' inün al
tınc ı  gün i tarihiyle ınüverraha bir kıt' a keşf hücceti man
tlıkınca kirnesnenUn mülkine ittisalden ari mevzı ' - ı  halide 
kendi ınalıyla on aded baca hafr ve tahte' I-arz I ağın ü ka
navat i le cem' u tahsil itdürdiği suyını tarih-i merkürnda 
erbab-ı ıniyah ma'rifetleriyle ba'de' l-vezn tarnın ve karnil 
dört masura suyını ol mahalle karlb Kırkçeşme suyı lağ
mına ve andan Ebu ' l -feth Sultan Mehmed Han hazretle
rinün suyı yol ına bi izn-i mütevel ll ba'de' l -icra ve ka
nun-ı şehinşahl üzre bir masura ma-i l eziz hakk-ı mecra 
içün alıkon ı l  up bakT kalan üç masura suyınun bir masura
sını !ağın ü kanaviltına tebe ' iyyetle ba'de' l- ifraz Dergah-ı 
all yeniçeri efendisi Abdul lah Efendi 'ye bey ' u ternllk i 
düp yedinde baki kalan ik i  masura suyını dahi mahmiy
ye-i mezbura dahi l  oldukda sal i fü' l -beyan Ç ıkrıkcı All 
mahal lesinde kain sakin aldığı menzi l i  derCınına ta'yln ve 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

icra itdükden sonra muma i leyh el-Hacc Ahmed Ağa fevt 
oldukda ma-i lezlz-i mezkı1r lağm ü kanavatma tebe' iy
yetle sulbl keblr oğlı Abdurrahman Ağa'ya ba'de' l-mev
rı1s ol dahi fevt oldukda sulbl keblr oğlı ve hasren varis-i 
vahidi Dergah-ı all yeniçerileri ocağı turnacılarından 
Mustafa Ağa'ya mevrı1s olup ol dahi ber veeh-i muharrer 
irsen malik oldığı iki masura ma-i lezlz-i mezkı1rı lağm ü 
kanavatma tebe' iyyetle bana ba hüccet bey' u ternll'k ey
lediğinde ben dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük 
ve kabUl itdükden sonra ma-i lezlz-i mezbı1run n ısf masu
rasını erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ba'de' l - ifraz bundan 
bundan2 akdem Sultan kethudası Mehmed Arif Efendi 
hazretlerinün hazinedarlık h ıdmetleriyle şeref-yab buyu
rılan Abdül latlf Ağa'ya bey' u temllk idüp ol dahi ber 
veeh-i muharrer malik oldığı nısf masura ma-i lezl'z-i 
mezbı1rı mahmiyye-i mezbı1rede Nevbethane kurbında 
Ceziiyirli Ahmed Paşa cami'- i  şerl'fi ittisalinde kain tera
zıldan ifriiz ve Hiice Paşa kurbında viikı '  Kara Mustafa 
Paşa mahallesinde kiiin sakin oldukları menzil leri derı1nı
na ba 'de' t-ta'yl'n ve' l-icra yedümde bir buçuk masura 
ma-i lezl'z baki kalmışidi hala yedümde baki kalan bir bu
çuk masura suyıınun dahi n ısf masurasını bey' muriid ey
lediğümde mahmiyye-i mezbı1rede olan çeşmehii vü me
nazil ve mahall- i saire ye cereyan iden bi '  I-cümle sularun 
kuyı1diitı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukay
yed olup ma-i l ezlze dair iktiza iden hücec-i şer' iyye er
bab-ı miyiih ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbı1reden gayrı 
mehiikimde tahrlr u temhlr ol ınması bii emr-i all memnu ' 
oldığı şürı1t-ı mer'iyyesinden oldığına binilen hala Hiissa 
su nazırı fahru' 1-eşbiih Mustafa Ağa tarafından vekil-i 
müsecceli Kethudii-yı riih-ı abi el-Hiicc İbrahim Ağa ve 
Katib-i rah-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl-i sahlfede mas
turu' 1-esaml evka:f-ı seliitin-i sali fe serbölükleri vesair ha
deme-i rah-ı abiler i hbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden I
cab ve kabı11i hiivl şürı1t-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı sa
hlh-i şer') i le  müvekkile-i mesfüre Zoyca Nasraniyye'ye 
beynimüzde ma' lüm semen-i medfü ' ve makbuza bey ' u 
ternll'k eylediğümde ol dah i  ber veeh-i muharrer iştirii ve 
temel lük ve kabul idüp fımii ba'd n ısf masura ma-i lezl'z-i 
müfrezede benüm asla ve kat'a alaka ve medhalüm kal
mayup lağm ü kanaviltına tebe ' iyyetle müvekkile-i mes
füre Zoyca Nasraniyye'nün mülk-i müşteriisı oldukdan 
sonra ma-i l ezl'z-i müfrezeyi Kan l ı  kenl'sa kurbında ana 
lağmından erbab-ı miyiih ma 'rifetleriyle ifraz ve müsta
kı l l  lağm hafrıyla derı1n ına kurşun borı ferş iyle civarında 
kiiin mütemekkine oldığı menzi l i  derı1nına ber ınıleeb-i 
ferman-ı all ta'yln eyledi didükde gıbbe't-tasdlk ı ' ş-şer'l 
ma vaka'a b i ' t-taleb ketb olındı . 

Fl 7 Şevviil-i mükerrem sene 1 2 1 6  [ 1 O Şubat 1 802] 

2 "bundan" mükerrerdir. 

1 7  
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1 8  İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

ŞühGdü' l-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah- ı  ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid Reşld Ağa Serbölük-i Saray-ı cedld 

31412011 Havass-ı refi'a kazası, Küçükköy karyesinden 
Kırkçeşme ve Fati/ı Sultan Melımet Climi'i suyoluna 
müllıak Hamm/imi Alımet Ağa katmasuyundan müfrez 
suyun, maliki Melımet Efendi tarafindan Ebubekir E
fendiye, Ayasofya malıal/esindeki Kırkçeşme suyu tera
zisinden ifraz, Halil Hamit Paşanın Paşa kapısı yakı
nındaki sebili yoluna ilitak ve manavlar içindeki elimi' 
kapısı karşısındaki vakıf mesleğinden tefrikle Soğuk
çeşme bitişiğİndeki eve bağlamak üzere satıldığına dair 
lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Baş muhasebel i Bekir Efendi'nün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
lezlzde hala Enderı1n-ı hümayfin bazarbaşı el-Hacc Ah
med Ağa malik aldığını müş ' ir hüccet i 'ta olmağla bu 
takrlr işbu hüccet kaydı kül l iyen tehl kı l ındığı işbu ma
halle şerh viri ldi . 

R 1 5  M sene I 240 [9 Eylü l l 824] 

Daru' s-saltanati '  1-aliyye Kostantıniyye el-mahrniyyede 
Aksaray kurbında Gedik Paşa'da Katib S inan mahallesi a
hallsinden olup zikri ati ma-i l ezizün el-yevm maliki olan 
Mehmed Efendi bin Ömer mec lis-i şer'- i hatir-i lazımü
' t-tevkfrde Ayasafya-yı keblr mahallesinde Sovukçeşme 
ittisalinde vakı '  lede' l-ahall ve' l -ciran ma' lumu ' l-hudud 
bir bab menzi lün maliki hala Başmuhasebe hulefaların
dan olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hiifızı Ebubekir E
fendi bin el-Hacc All tarafından ber veeh-i ati husus-ı 
meymenet-mahsGslarını tasdlka vekil-i mürsel i  es-Seyyid 
Mehmed Reşld Ağa bin es-Seyyid İsma' i l  mahzarında ik
rar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp işbu yedümde olup bin 
iki yüz on altı senesi Cumade' l-ahir'inün on yedinci gün i  
tarih iyle müverraha bir kıt 'a mübaya'a hüccetinde tafsll ü 
beyan olmdığı üzre asrında Çıkrıkcı Kemal mahallesi 
sükkanından Harnmaıni el-Hacc Ahmed Ağa bin Meh
med hayatında bin yüz yiğirmi üç senesi Rebl' u ' l-ahir'i
nün altıncı gün i tarih iyle müverraha keşf hücceti mantu
kınca Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Küçükköy nam karye 
kurbında Sırıkl ı çayırı nam mahallde Sadr-ı a'zam-ı es
bak All Paşa hazretlerinün lağmı kurbında kirnesnenUn 
mülkine ittisalden ari mevzı '  -ı hallde kendi malıyla on a
ded baca hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u 
tahsil itdürdiği suyını erbab-ı miyah ma' rifetleriyle tarih-i 



iSTANBUL SU KÜLLiYATI 

mezbfirede ba'de' l-vezn tarnın [ve kamil] ve revan dört 
masura ma-i lezlz cari ol mahalle karlb Kırkçeşme suyı 
lağmına ve andan Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han suyı 
yolma bi izn i ' l-mütevelli i lhak u idrac idüp kanün-ı şe
h inşahl üzre bir masura ma-i leziz hakk-ı mecrii alıkonı
lup ma'ada üç masura ma-i lezizün bir masurasın ı  erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle ba'de ' l-ifriiz asrında Dergah-ı all 
yeniçerileri efendisi Abdul lah Efendi'ye bey' idüp yedin
de baki kalan iki masura ma-i lezlz-i mezkfir mahmiyye-i 
mezbfireye dahi l  oldukda mahall- i  münasibden ifraz ve 
Çıkrıkcı Kemal mahallesinde sakin o ldukları menzi l leri 
derfınına ba'de' t-ta'yin ve' l -icra mfima i leyh el-Hacc Ah
med Ağa dahi fevt oldukda menzil-i mezbfır i le derfınına 
cari iki masura ma-i Jeziz-i ınezkfır sulbl keblr oğlı 
Abdurrahman Ağa'ya ınevrfıs olup ol dahi fevt oldukda 
menzil-i mezkfir i le  ma-i l eziz-i mezbur sulbl keblr oğlı 
ve hasren varis-i vahidi olup Dergah-ı all yeniçerileri o
cağı turnacı larından Mustafa Ağa'ya ba'de' l-mevrfis 
menzil-i mezbfir muhterik olup arsa-i haliye kaldukdan 
sonra ınılma i leyh Mustafa Ağa ber veeh-i muharrer irsen 
mal ik oldığı iki masura ma-i lezlz-i ınezkfır kanavatma 
tebe' iyyet i le bii hüccet-i ınübaya'a bana bey ' u temllk 
itdükden sonra ma-i leziz-i ınezkurı bir mahalle ta'yln ve 
i cra itdürıneksizin n ı  sf masurasın ı erbab-ı ıniyiih ma 'ri
fetleriyle ba'de ' l -ifriiz Hace Paşa mahallesinde sakin Ab
dül latlf Ağa'ya bey' u temllk ve nı sf masurasını dahi bun
dan akdem bii ferman-ı all ınahıniyye-i ınezbfırede Kan l ı  
kenisa civarında Kirernid mahallesinde mütemekkin Ez
merağda Nasriiniyye'ye bii hüccet bey ' u temlik idüp an
cak yedümde bir masura ma-i leziz biikl kalmışidi hala 
yedümde baki kalan bir masura ma-i lezlz-i mezkfirun ka
navatına tebe' iyyetle nısf masurasın ı  bey' ınuriid eyledi
ğüınde mahmiyye-i mezbfırede olan çeşınehii vü menazi l 
ve mahall- i  saireye ce re yan iden bi '  i-cümle sularun kuyu
dıltı Haslar mahkemesi sici l iat ında mastur u mukayyed 
olup ma-i lezlze dair iktiza iden hücec-i şer' iyye erbab-ı 
rniyah ma 'rifetleriyle mahkeme-i ınezbureden gayrı me
hakiınde tahrlr u teınhlr o l ınması bii emr-i ali mernnu ' ol
dığı şürfıt-ı ıner' iyyesinden oldığına binilen hala Hiissa su 
nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda
yı rah-ı abi e l-Hacc İbrahim ve Katib-i rah-ı abi Hüseyin 
Efendi ve zeyl-i sahifede muharrerü' l -esiimi evkaf-ı selii
tin-i sillife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler i hbar 
ve ına'rifetleriyle tarafeynden icab ve kabfıli hiivi şürfıt-ı 
müfsideden ari bey'- i bat-ı sahih-i şer'i i le müvekkil-i 
ınumii i leyh Ebubekir Efendi'ye iki yüz e l l i  guruş seınen-i 
medffi' ve makbfiza bey ' u temlik eylediğüınde ol dahi iş
tirii ve temel lük ve kabul id üp fıına ba'd nısf masura ma-i 
leziz-i müfrezede benüm asla ve kat 'a alaka ve medha
tüm kalmayup !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle müvekki l-i 
muma i leyh Ebubekir Efendi 'nün mülk-i müşteriisı olduk-
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

dan sonra müvekkil- i ınılma i leyh Ebubekir Efendi mal ik 
oldığı nısf masura ma-i leziz-i mezkı1run salifü ' l-beyan 
Ayasofya mahal lesinde vakı '  Kırkçeşme suyınun kaba 
ta'bir ol ınur taksiminden ifraz Sadr-ı a'zam-ı esbak mer
hum Halil Hamid Paşa hazretlerinün Paşakapusı kurbında 
kain seb1lleri yolına beher şehr otuzar akçe icare-i müec
cele i le i lhak olındığını müş ' ir vakf-ı müşarun i leyhün bi
' 1-meşruta mütevel liyesi tarafından i 'ta olan b ir kıt'a te
messük mantukınca marrü'z-zikr Ayasofya-yı keblr ma
hallesinde manavlar içinde cami ' -i şerif kap us ı karşusın
da vakf-ı ınüşarun i leyhün mesleğinden erbab-ı ıniyah 
ma'rifetleriyle nısf masura ma-i leziz-i ınezkurı tefrik ve 
cedld borı ferşiyle Sovukçeşme ittisalinde sakin oldukları 
menzil-i mezbur derunına ta'yin ve İcra buyursunlar di
dükde gıbbe't-tasdik ı 'ş-şer'i ma vaka'a bi ' t-taleb ketb o
l ındı .  

Fi gurre-i Zi ' l-ka 'de sene 1 2 1 6  [ 5  Mart 1 802] 

Şühudü ' !-hal : 
Şahidun-ı sabıkün 

314/2111 Hatt-ı lıümayun ile Kırkçeşme suyundan Der
viş Paşaya ilısan olunan Derviş Paşa Vakfı suyundan 
ifrazla Seyyit Hasan malıal/esindeki eve bağlı suyun, 
mutasarrıjları tarafından Rukiyye Hatuna ferağ olun
duğuna dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Rukıyye Hatun'un 

[Derkenar] Kaydı ihrac şod 
Fi 1 6  Za sene [ 1 ]290 [5 Ocak 1 874] 

Darü ' l-hil iifeti' l-aliyye Kostantın iyye e l-mahmiyyede 
Kabasakal cami ' -i şerlfı civarında es-Seyyid Hasan ma
hallesinde vakı ' sabıka Kapucıbaşı Mustafa Ağa hanesi 
dimeğle arif ınenzil derunına cari zikri ati ma-i lezizün 
el-yevm b i ' l -icareteyn müteferrikası olup işbu kitab-ı sı lı
hat-nisabun biifizesi Rukıyye Hatun ibnet-i Ahmed tara
fından husus-ı ati ' l-beyanı takrire vekil o ldığı zat-ı muma 
i leyhayı arifao el-Hacc İbrahim Ağa bin Osman ve Süley
man Ağa bin Mehmed Beğ şehadetleriyle sabit olan Ha
san Ağa bin el-Hacc Hüseyin meclis-i şer'-i hatir-i l a
zımü't-tevkTrde bi ' l-vekale takrir-i kelam ve ta'bir-i ani
' I-meram idüp müvekkilem muma i leyha Rukıyye Ha
tun'un işbu yedinde olan bir kıt 'a  istihkaın hüccetinde 
muharrer Daru' s-sa'adeti ' ş-şerlfe ağası nezaret-i aliyyele
rinde asılde evkafdan merhum Derviş Mehmed Paşa haz
retlerinün hayatlarında Astane-i aliyyeye cari Kırkçeşme 
suyından bii hatt- ı hümayun ihsan buyurı lan kami l  bir lü
le sularından erbab-ı ın iyah ma'rifetleriyle tefrlk olman 
bir masura ma-i lezlzden müfrez n ısf masura ma-i Jezize 
b i ' l -icareteyn mutasarrıf olan muma i leyh Cebecibaşı 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Mustafa Ağa bin İsma'il fevt oldukda sulbl keblr oğulları 
Ahmed Beğ ve Mehmed Es'ad Ağa'ya intikal-i adi i le 
ba'de' I- intikal müma i leyha dahi ber veeh-i muharrer mu
tasarrıfan oldukları nısf masura ma-i leziz-i mezklırı ken
di hüsn-i rızasıyla ınüvekkileın ınılma i leyha Rukıyye 
Hatı1n'a vakf-ı müşarun i leyh ınütevel llsi ına'rifetiyle fe
rağ-ı mu'teber-i kat') i le ferağ u tefviz eyledüklerinde ol 
dahi ber veeh-i ınuharrer tefevvüz ve kabul eyledüklerini 
ınüş' ir işbu bin iki yüz on altı senesi Zi ' l-ka'de'si gurresi 
tarihiyle müverrah vakf-ı ınüşarun i leyhün bi ' l-meşruta 
ınütevel llsi es-Seyyid Mehmed Emin Ağa'nun iınzasıyla 
müınza ve hatıniyle malıtum bir kıt'a teınessük-i mezkı1r 
haşiyesinde mastur ınüvekkileın ınuma i leyha Rukıyye 
Hatı1n'un ber ınıleeb-i temessük dahil- i  havza-i tasarrufla
rında olınağla husus-ı mezbura vuküf- ı  tarnınları olan er
bab-ı ıniyah ile sair blgaraz müsl imlnden sual ol ınup ha
kTkati üzre kıbel-i şer'den dahi bir kıt'a istihkaın hücceti 
tahrlr ve ınüvekkileın muınii i leyha Rukıyye Hatun yedi
ne i 'ta ol ınınak ınatlubımdur diyü ibraz eylediğini teınes
sük-i mezkı1re ba'de'n-nazar ınazmı1n-ı temessük vekil-i 
ınezbı1run min küll i '  1-vücuh takrir-i ıneşrlıhına mutabık 
ve nefsü' l-eınre muviifık bul ındığından ma'adii mahmiy
ye-i mezburede olan çeşıneha vü menazil ve mahal l-i sili
reye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyudatı Haslar 
mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i le
zize dair iktiza iden hücec-i şer' iyyeden erbab-ı ıniyah 
ma' rifetleriyle mahkeme-i ınezbureden gayrı mehakimde 
tahrlr u teınhlr ol ınması bii emr-i all meınnu' oldığı şü
ıut-ı m er' iyyesinden oldığına binaen husus-ı ınezbura vu
küf-ı tamıniarı olup li ecl i ' l-ihbar mec lis-i şer'a hazırun 
olan hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i 
müsecce l i  Kethuda-yı ralı-ı abi el-Hacc İbrahim ve Ka
tib-i ralı-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl-i sahifede muharre
rü' l-esami evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesair ha
deme-i ralı-ı abiler i stifsiir ve İstihbar olındukda fı '  1-hakT
ka merhum Derviş Mehmed Paşa hazretlerine ihsan-ı hü
mayı1n olan kamil bir lüle sudan tefrik olan bir masura 
ma-i tezizden müfrez nısf masura ma-i lezize b i ' l-icare
teyn ber ınıleeb-i temessük ınutasarrıf olan Cebecibaşı 
Mustafa Ağa mutasarrıf oldığı nısf masura ma-i leziz-i 
mezklırı ınahmiyye-i mezbı1rede salifü ' l-beyan es-Seyyid 
Hasan mahallesinde kain Zorpilav ınesleğinden ifraz ve 
sakin oldukları menzi l leri derunına ba'de't-ta'yin ve' l-ic
rii fevt oldukda sulbl keblr oğul ları muına i leyhima Ah
med Beğ ve Mehmed Es'ad Ağa'ya ba'de' l-intikal anlar 
dahi ber veeh-i muharrer mutasarrıfan oldukları n ısf ma
sura ma-i leziz-i ınezkurı ba re 'y-i mütevel l l  müvekkile-i 
mlıma i leyha Rukıyye Hatun'a ferağ-ı mu'teber i le feriiğ 
u tefviz idüp ol vechile nısf masura ma-i leziz-i ınezkurı 
müvekkile-i ınılma i leyha Rukıyye Hati'ın'un ber ınuceb-i 
temessük uhde-i tasarrufında olup el-yevm menzil- i  mez-
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

bur derunına ta'ylni zernamndan berü i la haze' l-an cari 
ve mevcfıd aldığını her biri b i ' l-icma' ve' l-ittifak ala tari
kı ' ş-şehade haber virmeleriyle l i  ecl i ' s-sened işbu vesl
ka-i enlka ketb ve müvekkile- i  muma i leyha yedine i 'ta 
o l ındı .  

Fı 1 2  Zi' l-ka'de sene 12 16  [ 16  Mart 1 802] 

Şühfıdü' 1-haı :  
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı ralı-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i ralı-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Halife Çavfış-ı ralı-ı ab 

31412112 Havass-ı refi'a kazası, Küçükköy karyesinden 
Kırkçeşme suyoluna mü/hak Hammami Ahmet Ağa 
katmasuyundan müfrez suyun, maliki Rukiyye Hatun 
tarafindan Halil Efendiye satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Za' im Halil Efendi'nün 

[Derkenar] İş bu derun-ı hüccetde muharrer bir masura 
ma-i lezlzün maliki Halil Efendi b in İsma'il bir masura 
ma-i lezlzün mikdar-ı mu'ayyen hissesiyle nısf masu
rasını ba'de ' l-ifraz hala Yeniçeri efendisi başeskisi Meh
med Efendi'ye bey' idüp ancak yedinde nısf masura ma-i 
lezlz baki kaldığı işbu mahalle şerh v iri ldi . 

Fı 1 5  S sene 1 2 1 7  [ 1 7  Haziran sene 1 802] 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer yedinde baki ka
lan n ısf masura ma-i lezizün maliki Halil Efendi yedinde 
baki kalan nısf masura suyını Uzunçarştı kurbında Sa
manviren hammamı ittisalinde Yavaşca Şahin mahal
lesinde sakin Kabataşl ı  es-Seyyid Abdurrahman Ağa'ya i
ki yüz el l i  guruş semen-i medfı1' ve makbı1za bey ' eyledi
ğini müş ' ir yedine mufassal hüccet v irildiği işbu mahalle 
şerh viri ldi .  

Fı 4 Rebl 'u ' l -evvel sene 1 2 1 7  [5 Temmuz sene 1 802] 

Mahmiyye-i İstanbul'da el-Hacc Hasan mahallesi sükka
nından bundan akdem vefat iden Yeniçeriler efendisi Ab
dullah Efendi bin Yahya'nun veraseti sulbl oğlı Mustafa 
Efendi'ye münhasıra ol dahi vefat idüp veraseti zevce-i 
menkuha-i metrukesi Allme Hatı1n ibnet-i Abdul lah i le 
sulbiyye kebire kızı Rukıyye Hatfın'a münhasıra olup 
mezbı1re Allme Hatun dahi müteveffiye olup veraseti 
sadriyye kızı mezbfıre Rukıyye Hatfın'a i sabeti ba'de't-ta
hakkukı' ş-şer'l mezbfıre Rukıyye Hatfın tarafından ber 
veeh-i ati husfısı ikrar ve i ' ta-i hüccete vekil oldığı zat-ı 
mezbfıreyi arifan Isa Ağa bin All ve İbrahim Beşe bin 
Hüseyin şehadetleriyle sabit olan Mehmed Ağa bin İs
ma'll mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevklrde zu'amadan 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı Halil Efendi bin İsma'll 
tarafından zikri ati husfısı tasdlka vekil-i mürsel i  Mehmed 
Reşld Ağa bin Hüseyin mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı 
tarnın ve takdr-i kelam idüp işbu müvekkilem mezbfıre
nün yedinde olup bin yüz yiğirmi dört senesi Rebl 'u ' l -ev
vel 'inün yiğirmi beşinci güni tarihiyle müverraha hüccet
de tafsll ü beyan al ındığı üzre asrında mahmiyye-i mez
burede Sarıgez kurbında Çıkrıkcı Kemal mahal lesi ahali
sinden Hammarnizade el-Hacc Ahmed Ağa Havass-ı re
fı'a kazasına tabi ' Küçükköy kurbında S ırıkt ı çayırında 
tarik-ı arnınun sol canibinde merhum All Paşa hazretle
rinün Bağçekapusı kurbında saray ve çeşmelerine cari sol 
lağmı ittisalinde kimesnenün mülkine ittisalden ari mev
zı'da kendi malıyla on aded baca hafr ve tahte ' l-arz lağm 
ü kanavat i le cem' u tahsil eylediği dört masura suyın ı ol 
mevzı 'a karlb Kırkçeşme suyı yolına i lhak u idrilc itdür
düp bi izn i ' l-mütevel lt bir masurası hakk-ı mecra içün a
l ıkonılup baki kalan üç masuranun bir masurasın ı  erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle ifraz ve serneo-i ma' lüm ve mak
büza müvekkilem mezbfıre Rukıyye Hatfın'un ceddi mü
teveffa-yı mezbfır Abdul lah Efendi'ye bey' u temllk idüp 
ol dahi fevt oldukda müteveffa-yı sani mezbfır Mustafa 
Efendi'ye mevrus olup ol dahi fevt oldukda mezburetan 
Allme Ha�Cın ve müvekkilem mezbfıre Rukıyye Hatfın'a 
mevrus olup mezbure Alime Hatlin dahi fevt oldukda bir 
masura ma-i lezlz-i mezkur ancak müvekkilem mezbüre 
Rukıyye Hatfın'a mevrfıs olmağla müvekkile-i mezbı1re 
Rukıyye Hatfın dahi irsen mal ike aldığı bir masura ma-i 
lezlz-i mezkfırı lağm ü kanaviltına tebe ' iyyet i le bey ' mu
rad eylediğinde mahmiyye-i mezbureye cari b i ' l-cümle 
sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u 
mukayyed olup iktiza iden senedat-ı şer' iyyeleri mahke
me-i mezbfıreden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr al ın
ması ba emr-i all memnfı' ald ığı şürfıt-ı mer' iyyesinden 
oldığına binilen bir masura ma-i lezlz-i mezkfırı hala Has
sa su nazırı aynü' l-a'yan Mustafa Ağa tarafından vekil-i 
müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve 
zeyl-i sahlfede muharrerü ' l-esaml evkaf-ı selatin-i mazıy
ye serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'
rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabuli havi şürfıt-ı müfsi
deden ari bey '-i bat-ı sahlh-i şer'! i le müvekkil-i ınılma 
ileyh Halil Efendi'ye beş yüz guruş serneo-i ma' lum ve 
medfı1' ve makbuza bey ' u temllk eylediğinde ol dahi iş
tirii ve temellük ve kabul idüp fıma ba'd bir masura ma-i 
lezlz-i mezkfırda müvekkilem mezbfıre Rukıyye HiltOn'un 
asla ve kat'a alaka ve medhali kalmayup !ağın ü kana
viltına tebe' iyyetle bir masura ma-i l eziz-i mezkfırı mü
vekki l-i muma i leyh Halil Efendi'nün mülk-i müşteriisı ve 
hakk-ı s ırfı almışidi bir masura ma-i l ezlz-i mezkfırı er
bab-ı miyah ma'rifetleriyle dilediği mahallden ifraz ve 
murad al ındığı mahallde icra eylesünler didükde gıbbe-
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

' t-tasd'ikı ' ş-şer''i ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı .  
Fi 1 5  Zi ' l-ka 'de sene 1 2 1 6  [ 1 9  Mart 1 802] 

Şühudü' l-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah ab 
Es-Seyyid ei-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Es-Seyyid İsa Hüseyin Serbölük-i Ayasofya 
Mehmed Neb'i Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
İbrahim Halife Çavuş-ı rah ab 
ve gayruhum 

314/2311 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci karyesi, Şahin 
Dere mevkiinden Kırkçeşme suyoluna mü/hak katmasu
dan ifraz/a Elvanzade mahallesindeki eve bağlı suyun, 
malikleri tarafindan Mehmet Arif Efendiye satıldığına 
dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Çavuşbaşı Arif Efendi'nün karye-i Cebeci 

Darü ' l-hilafeti' l-al iyye Kostantın iyye e l-mahrniyyede Ti
murkapu kurbında Elvanzade mahal lesinde vakı '  menzil-i 
keb'ir derfın ına cari ma-i lezlzün malikeleri Saliha bint-i 
All ve Ayişe bint-i Abdülmennan nam hatunlar tarafından 
ber veeh-i ati hususı ikrar ve i ' ta-i hüccete vekll oldığı 
zat-ı muma ileyhimayı arifan ei-Hacc Ahmed Ağa bin 
ei-Hacc İsma'll ve el-Hacc Mehmed Ağa bin Ömer şeha
detleriyle sabit olan es-Seyyid el-Hacc Mustafa Ağa bin 
Mustafa meclis-i şer' -i hatir-i lazımü't-tevklrde hacegan-ı 
Divan-ı hümayundan hala Devlet-i al iyye darnet fi h ima
yeti ' r-Rabbaniyyede çavuşbaşı işbu kitab-ı sıhhat-nisa
bun tahr'ir ve imiasma ba' is  u bad'i uındetü erbab i 't-tahrir 
ve' l-kalem zübdetü ashabi ' t-tastlr ve' r-rakam sa'adetlü 
Mehmed Arif Efendi necl i ' l-merhı1m (boş) taraflarından 
zikri ati hususı tasdlka vekil-i şer'lieri Arif Efendi bin 
Mehmed Sa 'Id mahzarında bi' 1-vekale ikrar ve takrir-i 
kelam idüp işbu müvekkilelerüm mezburetanun yedierin
de olup bin yüz altmış dokuz senesi Muharrem'inün o
nuncı güni tarihiyle ıni.iverraha bir kıt'a hüccetde tahrlr u 
tafsll ol ındığı üzre el-yevm menzil- i ınezbur derunına cari 
ma-i lezlzün ınenba ' ı  olup Havass-ı al iyye kazasına tabi ' 
Cebeci karyesi civarında miyah-ı sultaniyyede Güzelce
kemer'ün üst tarafında kain Şahin deresi civarında Keçe 
dimeğle ıneşhfır ınandra kurbında ınevzı ' - ı  hallde hafr ve 
tahte' l-arz !ağın ü kanavat i le cem' u tahsil olman üç 
buçuk masura ma-i lezlz ol mevzı ' a  karlb Ayasofya'nun 
Kırkçeşme suyı lağınına bi izn i ' l-mütevel li i lhak u idrac 
ol ınup nısf masura ve bir çuvaldızı hakk-ı ınecra içün alı
konılup baki kalan iki masura ve üç çuvaldız ma-i lezlzi 
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mahmiyye-i mezbfıreye dahi l  oldukda Aydınağl ı tekkesi 
karşusında hisiir dibinde olan terazlıden ifriiz ve müstakı l l  
yol i le menzil- i  mezbura icrii ve ta'yin ol ındukdan sonra 
iki masura ve üç çuvaldız ma-i lezize tediivül-i eyiidi i le 
mal ik olan Haremeynü'ş-şerifeyn Katibi el-Hiicc İbrahim 
Efendi fevt oldukda vereseleri nısf masurasın ı  erbab-ı mi
yiih i hbar ve ma' rifetleriyle ifriiz ve Hiissa ahur eskilerin
den Halil Ağa'ya bii hüccet bey' u temllk idüp biikT kalan 
iki masura bir çuvald ız ma-i leziz-i ınezkfır lağm ü kana
viitma tebe ' iyyet i le  hileegan-ı Divan-ı hüıniiyfından Ab
dullah Efendi bin Abdülmenniin uhdesine geçüp mumii 
i leyh Abdullah Efendi dahi fevt oldukda derun-ı menzil-i 
mezbfıra cari iki masura ve bir çuvaldız ma-i leziz-i mez
kur halileleri müvekkilelerüm mumii i leyhii Siiliha ve A
yişe hatunlar irsen ve şiriien mal ikler olup lakin bey' mu
riid eyledüklerinde mahmiyye-i mezbureye cari bi ' l-cüm
le sularun kuyfıdiitı Haslar mahkemesi sici l liltında mastur 
u mukayyed olup ma-i lezize dair iktizii iden senediit-ı 
şer' iyye mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehiikiınde tahrir 
u teınhir olmması bii emr-i iili memnfı'  oldığı şürfıt-ı ıner
' iyyesinden old ığına binilen iki masura bir çuvald ız ma-i 
leziz-i ınezkfırı hala Hiissa su nazırı Mustafa Ağa tarafın
dan vekil-i müsecceli Kethudii-yı riih-ı abi el-Hiicc İbra
him Ağa ve zeyl-i sahifede mektubü' l-esami evkaf-ı selii
tin-i sillife serbölükleri vesiiir haderne-i riih-ı abiler ihbar 
ve ına'rifetleriyle tarafeynden icab ve kabfıl i  hiivi şürfıt-ı 
müfsideden ari bey '-i bat-ı sahih-i şer'i i le ınüvekkil-i 
müşiirun i leyh Mehmed Arif Efendi hazretlerine beynle
rinde ma' IUm semen-i medfU' ve makbuza bey' u temlik 
eyledüklerinde anlar dahi iştirii ve temellük ve kabul bu
yurup fima ba'd menzil-i mezkfır derfınına cari iki masu
ra bir çuvaldız ma-i leziz-i mezkurda müvekkilelerüm 
mezbfıretiin Siiliha ve Ayişe hiitfınlarun asla ve kat'ii alii
ka ve medhalleri kalmayup lağm ü kanaviitından mikdar-ı 
mu 'ayyen h issesine tebe ' iyyet i le müvekkil- i müşarun 
i leyh Mehmed Arif Efendi hazretlerinün mülk-i müşteriisı 
ve hakk-ı s ırfı al ınışdur sa'iidetle tasarruf buyursunlar di
dükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i ınii vaka'a bi 't-taleb ketb o
l ındı . 

R 20 Za sene 1 2 1 6  [24 Mart 1 802] 

Şühfıdü, I-hal : 
Şiihidfın-ı siibıkün 

31412312 Havass-ı reji'a kazası, Topçular mevkiinden 
Kırkçeşme sulağırnma müllıak Süleyman Ağa katmasu
yundan ifrazla Emin Bey mahallesindeki eve bağlı su
yun, maliki Lebibe Hanım tarafindan Zübeyde Hanıma 
satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Kaiınmakam kerimesi Atiyyetul liih Hii
nım'un 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

Daıü' 1-hi lafeti '  i-al i yy e Kostantı niyye el-mahmiyyede 
Destereci ler kurbmda Emin Beğ mahal lesinde vakı '  b ir 
bab menzil derunına cari zikri ati ma-i lezizün malikesi 
fahru' l-muhadderat Leblbe Hanım necl i ' l-merhı1m 
el-mebrı1r Sadr-ı esbak Rağıb Mehmed Paşa hazretleri ta
raf-ı bahiri ' ş-şereflerinden husus-ı iitiyü'z-zikre vekil ol
dığı zat-ı muma i leyhayı arifan Hasan Ağa bin Mehmed 
ve Feyzullah Ağa bin Abdullah şehadetleriyle sabit olan 
el-Hacc Mustafa Efend i  bin Hasan mecl is-i şer '- i  hatirde 
hala Devlet-i aliyye daınet fi h imayeti ' r-Rabbaniyyede 
kaimmakam-ı allmakam hazret-i sadr-ı penahl devletlü i
nayetlü es-Seyyid Mustafa Paşa yessara' l lahü le h u ma 
yurid ma yeşa hazretlerinün kerime-i muhteremeleri işbu 
kitab-ı s ıhhat-nisabun tahrir ba' is ü hadi umdetü' l-mu
hadderat zübdetü' 1-muvakkıriit iffetlü ismetlü Şerife Zü
beyde Han ım tarafından zikri cal husus-ı meymenet-mah
susların ı  tasdika vekil-i mu 'teber-i şer'lieri Küçük Meh
med Ağa bin İbrahim mahzarında bi ' l-vekale ikram-ı 
tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvekki lem ınılma i leyha 
Leblbe Hanım'un işbu yedinde olup bin iki yüz üç senesi 
Cumade' l-ahir' inün on dördünci güni tarihiyle müverraha 
bir kıt'a hi.iccetde tafsll i.i beyan olmdığı i.izre asrında Sa
ray-ı atik-i ma'mure teberdaran kethudası ei-Hacc Süley
man Ağa bin seksen dokuz senesinde Fahri Sultan hazret
lerinden iştira huyurdukları Havass-ı refı 'a kazası havali
sinde Topcılar nam mahallde bir keblr su kuyusından 
lağm i.i kanavat ile cem' eylediği suymı ol mevzı 'a karlb 
Debbağlar deresinden mürur iden Kırkçeşme suyı !ağını
na bi  izni ' l-mütevelli i lhak u idrilc itdürdiği bir masura ve 
bir çuvaldız suymun bir çuvaldızını hakk-ı mecra içün 
terk idüp baki kalan bir masura ma-i lezizi mahmiyye-i 
mezbı1ra dahi l oldukda salifü ' l-beyan Emin Beğ mahalle
sinde kain Kuşbazlar kurbında Maksud Paşa sarayı di
meğle arif menzilde İcra ve ta'yin itdükden sonra ol  hin
den berü tedavül-i eyadi i le bir masura ma-i l ezize mali k  
olan Mehmed Emin Nahlfi Efendi fevt oldukda menzil-i 
mezbur i le derunma cari bir masura ma-i leziz-i mezkurı 
lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le düyun ı terekesinden iş
tirii huyurup ol vechile mülk-i müşteriisı iken bundan ak
demce menzil-i mezkurı müvekki le-i muma i leyha Şerife 
Zi.ibeyde Hanım'a temllk eyledi.iklerinde el-yevm derunı
na cari bir masura ma-i leziz-i mezkurı dahi bey' murad 
itmeleriyle mahmiyye-i mezbı1reye cari bi ' l-cümle sula
run kuyudatı Haslar mahkemesi s ic i l iatında mastur u mu
kayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hücec-i şer' iyye 
mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr 
olmması bii emr-i ali memnu' old ığı şi.irut-ı mer' iyyesin
den oldığına binilen bir masura ma-i leziz-i mezkurı lağm 
ü kanavatma tebe' iyyet i le hala Hassa su nazırı Mustafa 
Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi 
el-Hacc İbrahim ve zeyl- i sahifede mastı1ru' l-esami ev-
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kaf- ı  selatin-i sillife serbölükleri vesair haderne-i ralı-ı a
bller i hbar ve ma ' ri fetleriyle tarafeynden icab ve kabul i 
hiM şürut-ı müfsideden ari bey-i bat-ı sahlh-i şer'l i le 
müvekkile-i müşarun i leyha Şerlfe Zübeyde Hanım'a 
beynlerinde ma'lUm semen-i medfU' ve makbuza bey' u 
temlik eylediğinde anlar dahi iştira ve kabul buyurup fi
ma ba'd derun-ı menzi l-i mezkura cari bir masura ma-i 
leziz-i cariyle müvekkilem muma i leyha Lebibe Ha
nım'un asla ve kat 'a alaka ve medhali kalmayup müvek
kile-i müşarun i leyha Şerlfe Zübeyde Hanıın'un mülk-i 
müşteriisı ve hakk-ı sarilı leri olmışdur di ledükleri gibi 
mutasarrıf olsunlar didi didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l 
ma vaka'a bi ' t-taleb ketb olındı . 

R 1 7  Za sene 1 2 1 6  [2 1 Mart 1 802] 

Şühfıdü' I-hal : 
Şahidfın-ı sabıkün 

31412411 Havass-ı re.fi'a kazası, Cebeci karyesinden 
müllıak Osman Ağa katmasuyundan müfrez suyun ma
likinin Mehmet Sait Bey olduğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Mehmed Sa'ld Ağa'nun karye-i Cebeci 

işbu kitab-ı sıhhat-nisabun tahrir ve imlasına ba' is ü bildi 
sabıka rikabdar-ı hazret-i şehriyari umdetü' l-emacid ve
' 1-a'yan Mehmed Sa'ld Ağa bin ei-Hacc İbrahim tarafla
rından zikri ati husus-ı meymenet-mahsfıslarını takrlre 
vekil-i şer'lieri olan Süleyman Ağa bin el-Hacc Mustafa 
mecl is-i şer' - i  hatir-i lazımü't-tevklrde b i ' l-vekale takrir-i 
kelam ve ifade-i meram idüp müvekkilüm ağa-yı mfıma 
ileyhün yedierinde olup işbu sene-i mübareke Zi' l-ka' 
de'sinün beşinci güni tarihiyle mutazammın b i r  kıt 'a 
mülkname-i hümayfında tahrlr u beyan olmdığı üzre Da
ru' s-saltanati ' l -al iyye Kostantıniyye el-mahmiyyede Dal
taban çeşmesi kurbında kain bir bab menzi l-i keblr deru
nma cari bir çuvaldız ma-i lezlze kanavat [ü] müsennatın
dan mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyetle malik olan 
si lalışör-i Hassactan Hüseyin Efendizade e i-Hacc Meh
med Sa'ld Beğ vefat eylediğinde menzil-i mezbur bi
' I-cümle tevabi' ve levahıkıyla canib-i cihandariden mü
vekkilüm ağa-yı mfıma ileyhe ihsan-ı hümayfın buyurı lup 
ol vechile hane-i mezbfır ve tevab i ' i  olan bir çuvaldız 
ma-i leziz-i mezkfır müvekki lüm ağa-yı müma i leyhün 
dahil- i havza-i tasarrufları olmağla temllkname-i hüma
yuna ba'de'n-nazar ma-i lezlz-i merküro ber veeh-i meş
ruh müvekkilüm ağa-yı mfıma i leyhün dahil- i  havza-i ta
sarrufları oldığını müş ' ir kıbel-i şer'den istihkamen bir 
kıt'a hüccet tahrlr ve i 'ta olmmak müvekki lüm mfıma i
leyhün matlfıbıdur diyü mazmfını min kül l i ' l-vücuh tak-

27 

314124/la 



28 

· :�· · . ), ·/ 1 · . .  ·, !J. ' '  .. . 

l l  11 
, , ,,v �� 1 /1 t� ' . ..: ·� _ _  .,; . · : ·  ' 1; 1� 

. 1'/• ' 

İ STANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

rir-i meşruhına mutabık balası tuğra-i garra ile müveşşah 
ibraz eylediği bir kıt'a ferman-ı aliye ba'de'n-nazar mah
miyye-i mezbı1ra cari b i ' l-cümle sularun kuyudatı Haslar 
mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i le
zlze dair iktiza iden hücec-i şer' iyye mahkeme-i mezbı1-
reden gayrı mehakimde tahrir u temhir olmmak ba emr-i 
ali memnı1' oldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına b inilen 
ma-i leziz-i mezburun menba' ı ve hatiri asrında Hassa su 
nazırı Osman Ağa bin yüz kırk üç senesi Havass-ı refı'a
ya tabi ' suyol ı  kuralarından Cebeci karyesi hudfıdı dahi
l inde kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı ' - ı  halide 
S inan Paşa çeşmesi mukabelesinde kendi malıyla hafr u 
abar itdürdiği perakende sekiz aded hacalardan hası l  
hakk-ı mecradan ma'ada malik oldığı dört masura suyın
dan nı sf masura ma-i lezizi erbab-ı miyah ma' rifetleriyle 
ifraz ve Yağl ı  kc ı Hasan Ağa'ya bey' u te mlik id üp ol dahi 
menzil-i mezbura ba'de' l-icra ve' t-ta'yin ma-i leziz-i 
merkümun bir çuvaldızını ifraz ve kainatası ei-Hacc 
Mehmed Ağa'ya bey' itdükden sonra yedinde baki kalan 
bir çuvaldız ma-i tezizi dahi menzil-i mezbfır i le ma'an 
Sa'dullah Beğ'e bey' u temlik ol dahi vefat eylediğinde 
ma-i leziz-i merküm veresesine ba'de' l-mevrı1s verese-i 
merküm dahi ma-i leziz-i merkümı müteveffa-yı mezbur 
Mehmed Sa'id Beğ'e bey' u temlik idüp ol dahi bir çuval
dız ma-i leziz-i merküma mal i k  ve mutasarrıf o ldığı mah
keme-i mezbı1run sici l l- i mahfı1zuna mastur u mukayyed 
bul ındığından gayrı hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan 
Mustafa Ağa'nun vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı ab! 
el-Hacc İbrahim ve evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri 
vesair zeyl-i sahifede muharrem' l-esami haderne-i ralı-ı 
abiler dahi ma-i teziz- i merküm müteveffa-yı merkürnun 
hayatında mülki olarak el-yevm derun-ı menzi l-i mezbı1ra 
cari oldığın ı b i ' l-ittifak ihbar itmeleriyle ol vechile ba'de
' 1-vefat menzil-i mezburun levahıkından olan bir çuvaldız 
ma-i teziz- i merküm kanavat ü müsennatından mikdar-ı 
mu 'ayyen h issesine tebe ' iyyetle ber ınıleeb-i mülkname-i 
hümayun müvekki l- i  muma i leyh Mehmed Sa'ld Ağa'nun 
dahil-i havza-i tasarrufları oldığı sici l l-i mahfı1za sebt ü 
kayd ol ınup istihkamen işbu vesika-i enika ketb ü imla ve 
müvekkil-i muma i leyh Mehmed Sa'id Ağa yedine def' 
ve i ' ta ol ındı. 
Fı'' l-yevmi ' t-tasi '  aşera min Zi ' l-ka'det i ' ş-şerife sene sitte 
aşrete ve mieteyn ve elf 

[ 1 9  Zi ' l-ka'de 1 2 1 6] [23 Mart 1 802] 
Şühudü' I-hat : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı ralı-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib ralı-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 
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Es-Seyyid e l-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezi'd 
Mehmed Abdünnebi' Efendi Serbölük-i Süleymaniyye 
Çelebi Süleyman Ağa Kethuda-yı sabık 
İbrahim Halife Çavuş rah-ı ab 

31412511 Hatt-ı lıümayun ile Kırkçeşme suyundan Der
viş Paşaya ilısan olunan sudan ifrazla Akhıyık malıaile
sindeki eve bağlı suyun, maliki Selvik zımmi tarafindan 
Melımet Şemsettin Efendi ve Hatice Saide Hanıma sa
tıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Mudanyalızade'nün 

Daru' s-saltanati ' 1-al i yy e Kostantın i yy e el-mah mi yy ed e 
Akbıyık mahal lesinde vakı ' asrında serbostaniyan-ı Has
sa ve ba'dehu Vezi'r-i a'zam Derviş Paşa hanesi dimeğle 
arif menzil-i keblr ile derunına cari zikri ati ma-i lezi'zün 
el-yevm maliki olup mahmiyye-i mezburede Çanakcı
lar(?) kurbın da kain Yenihan'da mütemekkin sarraf taife
sinden Selvik veled-i Ohan zimml tarafından ber veeh-i 
ati' hususı ikrar ve i ' ta-i hüccete veklller oldığı es-Seyyid 
Mehmed Arif Ağa bin es-Seyyid Hasan ve Molla Musta
fa ibn-i Ahmed şehadetleriyle ber nehc-i şer'l sabitü' l-ve
kale veklli olan Yorgi veled-i O han zimmi' meclis-i şer' -i 
hatir-i lazımü ' t-tevklrde umdetü' 1-müderrisi'ni '  1-kiram iş
bu kitab-ı sıhhat-nisabun hatizeleri Mudanyalızade Meh
med Şemseddln Efendi'nün hallleleri umdetü' l-muhadde
rat Hadi'ce Sa'lde Hanım ibnet-i el-merhum Şeyhülis
lam-ı esbak Arabzade Ahmed Ata Efendi taraflarından 
ber veeh-i ati husus-ı meymenet-mahsuslarını tasdlka ve
kil-i şer'lieri olan Süleyman Ağa bin Mehmed Emin 
mahzarında bi ' l-vekale ikrar ve takri'r-i kelam idüp mü
vekkilüm mesfür Selvik zimmi'nün işbu yedinde olup bin 
yüz elli üç senesi Zi ' l -hicce-i gurresi tarihiyle müverraha 
bir kıt'a atik hüccet-i şer' iyyede ve bin altı yüz on beş se
nesi Rebl'u ' l-ahir'inün on üçünci gün i  tarihiyle müverra
ha bir kıt'a hüccet-i şer' iyye ki iki aded hüccet-i şer' iyye
lerde tafs11 ü beyan olmdığı üzre derun-ı menzi l-i mezbu
ra can müşarun ileyh Derviş Paşa'ya ba hatt-ı hümayun-ı 
şevket-makrun ihsan olman Kırkçeşme suyından bir lüle 
sudan müfrez iki buçuk masura ma-i lezize müvekkilüm 
mesfı1r Selvik zimml müsl ime bey ' itmek üzre malik olup 
menzil-i ınezburı bundan akdeın ınüvekki lan-ı ınuına i
leyhima es-Seyyid Mehıned Şemseddln Efendi i le hallle
leri Hadi'ce Sa'lde Hanı ın'a bi ' l-münasefe mu 'teber-i kat 'i 
i le ba re'y-i ınütevel ll ferağ u tefviz eylediğinde anlar 
dahi ber veeh-i muharrer tefevvüz ve kabul idüp derün-ı 
menzile cari iki buçuk masura ma-i leziz-i müfreze ye
dinde baki kalmışidi ma-i leziz-i ınezkurı dahi bey' ınu
rad eylediğinde ınahıniyye-i ınezburede olan çeşınelere 
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ve mahall- i  s�iireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyu
diltı Haslar mahkemesi s ici l iatında mastur u mukayyed o
lup ma-i lezize dair iktiza iden hücec-i şer' iyye erbab-ı 
miyah ma' rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı me
hakimde tahrir u temhir olmması bii emr-i all memnu' 
oldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığına binilen hala Hassa 
su nazırı fahru' l-eşbiih Mustafa Ağa tarafından vekil-i 
müseccel i  Kethudii-yı riih-ı abi ei-Hiicc İbrahim Ağa ve 
zeyl-i sahifede muharrerü' l-esami evkaf-ı seliitin-i salife 
serbölükleri vesair sikat-ı sahihati ' l-kel imat haderne-i 
riih-ı abiler ihbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden icab ve 
kabfıli havi şürfıt-ı ınüfsideden ari bey'-i bat-ı sahih-i 
şer'! i le ınüvekkilan-ı ınfımii i leyhimaya beynlerinde ma'
lUm se men-i ınedfU ' ve ınakbfıza bey' u temlik eylediğİn
de anlar dahi ber veeh-i muharrer iştirii ve temellük ve 
kabul idüp fimii ba'd zikr olman iki buçuk masura mii-i 
leziz-i ınüfrezede ınüvekkilüın mesfUr Selvik ziınminün 
asla ve kat 'a alaka ve medhali kalmayup müvekkilan-ı 
ınuına i leyhima es-Seyyid Mehıned Şemseddin Efendi i le 
Hadlee Sa'ide Hanım'un b i ' l- iştiriiki ' s-seviyy mülk-i 
müşteriilan almışdur di ledükleri gibi tasarruf buyursunlar 
didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i ınii vaka'a bi ' t-taleb ketb 
o l ınd ı .  

Fı 25 Zi' l-ka'de sene 1 2 1 6  [29 Mart 1 802] 

Şühfıdü' l-hal : 
EI-Hiicc İbrahim Ağa Kethuda-yı riih-ı iib 
Katib riih-ı abi Hüseyin  Efendi 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Mehıned Nebi Ağa Serbölük-i Süleymiiniyye 
Es-Seyyid Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 

31412512 Havass-ı refi'a kazası, Küçükköy karyesinden 
Kırkçeşme ve Fati/ı Sultan Mehmet Cami'i suyoluna 
mül/ıak Hammami Ahmet Ağa katmasuyundan müfrez 
suyun, maliki Mehmet Efendi tarafindan Abdülkadir E
fendi ve Fatma Hanıma, Ayasofya mahallesindeki çö
rekçi dükkanı yakınındaki kubbeden ifrazla buradaki e
ve bağlamak üzere satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Derkenar] Derun- ı  hüccetde muharrer n ısf masura ma-i 
lezlze tedavül-i eyadl ile ınal iki Hiifız İbrahim Edhem E
fendi ibn-i Abdullah fevt olup ma-i ınezkur zevcesi Fatı
ma Elıniis Han ım ibnet-i Abdul lah ile sulbi sağir oğlı 
Mehıned ve sulbiyye sağTre kızı Hadlee'ye mevrfıs aldığı
nı hiivi sağTran-ı ınezbfıriinun vereseleri ve vasileri zev
ce-i mezbı1re Elınas Hanım yedine istihkamı hiivi bir 
kıt'a hüccet-i şer'iyye i ' ta olmdığı kaydı baliisıyla işbu 
mahalle şerh olındı . 
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Fl 20 Za sene [ 1 ]252 [26 Şubat 1 837] 

Daru' s-saltanati' 1-aliyye Kostantıniyye'de Gedikpaşa kur
b ında Katib S inan mahallesi alıallsinden olup zikri ati 
ma-i lezizün malik i  Mehmed Efendi bin Ömer mecl is-i 
şer' - i  hatir-i lazımü 't-tevkirde işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun 
hafızı Sultanu' 1-meşayih ve' 1-arifin burhan u' 1-iktibai
' 1-vasilln Şeyh Abdülkadir Efendi bin İbrahim i le halile
leri Fatıma İbnet-i ei-Hacc Memiş Efendi taraflarından 
husus-ı meymenet-mahsusların ı  tasdlka vekil-i şer'lieri 
olan es-Seyyid eş-Şeyh Mehmed Sa'id Efendi bin Hafız 
Mehmed Asım Efendi mahzarında ikrar-ı tarnın ve tak
rir-i kelaın idüp işbu yedi ınde olup bin iki yüz on altı se
nesi Cumade' l-ahir'inün on yedinci güni tarihiyle müver
raha bir kıt'a ınübaya'a hüccetinde tafsil ü tasrih alındığı 
üzre ma-i lezlz-i mezburun hafiri olup mahmiyye-i ınez
burede Çıkrıkcı Kemal mahal lesinde sakin asrında Haın
maınl e l-Hacc Ahmed Ağa hayatında Havass-ı refi'a ka
zasına tabi ' Küçükköy kurbında S ırıkl ı çayırı nam ına
hallde Sadr-ı a'zaın-ı esbak Ali Paşa hazretlerinün )ağını 
kurbında bin yüz yiğirıni üç senesi Rebi'u' l-ahir'inün al
tıncı güni tarihiyle ınüverraha bir kıt'a keşf hücceti man
tlıkınca kiınesnenün mülkine ittisalden ari ınevzı '-ı hallde 
kendi ınal ıyla on aded baca hafr ve tahte' l-arz lağın ü ka
navat i le cem' u tahsil itdürdiği suyını erbab-ı ıniyah 
ına'rifetleriyle tarih-i ınerküında ba'de' l -vezn tarnın ve 
kamil dört masura suyını ol mahalle karlb Kırkçeşıne 
suyı lağınına ve andan Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han 
hazretlerinün suyı yolına bi izn i ' l-mütevelll i lhak u idrac 
idüp kanun-ı şehinşahi üzre bir masurasın ı  hakk-ı ınecra 
virüp baki kalan üç masura ma-i leziz lağın ü kanavatma 
te be' iyyetle bir masurasını erbab-ı ıniyah ma' rifetleriyle 
ba'de' l-ifraz Dergah-ı ali yeniçerileri efendis i  Abdullah 
Efendi'ye bey ' idüp yedinde baki kalan iki masura ma-i 
leziz-i ınezkurı ınahıniyye-i ' ınezbura dahi l  oldukda sali
fü ' l-beyan Çıkrıkcı Kemal mahal lesinde kain sakin ol
dukları ınenzil leri derunına ta'yin ve İcra itdükden sonra 
muma i leyh el-Hacc Ahmed Ağa fevt oldukda ma-i le
zlz-i ınezkur !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle sulbl kebir 
oğl ı Abdurrahınan'a ba'de' l-mevrus ol dahi fevt oldukda 
sulbi kebir oğl ı ve hasren varis-i vahidi olan Dergah-ı ali 
turnacı larından Mustafa Ağa'ya ınevrus olup ol dahi ber 
veeh-i ınuharrer irsen mal ik oldığı iki masura ma-i leziz-i 
ınezkurı lağm ü kanavatma tebe' iyyetle erbab-ı ıniyah 
ma' rifetleriyle ba hüccet-i şer' i yy e bana bey' u te mlik 
eylediğinde ben dahi ber vechi ınuharrer mal ik oldığuın 
iki masura ma-i leziz-i mezkurı bir mahalle İcra ve ta'yin 
itdürıneksiziıi nısf masurasını işbu hüccet zahrında mas
tur hala Devlet-i aliyyede çavlışbaşı olan Mehıned Arif 
Efendi hazretlerinün hazinedarları Abdül latif Ağa'ya bun
dan akdeın ba hüccet bey' ol dahi Hace Paşa kurbında 

3 1  
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sakin oldukları menzi l leri den1nına ta'yln ve icra itdürdüp 
ve n ısf masurasın ı  dahi erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ba 
ferman-ı all mahmiyye-i mezbCırede Kanl ı  ken!sa kurbın
da Kiremid mahallesinde mütemekkine Ezmerağda nasra
n iyyeye ba hüccet bey' ve n ısf masurasını dahi erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle hala Başmuhasebe kalemi hulefala
rından Ebubekir Efendi'ye ba hüccet bey' u ternl!k idüp 
ol dahi ma-i l eziz-i mezkurı Ayasofya'da Sovukçeşme it
tisal inde kain sakin oldukları menzil leri derunına ta'yln 
ve i cra id üp ancak yedümde nı sf masura ma-i leziz-i mez
kı1r yedimde bakT kalmışidi hala yedimde bakT kalan n ısf 
masura ma-i leziz-i mezkurı ahara bey' murad eylediğim
de mahmiyye-i mezburede olan çeşmelere ve mahall- i  sa
ireye cereyan iden bi ' l-cürnle sularun kuyudatı Haslar 
mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i le
z!ze dair iktiza iden sularun kuyudatı Haslar mahkemesi 
sicil iat ında mastur u mukayyed olup ma-i lez!ze dair ikti
za iden hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifetiyle mah
keme-i mezbureden gayrı mehakimde tahrir u temhir o
l ınmak ba emr-i all memnu' oldığı şürut-ı mer'iyyesinden 
oldığına binaen hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafın
dan vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi e i-Hacc İbra
him ve zeyl-i ves!kada muharrerü' 1-esarrıl evkaf-ı sela
tin- i  salife serbölükleri vesair sikat-ı sahihati' l-kel imat 
haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma ' rifetleriyle tarafeynden 
Icab ve kabuli havi şürut-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sa
hih-i şer'i i le müvekki le-i muma i leyhima eş-Şeyh Ab
dülbakT Efendi ve Fatıma Hanıın bi ' l-iştiraki ' s-seviyy iki 
yüz el l i  guruş semen-i medfı1 '  ve makbı1za bey ' u ternlik 
eylediğinde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve te
mellük ve kabul idüp fima ba'd n ısf masura ma-i lez!z-i 
mezkôrda benüm asla ve kat 'a  alaka ve medhalüm kal
mayup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle müvekkil-i ınılma 
i leyhima eş-Şeyh AbdülbakT Efendi ve halileleri Fatıma 
Hanım'un ale ' l-iştiraki ' s-seviyy mülk-i müşteraları ol
dukdan sonra ma-i l eziz-i mezkı1r mahmiyye-i mezbôrede 
Ayasofya mahallesinde kain çörekci dükkanı kurbında o
lan ku b beden erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz ve civa
rında vakı '  sakin oldukları menzi l leri derCın ına ta'yln ve 
icra buyursunlar didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'l ma va
ka'a b i ' t-taleb ketb ol ındı . 

Fl 2 Zi ' l-hicce sene 1 2 1 6  [5 Nisan 1 802] 

Şühüdü' I-hai : 
Aynü' l -a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Ağa Serbölük 
Es-Seyyid e l-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Mustafa Ağa Serbölük-i NCır-ı Osmaniyye 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Laleli 



İSTANBUL SU KÜLLİYA Tl 

31412611 Havass-ı refi'a kazası, Bahçe karyesi sınırın
da, Eski bağlar mevkiinden Va/ide Havuzuna mü/hak 
Va/ide Sultan Vakftna ait suyun, Abdi Subaşı mahalle
sindeki ana lağımdan ifrazla buradaki eve bağlamak ü
zere Bolita zımminin tasarrufunda olduğuna dair hüc
cet kaydı. 

[Kenarnotu] Bolita Nasraniyye'nün 

Mahmiyye-i İstanbul h ısn ı  ebvabından Fenerkapusı dahi
l inde Abdi Subaşı mahallesinde ınütemekkin işbu rafi 'a
tu ' t-terkTm Bol ita bint-i Esail Nasraniyye tarafından ber 
veeh-i ati hususa vekll oldığı şahs-ı mesfOreyi arif�n 
es-Seyyid Mehıned Reşld Ağa bin es-Seyyid İsma'll ve 
İbrahim bin Hüseyin şehadetleriyle sabit olan Süleyman 
Ağa bin Mehmed Emin mecl is-i şer' -i hatir-i lazımü
' t-tevkTrde b i ' l-vekale takrlr-i kelam ve ta'bir- i ani ' I-me
ram idüp ınüvekkilem mersume Bolita Nasraniyye'nün iş
bu yedinde olup bin iki yüz on altı senesi Cumade' l-ev
vel 'inün gurresi tarihiyle müverrah bir kıt'a mi.itevelll te
messükünde tafsll i.i beyan ol ındığı üzre Havass-ı refi'a 
kazasına tabi ' Bağçe karyesi sınurında Eski bağlar nam 
mahallde kain Val ide havzı suyı i le Kırkçeşme'ye cari 
Astane-i aliyyede Bağçekapusı dahi l inde vakı '  Adl iyye 
ta 'bir olınur cami'- i şerif şadurvanına cereyan iden ma-i 
lezlz merhum Sultan Mahmud Han hazretlerinün malıru
se-i Galata'ya cari bend-i atik beyninde Arabacıoğlı man
dırası nam ınevzı'da dere içinde hala şevketili keraınetli.i 
padişah-ı ruy-ı zemin Sultan Selim Han efendimüz haz
retlerinün Valide-i mufehhama-i ınuhteremeleri Mihrişah 
Val ide Sultan aliyyeti.i ' ş-şan hazretlerini.in bundan akdem 
müceddeden bina ve ihya huyurdukları bend-i cedld su
yından havz-ı mezkura ıni.ilhak dört buçuk lüle ma-i leziz 
evkaf-ı şerlfıni.in kaiınınakaın-ı ıni.itevelllsi olan kethu
da-yı valaşan bende-i unvaniarı sa'adetlü Yusuf Ağa haz
retlerinün iınzasıyla ıni.iınza ve hatınİyle malıtOm yevml 
bir akçe icare-i müeccele i le nısf masura ma-i lezlz mü
vekkile-i mesfOre Bolita Nasraniyye'nün ber muceb-i te
messük uhde-i tasarruflarında olup lakin veeh-i muharrer 
üzre o ldığın ı mü ş' ir yedinde ıni.istakıl leten h üceeti olma
ınağla husus-ı ınezbura vukiif-ı tamıniarı olan blgaraz 
müslimlnden sual ve hakikati i.izre kıbel-i şer'den dahi 
hüccet-i şer ' iyye tahrlr al ınınası ınatlubıındur diyi.i ibraz 
eylediği teınessi.ik-i mezbura nazar olındukda ınazınun-ı 
temessük vekil-i mezburun min kül l i '  l-vücı1h takrlrine 
mutabık ve nefsi.i ' l-emre ınuvafık bulındığından ma'ada 
mahmiyye-i ınezbı1rede olan çeşmeha vi.i menazil ve ma
hall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuyudatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastür u mukayyed olup 
ma-i lezlze dair iktiza iden hücec-i şer' iyye erbab-ı mi yalı 
ma' rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı ınehakiınde 
tahrlr u teınhlr al ınınası ba emr-i all memnu' oldığı şi.i-
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n1t-ı m er' iyyesinden oldığına binilen husus-ı mezbura l i  
edi ' I-ihbar mecl is-i şer'a hiizırun olan hala Hiissa su na
zırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethudii-yı 
riih-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i dilı-ı abi Hüse
yin Efendi ve zeyl- i  sahlfede muharrei·ü' l-esaınl evkaf-ı 
selatin-i salife serbölükleri vesair hedeme-i rah-ı abiler
den istifsar ve istihbar ol ındukda fı ' l-hakTka vakf-ı müşa
run i leyha mütevel llsi Yusuf Ağa hazretlerinün imziis ıyla 
ınümza ve hatın İyle malıtum bir kıt'a temessük mantOkın
ca yevml bir akçe icare-i müeccele i le n ısf masura ma-i 
lezlz-i mezkur mahmiyye-i mezbura dahi l  oldukda sali 
fü ' l-beyan Abdi Su başı mahallesinde cami ' -i şerif kur
bında ana lağmından erbab-ı miyah ma 'rifetleriyle ifraz 
ve müceddeden yol ferşiyle Helvacı karşusında müte
mekkin old ığı menzi l i  derunına ta 'yln ve icra itmek üzre 
müvekkile- i mesfüre Bolita Nasraniyye'nün ber muceb-i 
temessük uhde-i tasarruflarında oldığın ı her biri bi ' l-ic
ma' ve' !-ittifak ala tarik ı' ş-şehade haber virmeleriy le l i  
ecl i ' l-istihkam işbu veslka- i enlka ketb ol ındı .  

Fl 5 Zi ' l-hicce sene 1 2 1 6  [8 Nisan 1 802] 

Şühfıdü' 1-hal : 

314/2612 Havass-ı refi'a kazası, Kara Alımetti mezarlığı 
mevkiinden Sultan Süleyman suyoluna mülhak Meh
met Paşa katmasuyundan müfrez suyun, malikleri tara
findan Mustafa Ağa 'ya satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Viiiide kethudiisınun 

Hala vücud-ı hümiiyfın bii' is-i asayiş-i alemiyan olan şev
ketlü kerametlü mehiibetlü kudretle veli-i ni 'met-i alem 
ve şeh inşiih-ı mekiirim-i tuviin efendi ınüz hazretlerinün 
val ide-i mükerrerne-i muhteremeleri mühr-i hı lye-i salta
nat devletlü inayetlü merhametlü veliyye-i ni 'met Mihri
şah Viii ide Sultan al iyyetü' ş-şiin daınet ismetuhii kethu
da-yı bülend-unviinları olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun 
tahrlr ve imliisına bii' is ü biidl iftihiirü' 1-emacid ve' I-eka
bir müctemi '-u ceınl' i ' l-me 'iill ve' l-mefiih ir  mekremetlü 
neciibetlü Yfısuf Ağa hazretlerinün taraf-ı biihiri ' ş-şeref
lerinden zikri at! husus-ı meyınenet mahsfısların ı  tasdlka 
vekil-i mu 'teber-i şer'lieri Halil Ağa bin Ahmed mahza
rında mahmiyye-i İstanbul'da Hasanpaşa civarında Sa' 
diyye tekyesi kurbıncia sakin iken bundan akdem vefat i
den ağa-yı müşarun i leyh hazretlerinün hazinedarlık hıd
metiyle şeref-ya b olan İs ma 'll Ağa bin Y Gsuf Ağa'nun 
verilseti zevce-i menkuba-i metrfıkesi Meziit Kadın ib
net-i Abdullah ile li ebeveyn er karındaşları olup cezlre-i 
Girid'de sakinler All Ağa ve Ahmed Ağa'ya ve l i  ebeveyn 
kız karındaşları Meryem ve Fatıma ve Siiliha hiitfın lara 
mönhas ıra olup ınes'ele-i mirasları olan yiğirıni sekiz 
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sehmün yedi sehmi zevce-i mezbure Mezat Kadın'a altı
şar sehmi mezburan All Ağa ve Ahmed Ağa'ya ve üç seh
mi mezburat Meryem ve Fatıma ve Saliha hatün lara isa
beti ba'de' t-tahakkukı ' ş-şer'i gaibun-ı mezbürun Ali Ağa 
ve Ahmed Ağa ve Meryem ve Fatıma ve Saliha hatünla
run hisse-i irsiyyelerin i  ahz ü kabz ve hıfza ve kendülere 
i sal ve teslime ba h üceet-i şer' iyye vasileri olan sa 'adetlü 
Mustafa Ağa i le mezbüre Mezat Kadın tarafından ber 
veeh-i ati husfısı ikrara ve i ' ta-i hüccete vekil-i müsec
cel-i şer'isi Mehıned Ağa bin Hüseyin mecl is-i şer'-i ha
tir-i lazımü't-tevklrde bi ' l -veki:Ue ikrar-ı tarnın ve takrir-i 
kelam idüp i şbu bin iki yüz on dört senesi Şevval-i şe
rifinün on beşinci güni tarihiyle müverraha bir kıt'a hüc
cetde tafsil ü beyan alındığı üzre zikri cal ma-i lezlz-i 
mezkurun ınenba' ı olup asrın da merhum ei-Hacc Meh
ıned Paşa Havass-ı refı'a kazasında Çınarlıçeşme di ıneğle 
arif çeşmenün garb tarafında Kara Ahınedl i  karyesi ıne
zaristan ı semtinde kendi ınal ıyla hafr u abar' i le on altı a
ded bacalardan cem' u tahsil itdürdiği dört masura suyını 
ol ınevzı 'a  karib merhum ve ınağfıret-n i şan Su ltan Süley
man Han hazretlerinün suyı yol ına bi izni ' l-mütevelll il
hak u idrilc itdürdüp kanun-ı şeh inşahi üzre bir masurası
nı hakk-ı ınecra içün alıkanı lup baki kalan üç masura su
yını ınahıniyye-i mezburede Molla Gürani kurbında Fe
nayl mahallesinde menzil l erine lcra ve ta 'yin id üp Pa
şa-yı ınUşarun i leyh irtihal-i dar-ı beka itdUkde Uç masura 
ma-i lezlz-i ınezkfır kerimeleri Fatıma Hanıın'a ba'de
' 1-mevrus ol dahi ınUteveffıye oldukda sadriyye kebire kı
zı ve hasren varisi Zeyneb Han ım ibnet-i Hasan Beğ'e 
mevrus olup ol dahi i rsen i ntikal iden Uç masura ma-i le
zlz-i ınezkfırı lağın ü kanavatma tebe ' iyyetle Süleyma
niyye kurşuncıbaşısı ei-Hacc Mehıned Ağa'ya bey' u 
temllk idüp mezbur ei-Hacc Mehıned Ağa dah i ma-i le
ziz-i ınezbürun bir masurasın ı ]ağın ü kanavatma tebe 'iy
yetle mikdar-ı mu'ayyen h i ssesine tebe' iyyetle kahveci
baş ı-i hazret-i cihandari sa'adetiU RUstem Ağa hazretleri
ne bey ' u temllk itdükden sonra merküın ei-Hacc Meh
med Ağa dahi fevt oldukda vereseleri yedinde baki kalan 
iki masura suyınun bir masurasını ifraz ve sabıka si lah
dar-ı hazret-i şehriyari sa'adetlü es-Seyyid Abdul lah Ağa 
hazretlerine ve nısf masuras ını dahi hacegan-ı Divan-ı 
hüınayfından Resmi Osman Efendi lağın U kanaviltına 
mikdar-ı ınu'ayyen h isselerine tebe' iyyetle başka başka 
hüccet-i şeriyyeler i le bey ' u temllk idüp yedierinde baki 
kalan ı1 1Sf masura suyı dahi verese-i merkümün mu ma i
leyh İsına'il Ağa'ya semen-i medfü' ve makbuza bey ' u 
temllk idüp ol dahi n ısf masura ma-i lezlz-i ınezkurı sa
l ifü ' z-zikr Sa'diyye tekyesi kurbında vakı' menzi l ine icra 
ve ta 'yln itdürmeksizin fevt oldukda müvekkilem mezbu-

3 hafr-ı abar 
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re Mezat Kadın ile gaibı1n-ı mezbı1rı1na mevrı1s olmağla 
nısf masura ma-i lezlz-i mezkı1rı müvekkilem mezbı1re 
Mezat Kadın ile vasisi mı1ına i leyh Mustafa Ağa'ya bey' 
ınurad eyledüklerinden ınahrillyye-i ınezbı1reye cari bi
' I -cümle sularun kuyı1datı Haslar mahkemesi sicil iatında 
mastür u ınukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden sene
dat-ı şer'lieri mahkeme-i ınezbı1reden gayrı mehakiınde 
tahrlr u teınhlr olmmak bii emr-i all ıneınnı1' oldığı şürı1t- ı 
mer' iyyesinden oldığına binilen nısf masura ma-i lezlz-i 
ınezkı1rı !ağın ü kanaviltına tebe' iyyetle hala Hassa su na
zırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i ınüsecceli Kethuda-yı 
riih-ı abi el-Hacc İbrahim ve Süleyıniiniyye serbölüğü 
Mehmed Neb'i Ağa ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esaınl 
evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair hadeıne-i 
riih-ı abiler ihbar ve ma 'rifetleriyle tarafeynden Icab ve 
kabı11i hiiv'i şürı1t-ı ınüfsideden ari bey'- i  bat-ı sahlh-i 
şer'( ile müvekkileın mezbı1re Meziit Kadın b i ' l-verase ve 
m uma i leyh M ustafii Ağa b i '  1-vesaye beş yüz guruş se
men-i ınedfı1 ' ve ınakbı1za ınüvekkil-i müşarun i leyh Ağa 
hazretlerine bey ' u ternllk eyledüklerinde anlar dahi iştira 
ve temel lük ve kabul buyurup fimii ba'd nısf masura ma-i 
lezlz-i mezkı1rda ınüvekki lem mezbı1re Mezat Kadın ile 
mı1ınii ileyh Mustafa Ağa'nun vasileri oldığı gaibı1n-ı 
ınezbı1rCın All Ağa ve Ahmed Ağa ve Meryem ve Fatıma 
ve Saliha hatı1nlarun asla ve kat 'a alaka ve medhalleri 
kalmayup ınüvekkil-i müşarun i leyh hazretlerinün mülk-i 
mUşteraları ve hakk-ı sı rfları olın ışdur di ledükleri gibi sa
'adetle tasarruf buyursun lar d idi ler didükde gıbbe't-tasdi
kı ' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb olındı .  
F\' 1-yevmi' s-sabi '  min şehr-i Zi ' l-hiccet i ' ş-şerlfe sene sit
te aşrete ve mieteyn ve elf 

[7 Zi ' l-hicce 1 2 1 6] [ 1 0  Nisan 1 802] 

şuhtıdu' ı-hal : 
Aynü' l -a'yiin Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Mehmed N ebi Ağa Serbölük-i Ayasofya 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmiiniyye 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i 
Mustafa Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa Serbölük-i Saray-ı cedld 
İbrahim Halife Çavı1ş-ı rah-ı ab 
ve gayruhuın 

[Der kenar] Tüfenkçibaşı Arif Ağa'nun Baltalimanında 
sahi lhaneye cari suyınun hatt- ı hümayı1nı sehven bin iki 
yüz el l i  altı tarih iyle emr-i zatı senesi ferman sici l i ine 
kayd ol ınmışdur gaflet olmmaya 

Fi sene 1 2 1 6  [ 1 80 1 - 1 802] 
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Temme' l-kelam b i  avli ' l lah i ' l-Meliki ' l-azlzi ' l-allam ve e
ne' l-faklru i leyhi te 'ala şanuhu Hamld Paşazade Mehmed 
Arif el-kadi l i-Havass-ı sane'a' I lah u te 'alii ani '  1-iifat ı  ve
' 1-beliyye gufira lehuma 
Mühr 

314/2711 Havass-ı refi'a kazası, Küçükköy karyesi, Sı
rık/ı Çayırı mevkiinden Süleyman Paşa suyuna ve Sul
tan Bayezit su lağımına müllıak Kasım Efendi katmasu
yundan ifrazla Defterdar Ahmet Çelebi mahallesindeki 
eve bağlı suyun, maliki Şerife Hatice Hanım tarafindan 
Osman Ağa'ya satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mastur bir masura ma-i le
zlz hacegandan es-Seyyid Ahmed Efendi'ye bey' ol ınup 
yedine mufassal hüccet v iri ldiği işbu mahalle şerh al ındı . 

Fi gurre-i Zi ' l-hicce sene 1 225 [28 Aralık 1 8 1 0) 

Darü ' 1-hilafeti ' l-al iyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Yüksekkaldırım civarında Defterdar Ahmed Çelebi ma
hallesinde vak ı '  lede ' l-ahall ve' l -clran ma' lı1mu' l-hudı1d 
ve' l-müştemilat ei-Hacc Yusuf Ağa menzi l i  dimeğle arif 
menzil i le derunına cari zikri ati ma-i lezlzün el-yevm 
mal ikesi Şerlfe Hadlee Hanım ibnet-i Hıfzı İbrahim Paşa 
tarafından husfıs-ı atiyü' l-beyanı ikrar ve i ' ta-i hüccete 
vekil ieri aldığı zat-ı mfıma i leyhimayı arifan Alemdar 
Osman Ağa bin Mehmed ve Bostan( Osman Ağa bin Ah
med şehadetleriyle sabit olan es-Seyyid Mehmed Eınln 
Beğ bin Ahmed Beğ mecl is- i  şer'-i hatir-i lazımü't-tev
kTrde nezaret-i hazret-i şeyhül islamlde asılde evkafdan 
cennet-mekan firdevs-aşiyan merhfım ve mağfıret-nişan 
Sultan Bayezld Han-ı Veli tabe serahu hazretlerinün 
vakf-ı şerlfı tarafından ta'yln olman müşahede katibi 
es-Seyyid Hasan Efendi ibn-i es-Seyyid e l-Hacc All hazır 
ald ığı halde Dergah-ı all kapucıbaşı larından olup işbu ki
tab-ı sıhhat-nisabın hafızı es-Seyyid Osman Ağa bin 
e l-Hacc Halil tarafından ber veeh-i at! husus-ı meyme
net-mahsfıslarını tasdika vekil ieri olan mfıma i leyh 
el-Hacc Halil ibn-i el-Hacc Mehmed mahzarında b i ' l-ve
kale ikrar ve takrlr-i kelam idüp müvekkilem mı1ma i ley
ha Şerlfe Hadlee Han ım'ın işbu yed inde olup bin yüz otuz 
dört senesi Rebi 'u '  1-ahir'inün yirmi sekizinci gün i tari
hiyle müverraha bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsil ü 
beyan olmdığı üzre derün-ı menzi l-i mezbı1ra cari ma-i 
lezizün menba ' ı  olup Havass-ı refı'a kazasına tabi '  Kü
çükköy nam karye s ınurunda Sırıkl ı çayır nam mevzı 'da 
ma-i mezbı1run hiifiri olan Kasım Efendi ma' lfımu' l-mik
dar suyumn hakk-ı mecrası ifraz ol ındukdan sonra bakT 
kalan bir masura suyın ı ol mahalle karlb Süleyman Paşa 
suyına ve andan Sultan Bayezld Han-ı Veli suyı lağmına 
tarih-i mezbı1rede izn-i mütevell iyle ba'de' l - ilhak mah-
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miyye-i mezbı1ra d?,h i l  o ldukda bir masura ma-i leziz-i 
mezkur lağm ü kanavatma tebe ' iyyetle mal ik olan Abdi 
Efı?ndi bin Abdul lah fevt oldukda vereseleri bir masura 
ma-i leziz-: mezburı erbab-ı m iyah ma'rifetleriyle Kes
rel iziide Osman Beğ'e semen-i medfG ' ve makbuza bey ' u 
temllk itdükden sonra ol dahi menzil-i mezbur i le deru
nma cari bir masura ma-i leziz-i mezburı halllesi müvek
kile- i  muma i leyha Şerlfe Hadlee Hanı ın'a bey' u teınllk 
idüp ol vechi le bir masura ma-i leziz-i mezkı1r mülk-i 
müşteriisı oldukdan sonra menzi l-i mezburı müvekkilem 
mCıına ileyha Şerlfe Hadlee Hanım bundan akdem ıni.i
vekkil- i mı1ma i leyh es-Seyyid Osman Ağa'ya bey' idi.ip 
derCının a cari bir masura ma-i leziz-i mezkı1r yedinde ba
ki kalmışidi hala yedinde baki kalan bir masura suyını da
hi bey ' ımırad eylediğinde mahmiyye-i mezbı1rede olan 
çeşmeha vi.i menazil ve mahal l-i saireye cereyan iden bi
' I-cümle sularun kuyCıdatı Haslar mahkemesi sici l iatında 
mastür u mukayyyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hü
cec-i şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i 
mezbureden gayrı mehakimde tahrlr u teınhlr al ınması bii 
emr-i all ınemnu' oldığı şürlıt-ı mer' iyyesinden oldığına 
binilen hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafından ve
kil-i müseccel i Kethuda-yı ralı- ı  abi el-Hacc İbrahim ve 
zeyl-i sah!fede mastı1ru' l-esam1 evkaf-ı selatlıı-i sillife 
serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma ' ri
fetleriyle tarafeyndeıı Icab ve kabill i  havl şi.irut-ı mi.ifsi
deden ari bey '-i bat-ı sahilı-i şer' (  i le müvekkil - i  ınılma 
i leyh es-Seyyid Osman Ağa'ya beynlerinde ma' lüm se
men-i medfG ' ve makbı1za bey ' u temllk eylediğinde an
lar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul 
idüp fima ba'd derün-ı menzil-i mezbı1ra cari bir masura 
ma-i lez!z-i mezkCırda mi.ivekkilem müına i leyha Şerlfe 
Hadlee Han ıın'un asla ve kat 'a alaka ve medhali kalma
yup lağm i.i kanaviltına tebe' iyyetle müvekkil- i  ınılma i
leyh es-Seyyid Osman Ağa'nun mülk-i müşteriisı ve 
hakk-ı sı rfı alınışdur didi.ikde gıbbe't-tasd'ik ı ' ş-şer'l ma 
vaka'a b i ' t-taleb ketb ol ındı . 

F1 26 Zi ' l-hicce sene 1 2 1 6  [29 Nisan 1 802] 
şuhCıdü, 1-hai : 
Şah idun-ı sabıkün 
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ceınii'at ortasınun ınütevel llsi sahib-i kitab Mehıned Der
viş Ağa ibn-i el-Hacc İbrahim ve Oda bekcisi Mehmed 
Odabaşı bin Mehıned ve Yaz ıcı Ahmed Efendi bin Mus
tafa ve oda-i mezbur ihtiyarı el-Hacc Halil ibn-i el-Hacc 
Abdullah nam kiınesneler mecl is-i şer' -i hatirde takrir-i 
kelam ve ta'bir-i ani ' I-meram idüp kırk beş seneden mü
tecaviz oda-i ınezbur derunına cari zikri ati ma-i lezizün 
ınenba' ı  o lup asrında rical-i Devlet-i aliyyeden Koca Yu
suf Efendi hayatında bin yüz altmış dokuz senesi tarihiyle 
ınüverraha Haslar sici l iatından ınuhrec bir kıt'a keşf hüc
cetinde tafsll ü beyan olmdığı üzre Havass-ı refi'a kaza
sında Kemerler canibinde Ayviid kemeri karşusında Da
vGd Paşa karyesi kurbında Çakaldere nam mahallde kendi 
ıniil ıyla abar-ı ınüde'addide hafr ve tahte' l-arz !ağın ü ka
navat ile cem' u tahsil itdürdiği dokuz buçuk masura su
yını ol mahalle karlb Astıine-i aliyyeye cari Kırkçeşıne 
suyı lağınına i lhak ve kanun-ı şehinşahl üzre iki masura 
ve bir çuvaldız hakk-ı ınecra içün al ıkanı lup baki kalan 
yedi masura ve bir çuvaldız suları ınahıniyye-i mezbura 
dah i l  oldukda erbab-ı ıniyah ına'rifetleriyle iki masura
sını lağın-ı ınezbGrdan ifraz ve Timurkapu kurbında Daye 
Hatun mahallesinde hasbeten l i ' l lahi te 'ala b ina huyur
dukları çeşınelerine ta'yin ve iki masurasını dahi Kapan-ı 
dakik kurbında Hace Halil mahallesinde kezalik  bina bu
yurdukları çeşınelerine ber m Geeb-i vakfiyye ta 'yin ve 
nısf masurasını dahi erbab-ı ıniyah ma'rifetleriyle tefrik 
ve Ortabağçe içinde olan terazlıden ifraz ve sal ifti ' l-beyan 
ell inci ceına'at ortasına vakfıyyet üzre ta'yin ve icra it
dürdüp hala veeh-i muharrer üzre el-yevm cari ve mev
cud olup lakin veeh-i ınuharrer üzre hücceti olınaınağla 
husus-ı ınezbGra vuküf-ı tamıniarı olan blgaraz ınüsl iınln
den sual ve hakikati üzre kıbel-i şerden dahi oda-i mezbur 
ihtiyarları yedierine bir kıt'a istihkaın hücceti tahrir ve 
i 'ta olmmak ınatiGbıınuzdur diyü olan takrlrlerinden ınii
'ada mahmiyye-i ınezburede olan çeşıneha vü menazil ve 
mahall- i  saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyudatı 
Haslar mahkemesi sicil iatında mastur u mukayyed olup 
ma-i l ezlze dair iktiza iden hücec-i şer' iyyesi erbab-ı mi
yalı ma'rifetleriyle mahkeme-i ınezbGreden gayrı ıneha
kimde tahrlr u teınhlr o l ınması bii emr-i all memnu ' ol
dığı şürGt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen husus-ı ınez
bura husus-ı ınezbura• [vuküf-ı] tarnınları olup li edi' l- ih
bar meclis-i şer'a hazırun olan hala Hassa su nazırı Mus
tafa Ağa tarafından vekil-i müsecce l i  Kethuda-yı rah-ı abi 
el-Hacc İbrahim ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esami ha
deme-i rah-ı abilerden istifsar ve İstihbar olındukda fı
, 1-haklka işbu mukırrGn-ı ınezbGrunun takrlrleri üzre 
merküm Koca Yusuf Efendi'nün hayatında bin yüz altmış 
dokuz senesi tarihiyle müverraha sicillatdan muhrec bir 

4 "husus-ı mezbilra" mükerrerdir. 
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kıt'a keşf hüccetinde tafsil olmdığı üzre Havass-ı refi'a 
kazasında Kemerler canibinde Ayvad kemeri karşusında 
Davud Paşa medresesi kurbında Çakaldere nam mahallde 
kendi ınal ıyla abar-ı ınüte' ad ide hafr ve tah te ' 1-arz (ağın 
ü kanavat i le tahsil itdürdiği suyından ınüfrez n ısf masura 
ma-i leziz-i mezkı1r ta 'yini zernamndan i la haze' l-an el
l inci ceına'atün kışiası derunına vakf üzre cari ve ınevcud 
oldığmı her biri bi ' l-icma' ve' l- ittifak ala tarlkı ' ş-şehade 
i hbar itmeleriyle l i  eel i '  1- istihkam işbu vesika-i enika 
ketb ve kış la-yı mezbur iht iyarları yedierine i 'ta olmdı. 

Fı 29 Zi ' l-h icce sene 1 2 1 6  [2 Mayıs 1 802] 

Şühudü' t-hal : 
Şahidun-ı sabıkün 
Temme' l-kelam fi haza' l-makam 

31412812 Havass-ı refi'a kazasına bağlı Küçükköy 'den 
AyasofYa su lağımına mü/hak katma sudan ifrazla El
vanzade malıal/esindeki eve bağlı suyun, malikleri tara
fından Mustafa Ağa ya satıldığına dair lıüccet kaydı. 

Ya Fettah ya Allah ya Rezzak 

[Kenarnotu] Kassabbaşı Mustafa Ağa'nun 

{Derkenar] işbu derun-ı hüccetde muharrer nısf masura 
ma-i lezlzün maliki Dergah-ı all kapucıbaşı larından Kas
sabbaşı Mustafa Ağa bin Abdurrahman'un mal ik oldığı 
suymun bir çuvald ızmı ifraz idüp halilesi Ayişe Hanı ın'a 
bey' eylediğini müş ' ir yedine mufassal hüccet viri1diği 
işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fı 7 C sene 1 2 1 7  [5 Ekim  1 802] 

[Derkenar] Derılıı-ı hüccetde ınuharrer bir çuvaldız ma-i 
lezlz bir ınüslime bey' olmmak üzre Sarraf Yorgaki zirn
ıniye ınufassal bir kıt'a hüccet i 'ta olmdığı işbu mahalle 
şerh virildi . 

Fı 27 Ca sene 1 225 [30 Haziran 1 8 1  O] 

Darus' s-saltanati' 1-al iyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Bağçekapusı dah i linde Elvanzade mahallesinde vakı' sa
bıka Sadr-ı all kethudası Abdullah Efendi hanesi diıneğle 
arif ınenzil ile der(ın ına cari zikri ati ma-i Jezı1zün maliki 
iken bundan akdem vefat iden mı1ma i leyh Abdul lah E
fendi ibn-i Abdurrahman Ağa'nun veraseti zevce-i men
kuha-i metrı1kesi Hanife Hanım ibnet-i Mehmed ile sulbi 
keblr oğul ları Dergah-ı all gedüklülerinden Mehmed Nuri 
Beğ ve hacegan-ı Divan-ı hümayundan amed! hulefala
rından Mehıned Hamid Efendi'ye ba'de' l-inhisar mes 'e
le-i mirasları on altı selımden olup selım-i mezbı1reden iki 
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sehmi zevce-i mCıma i leyha Hanife Hanım'a ve yedişer 
sehmi mCıma i leyhima Mehmed NCırl Beğ ve Mehmed 
Hamid Beğ Efendi'den ber birine isabeti tahakkukından 
sonra zat-ı ta'rlf- i şer'l ile mu'arrefe olan mfıma i leyha 
Hanife Hanım ve mfıma ileyhima Mehmed NCırl Beğ ve 
Mehmed Hamid Beğ Efendi'den her biri mecl is-i şer'-i 
hatir-i lazımü't-tevkTrde hala Devlet-i aliyyede hassa kas
sabbaşıs ı olup Dergah-ı all kapucıbaşılarından işbu ki
tab-ı sıhhat-nisabun hiifızı izzetlü Mustafa Ağa bin Ab
durrahman Ağa'nun kethudası tarafından ber veeh-i ati' 
husus-ı meyınenet-mahsCıslarını tasdika vekil-i şer'lieri o
Jan Mehmed Ağa bin Mehmed mahzarında her biri bi ' l-a
sale ve b i ' l-verase ikrar-ı tarnın ve takrir-i kelam idüp 
mCırisimüz müteveffa-yı mCıma i leyh Abdurrahman Efen
di'nün yedinde olup bin yüz on altı senesi ve bin yüz sek
sen dokuz senesi Zi ' l-h icce'sinün yiğirmi yedinci güni ta
rihiyle müverraha iki kıt'a hüccetde tafsll olmdığı üzre 
derun-ı menzile cari Hassa su nazırı Havass-ı refi'a kaza
sında Küçükköy'de İ stanbul tarafında köpriden aşağı 
lağm ağzından bağlara varınca kendi mal ıyla hafr eyledi
ği sekiz aded baca ile hası l  ve cem' itdürdiği dört buçuk 
masura suyın ı  Ayasofya suyı lağmına bi izn i ' l -mütevel ll 
i l hak kanun-ı şehinşahl üzre buçuk masura hakk-ı mecra 
içün alıkonı lup baki kalan dört masura ma-i lezi'z-i mez
kur mahmiyye-i mezbura dah i l  oldukda erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle lağm-ı mezbCırdan ifraz ve kanaviltına te
be' iyyyetle şiriien mal ik olan müderrislnü' l-kiramdan 
es-Seyyid Mahmud Efendi 'ye bey ' ol dahi mahall- i mez
bCırda vakı' müteveffa-yı mfıma i leyh Abdullah Efendi'ye 
hayatında re'y-i mütevel l iyle ferağ u tefvlz eylediği men
zil arasına cari oldukdan sonra mCıma i leyh es-Seyyid 
Abdullah Efendi fevt oldukda ma-i lezi'z bizlere mevrus 
olup hala ber veeh-i muharrer arsa-i mezbureyi bundan 
akdem müvekkil- i  mfıma i leyh Mustafa Ağa'ya ferağ u 
tefvi'z eylediğimüzde derCınına cari nısf masura ma-i le
zi'z-i mezbfırı dahi bey' murad eylediğimüzde mahmiy
ye-i mezburede olan çeşmeha vü menazi l ve mahall-i sili
reye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyCıdatı Haslar 
mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i le
zi'ze dair iktiza iden hücec-i şer'lsi mahkeme-i mezbure
den gayrı mehakimde tahrlr u temhlr olmması bii emr-i a
ll m em nCı' o ldığı şürCıt-ı m er' iyyesinden oldığına binilen 
hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafın
dan vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbra
him ve zeyl-i sahi'fede muharrerü ' l -esami' evkaf-ı seliitin-i 
mazıyye serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve 
ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabfıli havl şürut-ı 
müfsideden ari' bey '- i bat-ı sah\'h-i şer'! i le müvekkil-i 
ınılma i leyh Mustafa Ağa'ya beynimüzde ma' !Cım se
men-i medfı1' ve makbuza bey' u temli'k eylediğimüzde 
anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabı11 
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idüp fima ba'd n ısf masura ma-i lezlz-i mezkurda bizüm 
as la alaka ve medhalimüz kalmayup lağm ü kanavatma 
tebe' iyyetle vekll-i muma i leyh Kassabbaşı Mustafa A
ğa'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı s ırfı olmağla diledük
leri gibi tasarruf buyursunlar didükde gıbbe't-tasdlkı
' ş-şer"i ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı .  

Fi' gurre Muharremü' I-haram sene 1 2 1 7  [ 4 Mayıs 1 802] 

Şühudü' I-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid ei-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Mustafa A�a Serbölük-i Osmaniyye 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 

314/2911 Havass-ı refi'a kazası, Küçükköy karyesinden 
Ayasofya su lağımına mü/hak katmasudan ifrazla El
vanzade mahallesindeki eve bağlı suyun, malikleri tara
findan MustafaAğa'ya satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Kassabbaşı Mustafa Ağa'nun 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur bir masura ma-i le
zlze malik olan sabıka hassa kassabbaş ıs ı (s i l ik) voyvo
dası Mustafa Ağa ma-i lezlz-i mezkürı hane-i mezbur i le 
ma'an Sarraf Dani l i  Yorgaki zimınlye bey ' idüp ( . . .  ) deyn 
itmek üzre bey' idüp yedine hüccet v irildiği işbu mahalle 
şerh virildi. 

Fi' 27 Ca sene 1 225 [30 Haziran 1 8 1  O] 

Darü' l-hi lafeti ' l-aliyye Kostantı niyye el-mahmiyyede 
Bağçekapusı dahi l inde Elvanzade mahallesinde vakı '  sa
bıka Sadr-ı all kethudası Abdullah Efendi hanesi dimeğle 
arif menzil derunına cari zikri ati ma-i lezlzün maliki iken 
bundan akdem vefat iden muma i leyh Abdul lah Efend i  
b in  Abdurrahman Ağa'nun veraseti zevce-i menkilha-i 
metrükesi Hanife Hanım ibnet-i Mehmed i le sulbl kebir 
oğulları Dergah-ı all gedüklülerinden Mehmed Nuri Beğ 
ve hacegan-ı Divan-ı hümayundan amedl hulefalarından 
Mehmed Hamid Efendi'ye ba'de' l- inhisar mes'e le-i mi
rasları on altı sehmden mezbüreden iki sehmi zevce-i mu
ma ileyha Hanife Hanım ve yedişer sehmi oğul ları müma 
i leyhima Mehmed Nürl Beğ ve Mehmed Hamid Beğ E
fendiden her birine isabeti ba'de' t-tahakkukı ' ş-şer'l zat- ı 
ta 'rif- i şer'l ile mu'arrefe olan muma ileyha Hanife Ha
nım ve müma i leyh ima Mehmed Nürl Beğ ve Mehmed 
Hamid Beğ Efendi'den her biri mecl is-i şer' - i  hatir-i lazı
mü' t-tevkTrde Devlet-i al iyyede hala hassa kassabbaşısı 
olup Dergah-ı all kapucıbaşı larından işbu kitab-ı sıh
hat-nisabun hafızı izzetlü Mustafa Ağa bin Ömer A
ğa'nun kethudası tarafından ber veeh-i ati husus-ı mey-
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menet-mahsı1slarını tasdlka vekil-i şer'lieri olan Mehmed 
Ağa bin Mehmed mahzarında her biri bi ' l-asale ve bi
' 1-verase ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp mı1risimüz 
müteveffa muma i leyh es-Seyyid Abdul lah Efendi'nün 
yedinde olup bin yüz on altı senesi ve bin yüz seksen do
kuz senesi Zi ' l-hicce'sinün yiğirmi yedinci güni tarih iyle 
müverraha iki kıt'a hüccetlerde tafsll ol ındığı üzre de
run-ı menzile cari Hassa su nazırı Havass-ı refı'a kazasın
da Cebeci köyi nam karyede vakı' Sinan Paşa çeşmesi 
mukabelesinde bayır içinde kimesnenün mülkine ittisal
den ari mevzı'- ı hallde kendi mal ıyla sekiz aded baca hafr 
ve tahte' l-arz lağm ü kanavat ile cem' u tahsil itdürdiği 
bir masura ma-i lezlzi mahall-i mezburdan Petro zimmi 
tarlasından Astane-i aliyyeye cari Ayasofya suyı lağmına 
bi izni ' l-mütevelli i lhak itdürdiği suyun bir masurasın ı 
hakk-ı mecra içün al ıkonı lup bakT kalan dört masura ma-i 
mezkur mahmiyye-i mezbfıra cari oldukda lağm-ı mez
kurdan Ayasofya kubbesi kurbında olan kubbeden er
bab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve müstakı l l  yol i le men
zil-i mezbfır derfınına İcra içün İsma'll Ağa'ya bey ' olup 
menzi l- i mezbur i le derunına cari bir masura ma-i mez
bfırı müderrisln-i kirarndan es-Seyyid Mehmed Efendi 
bin Mustafa'ya bey' u temlik itdüklerinde menzil- i  mez
burı mfıma i leyh es-Seyyid Mahmud Efendi ba re'y-i mü
tevel ll ferağ u tefvlz idüp derfınına cari ma-i lezlz-i mez
bfırı dahi lağm ü kanavatma tebe' iyyetle murisimüz mü
teveffa-yı mfıma i leyh Abdullah Efendi 'ye bey' u temlik 
ol dahi fevt oldukda ma-i leziz-i mezkfır ber tashih-i mer
küm bizlere mevrfıs olmışidi hala menzi l-i mezbfırı müte
vell ileri ma'rifetleriyle müvekkil- i muma i leyh Mustafa 
Ağa'ya bundan akdeınce ferağ u tefvlz idüp derfınma cari 
lağm ü kanavatma tebe' iyyetle bir masura ma-i lezlz-i 
mezkürı bey' murad eylediğimüzde ınahıniyye-i mezbu
rede olan çeşmeha vü menazi l ve mahall-i saireye cere
yan iden bi ' l-cümle sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi 
sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair ikti
za iden hücec-i şer' iyyesi erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr 
olmması ba emr-i ali memnfı' old ığı şürfıt-ı mer' iyyes in
den oldığına binaen hala Has sa su nazırı fahru' 1-eşbah 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı 
ralı-ı abi el-Hacc İbrahim ve zeyl-i sahlfede muharrerü
, 1-esami evkaf-ı se latin[ -i mazıyye] serbölükleri vesair 
haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden 
Icab ve kabfıli havl şürfıt-ı müfsideden ari bey'- i bat-ı sa
hih-i şer'l i le müvekkil- i  muma i leyh es-Seyyid Mustafa 
Ağa'ya beynimüzde ma' lfım semen-i medfı1 ' ve makbuza 
bey ' u temJik eylediğimüzde anlar dahi ber veeh-i muhar
rer iştira ve temel lük ve kabul idüp fıma ba'd bir masura 
ma-i leziz-i mezkurda bizüm asla ve kat'a alaka ve med
hal imüz kalmayup lağm ü kanavatma tebe ' iyyetle mü-
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vekkil- i müma i leyh Mustafa Ağa'nun mülk- i  müşterası 
ve hakk-ı s ırfı olmağla d i lediği gibi tasarruf buyursunlar 
didüklerinde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'] ma vaka' a bi 't-taleb 
ketb ol ındı . 

Fi' gurre Muharremü' I-haram sene 1 2 1 7  [ 4 Mayıs I 802] 
Şühudü' I-hal : 
Şahidun-ı sabıkün 

314/2912 Havass-ı refi'a kazası, Müderris karyesinden 
Fatih Sultan Mehmet Cami 'i suyoluna mülhak katma
sudan müfrez suyun, malikleri Ali Efendi ve Şerife Fat
ma Hanım tarafından Ömer Hulusi Efendiye Otlukçu 
yokuşundaki Nakşibendi zaviyesi bitişiğindeki çeşmeye 
bağlamak üzere satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Ömer Hulüsi Efend i'nün 
Devlet-i aliyye-i Osmaniyye darnet fi ' l-himayeti' r-Rab
baniyye'de bi '  1-fi ' 1 şeref-bahşa-yı mesned-i fetva ve zi
net-efza-y ı  sadr-ı fetva olan Sultanü' l-ulemai ' l-izam ve 
burhanü' I-fudalai ' I-fiham bi ' I -fi ' l  ve' I-kemal vahldü
'd-dehr ve' l- iclal kaş ifti rumuzi ' l-hakayık fatib i  künüzü
' d-dekayık şeyhi meşayih i ' l-islam-ı hasenetü' l-enam sel
lema' I lah u ' !-azizi ,  1-a!Him darnet madameti , 1-meyali ve
' 1-eyyam devletl i inayetlü atıfetl i  vel iyyü'n-ni ' am kerrü
biyyü 'ş-şiyem Ömer Hulusi Efendi hazretlerinün taraf-ı 
bahiri ' 1-iclallerinden beyanı ati hususların ı  kalem-i hu
ceste ve rakam-ı şer'-i kavim i le ketb ü tahrir ve terkim o
l ınmasını irade buyurduklarına binaen hala müşahede ka
tibi es-Seyyid Hasan Efendi b in es-Seyyid el-Hacc All 
mahzarında zikri ati ma-i lezlzün ba hüccet-i mübaya'a 
maliki iken bundan akdem vefat iden helvahane-i Hassa 
ocağından Bostan) es-Seyyid Mustafa Ağa ibn-i All'nün 
veraseti babası mezbur All bin el-Hacc Ömer i l e  validesi 
Şerlfe Fatıma Hatun bint-i es-Seyyid Hasan'a ba 'de' l -in
h isar mezbı1r All ile merküme Şerlfe Fatıma Hatun taraf
larından husus-ı atiyü' l-beyan ı ikrar ve i ' ta-i hüccete ve
ktl leri oldığ zat-ı mezbfıreyi arifiin es-Seyyid İbrahim A
ğa ibn-i es-Seyyid Ahmed ve es-Seyyid Süleyman Ağa 
bin el-Hacc Mehmed şehadetleriyle sabit olan mütevef
fa-yı ınezburun l i  ebeveyn er karındaş ı Bostan] es-Seyyid 
Ömer Ağa bin el-mezbı1r Ali mecl is- i  şer'-i hatir-i lazı
mü' t-tevklrde bi ' l -vekale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam i
düp müvekkil_elerimün mı1risleri müteveffa-yı mezbur 
es-Seyyid Mustafa Ağa'nun hayat ında yedinde mülki o
lup bin iki yüz on dört senesi Şevval'inün on dokuzuncı 
güni tarih iyle müverraha Haslar mahkemesi sici l iatından 
muhrec bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafstl ü beyan olm
dığı üzre Havass-ı refı'a kazasına tabi ' Müderris karyesi 
civarında hafr u abar' ve tahte ' l-arz !ağın ü kanavat i le 

5 hafr-ı abar 
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cem' u tahsil ve merhum ve mağfiret-nişan Sultan Meh
med Han hazretlerinün cami ' -i şerifi suyı yolına izn-i 
mütevell iyle mülhak ma-i leziz-i cariden bundan mukad
dem müfrez olman lağm ü kanavatma tebe' iyyet ile nısf 
masura ma-i leziz-i müfrezenün bundan akdem mfHiki o
lan Lutful lalı Beğ mahmiyye-i İstanbul'da Koska kurbın
da merhum Abdi Beğ Efendi'nün müşterek suyı yolıyla 
ma'an ta'ylni zemanından i la haze' l-an diri olup fevt ol
dukda menzil-i mezbfır i le derfınına cari nısf masura ma-i 
leziz-i mezbfır lağm ü kanavatma tebe' iyyetle iffetlü Ru
kıyye Hanım bint-i el-merhum Mehmed Paşa'ya ve sul
biyye keblre kızı Ayişe Hanım'a mevrfıs olup mezbfıre 
Rukıyye Hanım dahi müteveffiye oldukda sadriyye kebi
re kızı mfıma i leyha Ayişe Hanım'a mevrfıs oldukdan 
sonra mezbfıre Ayişe Hanım derfınına cari nısf masura 
ma-i leziz-i mezkfırı zevc-i mezbur Bostan! Mustafa A
ğa'ya erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ba hüccet-i mübaya'a 
bey ' u ternlik eylediğİnden sonra ol dahi fevt oldukda 
müvekkilerüm mezburana mevrfıs olmuşidi hala derün-ı 
menzi le cari nısf masura ma-i leziz-i müfrezeyi menzil-i 
mezburdan ihrac ve talibine bey ' murad eyledüklerinde 
mahmiyye-i mezbfırede olan çeşmelere ve mahall-i saire
ye ce re yan iden bi ' 1-cürnle sularun kuyfıdatı Haslar mah
kemesi sicili atında mastur u mukayyed olup ma-i Iezize 
dair iktiza iden hücec-i şer'isi erbab-ı miyah ma'rifeleriy
le mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehakimde tahrir u tem
hlr olmması ba emr-i all memnfı' oldığı şürfıt-ı mer' iyye
sinden oldığına binaen hala Has sa su nazırı fahru ' 1-eşbah 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i Kethuda-yı 
rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Sultan Mehmed serbö
lüğü Mehmed Salih Usta ve zeyl-i sahifede masturu ' l-e
sami evkaf- ı  selatin-i sillife serbölükleri vesair haderne-i 
dilı-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve 
kabfıl i  havl şürfıt-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sahlh-i 
şer'l ile müvekkil-i müşarun i leyh hazretlerine yedi yüz 
guruş semen-i medfı1 ' ve makbuza bey ' u temlik itdükle
rinde anlar dahi iştira ve temellük ve kabul huyurup fimii 
ba 'd derun-ı menzilden muhrec ıl iSf masura ma-i leziz-i 
müfrezede müvekkilelerüm mezbfır All Ağa ile merküme 
Fatıma'nun asla ve kat'a alaka ve medhalleri kalmayup 
lağm ü kanavatma tebe' iyyetle müvekkil-i müşarun i leyh 
hazretlerinün mülk-i müşteriilan oldukdan sonra ber 
veeh-i muharrer mal ik oldukları nısf masura ma-i leziz-i 
mezkfırı mahmiyye-i mezburede Sultan Mehmed Han ca
mi ' -i şerlfi kurbın da Otlukcı yokuş ı başında vakı '  m üced
deden bina huyurdukları Kalenderhane ta'blr ol ınur bun
dan akdem icrii huyurdukları Nakşibendl zaviyesi demnı
na cari olan suyı yol ına zamm ü ilhak ve zaviye-i mezkı1r 
ittisalinde kain müşarun i leyh hazretlerinün bina huyur
dukları çeşme-i Iatifelerine icrii ve ta'yin buyurdılar di
dükde gıbbe' t-tasdlk ı 'ş-şer'l ma vaka'a bi't-taleb ketb o-
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l ındı . 
Fl l l  Muharremü' l-haram sene 1 2 1 7  [ 1 4 Mayıs 1 802] 

ŞühCıdü' I-hal : 
Hassa su nazırı Mustafa Ağa 
EI-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Mehmed Nebi Serbölük-i Süleymaniyye 
Sal ih Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 

31413011 Süleymaniye Ctimi'i Vakftna ait sudan ifrazla 
Firuz Ağa mahallesindeki eve bağlı suyun bi'l-icareteyn 
mutasarrıfının Ahmet Atıf Efendi olduğuna dair hüccet 
kaydı. 

[Kenarnotu] Hububat nazırı Ahmed Atı f  Efendi'nün 
[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer bir masura ma-i 
leziz hacegan-ı Divan-ı hümayCından mektCıbi-i sadr-ı ali 
kalemi hulefalarından Salih Efendi'ye bey' olup yedine 
hüccet i 'ta olmdığı işbu mahalle şerh v iri ld i .  

Fl 5 Receb sene 1 227 [ 1 5  Temmuz 1 8 1 2] 
Darü' l-hilafeti ' l-al iyye Kostantın iyye el-mahrniyyede 
Serrachane başında İbrahim Paşa harnmaını karşusında 
FlrCız Ağa mahallesinde zokak derCınında sabıkii Teşrifati 
Mehıned Efendi hanesi dimeğle arif menzil derCın ına cari 
cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum ve mağfiret-n işan 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün Astane-i aliyyede 
vakı '  Süleymaniyye cami'- i  şerifine cereyan iden ma-i le
zlz fazlasından yevmi bir akçe icarelü zikri ati ma-i lezize 
bi ' l-icareteyn mutasarrıf olup bundan akdem relsülküttab 
ve hala Devlet-i aliyyede hububat nazırı olan işbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun hafızı Ahmed Atıf Efendi bin Osman E
fendi tarafından ber veeh-i ati husCısı tasdlka vekilieri o
lan çükadarlarından Kayseriyyel i  Ali Ağa bin Salih mec
l is-i şer' -i hatir-i !azı mü ' t-tevkTrde b i '  1-veka.le takrlr-i ke
lam ve takrlr-i• ani ' I-meram idüp müvekki l-i ınılma i leyh 
Ahmed Atıf Efendi'nün işbu yedinde olup bin iki yüz on 
yedi senesi Muharrem'inün on beşinci güni tarihiyle 
müverrah vakf-ı ınüşarun i leyh mütevellls i hala sadr-ı 
a'zam devletlü inayetlü el-Hacc Yusuf Ziya Paşa haz
retlerinün kapu kethudal ığı hıdmetleriyle şeref-yab buy
urı lan hacegan-ı Divan-ı hümayCından es-Seyyid Mehmed 
Efendi'nün i ınzasıyla mümza ve hatmiyle7 havi bir kıt'a 
memhCır teınessüki mantCıkınca bir masura ma-i leziz-i 
mezkılr dahil-i havza-i tasarrufı olup lakin istihkamı havl 
kıbel-i şerden dahi bir kıt'a hüccet-i şer' iyye tahrir ve i 'ta 
ol ınmak ınüvekki l-i ınCıına i leyh Ahmed Atıf Efendi haz
retlerinün matiCıbıdur diyü ibraz eylediği temessük-i mez
kura ba'de'n-nazar vekll-i mezburun min kül l i ' l-vücuh 

• ta 'bir-i 
7 hatmini 
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takririne mutabık ve nefsü' 1-emre muviifık bul ındığından 
ma'ada mahmiyye-i mezburede olan menazi l ve çeşmeha 
vesair mahallere cereyan iden cemi' sularun kuyudiitı 
Haslar mahkemesi siciliatında mastur u mukayyed olup 
ma-i lezize dair iktiza iden hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı mahakimde 
tahrlr u temhir olmması bii emr-i all memnfı' oldığı şü
rut-ı mer' iyyesinden oldığına binilen husus-ı mezbüra vu
küf-ı tamıniarı olup l i  ecl i ' l-ihbar mecl is-i şer'a hazırun 
olan hala Hassa su nazırı fahru ' l-eşbah Mustafa Ağa tara
fından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İb
rahim ve Süleymaniyye serbölüğü Mehmed Nebi Ağa ve 
zeyl-i sahifede muharrerü ' l-esami evkaf-ı seliitin-i sillife 
serbölükleri vesair sikat-ı sahihat i '  1-kel imat h ademe-i 
rah-ı abilerden İstihbar ve istihbar' ol ındukda fı ' l -hakTka 
mahmiyye-i mezburede Serrachane başında İbrahim Paşa 
hammilını karşusında Flrüz Ağa mahallesinde vakı' Teş
rlfati' Mehmed Efendi hanesi dimeğle arif menzil derfını
na cari' Süleymaniyye cami ' -i şerlfı fazlasından yevml bir 
akçe icare-i müeccele ile bir masura ma-i lezi'z-i mezkur 
!ağın ü kanavatma tebe' iyyetle ta'yini zeınan ından i la ha
ze' l-an cari' ve mevcud olup Atbazarı kemerinden kurşun 
borı ferşiyle cari ve ınevcfıd aldığını her biri bi ' l-icma' 
ve' l-ittifak ala tarlkı ' ş-şehade haber virıneleriyle li ecl i
, 1-istihkam işbu veslka-i eni'ka bi '  1-ibtiğa ket b ü im la o
l ındı. 

Fl 1 7 Muharremü' i -haram sene 1 2 1 7  [20 Mayıs 1 802] 

Şühfıdü' I-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah- ı  ab 
Mehıned Nebl Ağa Serbölük-i Süleyınaniyye 
Es-Seyyid Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
EI-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mustafa Ağa Serbölük-i NCır-ı Osmaniyye 
Salih Usta Serbölük-i Sultan Mehmed 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 

31413111 Havass-ı refi'a kazası, Güzelcekemer mevki
inden Fatih Sultan Mehmet suyoluna mülhak Osman 
Ağa katmasuyundan müfrez suyun, malikleri tarafin
dan Çulha Süleyman Ağaya Molla Aşki mahallesindeki 
Macarlar yokuşundaki çeşmeye vakfiyet ile bağlamak 
üzere satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Çulha'nun çeşmesine 

Medine-i Hazret-i Eba Eyyub el-Ensarl radıya anhu Rab-

• istintak 
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buhü ' l-Barl mahallat ından Cami '- i  kebir mahallesinde 
vakı '  sabıka Başkatib merhum Kadizade Mehmed Efendi 
hanesi d imeğle arif menzil derfinına cari n ısf masura ma-i 
lezlzün maliki iken bundan akdem vefat i den Mehmed 
Sa'ld Efendi bin Mustafa'nun veraseti zevce-i menkuba-i 
metrfikesi Fatıma Hatlin ibnet-i Ahmed'ün sulbl keblr oğ
l ı  Mehıned Arif Efendi ba'de' l- inhisar mes 'ele-i mirasları 
sekiz sehmün bir sehmi ınezbfıre Fatıma Hatfın'a ve baki 
yedi sehmi mezbur Mehmed Arif Efendi 'ye ba'de' l-inhi
sar zat-ı ınu'arrefe-i mezbfıre Fatıma Hatfın i le ınezbfır 
Mehmed Arif Efendi meclis- i şer'- i  hatir-i lazımü't-tev
klrde mahıniyye-i İstanbul h ısnı ebvabından Eğrikapı da
h i l inde Mol la Aşki mahal lesinde sakin i şbu kitab-ı sı lı
hat-ni sabun hafızı Çuka[dar] el-Hacc Süleyman Ağa bin 
Mehmed mal12arında her b iri b i ' l-verase ikrar-ı tarnın ve 
takrlr-i kelam idüp i şbu yedimüzde olup bin yüz kırk 
sekiz senesi Şa'ban'ınun gurresi tarihiyle ınüverraha bir 
kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsll ü beyan olmdığı üzre 
derun-ı menzile cari ma-i lezizün menba' ı olup asrında 
Hassa su nazırı ei-Hacc Osman Ağa Havass-ı refi'a kaza
s ında Güzelcekemer'e karlb Tuna kemeri d imeğle şehr 
kemere ınuttası l  kimesnenün mülkine ittisalden ari ıneva
zı ' - ı  müteferrikada kendi malıyla müceddeden dokuz a
ded baca hafr ve tahte ' l-arz !ağın ü kanavat i le cem' u 
tahsil itdürdiği suyını tarih-i merktirnede erbab-ı miyah 
ma'r ifetleriyle ala vechi ' l -mu' tad vezn ü tahınin ol ınan 
ma-i lezlz-i mevcfıdeyi ol mevz ı 'a  karlb Ebu' l -feth suyı 
yolına izn-i mütevel l iyle i lhak ve kanun üzre hakk-ı mec
rası ifrazından sonra vezn ve mikdar-ı ma' lfıın ba hüc
cet-i şer' iyye mal ik i  olan ma-i lezlz-i cariden !ağın ü ka
navatına tebe' iyyetle nısf masura suyını erbab-ı ın iyah 
ma'rifetleriyle ba'de' l- ifraz muma i leyh Kadizade Meh
med Efendi'ye ba'de' l-bey ' ve temllk ol dahi ba'de' l- işti
ra ve' i-kabul veeh-i muharrer üzre mal ik o ldığı nı sf ma
sura ma-i leZız-i mezkfırı mahall- i münasibden ifraz idüp 
Musah ib Paşazade All Beğ bin e l-ınerhfım Süleyman Beğ 
mahal le-i mezbfırede sa'adethanelerine cari suyı yolına 
kendi izniyle ba'de' l-i lhak sakin oldukları ınenzi l- i  mez
bura cari olmak üzre ta 'yin ve i cra itdürdükden sonra 
mfıma i leyh Başkatib Mehmed Efendi fevt oldukda men
zil-i ınezbfır i le derfını ııa cari n ısf masura ma-i leziz-i 
mezkure muris imüz müteveffa-yı ınezbfır Mehmed Sa'ld 
Efendi mal ik olup fevt oldukda ma-i leziz-i mezkur ber 
tashlh- i  merktim bizlere ınevrfis olmuş id i  hala ber veeh-i 
muharrer irsen mal ikler n ısf masura ma-i leziz-i mezkfirı 
menzi l- i  mezburdan ihrac ve ahara bey ınurad eyled iği
ınüzde ınahmiyye-i mezbı1rede olan bi' l-cümle çeşmeler 
ve mahall- i  saireye cereyan iden sularun kuyfıdatı Haslar 
mahkemesi s ic i l iatında mastür u ınukayyed olup ma-i 
Iezlze dair iktiza iden hücec-i şer' iyyesi erbab-ı miyah 
ına' rifetleriyle mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehakimde 
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tahrlr u temhlr ol ınması ba emr-i all memnG' oldığı şü
rGt-ı mer' iyyesinden oldığına b inaen hala Hassa su nazırı 
fahru ' l -eşbiih Mustafa Ağa tarafından vekil-i mücecce l i  
Kethudii-yı rah-ı abi ei-Hacc İbrahim ve Katib- i  rah-ı abi 
Hüseyin Efendi ve zeyl- i  kitabda muharrerü' l-esaııll ev
kaf-ı seliitin-i sali fe serbölükleri vesair hademe-i rah-ı a
bller ihbar ve ma ' ri fetleriyle tarafeynden icab ve kabill i  
hiivl şürGt-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı sahlh-i şer'! i le 
merküm el-Hiicc Sü leyman Ağa'ya iki yüz e l l i  guruş se
men-i medfü ' ve makbüza bey ' u temllk eyled iğimüzde 
ol dahi ber veeh-i muharrer işt ira ve temel lük ve kabul 
idüp fimii ba'd nısf masura ma-i lezlz-i mezkürede bizüm 
asla ve kat'a aliika ve medhal lerimUz kalmayup lağm ü 
kanavatma te be' iyyetle merküm ei-Hacc Süleyman A
ğa'nun mülk-i m üşterası oldukdan sonra nısf masura ma-i 
lezlz-i mezkGrı mahmiyye-i mezbürede marrü' 1-beyan 
Molla AşkT mahallesinde kiiin Macarlar yokuşı nam ma
hallde ınüceddeden bina eyled iği çeşme-i latlfesine i ba
dul lahun şürb u isti 'miil iyçün hasbeten l i ' l liihi te 'iila vak
fıyyet üzre ta'yln eyledüklerinde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l 
ma vaka'a b i ' t-taleb ketb olındı .  

Fl 2 1  Muharremü ' 1-haranı sene I 21 7 [24 Mayıs 1 8052] 

ŞühGdü' 1-hal : 
Şahidün-ı sabıkün 

31413112 Havass-ı refi'a kazası, Terkos nalıiyesi, Çifte
lıavuz ve kemeri mevkiinden Kırkçeşme suyolıma mül
Jıak Haftz Mehmet Efendi katmasuyundan ifrazla Mol
la Gürani malıal/esindeki eve arsaya bağlı suyun, ma
likleri Ayşe Hanım ve Abdurralıim Şekip Bey taraftn
dan Seydi Ali Paşa, Emine, Esma ve Ümmügülsüm Ha
tıma satıldığma dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Seydi All Paşa suyı 

Darü' 1-h i lafeti ' 1-al iyye Kostantın iyye el-nıahmiyyede 
Molla Gürani mahal lesinde Hiicehiinı civarında vakı' le
de' l-ahall ve' l-clran ma' lünıu ' l-hudüd ve' l-müştemiliit 
Abdul lah Paşa hanesi di ıneğle arif ınenzil-i keblr i le de
rünına cari zikri ati ma-i lezlzün ıı ısf h isse- i şay i 'alarınun 
ınal iki iken bundan akdem veda'-ı aleın-i fanl iden Ab
durrahman Neclb Beğ Efend i bin el-merhum-ı müşiirun i
leyh Abdullah Paşa hazretlerinün veraseti zevce-i men
kuha-i mezküresi ümmü ' l-hayr Ayişe Hanım ibnet-i sabı
ka ŞeyhUl islam Mustafa Aşir Efendi hazretleriyle sulbl 
kebir o ği ı umdetü' 1-müderrislni '  1-kiram Abdurrahman 
Şeklb Beğ Efendi 'ye ba'de' l- inhisar mes'ele-i mirasları 
sekiz sehmün bir sehmi müma i leyha ümmü ' l-hayr Ayişe 
Hanım'a ve biikT yedi sehmi müma i leyh Abdurrahman 
Şeklb Beğ Efendi 'ye isabeti tahakkukından sonra menzil- i 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZIZ DEFTERLERİ 

mezbür i le ma-i leziz-i mezbfırun ıliSf- ı  iiharlarına müsta
kı l len mal ike olan mfıma i leyhii ümmü ' l-hayr Ayişe Ha
nım'un i la haze' l-an mülki olmağla ber veeh-i muharrer 
mal ike o ldığı nısf h isse-i şayi 'a i le irsen malike o ldığı bir 
sehm hisse i le yedi sehm hisse-i şayi 'anun irsen maliki 
olan mfıma i leyh Abdurrahman Şeklb Efendi tarafların
dan ber veeh-i ati bey ' i  ikrar ve i 'ta-i hüccete vekilieri ol
dığı zat-ı mfıma ileyhimiiyı arifan müdenisin-i kirarndan 
es-Seyyid Zeyne' l-abidln Efendi bin İbrahim ve 
es-Seyyid İbrahim Efendi bin es-Seyyid Mustafa şehiidet
leriyle sabit olan Mehmed Emin Ağa ibn-i Veliyyüddin 
mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü 't-tevkTrde hala ı:nlr-i miran 
olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı umdetü ' l-emacid 
ve' l-e 'all müstecmi 'u  ceı:nl'u ' l -mehamid ve' l -me'ali iz
zetlü Seydi All Paşa bin Abdul lah i l e  mevrüseleri Esma 
Hatün ve Ümmügülsüm Hatün ibnet-i Abdul lah i le Abdi 
Beğ mevrfısesi Emine Hatfın ibnet-i Abdul lah tarafların
dan ber veeh-i ati husüsların ı  tasdlka vekil- i mürselleri 
olan el-Hacc Hall! Ağa bin İs ma 'll mahzarında bi ' !-ve
kale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvekkilelerüm 
mfıma i leyh imanun yedierinde olup bin yüz altmış altı 
senesi Muharremü' l-haram' ı  gurresi tarih iyle müverraha 
bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsll ü beyan olmdığı üzre 
derün-ı menzile cari ma-i lezizün menba' ı olup asrın da 
Rumil i  kadiaskeri Hafız Mehmed Efendi ibn-i Ahmed 
hayatında bin yetm iş sekiz senesinde Havass-ı refi'a ka
zası muziifatından Terkos nahiyes inde Çiftehavz ve ke
meri nam mahallde Fatıma Sultan kemeri kurbında iki ta
rafından Keve(?) ve bir tarafdan zikri esbak Aydın kemer 
ve bir tarafdan yol aşurı Ermeni bostiinı dimeğle şehr 
bostan i le kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı ' - ı  ha
Ilde kendi malıyla abiir-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz 
!ağın ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği suyınun mikda
rı ma' lfım olmak içün kıbel-i şer'den erbab-ı miyiih 
ma'rifetleriyle ba'de' l -vezn tarnın ve kami l  beş buçuk 
masura ma-i lezlzleri oldığı zah ir oldukdan sonra ma-i le
zlz-i mezkürı ol mahalle karib Astane-i aliyyeye cari 
Kırkçeşme suyınun ana lağmına izn-i mütevell iy le ba'de
' 1- i lhak bir buçuk masura ma-i l ezizi hakk-ı mecra alı
kanı lup bakT kalan dört masura ma-i lezizi mahrniyye-i 
mezbGra dahi l  oldukda mahall-i münasibden ifraz idüp 
iki buçuk masurasın ı erbab-ı miyah ma'ri fetleriyle men
zil-i mezbür derünına ve iki masurasını dahi menzil- i 
mezbfırun zokak kapusı kurbında hasbeten l i ' l liihi te' ala 
mürür u ubCır iden ibadullahun şurb ü ist i 'mal leriyçün bi
na buyurdukları çeşmelerine ta'yin ve icra idüp ta'yini 
zemanından i la haze' l-an cari ve mevcfıd olmağla men
zil-i mezbfırı bundan akdeınce müvekkilelerüm mfımii i
leyhimadan her b iri müvekkil- i müşarun i leyh Seydi All 
Paşa'ya bey' u temllk eyledüklerinde derfın ına cari iki 
masura ma-i lezlzi dahi bey ' murad eyledükleri[nde] 
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mahmiyye-i mezbfırede olan çeşmelere ve mahall- i  sai
reye ce re yan iden bi' I-cümle sularun kuyfıdatı Haslar 
mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i le
zize dair i ktiza iden hücec-i şeriyyesi mahkeme-i mezbı1-
reden gayrı mehakimde tahrlr u temhir olmmak ba emr-i 
all memnfı' oldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığına binilen 
hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü
seccel i  Kethuda-yı ralı-ı abi el-Hacc İbrahim ve zeyl-i sa
hlfede muharrerü' l-esaınl evkaf- ı selatin-i salife serbölük
leri vesair haderne-i ralı-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle 
tarafeynden Icab ve kabfıl i havl şürfıt-ı müfsideden ari 
bey '- i  bat-ı sahlh-i şer'i i le müvekkilı1n-ı mfıma i leyhime 
beynlerinde ma' lı1m semen-i medfı1' ve makbı1za bey ' u 
temllk buyurduklarında anlar dahi ber veeh-i muharrer 
iştira ve temellük ve kabul idüp fima ba 'd derun-ı men
zi l- i  mezbı1ra cari iki masura ma-i lezlz-i mezkı1rda mü
vekkilelerüm ınılma i leyhima ümmü ' l-hayr Ayişe Ha
nı ın'un ve Abdurrahlın Şeklb Beğ Efendi'nün asla ve 
kat'a alaka ve medhalleri kalmayup !ağın ü kanavatma te
be' iyyetle müvekk il- i ınüşarun i leyh Seydl All Paşa haz
retleriyle müvekkil-i ınerküınfın Esma ve Ümmügülsüm 
ve Emine hatı1nlarun bi ' I - iştiraki ' s-seviyy mülkleri ol
ınağla di ledükleri gibi tasarruf buyursunlar didükde gıb
be' t-tasdlkı 'ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb olındı . 

Fl 23 Muharremü' I-haram sene 1 2 1 7  [26 Mayıs 1 802] 

Şühfıdü' ı-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc es-Seyyid Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Salih Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 

31413211 Beşiktaş kazası, Kuruçeşme mevkiindeki sa
lıillıaneye bağlı vakıf suyun, bi 'l-icare mutasarrıft Ah
met Kamil Bey tarafindan Rif at Sali/ı B eye ferağ edi/di
ğine dair lıüccet kaydı. 

[Derkenar] Hazine kethudası Mehıned Tevfik Efendi uh
delerine hüccet ol ınup i 'tas ın ı  ınüş' ir bu mahal le şerh vi
rildi . 

Fi 9 Ra sene 1 23 1  [8 Şubat 1 8 1 6] 

MalırCıse-i Galata'ya muzafe Beşiktaş kazasına tabi ' Kurı
çeşıne'de kain lede' l -ahall ve' 1-clran merhum Şeyhül is
lam-ı esbak İbrahim Beğ Efendi sahi lhanesi di ıneğle arif 
sahi lhane derfınına cari ma-i lezlzün tedavül-i eyadi i le 
bi '  1- icareteyn ınutasarrıfı Dergah-ı all kapucıbaşı larından 
Süfyan Ağa bin Abdul lah'un uhde-i tasarrufında iken fevt 
oldukda sulbl sağTr oğl ı Ahmed Kamil Beğ'e ba'de' l-inti
kal sağTr-i ınılma i leyhün ba hüccet vasisi olan hala Re-

5 1  
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lsülküttab devletlü inayetlü Mustafa Reşid Efendi haz
retlerinün ber veeh-i ati husus ı takrlr ve i 'ta-i hüccete ve
kil i  eri oldığı el-Hacc Ahmed Ağa bin İbrahim ve es-Sey
yid Mehıned Ağa bin Süleyman şehadetleriyle ber nehc-i 
şer' 'i sabit olan Mustafa Ağa bin Mehmed mecl is-i şer'-i 
hatir-i lazıınü't-tevkTrde hala Enderfin-ı hümayunda hazi
ne kethudası olup işbu kitab-ı sıhhat-n isabun hiifızı uın
detü' l-emacid ve' l-ekariın Hed iyyetul lah Paşazade Rıf'at 
Salih Beğ tarafından ber veeh-i ati husus-ı meyme
net-mahsuslarını tasd'ika vekil-i mürsel leri olan Mehmed 
Nebl Ağa bin Hüseyin mahzarında bi ' l-vekale takrir-i ke
lam ve ta 'bir-i ani ! '  1-meram id üp salifü '  I-beyan Kurıçeş
me'de kain sahilhaneleri derunına cari ma-i lezlzün men
ba' ı  mahalleri olup bin yüz doksan üç ve iki yüz on bir 
senesi tarihiyle ınüverraha iki kıt'a hüccetde tafsll ü be
yan ol ındığı üzre Kurıçeşıne balasında Çifteservi nam 
mahal lde kain bağlar kurbında başbaca ta' b'ir ol ınur baca 
i le savak ağzına gel ince cem'an on dört aded bacalardan 
hası l suyın ı erbab-ı ıniyah ma'rifetleriyle ol tarihde ba'
de' l-vezn tamm ve kamil üç masura ma-i lezlz-i mezkurı 
müvekki l-i muına i leyh Rıf'at Salih Beğ'e b i ' l-vesaye fe
rağ-ı ınu'teber-i kat ' !  i le ba re' y-i ınütevel l'i ferağ u tefvlz 
itdüğinde ma-i lezlz-i mezkurı müvekkil- i mGma i leyh 
Rıf'at Sal ih Beğ'ün uhde- i tasarrufında oldığın ı müş ' ir 
yedinde müstakıl len hücceti olmamağla husus-ı ınezbura 
vuküf-ı tamıniarı olup blgaraz müsli ın'inden suat ve hakT
katı üzre kıbel-i şer'den bir kıt'a hüccet-i şer' iyye tahr'ir ü 
i 'ta ol ınması ınatlublarıdur diyü tevarlh-i muhtelife i le 
ibraz eylediği hücec-i şer' iyyelere nazar olındukda maz
munları vekil-i mezburun min kül l i ' l-vücuh takrlrine mu
tabık ve nefsü' l-emre muvılfık bul ındığından ma'ada 
mahmiyye-i İstanbul'da ve Galata'da ve mahall- i  saireye 
ce re yan iden b i '  I-cümle sularun kuyudatı Haslar mahke
mesi sic i llatında mastur u mukayyed bulınmağla ma-i le
zlze dair iktiza iden hücec-i şer' iyyesi mahkeme-i mezbu
reden gayrı ınehakimde tahr'ir u temh'ir olmması ba emr-i 
all meınnu' o ldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa ve zeyl-i 
sahlfede muharrerü' l-esaml evkaf-ı selatlıı-i salife serbö
lükleri vesair sikat-i sahlhati , 1-kel imat haderne-i rah
abllerden istifsar ve İ stihbar ol ındukda fı '  1-hakTka m ah· 
ruse-i Galata'ya ınuzafe Kurıçeşme'de kain sahi lhane de· 
runına cari ma-i lezlzün ınenba' ı  mahalleri olup Kun 
çeşıne balasında Çifteservi nam mahat lde bağlar kurbındı 
başbaca ta' b'ir ol ın ır baca i le savak ağzına gel ince on dör 
aded bacalardan hası l  olan üç masura ma-i lezlz-i mezkü 
vasl-i muına i leyh ına'rifetiyle ba re'y-i ınütevelll müvek 
kil-i ınuma i leyh Rıf'at Sal ih Beğ'ün uhde-i tasarrufındı 
olup ol vechile ma-i lezlz-i ınezkur el-yevın ınüvekkil
ınuına ileyh sahilhanelerine cari ve mevcud oldığını he 
biri bi ' l-icına' ve ' l-ittifak ala tarlk ı 'ş-şehade haber vir 
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düklerinde vekil-i merküm Mehmed Ağa dah i mukırrun-ı 
mezblırlını tasdik itmeğİn mfıcebiyle müvekkil-i ınılma 
i leyh Rıf'at Salih Beğ'e li ecl i ' l-istihkam işbu veslka-i 
enika ketb ve yed-i kerimanelerine i ' ta olındı . 

Fl 27 Muharrem sene 1 2 1 7  [30 Mayıs 1 802] 

şuhudü' I-hat : 
Mustafa Ağa Nazır-ı dih-ı ab 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Mustafa Ağa Serbölük-i Taksim 

31413212 Havliss-ı refi'a kazası, Terkos nalıiyesi, Kara 
Ahmet/i karyesinden Gazi Hasan Paşa ve Sultlin Süley
man suyoluna mü/hak Kara Mehmet Paşa katmasuyun
dan ifrazla Kaliçeci Hasan Çelebi mahallesindeki arsa
ya bağlı suyun bir kısmının, maliki Mehmet Ağa tara
findan Mehmet Sadık Ağa 'ya satıldığına dair hüccet 
kaydı. 

[Kenarnotu] Mehmed Sadık Ağa'nun 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
tezize malik  olan es-Seyyid Derviş Abdurrahman Efendi 
yedine hüccet tahrir olmdığı işbu mahalle şerh viri ldi . 

F1 3 Ra sene 1 237  [2 Şubat 1 8 1 6] 

Daru' s-sal tanatİ ' 1 -al i yy e Kostantın i yy e e 1-mahmi yy ed e 
Sultan Bayezid cami ' -i şerlfi civarında Irgiitbazarı kur
bında Kaliçeci Hasan Çelebi mahallesinde vakı' !ed e' l-a
hall ve ' l-dran ma' lı1mu ' l-hudı1d menzi l ile derunına cari 
zikri ati ma-i lezlzün maliki iken bundan akdem vefat 
iden Ökzade(?) el-Hacc Ahmed Ağa bin Mehmed'ün ve
raseti sulbi kebir oğl ı es-Seyyid el-Hacc Mehmed Ağa ile 
sulbiyye keblre kızı Şerlfe Sellme Hanım'a ba'de' l-inhi
sar mes' ele-i miras ları üç sehmün iki sehmi m uma i l  ey h 
es-Seyyid el-Hacc Mehmed Ağa'ya ve bakT bir sehmi mu
ma i leyha Şerlfe Sellme Hanım'a isabeti tahakkukından 
sonra ınılma i leyh es-Seyyid el-Hacc Mehmed Ağa mec
l is-i şer' -i hatir-i lazımü ' t-tevkTrde mahal le-i mezbı1rede 
kain menzil-i mahdı1d-ı mezkfırun ı11S f hisse-i şay i 'asınun 
maliki olup mfıma i leyha Şerlfe Sellme Han ım'un zevc-i 
dahi l i  olan işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hiifızı el-Hacc 
Mehmed Sadık Ağa ibn-i el-Hacc Mustafa mahzarında 
bi ' l-vekale ikrar ve takrir-i keliim idüp işbu yedinde olup 
bin iki yüz on bir senesi Rebi 'u ' l-ahir'inün gurresi tari
hiyle mi.iverraha bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsil ü 
beyan olmdığı üzre derun-ı menzi l-i mezbı1ra cari ma-i 
mezburun menba' ı olup asrında Kara Mehmed Paşa ha
yatında bin yüz el l i  üç senesi Şevval'ini.in üçünci güni ta
rih iyle müverraha keşf hi.icceti mantfikınca Havass-ı 
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refı'a kazasına muzafe Terkos nahiyesine tabi ' Kara Ah
medli karyesi hududı dahi l inde abar- ı müte'addide ve 
tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği 
suyını tarih-i merkürnede erbab-ı miyah ma' rifetleriyle 
ba'de ' l -vezn tarnın ve kami l  üç masura suyın ı  ol mevzı 'a 
karlb Gazi Hasan Paşa suyı yol ına andan cennet-mekan 
firdevs-aşiyan merhum ve mağfıret-nişan Sultan Süley
man Han Gazi tabe serahu hazretlerinün Asıane-i aliy
yeye cari Ma'zfıl kemeri suyı yolına bi izn i ' l-mütevel ll 
i lhak u idrac ve nısf masurasını hakk-ı mecra içün al ı
kanı lup baki kalan iki buçuk masura ma-i lezlz-i mezkGr 
mahmiyye-i mezbfıra dah i l  o ldukda hayatında Ahmed Pa
şa hazretlerine bey' idüp ol dahi ma-i lezlz-i mezbfırı di
lediği mahallden ifdz ve Hobyar mahallesinde vakı '  sa
kin o ldukları sarayiarına cari ve ta'yln itdükden sonra 
müşarun i leyh Ahmed Paşa hazretleri i rt ihal-i dar-ı beka 
itdüğinde menzi l- i keblr i le derfınına cari iki buçuk ma
sura ma-i lezlz kerlmeleri Emine Hanım'a ba'de ' l-mevrus 
menzil-i mezbur muhterik olup arsa-i haliye kaldukdan 
sonra derfınına cari iki buçuk masura ma-i lezlz-i mezkfırı 
el-Hacc İbrahim Ağa'ya iki bin yedi yüz guruş bedel-i 
medfU ' ve makbGza bey ' ol dahi kabUl itdükden sonra ol 
dahi ber veeh-i muharrer şiden mal ik oldığı iki buçuk 
masura ma-i lezlzün nısf masurasın ı  erbab-ı miyah ma'ri
fetleriyle ifdz ve Cebbarzade kapu kethudası Mustafa A
ğa'ya bey' eylediğinde anlar dah i n ısf masura ma-i leziz-i 
mezkfırı Gedik Paşa mahal lesinde vakı' sakin oldukları 
menzi lleri derfınına ta'yln ve İcra idüp yedinde baki kalan 
iki masura suyınun dahi nısf masuras ını erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle ifraz ve mevrfısımuz müteveffa-yı mfıma 
i leyh ei-Hacc Ahmed Ağa'ya bey' ol dahi sakin oldukları 
menzi l- i mezbfır derfınına ta'y'in ve İcra itdükden sonra 
fevt oldukda ber tashlh- i  merküm benüm ile karındaşum 
mezbfıre Sel'ime Hanım'a mevrfıs olmışidi ber veeh-i mu
harrer irsen mal ike oldığımuz iki sehm hisse-i şay i 'ay ı  
bey' murad eylediğimde mahmiyye-i mezburede olan bi
, I-cümle çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan iden sula
run kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mu
kayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hücec-i şer' iyyesi 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbGreden 
gayri nıahakimde tahrlr u temhlr olınması ba emr-i all 
memnfı' oldığı şürut-ı mer' iyyesinden old ığına binaen 
hala Has sa su nazırı fahru' 1-eşbah Mustafa Ağa ve zeyl- i  
sahlfede muharrerü' l-esam1 evkaf-ı selatin-i salife serbö
lükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetle
riyle tarafeynden Icab ve kabfıli havl şürfıt-ı müfsideden 
ari bey '- i bat-ı sahlh-i şer'l i le ınılma i leyh el-Hacc Meh
med Sadık Ağa'ya beynimüzde ma' lum semen-i medfU' 
ve makbGza bey ' u temllk eylediğİrnde ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp fima ba 'd de
rün-ı menzi l- i  mezbfıra cari n ısf masura ma-i lezlz-i mez-
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kurun iki sehm hisse-i şayi 'asında benüm as la ve kat'a 314/32/2c 
alaka ve medhal üm kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iy- .:.hv;,/j/; j,/ _ I.J  - �" '  .r".J- � j: .  , .. , . . 

, 
yetle muma i leyh el-Hacc Mehmed Sadık Ağa'nun mülk-i �.h1;;..,.-;S-. " ' �  , • ·• · · /" -''-'! 1 t4J1-" �  �.../" 
müşteriisı ve hakk-ı sırfı olmağla di lediği gibi tasarruf ey- :. • · '? ,v.1 / �.h 1 t,J JIJ._,J� u-J., '.f., ..-.._;-tfı.IJ_.! 
Jesün(er didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i ma Vaka'a bi 't-ta- -t._, IJı..,- 1)//./ ./�.J, • ,:, •J.. � �'"'.J r)' · ..1 " • .,;.J J  1#� ""'" tl. �.,.., " !J(;, --ı.:. leb ketb ol ındı .  -(lt · . · . · : , · ' • 
Fi' l-yevmi ' l-hamis ve' l  ışrin min Muharremi ' l-haram se- · · -'�)! ).'/..�"' L:''/.-.1 - '-'  -,,...,; L. ..� ıJ)I?./r3:_,.1,t.J.. 
ne seb'a aşrete ve mieteyn ve elf t-1111/�)!,/}� - �  J. ı,� . )? � ; • [25 Muharrem sene 1 2 1 7] [28 Mayıs 1 802] t),.; 1 ,  1.� · . . : _, ·. t:' : � :/ ""' � '-' 

Şühudü' I -hai : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Es-Seyyid Mehmed Reşid Ağa Serbölük-i Saray-ı cedid 
Salih Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Ul.leli 
Mehmed Ağa Hademe 
ve gayruhum 

314133/1 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci karyesinden 
Mustafa Ağa, Güzelce Melımet Paşa ve Sultan Selim 
suyoluna mülhak Mehmet Efendi katmasuyundan if· 
razla Nurettin malıallesindeki Sarı Mehmet Paşa Vak..: 
fina ait vakif çeşmeye bağlı suyun fazlasının bi'l-icare
teyn mutasarrıftnın Alımet Atif Efendi olduğuna dair 
hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Mühr-i naib efendi 

[Kenarnotu] Hububat nazırı Ahmed Atıf Karye-i Cebeci 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer bir masura ma-i 
leziz-i mezkur oğl ı Süleyman Atıf Efendi'ye ba hüccet 
bey' olmdığı işbu mahalle şerh virildi. 

Fı 2 1 C sene 1 237 [ l 5 Mart 1 822] 

Daru' s-saltanati ' l-al iyye Kostaniyye el-mahmiyyede Şeh
zade cami '- i şerifı civarında Nureddin mahallesinde vakı '  
Defter emini arsası dimeğle arif menzi l arsası ittisalinde 
kain ashab-ı hayratdan merhum Sarı Mehmed Paşa haya
tında bina gerdeleri olan çeşme-i latifesine cari ma-i le
zizün fazlasından bi '  1-icareteyn mutasarrıfı olup sabıka 
relsülküttab ve hala hububat nazırı olan işbu kitab-ı sıh
hat-nisabun hafızı umdetü' l-emacid ve' l-ekarim sa'adetlü 
Ahmed Atıf Efendi ibn-i Osman Efendi hazretleri taraf-ı 
alilerinden zikri au husus-ı meymenet-mahsuslarını takri-

. . ./"':"" t: _.., �"' t // ,jl (�tl/.. -: {J! _; .. (..J.J' . 
, ,;/j " • . 
:t !'�""' J.u;' ır___,..,� IJ_,;,, ;jj, t)f_,J.f'MJ.hl ��-� j;.,J ( 0 �,.V(" ıf' .;/... � �;.; �,· "',J(,� ıl/ (? . ' l l '  � . 

.._;;N � _,, (..,..,J 2·if1 ,)J.,, 1� . · ,  • · ;· • • • 
. . . .... -..- "' ,., ... ,..; (,• b..,, -'ıb IJ'#' . 1 . . . ( . 
. �t/.;: -'/r-';1_,,. /.?"�' ' r.i.rı/,ırt;:_,;j, 
�!/(.-1./:J�'.,vfl'(,{' j ��_;(�� rf.��./.?' 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLER 

re vekil-i şer'lieri olan Kayseriye l i  Çukadar All Ağa biı 
Salih mecl is-i şer' -i hatir-i lazımü't-tevkTrde bi ' l-vekal( 
takrlr-i kelam ve bast-ı meram idüp müvekki lüm mfımi 
i leyh Ahmed Atıf Efendi'nün işbu yedinde olup bin yü; 
doksan senesi tarihiyle müverraha bir kıt'a atik istihkarr 
hüccetinde ve bin iki yüz on yedi senesi Muharremü' l-ha 
ram'ınun yiğirmi dokuzucı güni tfrr'lhiyle müverrahı 
vakf- ı müşarun i leyhün bi ' l -meşrfıta mütevel lls i Mehmec 
Reşid Efendi'nün imzasıyla mümza ve hatınİyle mahtfırr 
bir kıt'a temessük hamişinde muharrer bir masura ma
leziz fazla-i vakfdan olmak üzre müvekkilüm muma i leyt 
Ahmed Atıf Efendi'nün uhde-i tasarruflarında olup lakir 
ma-i lezlz-i mezbfırun menba' ı olup asrında Şeyhülis · 
lam-ı esbak Seyyid Feyzul lah Efendi'nün telhisci l iği hıd· 
metiyle şeref-yab olan Mehmed Efendi hayatında Ha· 
vass-ı refi'a kazasında Cebeci karyesi kurbında has ı l  it 
dürdiği suyını ol mahalle karlb Daru' s-sa'ade ağası esba1 
merhum Mustafa Ağa suyı yol ın a  andan Güzelce Meh· 
med Paşa suyı yol ına andan Sultan Selim Han suyınur 
Derin mastak dimeğle arif meslek suyı yolına bi izni· 
' 1-mütevel li mülhak ve di lediği mahal le icra itmek üm 
ba'de' t-ta'yln merküın Mehmed Efendi fevt oldukda sul · 
bl ağl ı All Efendi ol mikdar suyın ı lağm ü kanavatma te· 
be' iyyetle müşarun ileyh Sarı Mehmed Paşa'ya bey' L 
temllk idüp anlar dahi malik oldukları ma' lfımu ' l-mikdaı 
su larını salifı.i ' l-beyan Nureddln mahallesinde vakı' sakir 
oldukları menzil leri ittisalinde hasbeten li ' Il ah i  te 'ala bi· 
na ve vakf eyledi ği çeşmesine icra ve fazlasından bir ma· 
sura ma-i lezlz-i mezbfırı menzi l i  derfınına ba'de vefatih' 
menzil i-i mezbura mutasarrıf olan müddet-i viifireden be· 
rü fazla-i mezbur menzi l-i mezbfır derfınına cereyan ide· 
gelüp lakin çeşme-i mezkfırenün yol ları ve lağmları ve. 
hacaları mürur-ı ezmine i le  harab olup otuz seneden mü· 
tecaviz ma-i teziz-i mezbfır munkat ı '  olmağla çeşme-i 
mezbur sinin-i mezbureden berü mu'attal kalmağla ta'mlı 
ü tecdld ve mesarif-i keslreye muhtac olup vakf-ı mezbı1· 
reden dahi bir vechi le müsa'ade olmamağla müvekkilürr 
mfıma ileyh zikr al ınan çeşmenün yol ların ı  kendi mal ıyl� 
mebiiliğ-i viifire sarfıyla senede otuz akçe mukiHa'a  vir· 
rnek üzre fazla- i mezbfırı kemii fı ' s-siibık menzi l-i mez· 
bfır deri'ınında olan terazlıden erbab-ı miyiih ma'rifetleriy· 
le müceddeden kurşun barı lar ferşiyle çeşme-i mezkUreyt: 
icra itdürd iğini müş ' ir yedierinde müstakıl len hücceti ol· 
mamağla husfıs-ı mezbfıra vuküf-ı tamıniarı olan blgara2 
kirnesneler ve erbab-ı miyiihdan suat ve hakikati üzre kı· 
bel-i şer'den dahi bir kıt'a istihkiim hücceti tahrlr ve i 'tii 
alınmak matlfıbımdır diyü vekll -i mezburun ibraz eyledi
ği hüccet-i mezkure i l e  temessük-i mezbura ba'de'n-na
zar vekil- i  mezburun min küll i ' l-vücfıh takrlrine mutabık 
ve nefsü' l-emre muviifık bul ındığından ma'adii mahmiy
ye-i mezbfırede olan çeşmelere ve mahall- i  siiireye cere-
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yan iden cemi' sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sicil
Iatında mastur u mukkayyed olup ma-i lezlze dair iktiza i
den hücec-i şer' iyyesi erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mah
keme-i mezbureden gayri mehakimde tahrlr u temhlr o
lınması bii emr-i all memnu' aldığı şürut-ı mer' iyyesin
den oldığına binaen hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa ta
rafından vekil-i müsecceli Süleymaniyye serbölüğü Meh
med Nebi Ağa ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esami ev
kaf-ı seliitin-i sillife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı a
bller İstihbar ve istifsar olındukda fı ' l-hakTka mahmiyye-i 
mezburede Şehzade cami' -i şerlfı civarında N fıreddln 
mahallesinde vakı' merhum-ı müşarun i leyh Sarı Meh
med Paşa'nun menzil i ittisalinde kain çeşmeye cari ma-i 
lezlzün fazlasından derfın-ı menzil-i mezbura bir masura 
ma-i lezlz mütevel ll-i muma ileyhün i'ta eylediği mem
hı1r temessüki ınantukınca ınüvekkil-i mı1ma i leyh Ah
med Atıf Efendi'nün uhde-i tasarruflarında olup el-an cari 
ve mevcud aldığını her biri bi' l-icmii' ve ' l-ittifak ala ta
rlkı ' ş-şehade haber virmeleriyle l i  ecl i ' l-istihkam işbu ve
slka-i enlka ketb ü imla ol ındı .  

F1 6 Saferü' l-hayr sene 1 2 1 7  [8 Haziran 1 802] 

şuhudü' l-hal: 
Şahidun-ı sabıkün 

314/3411 Havass-ı refi'a kazası, Çınarlı Çeşme mevki
inden Ahmet Kethüda, Sultan Süleyman ve Köprülü su
yoluna mülhak Mustafa Ağa katmasuyundan ifrazla Ali 
Paşa-yı Atik mahallesindeki eve bağlı suyun, maliki 
Ruhşah Kadın tarafindan Ahmet Esat Efendi'ye satıldı
ğına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Mehmed Salih Efendizade'nün 

işbu kitab-ı müstetab yed-i kerimanelerine viisı l  ve hitab-ı 
belagat-nisabı harnil sabıka revnak efza-yı sadr-ı viila-yı 
Rumil i  a'lemü ' l  ulemai ' l-mütebahhirin efdalü' l-fudalai
' 1-müteverri 'ln alemü' l-i lm ve' l-hüda menarü' l-fazl ve
, t-takva zü' I-kadri ' r-refi' semahatlü inayetlü Ahmed Es
'ad Efendi bin el-merhum Şeyhül islam-ı esbak Mehmed 
Salih Efendi hazretlerinün taraf-ı alllerinden husus-ı ati
yü' I-beyanı tasdlka vekil ieri olan imarnet hıdmetleriyle 
şeref-yab buyurılan es-Seyyid Mehmed Mes 'ud Efendi 
bin es-Seyyid Mustafa mahzarında mahmiyye-i İstan
bul 'da Sedefciler kurbında All Paşa-yı Atik mahallesinde 
vakı' Defterdar Osman Efendi hanesi diıneğle arif hane-i 
keblr derfınına cari zikri at! ma-i lezlzün malikesi olan 
Rfıhşah Hatun bint-i Abdurrahman tarafından ber veeh-i 
ati bey ' i  i krar ve ita-i hüccete vekilieri aldığı zat- ı muma 
ileyhiınayı arifan mahalle-i mezbure müezzini  es-Seyyid 
Mehmed Efendi bin Ömer ve mahalle-i mezbure bekcisi 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

Ahmed Beşe bin Hüseyin şehadetleriyle ber nehc-i şer'! 
sabit olan Bevviib Mehmed Efendi b in Mehmed mecl is- i  
şer' - i  hiitlr liizımü't-tevkfrde b i ' l-vekale ikrar-ı tamm ve 
takrir-i ketarn idüp müvekki lem mOma i leyh Ruhşah Ka
dın yedinde olup bin iki yüz dört senesi Muharrem'inlin 
on birinci güni tarih iyle müverraha bir kıt'a mübaya'a 
hüccetinde tafsll ü beyan olmdığı üzre derOn-ı menzil- i 
mezbOra cari ma-i lezizün menba ' ı  olup Havass-ı aliyye 
kazasında Çınarl ı çeşme nam mahallde merhum Mustafa 
Paşa hayatında hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le 
cem' u tahsil itdürdiği ma' I Omu ' 1-mikdiir su yı bin yüz yi
ğirmi altı senesi Rebl'u ' l-evvel' inün altıncı güni bii hüc
cet-i mübaya'a şiriien mal ik olan Defterdar Osman Efendi 
lağm-ı mezkOrı tathlr ve tecdld itdürdüp hiisı l  olan ma-i 
teziz-i mezkOrı bin yüz yiğirmi sekiz senesi tarihinde er
bab-ı miyiih ma'rifetleriyle ba'de' l-vezn hakk-ı mecradan 
ma'ada tarnın ve kami l  bir buçuk masura ma-i tezizi ol 
mahal le karlb Ahmed Kethuda suyı yolına andan Sultan 
Süleyman suyı yolına ve andan Köpri l i  suyı yol ına bi iz
ni ' l-mütevel ll i lhak u idrac itdürdüp mahmiyye-i mezbura 
dahi l  oldukda ma-i teziz-i mezkOrı salifli ' l-beyan Sedef
c iler başında Köpri l i  suyı terazusinden ifriiz ve mahall- i  
mezburda vakı' mal ik oldukları menzi l-i mezbura icra i t
dürdükden sonra menzi l- i  mezbur i le derOnına cari bir 
buçuk masura ma-i tezize tedavül- i eyadi i le sabıka ser
etibbıi-yı Sultani Mehmed Efendi mal ik olup ol dahi irti
hal- i  dar- ı beka itdükde vereseleri menzil- i mezburı bun
dan akdem müvekkilem mOma i leyha Ruhşah Kadın'a 
ferağ-ı mu ' teber-i kat'i'yle ferağ u tefviz id üp derOnına 
cari ma-i teziz-i mezburı dahi lağm ü kanaviltına te
be' iyyetle bey' murad eylediğinde mahmiyye-i mezbure
de olan çeşmelere ve mahall- i  siiireye cereyan iden bi
' I-cümle sularun kuyudatı Haslar mahkemesi s ic i l iatında 
mastur u mukayyed olup ma-i tezize dair iktiza iden hü
cec-i şer' iyyesi mahkeme-i mezbureden gayri mehakimde 
tahrlr u temhlr al ınması bii emr-i all memnu' a ld ığı şü
n1t-ı mer' iyyesinden oldığına binilen hala Hassa su nazırı 
fahru ' l-eşbiih Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbrah im Ağa ve zeyl-i sahl
fede muharreıü ' l-esaml evkaf-ı seliitin-i sillife serbölük
leri vesiiir haderne-i riih-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle 
tarafeynden Icab ve kabOi i  havl şürOt-ı müfsideden ari 
bey '-i bat-ı sahlh-i şer'! i le  müvekki l - i  müşarun i leyh Ah
med Es 'ad Efendi hazretlerine beynlerinde ma'lum se
men-i medfı1 ' ve makbuza bey ' u temlik eyledüklerinde 
ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul 
idüp fima ba'd derun-ı menzi l- i mezbura cari bir buçuk 
masura ma-i tezizde müvekki lem muma i leyhanun asla 
ve kat 'a alaka ve medhal i kalmayup lağm ü kanaviltına 
tebe ' iyyetle müvekkil- i müşarun i leyh Ahmed Es'ad E
fendi hazretlerinün mülk-i müşteriisı ve hakk-ı s ırfı ol-
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mağla diledükleri gibi sa'adetle tasarruf buyursunlar di
dükde gıbbet-tasdik ı 'ş-şer'i ma vaka'a bi't-taleb ketb o
l ındı .  

Fi 2 Saferü' 1-hayr sene 1 2 1 7  [ 4 Haziran 1 802] 

Şühudü' t-hat : 

314/3412 Havass-ı refi'a kazası, Uzuncaova mevkiinden 
Sultan Süleyman suyoluna müllıak ve Topkapı, Alırnet 
Paşa cami'i terazisinden ifrazla Fatma Sultan malıaile
sindeki eve bağlı Hasan Ağa katmasuyundan müfrez 
suyun, maliki Rulışalı Kadın tarafından Alırnet Esat E
fendi'ye satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Mehmed Salih Efendizade'nün 

[Derkenar] Müşarun i leyh Mehmed Es'ad Efendi malik 
old ığı nısf masura ma-i tezizi hala Şehremini Hüseyin 
Efendi'ye bey' eylediğini müş' ir  yedine hüccet virildiği 
işbu mahalle şerh viri ldi .  

Fi 29 Şa'ban sene [ 1 ]22 1 [ l l Kasım I 806] 

İşbu kitab-ı müstetab yed-i kerimanelerine vası l ve h itab-ı 
belağat-ni sabı hamil sabıka revnak-efza-yı sadr-ı vala-yı 
Rumil i  a' lemü ' l  u lema.i ' l-mütebahhirin efdalü ' l-fudalai
' 1-müteverri 'ln alemü' l- i lm ve' l-hüda menarü ' l-fazl ve
't-takva zü' l-kadri' r-refi' semahatlü inayetlü Ahmed Es
'ad Efendi bin el-merhum Şeyhülislam esbak Mehmed 
Salih Efendi taraf-ı alilerinden husus-ı atiyü' l-beyan ı tas
dika vekil ieri olan imamet h ıdmetleriyle şeref-yab buyu
rı lan es-Seyyid Me h med M es 'u d Efendi bin es-Seyyid 
Mustafa mahzarında mahmiyye-i İstanbul'da Sedefciler 
kurbında Ali Paşa-yı atik mahallesinde vakı ' Defterdar 
Osman Efendi hanesi dimeğle arif hane-i kebir derunına 
cari zikri ati ma-i lezlzün mal ikesi olan Ruhşah Kadın 
ibnet-i Abdurrahman tarafından ber veeh-i ati bey ' i  ikrar 
ve ita-i hüccete vekil ieri oldığı zat-ı muma i leyhayı arifan 
mahall-i merküme müezzini es-Seyyid Mehmed Efendi 
bin Ömer ve mahalle-i mezbure bekcis i  Ahmed bin Hüse
yin şehadetleriyle sabit olan Bevvab Mehmed Efendi bin 
Me h med meclis-i şer' -i hatir-i lazımü ' t-tevklrde b i '  !-ve
kale ikrar ve takrir-i kelam idüp hane-i kebir derunına ca
ri bir buçuk masura ma-i tezize mülhak müvekkilem mu
ma i leyha Ruhşah Kadın yedinde olup bin iki yüz yiğirmi 
senesi Saferü ' l-hayr'mun on altıncı güni tarihiyle müver
raha bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsil ü beyan ol ındığı 
üzre asrında mi'marbaşı olan Hasan Ağa bin Musa hal-i 
hayatmda bin yüz iki senesi Saferü' 1-hayr' ınun ikinci gü
ni tarihiyle müverraha bir kıt'a keşf hücceti mantukınca 
Havass-ı refıa kazasına tab i '  Uzuncaova başında Mes' ud 
Paşa deresi dimeğle arif kimesnenün mülkine ittisalden a-
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ri mevzı ' - ı  halide kendi mal ıyla abar-ı müteferrika hafr 
ve tahte' l-arz sekiz aded lağm ü kanavat i le cem' u tahsil 
itdürdiği soyını hakk-ı mecradan mii'ada tarnın ve kami l  
ve revan bir masura ve b i r  çuvaldız soyın ı merktim Hüse
yin Ağa tarih-i mezburede Rikab-ı hümayfın yedekcile
rinden Mehıned Ağa bin Oruc nam kiınesneye !ağın ü 
kanaviltına tebe ' iyyetle bey ' u temllk ol dahi ma-i l eziz-i 
ınezkfırı ol mevzı 'a karib merhum ve mağfıret-ni şan Sul
tan Süleyman Han hazretlerinün cami ' -i şerifı suyı yol ına 
izn-i mütevell iy le tarih-i merküında i lhak itdürdükden 
sonra ma-i leziz-i mezkur mahmiyye-i mezbura dah i l  ol
dukda Topkapusı dahi l inde Ahmed Paşa cami '- i  şerifı su
yı terazlısinden erbab-ı m iyah ma'rifetleriyle ifraz ve Fa
tıma Sultan mahallesinde vakı ' sakin oldığı menzi l i  derCı
nma ba'de' l- icra ınezbfır Yedekci Mehmed Ağa fevt olup 
ma-i leziz-i mezkfır lağm ü kanaviltına tebe ' iyyetle sul
biyye kebire kızı Havva Hatfın ba'de' l-mevrı1s ol dahi 
fevt oldukda ma-i l ezlz-i mezkur !ağın ü kanaviltına te
be' iyyetle sadriyye kebire kızı ve hasren varis-i vahidesi 
Emine Hatun'a ba'de' l -mevrı1s mezbure Emine Hatun da
hi ber veeh-i muharrer irsen malike oldığı suyını Meh
med Ağa bin Hüseyin'e bey' eylediğinde ol dahi iştirii ve 
temel lük ve kabul idüp ol vechi le ma-i leziz-i mezkfır şi
raen mülki oldukdan sonra ma-i leziz-i ınezkfırun nısf 
masurasını erbab-ı ıniyah ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' le 
Enderun-ı hümayfında hazine kethudası Halil Ağa'ya ve 
bir çuvald ız suyını dah i hala Hassa çakı lcıbaşıs ı Mehmed 
Ağa'ya bundan akdem başka başka bii hüccet bey' idüp 
yedinde baki kalan n ısf masura suyın ı  dahi !ağın ü kana
viltına tebe' iyyetle ınüvekki lem ınfıına i leyha Ruhşah Ka
dın'a ba hüccet bey' u teınlik ol dahi n ısf masura ma-i 
Ieziz-i mezkfirı ınahıniyye-i mezburede Sedefc iler kur
bında vakı' Süleyınaniyye suyı terazı1sından ifraz ve bun
dan akdem cari olan bir buçuk masura ma-i leziz-i mez
kfır i le ma'an sakin oldukları ınenzil- i kebire ta'yin ve ic
ra itdükden sonra ımf masura ma-i leziz-i mezkur mü
vekki lem mCıma ileyha bey' murad eylediğiınüzde mah
miyye-i mezbfırede olan çeşmelere ve mahall-i saireye 
cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuyfıdiitı Haslar mahke
mesi sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezize dair 
iktiza iden hücec-i şer' iyyesi erbab-ı erbab-ı• miyah 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayri mehakimde 
tahrir u temhir al ınınası ba emr-i ali ınemnfı' oldığı şü
rı1t-ı m er' iyyesinden old ığına binaen hala Hassa su nazırı 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı 
ralı-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve zeyl-i sahifede muhar
rerü ' I-esami evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesair ha
deme-i rah-ı abiler i hbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden 
Icab ve kabfı li havi şürfıt-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sa-

• "erbab-ı" nıükerrerdir. 
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lh-i şer'l i le müvekkil-i muşarun i leyh Ahmed Es'ad 
fendi hazretlerine beynlerinde ma' lı1m semen-i medfı1' 
e makbuza bey' u temlik eylediğimüzde anlar dahi ber 
ech-i muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp fima 
a'd ı11Sf masura ma-i lezlz-i mezkurda müvekkilem mı1-
ıa i leyh Rfıhşah Kadın'un asla ve kat'a alaka ve medhal
:ri kalmayup !ağın ü kanaviltına tebe' iyyetle ı11Sf masura 
ıa-i lezlz-i mezkı1r müvekkil-i müşarun i leyh hazretleri
ün mülk-i müşteriilan olmağla devlet [ü] ikbal ile tasar
ıf buyursunlar didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a 
i ' t-taleb ketb olındı . 

F1 3 Saferü' l-hayr sene 1 2 1 7  [5 Haziran 1 802] 

ühudü ' 1-hal : 
üleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
>rahlm Halife Çavuş-ı dih-ı ab 
1ehmed Nebi Serbölük-i Süleymaniyye 
s-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
1-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 

1413511 Havass-ı refi'a kazası, Küçükköy karyesi, Sı-
:klı Çayır mevkiinden Kırkçeşme suyoluna mü/hak ..t;,.jY-tı/.1 et .·"' . - '-'c/,JI<Ytii'.?.:J.' · w�ı -.:.-"u rammamizade Ahmet Ağa katmasuyundan müfrez su- .:.;vJIJfı, :);, ., · -1 , /· • ·- • --ıv .o  - -"� J <If•_/., {, "  J. . ""' . un bir kısmının, maliki Halil Efendi tarafindan Me/ı- _,{!Jt 1 •  • :.- · """-'J ;:. �-',-.-' IF/'1? 
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· hüccet kaydı. {F • •  '?J-:-"ıtt?�,:J'(II)f'!a;.�;;_ut_./ 
h-: t...-'.P..tJt ��;;.,_;;'.J , .. r;.:.J, ·· ::..s<"�wA JJ-'J;;:..f 

K.enarnotu] Mehmed Efendi suyı - · · · eP' · � · · ��ls: 1---:'/.)f-� �-!-�-ıf; • .w.-s:...:; ./_,.Pd� 
ıarü' l-hi liifeti ' l-aliyye Kostantınıyye el-mahmiyyede . r;J!<!1J-"/__,... �_,-: 1 (111-:.;..�,�1_;.1 {;_,.�:;./ 
1-Hacc Hasan mahallesinde vakı' zu'amadan Halil Efen- -:'�';l> �' ı.f.,·d:JI;.._, I;.,Ji_:L. _ _,.� ,  . . .:.-

J'.,< 1 /  - - - - . • _, �-':r.l 
i hanesi dimeğle arif menzil derunına ciirl zikri ati ma-i .. ��ı.�# ��f.:-• .W� ,;-' ... ' J;f.Jj_,/ıf0 :zlzün maliki olan ınılma i leyh Halil Efendi ibn-i İsma'll ,.-'7'11<.1)1 Mj . . . .  1 - • • 

• .  - Jl>�,..-?.ı;-.//J.-Ii.J/�..t;.;..:./.J-�{.-;.1, Lrafından ber veeh-i ati husfısı ikrara ve i ' ta-i hüccete ve- .ı--,.J.f l_;,&/ . • • . -

ll o ldığı All Beşe bin İbrahim ve Ahmed ibn-i İbrahim · 'J � /f.t ;../,Pj;'./ .r!_r �-�.J 1 fY1r' !.:..��:� 
�;;,;c..� .}�/// �·f.?j_r _;i� d.) '�U . • /; �-:_,., �hadetleriyle sabit olan Mehmed Ağa bin Süleyman ):-11-J · / · ı . · . ..----� • '· 

ıecl is-i şer' -i hatir-i lazıınü 't-tevkTrde yeniçeriler efendi- j, � 1 -=---· �ı, c' ..... .-.� �'� ..J ld-t.:.ı:;._j· J..;-� ';._)1 ,'/9� t?'·� · ' 1 -. � . - . . • 
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t,L..)/J . ·_; . • . • • . 1ehmed Efendi bin el-Hacc Hüseyin tarafından ber · _.,- .�, �-"' _ _  _,.,,......_,..ı.J ,  #_,.J.:_. _,.., t.. .:."' _i./ ' ' 
. . "'· 

ech-i ati husus-ı meymenet-mahsuslarını tasdlka vekil-i · ./�;/.....-: � __.._,,<1".�; ) �"-'jii' J;.J' 
ıürselleri Selim Ağa bin Abdul lah mahzarında bi ' 1-veka- -:.ı.�I.;-"&_,.Jt,_,-; _;i:_,-P :.- r'l.. u -� �j L -- ..ı. '_,;...Jt 
� ikrar ve takrlr-i kelam idüp müvekki lüm ınılma i leyh t::;-/;;l?.-;.s....r:'�I"/J;,_; 1  ;.::-C1� , }'J>� 
[alli Efendi'nün işbu yedinde olup bin iki yüz on altı se- -'r',.r>ı..._..j_,.) 1 • _,1 

• . • 
esi Zi ' l-ka'de'sinün on beşinci güni tarihiyle ınüverraha · . · · ._, ./lv "'I!.J/. . 1 J_., -:-_,-<:I:/:U ' �-:-';;.h.� J;., .i ... ) � X� /Pc:r?.:IJ'/;' ' _;. . .__ ir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsll ü tasrlh ol ındığı üzre . . , · · 
m nda mahmiyye-i mezburede Sarıgez kurbın da Çıkrıkcı �::: J, :).�' �:/ 1.1;.� '/'� ,..!ı J...., "/. V'., 2' 
:emal mahallesi ahalisinden Hammarulzade el-Hacc Ah- · . .... �-- v. "' '  ..:....,-,J_,J., -:-./"._, , .:..--"_..,<.ı;_;,� 
ıed Ağa Havass-ı refı ' a  kazasına tab i '  Küçükköy kurbın- P';.r&-c//?.c( .fo' J.'rf-":" :.;·1 � ;'-" l>'o--·/�;.,�,(:. 
a Sırıkl ı çayır nam mahallde tarlk-ı ılınınun sol canibin-
e merhum All Paşa'nun suyı !ağını civarında kimesne-
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n ün mülkine ittisalden ari mevzı ' - ı  hallde kendi mal ıyla 
on aded baca hafr ve tahte' l-arz lağm i.i kanavatma te
be' iyyyetle cem' u tahsil itdürdiği dört masura suyını ol 
mevzı 'a karlb Kırkçeşme suyı yol ına b i  izn i ' l -mütevel l'i' 
i lhak ve kanün-ı şehinşahl üzre bir masurasın ı  hakk-ı 
mecra alıkonı lup baki kalan üç masura suyınun bir ma
surasını erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ol tarihde ifraz ve 
Yeniçeri efendisi Abdul lah Efendi'ye bey ' u teml'i'k idüp 
mı1ma i leyh ber veeh-i muharrer malik oldığı bir masura 
suyını salifu'z-zikr el-Hacc Hasan mahallesinde sakin ol
dığı menzi l i derCınına ba'de't-ta'yln ve' l - icra mı1ma i leyh 
Abdullah Efendi fevt o lup sulbl keblr oğlı Mustafa Efen
di'ye mevrı1s olup ol dahi fevt o ldukda veraseti zevce-i 
menkı1ha-i metrı1kesi Halime Hatun ibnet-i Abdul lah i le  
sulbiyye keblre kızı Rukıyye HatCın'a ba'de'l-inhisar 
mezbure Halime Hatun dahi müteveffiye olup sadriyye 
keb'i're kızı mezbCıre Rukıyye HatCın'a ba'de ' l-mevrı1s 
mezbCıre Rukıyye HatCın dahi irsen malike o ldığı bir ma
sura ma-i lezlz-i mezkCırı tarih-i hüccetde müvekkilüm 
mı1ma i leyh el-Hacc Ha111 Efendi'ye bey ' u temllk eyledi
ğinde ol dahi ber veeh-i muharrer malik oldığı bir masura 
ma-i lezizün lağm ü kanavatma tebe' iyyetle n ısf masu
rasını ifraz ve bey' murad eylediğinde mahmiyye-i mez
bı1rede olan çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan iden 
bi ' l-cümle sularun kuyCıdatı Haslar mahkemesi sici l latın
da mastur u mukkayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden 
hücec-i şer ' iyyesi erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahke
me-i mezbCıreden gayri mehakimde tahrir u temhlr olm
ması ba emr-i all memnCı' oldığı şürCıt-ı mer' iyyesinden 
oldığına binaen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mus
tafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi 
el-Hacc İbrahim Ağa ve zeyl-i sahlfede masturu' l-esami 
evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesair s ikat-ı sahlha
ti ' l-kel imat haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle 
tarafeynden Icab ve kabCıl i  havl şürüt-ı müfsideden ari 
bey '- i bat-ı sahilı-i şer'l i le müvekkil- i muma i l eyh Meh
med Efendi'ye beynlerinde ma ' lu m semen-i medfı1 ' ve 
makbuza bey' u ternlik eylediğimüzde ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp fima ba'd men
zil-i mezbura cari bir masura ma-i lez'i'zün nı sf masurasın ı  
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ba'de' l -ifraz müvekkilüm 
mı1ma i leyhün asla ve kat 'a  alaka ve medhali kalmayup 
lağm i.i kanavatma tebe' iyyetle müvekkil- i muma i leyh 
Mehmed Efendi'nün mülk-i müşteriisı oldukdan sonra 
nısf masura ma-i leziz-i müfrezeyi mahmiyye-i mezbı1-
rede Yusuf Paşa çeşmesi kurbında Hacı Bayram-ı Veli 
mahallesinde ana lağmından ifraz ve mahall-i mezburede 
sakin oldukları menzi l leri derCınına erbab-ı miyah ma'ri
fetiyle ta'yin ve icra eylesün didükde gıbbe't-tasdlkı
'ş-şer'l ma vaka'a bi 't-taleb ketb o l ındı .  
Fi' l-yevmi ' l -hamis aşara min Saferü ' l-hayr sene seb 'a a-
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şara ve mieteyn ve elf 
[ 1 5  Safer 1 2 1 7] [ 1 7  Haziran 1 802] 

Şühudü' l-MU: 
Aynü ' l-a'yiin Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
EI-Hiicc İbrahim Ağa Kethudii-yı riih-ı ab 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniye 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hiicc Ahmed Serbölük-i Lale l i 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Es-Seyyid e l-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 
Es-Seyyid Mehmed Reşid Ağa Serbölük-i Saray-ı cedid 
İbrahim Halife Çavuş-ı riih-ı ab 

63 

314136/1 Havôss-ı refi'a kazası, Küçükköy karyesi, Sı
rık/ı Çayır mevkiinden Kırkçeşme suyoluna mü/hak 
Hammiimizade Ahmet Ağa katmasuyundan müfrez su
yun bir kısmının, maliki Halil Efendi tarafindan Abdur
rahman Ağaya, Uzunçarşı, Samanviran Ciimi'i ana la
ğımından ifrazla Yavaşça Şahin mahallesindeki eve 
bağlamak üzere satıldığına dair lıüccet kaydı. 

314/36/la 

[Kenarnotu] El-Hacc es-Seyyid Abdurrahman'un 
[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur nısf masura ma-i 
lezlz Yağl ıkcı ei-Hacc İsma'il Efendi şiriien malik aldığı
nı müş ' ir yedine hüccet i 'tii ve bu takdirce işbu kayd tehi 
aldığı işbu mahalle şerh virildi . 

Fi 9 M sene 1 232 [29 Kasım 1 8 1 6] 
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' 1-ka'de'sinün on beşinci güni tarih iyle müverraha bir 
kıt' a mübaya'a hüccetinde tafsll ü beyan olmdığı üzre 
asrında mahmiyye-i ınezburede Sarıgez kurbında Çıkrıkcı 
Kemal mahallesi ahalisinden Hammamiziide el-Hacc Ah-
med Ağa Havass-ı refı'a kazasına tab i '  Küçükköy nam 
karyede Sırıkt ı çayır nam mahallde tarik-ı arnınun sol 
canibinde merhum Ali Paşa'nun suyı lağmı c ivarında ki-
mesnenün mülkine ittisalden ari mevzı ' - ı  hallde kendi 
malıyla on aded baca hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kanaviit 
i le cem' u tahsil itdürdiği dört masura suyını ol mevzı 'a 
karlb Kırkçeşme suyı yolına izn-i müteve l l iyle i lhak u 
idrilc idüp kanun-ı şehinşiihi üzre bir masurasın ı hakk-ı 
mecra içün alıkanı lup biikT kalan üç masura suyınun bir 
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masuras ını erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifriiz ve asrında 
Yeniçeri efendisi Abdul lah Efendi'ye bey' idüp muma i
leyh Abdul lah Efendi dah i malik oldığı b ir masura suyın ı 
sal ifü' z-zikr el-Hacc Hasan mahallesinde sakin oldığı 
menzi l i  derfın ına ba'de't-ta'yln ve' l-icra muma i leyh Ab
dul lah Efendi fevt oldukda sulbl keblr oğl ı  Mustafa Efen
di 'ye mevrus olup ol dahi fevt oldukda verilseti zevce-i 
menkuha-i metrukesi Halime Hatun ibnet-i Abdul lah i le 
sulbiyye kebire kızı Rukıyye Hatfın'a ba'de' l-inhisar 
mezbure Halime Hatun dahi müteveffiye olup malik oldı
ğı bir sehm [hisse-i] şayi 'ası sadriyye keblre kızı Rukıyye 
Hatun'a ba'de' l -mevrfıs mezbfıre Rukıyye Hatfın ber 
veeh-i muharrer irsen mal ike oldığı bir masura ma-i le
zlz-i mezkfırı tarih-i hüccet-i mezburede müvekkilüm 
muma i leyh Halil Efendi 'ye bii hüccet bey ' u temllk eyle
diğinde ol dahi ber veeh-i muharrer malik oldığı bir ma
sura ma-i Jezlz-i mezkfırun nısf masuras ın ı erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle ifraz idüp mahmiyye-i mezburede Yusuf 
Paşa çeşmesi kurbında Hacı Bayram-ı Veli mahal lesinde 
Mehmed Efendi'ye bey' ve ana lağmından ifraz ve ma
hall-i mezbfırede sakin oldukları menzi l leri derfın ına ta' 
yin ve i cra idüp yedinde baki kalan ıl lSf masura suyını da
hi !ağın ü kanavilt ına tebe' iyyetle muma i leyh es-Seyyid 
Abdurrahman Ağa'ya bey' murad eylediğinde mahmiye-i 
mezbfırede olan çeşmelere ve mahal l-i saireye cereyan i
den bi ' l-cümle sularun kuyfıdatı Has lar mahkemesi sicil
Iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza 
iden bi ' !-cümle h ücec-i şer' i yy e mahkeme-i mezbureden 
gayri mehakimde tahrlr u temhlr olmması ba emr-i all 
memnfı' ol ığı şürfıt-ı mer' iyyesinden o ldığına binilen hala 
Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  
Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve zeyl-i sahl
fede muharreıü' l -esaml evkaf-ı selatin-i mazıyye serbö
lükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma' rifetle
riyle tarafeynden Icab ve kabfıl i  havl şürfıt-ı müfsideden 
ari bey '-i bat- ı sahilı-i şer'! i le muma i leyh es-Seyyid Ab
durrahman Ağa'ya iki yüz el l i  guruş semen-i medfü ' ve 
makbuza bey ' u temllk eylediğinde ol dahi iştira ve te
mellük ve kabul id üp fima ba 'd yedinde baki kalan ıı ısf 
masura ma-i Jezlz-i mezkurda müvekkil- i muma i leyh 
Halll Efendi'nün asla ve kat 'a alaka ve medhali kalmayup 
muma i leyh Abdurrahman Ağa'nun mü lk-i müşteriisı ol
dukdan sonra nısf masura ma-i lezlz-i mezkfırı Uzunçarşfı 
kurbında Samanviren cami'- i şerifı ittisalinde ana lağ
mın dan ifraz ve civarında Yavaşca Şahin mahallesinde 
sakin oldukları menzil leri derfınına ta'yln ve tahsis eyledi 
didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi 't-taleb ketb 
ol ındı . 

Fı 4 Rebl 'u ' l-evvel sene 1 2 1 7  [5 Temmuz 1 802] 
Şühfıdü ' l-hai : 
Şahidfın-ı sabıkün 
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31413612 Havass-ı refi'a kazası, Bayram Paşa mevkii, 
Gazi Mahmut Paşa mesleğinden müllıak ve Kavala Fı
rını yakınındaki teraziden ifrazla Kıztaşı malıal/esindeki 
eve bağlı katmasuyun, malikleri tarafından Mustafa 
Münir Efendiye satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Teşrifati Münir Efendi 'nün 

[Derkenar] Derun-ı derkenarda mezkur bir masura ma-i 
lezlzün asi hücceti zayi '  aldığı ba'de' l-ihbar bii ferman-ı 
ali işbu derkenar ihrac ol ındukdan sonra hala maliki ha
cegandan Mustafa Münir Efendi mal ik aldığı bir masura 
ma-i lezlzün nısf masurasın ı ifraz ve yine hacegandan 
Hazine kalemi muhasebecİsİ Seyyid Ahmed Efendi'ye 
bey ' idüp mezbiir Mustafa Münir Efendi yedinde ancak 
nısf masura ma-i Ieziz baki kalmağla zayi ' olan hüccet 
ba'de zeman zuhur ider ise amel al ınmamak üzre işbu 
mahalle şerh viri ldi . 

Fı 1 1  C sene 1 227 [22 Haziran 1 8 1 2] 

[Derkenar] Mezbiir Mustafa M ün ir Efendi yedinde baki 
kalan nısf masura ma-i lezlzi dahi mezbiir Mustafa Münlr 
Efendi fevt olup sulbi keblr ağlı ve hasren varisi olan 
Rıfat Efendi ma-i mezkurı S i lahdar-ı hazret-i şehriyari 
Süleyman Hurşid Ağa'ya bey' idüp yedinde bir nesne ba
ki kalmadığı ve muma i l eyhün yedine istihkamı havi hüc
cet-i şer' iyye i 'ta a l ındığı kaydı balasıyla işbu mahalle 
şerh viri ldi . 

Fl 16 R sene 1 243 [6 Kasım 1 827] 

Darü' l-hi lafeti ' l-al iyye Kostantın iyye el-mahmiyyede La
lel i cami ' -i şerlfı c ivarında Kıztaşı mahallesinde vakı ' 
Yusuf Ağa ba'dehu Mehmed Sehrab Ağa menzi l i  dimeğ
le arif lede' l-ahall ve' l-clran ma' liimu' l -hudiid menzi l i le 
derunına cari zikri ati ma-i lezlzün maliki iken bundan 
akdem vefat iden Dergah-ı ali gedüklülerinden Kırimi İb
rahim Ağa bin Hasan'un veraseti zevce-i metrı1kesi Fatı
ma Hanım ibnet-i İbrahim i le sulbl keblr oğul ları Der
gah-ı ali gedüklülerinden Osman Ağa ve Mustafa Ağa'ya 
ba'de ' l -inhisar mes' ele-i mirasları on altı selımden olup 
siham-ı mezbureden iki sehmi muma i leyha Fatıma Ha
nım'a yedişer sehmi muma i leyhima Osman Ağa ve Mus
tafa Ağa'nun her birine isabeti tahakkukından sonra kendi 
tarafından asli ve val ideleri muma i leyha Fatıma Hanım 
ve Mustafa Ağa taraflarından ber veeh-i ati husüsı bey'a 
ve i ' ta-i hüccete vekilieri aldığı zat-ı muma i leyhimayı a
rifan es-Seyyid Mustafa Çelebi bin es-Seyyid Süleyman 
ve İbrahim bin Mehmed şehadetleriyle sabit olan muma 
i leyh Osman Ağa mecl is-i şer'-i hatir- i lazımü't-tevklrde 
hacegan-ı Divan-ı hümayundan olup hala Devlet-i aliy
yede teşrlfatcı o lan işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı um
detü erbab i ' t-tahrlr ve' l -kalem zübdetü ashab i ' t-tastlr ve-
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' r-rakam Mustafa Münir Efendi ibn-i e l-Hacc Hasan ta
rafından husus-ı meymenet-mahsilslarını tasdlka vekil-i 
şer'lieri olan Anadolı eşraf-ı kuzatından hala Serlevha-i 
yesar es-Seyyid Mehmed Emin Efendi bin es-Seyyid Ö
mer mahzarında b i ' l-asale ve bi ' l-vekale ikrar-ı tamm ve 
takrlr-i ke lam idüp işbu yedimüzde olup bin yüz yetmi ş  
iki senesi Cumade' 1-ahir'inün yedinci gün i tarihiyle mü
verraha Haslar mahkemesi sici l iatından muhrec bir kıt'a 
hüccet-i şer' iyye derkenarında tafsll o lmdığı üzre medi
ne-i mezbilre havalisinden Edirnekapusı haricinde Bay
rampaşa bostanı kurbında kain cennet-mekan firdevs-aşi
yan merhum ve mağfıret-nişan Gazi Mahmud Paşa haz
retlerinün Astane-i aliyyeye cari suyı mesleğinden izn-i 
mütevel l iyle mül hak olan bir buçuk masura ma-i lezlzün 
nısf masurası nı hakk-ı mecra içün alıkan ı lup baki kalan 
bir masura ma-i lezlz mahmiyye-i mezbura dahil oldukda 
kavala fırını kurbında olan terazlıdan ifraz ve salifü ' l-be
yan Kızı ltaş mahal lesinde vakı '  müteveffa-yı milmil i leyh 
ei-Hacc Yusuf Ağa'nun ba'de Sehrab Ağa menzi l-i mez
bilr derfınına başka başka hüccet mantilkınca ta'yln ve İc
ra itdürdükden sonra menzi l- i  mezbilr i le derilnına cari 
lağm ü kanaviltına tebe' iyyetle bir masura ma-i leziz-i 
mezkur tedavül-i eyadl ile Kırimi İbrahim Ağa mal ik i
ken fevt oldukda ber tashlh-i merküm bizlere mevrils o
lup menzil-i mezbilrı bundan akdeınce müvekkil- i muma 
i leyh Mustafa Münlr Efendi'ye temllk birle derilnına cari 
bir masura ma-i lezlz-i mezkur yedimüzde baki kalmışidi 
hala yedimüzde baki kalan bir masura ma-i leziz-i mez
bilrı dahi bey' murad eylediğimüzde mahmiyye-i mezbu
rede olan çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan iden bi
' 1-cüme sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sic i l iatında 
mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hü
cec-i şeriyyesi erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i 
mezbilreden gayri ınehakimde tahrlr u temhlr olmmak ba 
emr-i all memnil' oldığı şürilt-ı mer' iyyes inden oldığına 
binaen hala Hassa su nazırı fahru ' l-eşbah Mustafa Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc 
İbrahim Ağa ve Mahmud Paşa suyolc ıs ı  es-Seyyid Mus
tafa Usta ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esaml evkaf- ı  se
l atin-i sill ife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ih
bar ve ma' rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabul i h avi 
şürilt-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sahlh-i şer'! i le müvek
kil-i muma i leyh Mustafa Münlr Efendi'ye beynimüzde 
ma' lum semen-i medfı1' ve makbuza bey ' u temllk eyle
d imüzde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük 
ve kabul eyleyüp fima ba'd derun-ı ınenzi l-i mezbura cari 
bir masura ma-i lezlz-i mezkurda benüm asla ve kat 'a a
laka ve medhal lerimüz kalmayup lağm ü kanavatma te
be' iyyetle müvekkil-i muma i leyh Mustafa Münir Efen
di'nün mülk-i müşteriilan olmağla diledükleri gibi tasar
ruf buyursunlar didükde gıbbe' t-tasdlkı' ş-şer'l ma vaka'a 
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bi ' t-taleb ketb ol ındı . 
F1 9  Rebl 'u ' l-evvel sene 1 21 7  [ 1 0  Temmuz 1 802] 

Şühudü ' l-hat : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah- ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah- ı  ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid e l-Hacc Hasan Serbölük-i Su ltan Bayezld 
E l-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

31413711 Havass-ı refi'a kazası, Küçükköy karyesinden 
Va/ide Sultan suyuna ve Sultan Bayezit su lağımına 
mülhak Afife Hatun katmasuyundan müfrez suyun, 
maliki Ayşe Hatun tarafından İsmail Efendiye Mustafa 
Bey mahallesindeki eve bağlamak üzere satıldığına dair 
lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Hacı İsma'll Efendi'nün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur n ısf masura ma-i 
lez\'zi Tatar ağası es-Seyyid Mustafa Ağa'ya bey' eyledi
ğini müş ' ir yedine mufassal hüccet virildiği işbu mahal le 
şerh viri ldi . 

Fl l 7 Muharrem sene 1 223 [ 1 6  Mart 1 808] 

Darü' l-hi liifeti ' l-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Destereci ler başında vakı '  Rukıyye Hatun hanesi dimeğle 
arif hane derunından ihrac ve zikri ati ma-i lezizden müf
rez nısf masura ma-i lezlzün el-yevm mal ikesi olan Ayişe 
Hatun ibnet-i Ömer'ün damadı ve tarafından ber veeh-i 
iit'l hususı ikrar ve i 'ta-i hüccete vekll oldığı zatını ariflin 
Osman Ağa bin Mustafa ve Çukadar Mustafa Ağa bin Ö
mer şehadetleriyle sabit o lan Veliyyüddln Ağa ibn-i All 
mecl is-i şer' - i hatir-i lazımü 't-tevklrde nezaret-i hazret-i 
şeyhül is lamlde asude evkafdan cennet-mekan firdevs-aşi
yan merhum ve mağfıret-nişan Sultan Bayezld Han- ı Veli 
tabe serahu hazretlerinün İ stanbul'da vakı '  cami'-i şer\'fı 
ve imaret-i amirelerine cari suyı lağmına mülhak bi
' I-cümle sularun iktiza iden senedat-ı şer' iyyeleri tahrlr o
l ındukda vakf-ı mi.işarun i leyh tarafından bir mu'temed ii
dem bul ınmadukca tahrir o lmmaya diyi.i balası tuğra-yı 
garra ile mu'anven bir kıt' a emr-i ali sildır oldığına bina
en vakf-ı müşarun i leyh tarafından mütte'ayyin Mustafa 
Efendi bin Mehmed hazır o ldığı halde mahmiyye-i mez
burede Sultan Mehmed Han cami '-i şerlfı kurbında Mus
tafa Beğ mahallesi ahalisinden olup işbu kitab-ı sıhhat-ni
sabun hiifızı ei-Hacc İsma'il Efendi bin el-Hacc Hüseyin 
tarafından ber veeh-i ati husus-ı meymenet-mahsuslarını 
tasdlka vekil-i şer'isi o lan es-Seyyid Hasan Efendi bin 
es-Seyyid e l-Hacc Ali mahzarında b i ' l-vekale ikrar ve 
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takrlr- i ke lam idüp müvekki lem ınılma i leyha Ayişe Ha
tfın'un işbu yedinde olup bin yüz doksan altı senesi Şa'
ban'ınun beşinci güni tarihiyle müverraha bir kıt'a müba
ya 'a hüccetinde tafsll ü beyan al ındığı üzre Havass-ı re
fı'a kazasında Küçükköy kurbında Val ide Sultan suyına 
ve andan Sultan Bayezld Han suyı lağmına mülhak bi iz
n i ' l-mütevel l l Yusuf Ağa zevcesi dimeğle arif Afife Ha
tfın suyından müfrez Sadr-ı esbak merhum Halil Paşa 
hazretlerinün kapu kethudası Halil Ağa b in yüz seksen 
sekiz senesi Şevval' inün on ikinci güni tarih iyle müverra
ha ba hüccet mal ik aldığı suyınun üç çuvaldızını ınılma i 
leyha Rukıyye Hatfın'a bey' o l dah i ber veeh-i muharrer 
malike aldığı üç çuvaldız suyın ı müvekki le-i ınılma i ley
ha Ayişe Hatfın'a bey' itdükden sonra müvekki lem mfıma 
i leyha Ayişe Hatfın dah i ber veeh-i muharrer mal ike oldı
ğı suyınun bir çuvaldızın ı !ağın ü kanavatma tebe ' iyyetle 
tefrlk idüp Şah Sultan hazretlerinün kethudası Hafız Os
man Efend i 'ye bey' id üp yedinde ancak nısf masura ma-i 
lezlz bakT kalmışidi el-haletü hazihl yedinde bakT kalan 
nısf masura ma-i lezizi dahi bey' murad eylediğinde mah
rniyye-i mezbfırede olan çeşmelere ve mahall- i saireye 
cereyan iden bi '  I-cümle sularun kuyfıdatı Haslar mahke
mesi s ici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezi'ze dair 
iktiza i den hücec-i şer' iyyesi erbab-ı miyah ma'rifetleriy
le mahkeme-i mezbfıreden gayri mehakimde tahrlr u tem
hlr al ınması ba emr-i all men ' u def' aldığı şürfıt-ı mer
' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı fahru
' 1-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil- i müsecceli Kethu
da-yı ralı-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve zeyl-i sahlfede 
muharrerü' 1-esami' evkiif-ı selatin- i  sali fe serbölükleri ve
sair sikat-ı sahlhat i ' l-ke l imat haderne-i rah-ı abiler i hbar 
ve ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabül i  havl şürüt-ı 
müfsideden ari bey '- i bat-ı sahlh-i şer'l i le müvekki l -i 
ınılma i leyh e l-Hacc İsma'll Efendi'ye iki yüz e l l i  guruş 
semen-i medffı' ve makbôza bey ' u ternllk eylediğimüzde 
ol dahi ber veeh-i muharrer i ştira ve temel lük ve kabul 
idüp fıma ba'd yedinde bakT kalan ı11 Sf masura ma-i le
zlzde müvekkilem mfıma i leyha Ayişe Hatlin'un asla ve 
kat 'a alaka ve medhali kalmayup lağm ü kanavatma te
be ' iyyetle müvekki l - i  ınılma i leyh e l-Hacc İsma'll Efen
d i 'nün mülk-i müşterası ve hakk-ı s ırfı oldukdan sonra 
ınılma i leyh el-Hacc İsma'll Efendi malik aldığı nısf ma
sura suyın ı mahal l- i münasibden ifriiz ve salifü 'z-zikr 
Sultan Mehmed Han cami '- i  şerlfı kurbında kain Mustafa 
Beğ mahal lesinde vakı' sakin oldukları menzil leri derlinı
na ta'yln ve icra buyurdı lar didükde gıbbe't-tasdlkı
'ş-şer'l ma vaka'a bi 't-taleb ketb al ındı . 

Fl 2 1  Rebl 'u ' I-evvel sene 1 2 1 7  [22 Temmuz 1 802] 

Şühfıdü' I-hal : 
Aynü ' l -a'yan Mustafa Ağa Nazır rah-ı ab 
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EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı ralı-ı ab 
Es-Seyyid ei-Hikc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
EI-Hacc Ahmed Serbölük-i UJel i  
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

31413712 Haslar kazasında, Sırık/ı çayırından hiisıl, 
Sultan Bayezid suyu katina/arından bir masura suyun 
yarısınının, Hacı İsmail Efendi tarafından Ayişe Ha
tun 'a satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde mezkur n ısf masura ma-i 
lezlz Abdul lah Necib Efendi'ye bey ' ol ınup yedine hüc
cet i 'ta olmdığı i şbu mahalle şerh virildi . 

Fı 1 8  L sene 1 227 [ 1 4  Ekim 1 8 1 3] 

Darü' 1-hi lafeti ' 1-aliyye Kostantin iyyetü' 1-mahmiyyede 
Pirincci S inan mahallesinde vakı ' Yusuf Efendi hanesi 
dimeğle şehir muhterik menzil arsası derunına cari ma-i 
tezizden müfrez mahalle-i mezbure civarında kain Mesih 
All Paşa cami '-i şerlfı ittisalinde lede' l-ahall ve' l-ciriin 
ma' Iı1mu' l-hudud menzi l  derunına cari n ı sf masura ma-i 
lezlz-i mezkurun el-yevm maliki olan Sultan Bayezld i
maretinde Kilar katibi ei-Hacc İsma'll Efendi bin e l-Hacc 
Mehmed tarafından ber veeh-i au bey ' i  ikrar ve i 'ta-i 
hüccete vekilieri oldığı Mehmed Emin bin Hüseyin ve 
Mustafa bin All şehadetleriyle sabit o lan Hiifız Mehmed 
Ağa bin Ebubekir meclis-i şer' -i hatir-i I azı mü 't-tevklrde 
neziiret-i hazret-i şeyhül is lamlde asüde evkafdan cen
net-mekan firdevs-aşiyan merhum Sultan Bayezld Han-ı 
Veli tabe serahu hazretlerinün İstanbul'da vakı ' cami ' -i 
şerlfı ve imaret-i amirelerine cari suyı lağmına mülhak 
bi ' l-cümle sularun iktiza iden senedat-ı şer'lsi tahrlr ol ın
dukda vakf-ı müşarun i leyh tarafından mu'temed adem 
olmadukca tahrlr o l ınmaya diyü balası tuğra-yı garra ile 
mu'anven bir kıt'a emr-i ali sildır oldığına binilen vakf-ı 
müşarun i leyh tarafından müte'ayyin Mustafa Efendi bin 
Mehmed hazır oldığı halde müvekki l-i mürnil i l eyhün 
hallleleri olup işbu kitab-ı sıhhat nisabun hafızesi Ayişe 
Hatün ibnet-i İsma'll tarafından ber veeh-i ati husus-ı 
meymenet mahsusların ı  tasdlka vekil-i şer'lsi olan 
es-Seyyid el-Hacc Hasan Ağa bin es-Seyyid Abul lah 
mahzarında bi ' l-vekale ikrar ve takrlr-i kelam idüp mü
vekkilüm mürnil i leyh ei-Hacc İsma'll Efendi'nün işbu 
yedinde olup bin iki yüz on senesi Muharrem'inün dör
dünci gün i  tarihiyle müverrah bir kıt'a mübaya'a hücce
tinde tafsll u beyan o lmdığı üzre menzi l-i mezbur derun ı
na cari ma-i lezlzün menba' ı olup Havass-ı refı 'a kaza-
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s ında Sırıklıçayırı nam mahallde kimesnenün mülkine it
tisalden ari mevzı '- ı hallde hafr u abar10-ı müteferrikadan 
has ı l  ve müctemi ' o lan ma' lfımu' l-mikdar suyın ı  ol mev
zı 'a karlb Sultan Bayezld Han-ı Veli suyı lağmına izn-i 
mütevel l iyle mülhak ma-i leziz-i ma ' llimeden bir masura 
ma-i leziz-i müfrezeye Abdurrahman Paşa miilik ve men
zi l ine İcra itdürdükden sonra ma-i leziz-i mezkı1ra Kire
medci mütevvefii Ahmed Ağa ve Mustafa Ağa hayatla
rında şiraen mal ikler olup ba'de vefatihima irs-i şer' le 
malike o lan Fatıma Hanım ibnet-i Abdul lah bir masura 
ma-i lezlzün lağm ü kanavatma tebe' iyyetle ı1 1Sf masura
sını ifriiz idüp zu'amadan İsma'll Ağa bin el-Hacc Abdul
l ah'a bey ' ol dahi fevt o ldukda müteveffa-yı mezblirun 
hasren varis-i vahidi mlima i leyh Yusuf Efendi'ye mevrus 
olup mfıma i leyh dah i malik oldığı n ısf masura suyın ı  
hallleleri muma i leyh Zel iha Hatlin ibnet-i Abdullah'a 
bey ' idüp ol dahi müteveffiye o ldukda sadr! keblr oğlı ha
cegan-ı Divan-ı hümayfından e l-Hacc Abdullah Şefık E
fendi'ye ba'de' l -mevrus ol dahi malik o ldığı ı11Sf masura 
ma-i leziz-i mezkurı müvekki lüm mfıma i leyh el-Hacc 
İsma'll Efendi'ye ba hüccet bey' u temllk itdükden sonra 
şiraen mal ik oldığı nısf masura suyı mahal le-i müniisib
den ifraz idüp siilifü ' z-zikr Mesih All Paşa cami '-i şerlfı 
ittisalinde kain sakin o lduğı menzi l- i mezbfır derfınına 
ta'yin ve icra itdürdükden sonra müvekkilüm muma i leyh 
el-Hikc İsma'll Efendi menzi l- i mezbfırı bundan akdem
ce hallleleri müvekki le- i mfıma i leyha Ayişe Hiitfın'a bey' 
idüp derunma cari nı sf masura ma-i leziz-i mezklir yedin
de baki kalmışdı ber veeh-i muharrer yedinde baki kalan 
nı sf masura suyını dah i bey' murad eylediğinde mahmiy
ye-i mezbürede olan çeşmelere ve mahall-i saireye cere
yan iden bi ' l-cümle sularun kuyüdatı Haslar mahkemesi 
sicil latmda mastur u mukkayyed olup ma-i lezize dair ik
tiza iden hücec-i şer'iyyesi erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehakimde tahrir u temhir 
olmması ba emr-i all memnu' oldığı şürfıt-ı mer' iyyesin
den o ldığına binaen hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa ta
rafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi e l-Hacc 
İbrahim Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü ' l-esami evkaf-ı 
selatin-i sıllife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abller 
ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden icab ve kabul i  havi 
şürut-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sahih-i şer') i le müvek
ki lem ınfıma i leyha Ayişe Hatlin beynlerinde ma' lum se
men-i medfı1 ' ve makbuza bey ' u temllk eylediğinde ol 
dahi ber veeh-i muharrer iştira ve teme llük ve kabul idüp 
fima ba'd derun-ı menzil-i mezbüra cari n ısf masura ma-i 
leziz-i mezkurda müvekkilüm muma i leyh e l-Hacc İs
ma'll Efendi'nün aslen ve kat 'an alaka ve medhali kalma
yup lağm ü kanavatma tebe ' iyyetle zevcesi müvekkilem 

"' hafr-ı iibiir 
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muma i leyha Ayişe Hatlin'un mülk-i müşteriisı ve hakk-ı 
s ırfı olmağla d iledükleri gibi mutasırrıfe olsun didükde 
gıbbe't-tasdlki ' ş-şer'l ma vaka 'a b i ' t-taleb ketb olundı . 

Fı 2 1  Rebi'u ' l-evvel sene 1 2 1 7  [22 Temmuz 1 802] 
Şühudü' 1-hal : 
Şahidun-ı sabıkün 

314138/1 Haslar kazasında, Küçükköy 'de İstanbul ta
rafı ile Bağlar arasından hasıl Ayasofya suyu yolu kat
malarından, yarım masura suyun salıibi Şerife Zelıra 
Hatun 'un, ikiyüz yirmi beş guruşa Seyyit Mehmet Reşit 
Ağa ya satlığına dair h üce et kaydı. 

[Kenarnotu] Serbölükbaşı es-Seyyid Reşld Ağa'nun 
[Derkenar] İş bu derun-ı hüccetde nı sf masura suyun 
maliki es-Seyyid Mehmed Reşid Ağa malik old ığı nısf 
masura suyını Sellme Hatun ibnet-i e l-Hacc Sel im Ağa'ya 
iki yüz e l l i  guruş semen-i medfU 'a bey ' eylediğini müş'lr 
yedine mufassal hüccet viri ldiği işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fı 22 Rebi 'u ' l-ahir sene 1 227 [24 Nisan 1 8 1 3] 
Darü' l-hi lafeti ' l-aliyyetü' l-mahmiyyede Orağınan kur
b ında vakı' lede' l-ahali ve' l -dran muhterik menzil arsası 
derunına cari zikri ati ma-i lezlzün malikesi olup mahrfı
sa-i Galata'ya muzafe Tophane'de C ihangir mahallesinde 
sakine Şerlfe Zehra Hatun ibnt-i el-Hacc Ahmed bin Yu
suf tarafından husus-ı ati ' l-beyan ı ikrar ve i ' ta-i hüccete 
vekll oldığı zatını arifan İbrahim bin Hüseyin ve Mehmed 
Emin Ağa bin el-Hacc İbrahim şehadetleriyle sabit olan 
Mehmed Arif Efendi bin Mehmed Sa'id mecl is-i şer' -i 
hatir-i lazımü't-tevklrde işbu kitab-ı s ıhhat-n isabun hafızı 
es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa bin es-Seyyid İsma'll 
mahzarında bi ' l -vekale ikrar ve takrlr-i kelam idüp mü
vekki lem muma i leyhanun işbu yedinde olup bin yüz sek
sen bir senesi Şa'ban'ınun on yedinci güni tarih iyle mü
verraha bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsil u beyan o
lundığı üzre derun-ı arsaya cari ma-i lezizün hafiri olup 
asrında Hassa su nazırı Osman Ağa bin All Havass-ı al iy
ye kazas ında Küçükköy nam karyenün İstanbul tarafın
dan köpriden aşağı Bağlara varınca kimesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzı ' - ı  hallde abar-ı müte'addide hafr ve 
tahte' l -arz lağm ü kanavat ile cem' u tahsil itdürdiği suyı
n ı ol mahalle karlb Ayasofya suyı lağmına b i  izn-i müte
vel l l  i lhak u idrilc itdürdiği dört buçuk masurasını hakk-ı 
mecra virüp baki kalan dört masura ma-i lezizden müfrez 
lağın ü kanavatma tebe' iyyetle n ısf masura ma-i lezizi 
tedavül- i eyadi i le ba hüccet-i mübaya'a müvekkilem mu
ma ileyhanun babası ei-Hacc Ahmed Efendi bin Yusuf 
malik oldığı n ısf masura ma-i leziz-i müfrezeyi mahmiy
ye-i mezburede mahall - i  mezburede" münasibden ifraz 

11 "mezbfırede" fazladır. 
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ve sa.lifü '  z-zikr Drağman mahallesinde vakı ' muhterik 
menzi l arsasına ta'yln zemanından ila haze' l-an cari' iken 
fevt oldukda nısf masura ma-i teziz-i mezkur lağm ü ka
naviitına tebe' iyyetle Şerlfe Zehra Hatun'a mevrus o lduk
dan sonra mi.ivekkilem mumii i leyhii Şerlfe Zehrii Hiitı1n 
irsen mal ike oldığı nısf masura ma-i lezlz-i mezkı1rı ar
sa-i mezbureden i hriic ve bey ' muriid eylediğinde mah
miyye-i mezburede olan bi ' l-cümle çeşmelere ve mahall-i 
saireye cereyiin iden sularun kuyı1diitı Haslar mahkemesi 
sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i lez!ze dair ik
tizii iden hücec-i şer' iyyesi erbab-ı miyiih ma' rifetleriyle 
mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr 
o l ınmak bii emr-i all memnı1' o ld ığı şürı1t-ı mer-' iyyesin
den oldığına binilen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbiih 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı 
rah-ı abi' ei-Hacc İbrahim Ağa ve zeyl-i sah!fede muhar
rerü' 1-esaml evkaf-ı selatin-i sali fe serbölükleri vesair ha
deme-i rah-ı abi'ler ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden 1-
cab ve kabül i h avi' şürut-ı mi.ifsideden ar! bey' u bat-ı sa
h!h-i şer' ! i le merküm es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa'ya i
ki yüz yiğirmi beş guruş semen-i medfı1' ve makbuza 
bey ' u temllk eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer iş
tirii ve temellük ve kabul idüp fima ba'd derun-ı arsaya 
cari nısf masura ma-i lezlz-i mezkurda müvekkilem mu
ma i leyhii Şerlfe Zehrii Hiitfın'un aslen ve kat'an aliika ve 
medhali kalmayup !ağın ü kanaviltına tebe ' iyyetle mer
küm es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa'nun mülk-i müşteriisı 
ve hakk-ı s ırfı oldukdan sonra merküm es-Seyyid Meh
med Reşld Ağa ber veeh-i muharrer malik oldığ n ısf ma
sura suyını mahal l-i münasibden ifraz ve murad eylediği 
mahallde icriiya ta'ahhi.id eyledi didi.ikde gıbbe't-tasd!ki
' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb olundı . 
Fi ' l-yevmi ' s-samin ve' l- işrln ın ın Rebl 'u ' l-evvel sene 
seb 'a aşara ve mieteyn ve elf 

[3 1 Mart 1 8 1 3] 
Şühüdü' l-ha t :  
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
İbrahim Halife Çavüş-ı riih-ı ab 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Uilel i 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Osmaniyye 

314138/2 Haslar kazasında Cebeci köyü civarında Gü
zelce ve Mo/ova kemerler arasından lıasıl, Kırkçeşme 
katma/arım/an, Hacı Küçük malıallesinde menzile cari 
bir masura ve bir lıilal suyun salıibi tarafından, Melı
met Şemsettin ile eşine satıldığına dair dair lıüccet kay
dı. 
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[Der kenar] Hutmanziideler'ün varisieri bi ' 1-isale ve bi
, 1-vesaye derun-ı hüccette mezkur n ı  sf masura ve bir hi la l 
ma-i lezlz Sultan Bayezld katibi es-Seyyid Mehmed Sa'ld 
Efendi'ye ba hüccet bey ' idüp işbu hücet nehy al ındığı 
işbu mahalle şerh virildi . 

Fl 2 1  Rebl'u ' I-ahir sene 1 227 [23 Nisan 1 8  I 3] 

Darü ' 1-hi lafeti ' 1-aliyye Kostantın iyyetü' 1-mahmiyyede 
Mahmud Paşa korbında ei-Hacc Küçük mahallesinde va
kı ' lede' l-ahall ve' l-ciran ma' lumu' l -hudud ve' l -müşte
milat menzi l i le derunına cari zikr-i ati ma-i lezlzün ına
l iki olan Kıbrıs ınuhass ı l ızade fahru' l-müderrisin-i kirarn 
Ömer Raşid Efendi ibn-i el-merhum ei-Hacc All Ağa ta
rafından ber veeh-i ati bey ' i  ikrar ve i 'ta-i hüccete vekll 
aldığı Hasan Ağa ibn-i Hüseyin ve İsına'll bin Hüseyin 
şehadetleriyle sabit olan es-Seyyid İsınil'li Ağa bin Sü
leyman mecl is-i şer' -i hatir-i lazımü 't-tevklrde Moravi 
Hutmanziide işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı ümdetü
' 1-müderrislni ' l-kiraın Mehıned Şeınseddln Beğ ile hem
şiresi uındetü' l-muhaderat isınetlü Fatıma Hanım ibnt-i 
el-ınezbur Hutmanzade Ahmed Efendi taraflarından ber 
veeh-i ati husus-ı meymenet ınahsfıslarını tasdlka vekil-i 
şer'lieri olan müderrisln i '  1-kiraından Ömer Efendi bin 
Mehıned ınahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı tilının ve takrlr-i 
kelaın idi.ip ınüvekkilüın ınuma i leyh Ömer Raşid Efen
di'nün işbu yedinde olup bin iki yüz on altı senesi Cu
ıniide' l-ah ir'inün yiğirıni üçünci güni tarih iyle ınüverraha 
bir kıt'a mübaya'a  hüccetinde tafsll u beyan al ındığı üzre 
derun-ı menzi 1-i mezbura cari ma-i lezlzün hatiri olup 
asrında ruznamçeci merküm İsınil'li Efendi hayatında 
Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Cebeci karyesi kurbınca 
Güzelce ve Mavlova'2 kemerleri beyninde kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzı '- ı hallde kendi ınal ıyla hafr- ı 
abar ve !ağın ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği ma' lu
mu' 1- ın ikdar suyu nı ol mahalle karlb Kırkçeşıne su yı lağ
ın ına izn-i ınütevell l  i lhak u idrilc itdürdiği suyın ı mah
ıniyye-i mezbı1ra dah i l  o ldukda mahall-i münasibden if
raz ve salifü ' l-beyan el-Hacc Küçük mahallesinde kain 
menzi l- i ınezbura ta'ylni zemanında ila haze' l-an cari ve 
mevcud olan ımf masura ve bir hi lal ma-i lezlz-i mezkur 
ınüvekkil ınuına i leyh Ömer Raşid Efendi'nün babası mu
ma i leyh ei-Hacc All Ağa malik iken fevt oldukda ıni.i
vekki lüm ınuma i leyh Raşid Efendi'ye ba hüccet bey' u 
temllk itdükden sonra müvekkilüm ınılma i leyh Ömer 
Raşid Efendi ınenzi l-i mahdı1d-ı ınezkurı bundan akdeın
ce ınüvekki le-i ınuına i leyhaya bey' idüp derunına cari 
nısf masura ve bir h i lal ma-i lezlz yedinde baki kalınışdı 
el-haletü hazih i yedinde baki kalan suyını dahi bey' mu
rad eylediğinde ınahmiyye-i ınezbı1rede olan çeşmeha vü 
menazil ve mahall - i saireye cereyan iden bi ' l -cüınle sula-

12 Molova 
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run kuyudatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mu
kayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hücec-i şer' iyyesi 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbı1reden 
gayrı mehakimde tahrlr u temhir o lmması ba emr-i ali 
memnü' oldığı şürüt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü
seccel i  Kethuda-yı ralı- ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve 
zeyl-i sahifede muharrerü ' l-esami evkaf-ı selatin-i salife 
serbölükleri vesair haderne-i ralı-ı abiler ihbar ve ma'ri
fetleriyle tarafeynden Icab ve kabüli havl şürut-ı müfsi
deden ari bey '-i bat-ı sahilı-i şer') i le müvekki l-i ınılma i
leyh Mehmed Şemseddin Beğ Efendi i le hemşlresi müma 
i leyh Fatıma Hanım'a ale ' l-iştiraki ' s-seviyy beynlerinde 
ma' lı1m serneo-i medfı1' ve makbı1za bey ' u temlik eyle
dükde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük 
ve kabu l  idüp fima ba'd derun-ı menzil- i mezbı1ra cari 
nısf masura ve bir h i lal ma-i leziz-i mezkı1rda müvekki
lüm ınılma i leyh Ömer Raşid Efendi'nün aslen ve kat'an 
alaka ve medhal i kalmayup lağm i.i kanavatma tebe'iy
yetle müvekkil- i müma i leyh Mehmed Şemseddin Beğ i le 
hemşlresi ınılma i leyha Fatıma Hanım'un ale' l- iştiraki
' s-seviyy mülk-i müşteraları ve hakk-ı s ırfları olmağla di
ledükleri gibi mutasarrifan o lsunlar didükde gıbbe't-tas
diki' ş-şer'l ma vaka'a bi 't-taleb ketb olundı . 

Fi 6 Rebi 'u ' I-ahir sene 1 2  I 7 [6 Ağustos 1 802] 
Şühudü ' I-ha l :  
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Es-Seyyid ei-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
EI-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı ralı- ı ab 
Fahrü ' l-eşbah Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
İbrahim Halife Çavfış-ı ralı- ı  ab 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  

314139/1 Haslar kazasında, Terkos nuhiyesinde Kara 
Ahmet/i köyünde Ortaçeşme mevziinden Jıasıl, Kırkçeş
me katmalarından Cezeri Kasım Paşa malıallesinde ha
neye cari suyun salıibi İsmail Efendi'nin, söz konusu 
yarım masura suyu Süleyman Ağa 'ya satlığına dair 
hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Kahvecibaşı Süleyman Ağa'nun 
[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
leziz hibetu l lah Hanım ba hüccet bey' aldığını müş'lr ye
dine mufassal hüccet i 'ta olınup bu hüccet tehl olmdığı 
işbu mahalle şerh virildi . 

F1 25 Z sene 1 232 [5 Kasım 1 8 1 7] 
Darü' 1-hi lafeti ' 1-aliyye Kostantiniyyetü ' 1-mahmiyyede 
Kapalıfurun kurbında Cezerl Kasım Paşa mahal lesinde 
vakı' İs lambol ağası Duhanl ei-Hacc Mustafa Ağa hanesi 
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dimeğle arif menzil derfınına cari zikrt at! ma-i lezi'zün 
el-yevm maliki hacegan-ı Divan-ı hümayundan isma'll 
Beğ Efendi bin İbrahim meclis-i şer'-i hatir-i lazımü't
tevkTrde Enden1n-ı hümiiyfında kozbekcisi(?) ve hala 
kahvecibaşı olup işbu kitab-ı s ıhhat-nisiibun hiifızı Süley
man ibn-i Ahmed mahzarında ikriir-ı tilının ve takrlr-i ke
l am idüp işbu yedinde olup bin iki yüz sekiz senesi Sa
ferü' l-hayr' ınun yiğirmi birinci güni tarihiyle müverraha 
bir kıt'a mübiiya'a hüccetinde tafsll u beyan olmdığı üzre 
asrında bina emini ve Şehziide cami ' -i şerlfı mütevel ltsi 
ei-Hiicc İbrahim Ağa hayatında Havass-ı al iyye kazasına 
muziife Terkos nahiyesine tab i '  Kara Ahmed l i  karyesi 
kurbında Ortaçeşme dimeğle arif mevzı '- ı hallde abiir-ı 
müteferrika hafr ve tahte' l -arz !ağın ü kanaviit i le cem' u 
tahsil ve ol mevzı 'a karlb merhum ve mağfıret-nişiin Sul
tan Süleyman Han suyı yol ına bi izn i ' l -mütevelll i lhak 
eylediği su yın un bir masurasını erbab-ı miyiih ma' rifetle
riyle ifraz ve müderrisi'n-i kirarndan Abdülkertın Efendi 
ile karındaşı Derviş Mehmed Ağa bi '  I-iştiraki ' s-seviyy 
bey ' u temli'k o l ındukdan sonra mfımii ileyh Derviş Meh
med Ağa malik oldığı nısf masura ma-i lezi'z-i mezkfırı 
lağm ü kanavatma tebe' iyyetle es-Seyyid Mehmed Emin 
Ağa'ya ba'de' l-bey' ınılma i leyh Abdülkerlm Efendi dahi 
malik oldığı n ısf masura suyın ı hacegan-ı Divan-ı hümii
yı1ndan Fodula katibi Osman Efendi i l e  halllesi Saray! 
Aynülhayiit Ayişe Kadın menzi l- i mezbı1r i le ma'an ale
' 1-iştiraki ' s-seviyy bey ' u temllk itdükden sonra mı1mii i
leyh Osman Efendi i le halllesi Aynülhayiit Ayişe Kadın 
menzil-i mezbfır i le ma'an derfınına cari ma-i teziz-i mez
kı1r bi ' l-ma' iyye Duhiini ei-Hiicc Mustafa Ağa'ya ba'de
' 1 -bey' u temllk mfımii i leyh Mustafa Ağa fevt oldukda 
vereseleri menzil-i mezbfır i le ma'an nısf masura suyını 
bana bey ' u te mlik id üp ben dahi ber veeh-i muharrer ma
l ik oldığum menzil-i mezbfırı bundan akdeınce mfımii i
leyh Süleyman Ağa'ya feriiğ-ı mu'teber-i kat '! i le bii 
re'y-i mütevel ll feriiğ u tefvlz idüp ancak derOn-ı menzil- i 
mezbfıra cari nısf masura ma-i lezz-i mezkı1r yedümde 
bakT kalmışdı hala ber veeh-i muharrer malik o ldığum 
nısf masura suyımı dahi lağm ü kanaviltına tebe' iyyetle 
bey' muriid eylediğİrnde mahmiyye-i mezbı1rede olan 
çeşmehii vü menazil ve mahall-i saireye cereyan iden bi
' I-cümle su larun kuyfıdiitı Haslar mahkemesi sicil iatında 
mastür u mukkayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hü
cec-i şer'iyyesi erbab-ı miyiih ma'rifetleriyle mahkeme-i 
mezbfıreden gayrı mehiikimde tahrlr u temhlr o lmması bii 
emr-i iili memnfı' o ldığı şürfıt-ı m er' iyyesinden old ığına 
binaen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa 
tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi e l-Hacc 
İbrahim Ağa ve zeyl-i sahlfede mastı1rü' l-esaml evkaf-ı 
selatin-i sıllife serbölükleri vesiiir sikat-i sahlhatü' l-kel i
mat haderne-i riih-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tara-
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feynden Icab ve kabul i h avi şüri'ıt-ı müfsideden ari bey' -i 
bat-ı sahib-i şer' ! ile mi'ıma i leyh Süleyman Ağa'ya beyni
ınizde ma' li'ım semen-i medfü' ve makbi'ıza bey ' u teml1k 
eylediğümde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel
lük ve kabul idüp fima ba'd derun-ı menzi l-i mezbura ca
ri nısf masura ma-i lezlz-i mezkurda benüm aslen ve 
kat'an alaka ve medhalüm kalmayup lağm ü kanavatma 
tebe' iyyetle mCıma ileyh Süleyman Ağa'nun mülk-i müş
terası ve hakk-ı s ırfı olmağla di lediği gibi tasarruf eyle
sün didükde gıbbe't-tasdlki' ş-şer' l ma vaka'a bi ' t-taleb 
ketb ol ındı . 

Fı 1 6  Reb1'u' I-ahir sene 1 2 1 7  [ 1 6  Ağustos 1 802] 
ŞühCıdü ' l-ha i :  
Mehmed Reşld Ağa Serbölük-i Saray-ı cedld 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rab-ı ab 
Mustafa Ağa Nazır-ı rab-ı ab 
El-Hac Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Mehıned Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i 
İbrahim Halife Çavi'ış-ı ralı-ı ab 

314/3912 Haslar kazasında, Küçükköy 'de İstanbul ta
raft ile Bağlar arasından hasıl Ayasofya suyu yolu kat
malarından Drağman mahallesinde arsaya akan sudan, 
yarım masura suyun salıibi Seyyit Mehmet Reşit A
ğa 'nın, iki yüz yirmi beş guruşa, Yenibalıce civarında 
menziline bağlanmak üzere Selime Hatun 'a satlığına 
dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Sellme Hatlin 
Darü' 1-hi lafeti ' l-aliyye Kostantiniyyetü ' l-mahrniyyede 
Drağman kurbında vakı '  muhterik arsa darCınına cari 
zikr-i ati ma-i Iez1zün el-yevm maliki es-Seyyid Mehmed 
Reşld Ağa ibn-i es-Seyyid İsma'll mecl is-i şer'-i şerif-i 
enverde mahrniyye-i mezbi'ırede Yenibağçe civarında Ka
tib Muslihiddln cami ' -i şerlfı kurbında Tatl ıkuyı nam ma
hal lde sakine olup işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafizesi Se
llme Hatlin ibnet-i e l-Hacc Selim Ağa tarafından husus-ı 
ati ' l-beyanı tasdlka vekil-i şer'lsi damadı el-Hacc Süley
man Ağa ibn-i el-Hacc Osman mahzarında ikrar-ı tarnın 
ve takrlr-i kelam idüp işbu yedümde olup bin iki yüz on 
yedi senesi Rebl'u ' l-evvel'inün yiğirmi sekizinci gün i ve 
bin yüz seksen bir senesi Şa'banü' l-mu 'azzam'unun on 
yedinci güni tarih iyle müverraha iki kıt'a hüccet derun
larında tafsll ve tasrlh al ındığı üzre bundan akdem de
run-ı arsaya cari ma-i lez1zün hafiri olup asrında Hassa su 
nazırı Osman Ağa bin All Havass-ı refı 'a kazasında Kü-
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rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve 
kabul i h avi şürut-ı müfsideden 'ari bey' -i bat-ı sahlh-i 
şer' ! i le müvekkilem mezbure Sellme Hatün'a iki yüz e l l i  
guruş semen-i medfı1 ' ve makbılza bey ' u temllk eyledi-
ğümde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve 
kabul idüp fima ba'd nısf masura ma-i lezlz-i mezkılrda 
benüm aslen ve kat 'an alaka ve medhalüm kalmayup 
!ağın ü kanaviltına tebe' iyyetle müvekkilem ınılma i leyha 
Selime Hatıln'un mülk-i müşteriisı oldukdan sonra mü-
vekki lem muma i leyha Sellme Hiitun dahi malik oldığı 
nısf masura suyını mahal l- i münasibden ana lağmından 
ifraz ve salifü' z-zikr Yenibağçe c ivarında Katib Musl i-
hiddin cami ' - i  şerlfı kurbın da Tatlıkuyı nam mahal lde ka-
in sakine oldığı menzi l i  derunına ta'yln ve İcra eylesün 
didükde gıbbe't-tasdlk i ' ş-şer'l ma vaka'a b i ' t-taleb ketb 
o l ındı . 

Fi 2 1  Re bl' u '  I-ahir sene 1 2  I 7 [2 1 Ağustos 1 802] 

Şühudü' l-hal : 
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314/40/la 

İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

31414011 Haslar kazasında, Cebeci köyünde Devecioğlu 
bostanı mevziinde hasıl Kırkçeşme katmalarından, Çor
bacı kemerine mü/hak beş çuvaldız suyun sahibesi Abi
de Hanım'ın, dört yüz yetmiş beş guruşa Fatıma Ha
nım 'a,ferağ ettiğine dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Fatıma HiltOn'un 
[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde mezkurü' l- ism Fatıma 
Hatun malike oldığı beş çuvaldız suyınun iki çuvaldızını 
ifraz idüp Karakulak Hasan Şiikir Beğ'e iki yüz el l i  gu
ruşa bey' eylediğin i müş'ir mufassal ve meşruh hüccet 
viri ldiği işbu mahalle şerh virildi . 

Fı 1 5  C sene 1 2 1 9  [2 1 Eylü1 1 804] 
[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde muharrer üç çuva1dız 
ma-i 1ezizün iki çuvaldızını dahi ifraz e1-Hacc Ahmed E
fendi'ye iki yüz al l i  guruşa bey' ey1ediğini müş'ir yedine 
mufassal hüccet viri1üp ancak yedinde bir çuva1dız suyı 
baki kaldığı işbu mahalle şerh v iri 1di . 

Fı 1 7  Rebl 'u ' 1-evve1 sene 1 2 1 9  [26 Haziran 1 804] 

Daru' s-saltanati ' 1-a1iyye Kostantiniyyetü' 1-mahmiyyede 
Aksaray kurbında Abdul lah Ağa mahallesinde vakı '  1e
de' 1-aha1i ve' 1-clran ma' 1umu' 1-hudud ve' l-müştemi lat 
menzil arsası derunına cari zikr-i ati ma-i lezizün irsen ve 
şiraen malikesi olan Abide Hanım ibnet-i Hüseyin Beğ 
tarafından ber veeh-i ati hususı ikrara ve i ' ta-i hüccete 
vekil ieri o ldığı zatı arifan İbrahim Beşe ibn-i Hüseyin ve 
Bostan! Abdul lah bin Halil şehadetleriyle sabit o lan 
e1-Hacc Hasan Efendi bin Ebubekir mec lis- i şer'-i hatir-i 
lazımü't-tevkTrde işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun biifizesi Fa
tıma Hanım ibnet-i Feyzul lah tarafından ber veeh-i ati 
hususı tasdika vekil-i mürsel i  Bostan! Hüseyin Ağa bin 
Abdul lah mahzarında b i ' l-vekale ikrar ve takrir-i kel am i
düp müvekkilem mlıma i leyhima Abide Hanım'un işbu 
yedinde olup bin iki yüz dört senesi Receb'inün on be
şinci güni tarihiyle müverraha bir kıt'a mübaya'a hücce
tinde bin yüz kırk yedi senesi Muharrem'inün on üçünci 
güni tarihiyle müverraha bir kıt'a atik su hüccetinde tafsil 
u beyan alındığı üzre derun-ı arsaya cari ma-i lezizün 
menba' ı olup Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Cebeci karye
si kurbında Devecioğlı bostanı dimeğle arif mevzı 'da İb
rahim Hanzade suyı ve Paşa kemeri beyninde biis ı l  ve 
müctemi ' olup Astane-i aliyyeye cari Kırkeşme suyı yo
l ından Çorbacı kemerine bi izn i ' l -mütevel li mül hak bir 
buçuk masura ma-i lezlzün bir çuvaldızını hakk-ı mecra 
al ıkanı lup baki kalan beş çuvaldız suyın ı mahmiyye-i 
mezbureye dah i l  oldukda mahall- i münasiben ifraz ve sa
l ifü ' l-beyan Abdul lah Ağa mahallesinde kain menzil-i 
mezbCır arsas ına ta'yini zemanından i la haze' l-an cari ve 
mevcCıd olan ol mikdar suyın ı arsa-i mezbureden i hrac ve 
talibine bey' murad eylediğinde mahmiyye-i mezburede 
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o lan çeşmehii vü menazil ve mahall- i saireye cereyan i 
den bi ' l -cümle sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sicil
Iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezize dair iktiza 
iden hücec-i şer' iyyesi mahkeme-i mezbfıreden gayrı me
hakimde tahrlr u temhir olmması ba emr-i ali memnu' ol
d ığı şürfıt-ı mer' iyyesinden o ldığına binaen hala Hassa su 
nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü
seccel i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve 
zeyl- i sahlfede muharrerü' l-esami evkaf-ı selatin-i salife 
serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'ri
fetleriyle tarafeynden Icab ve kabfıli havl şürfıt-ı müfside
den ari bey '-i bat-ı sahlh-i şer'! i le müvekki lem mfıma i
leyha Fatıma Hatfın'a dört yüz yetmiş beş guruş semen-i 
medfU ' ve makbuza bey ' u temllk ve teslim eylediğİrnde 
ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve tesel lüm 
ve kabz ve kabul eyledükden sonra fima ba'd derun-ı ar
saya cari beş çuvaldız ma-i leziz-i mezburda müvekkilem 
muma i leyha Abide Hanım'un aslen ve kat'an alaka ve 
medhali kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle mü
vekkilem mfıma i leyha Fatıma Hatun'un mülk-i müşterası 
oldukdan sonra ma-i leziz-i mezkfırı di lediği malıallden 
ifraz ve murad eylediği mahal lde icra eylesün didükde 
gıbbe't-tasdlki 'ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı . 

Fı 6 Cumade' l- levvel sene 1 2 1 7  [4 Eylü l  1 802] 

Şühfıdu ' l-hal : 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Laleli 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 
ve gayruhum 

31414012 Haslar kazasında Cebeci köyünde, Hasbahce 
yakınlarından /ıasıl, Kırkçeşme katmalarından Unkapa
nı 'nda Şücaettin malıallesinde menzile cari iki masura 
suyun İbrahim Efendi'ye mirasen intikaline dair senet 
verildiğinin kaydı. 

[Kenarnotu] Kuzatdan İbrahim Efendi'nün 

[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde ismi mezkfır İbrahim 
Efendi bin Ahmed Beğ malik oldığı iki masura ma-i le
zlzün nısf masuras ın ı ifraz ve Aksaray'da Kızı l ınaslak 
kurbında Al im Beğ mahal lesinde sabık Kaimmakam 
Mustafa Ağa'nun mühürdan Nu'man Efendi i le halilesi 
Ümmügülsüm Hatun'a bi ' l - iştirak iki yüz el l i  guruş se
men-i medfU 'a bey ' idüp ancak bir buçuk masura ma-i le
ziz yedinde bakT kaldığı işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fı 23 Ca sene 1 2 1 7  [2 1 Eylü l  1 802] 
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[Derkenar] işbu yedinde baki kalan bir buçuk masura 
suyun ınal iki İbrahim Efendi ma-i mezburun bir masura
s ın ı dahi ifraz ve Hacegandan Bağdad kapu kethudası 
Mehmed Refi ' Efendi 'ye bey' eylediğini ınüş'ir ınufassal 
hüccet virildiği bu mahalle şerh viri ld i . 

Fi 1 2  C sene 1 2 1 7  [ 1 0  Ekim 1 802] 

[Derkenar] işbu yedinde olan n ısf masura ma-i tezizi 
dahi Daltaban çeşmesi kurbında Soğan Ağa mahal lesinde 
Ümmügülsüm Hanım'a bey' idüp yedinde bir nesne baki 
kalmad ığı işbu mahalle şerh virildi . 

Fi 1 3  C sene 1 2 1 7  [ l l Ekim 1 802] 

Darü' 1-hi lafeti ' 1-aliyye Kostantiniyyetü' 1-mahmiyyede 
Unkapanı dahi l inde Şüca'eddln mahal lesinde vakı ' lede
' 1-ahall ve' l-ciran ma' IUmu' l-hudOd Sıdkı Paşa hanesi di
meğle arif ınenzi l-i kebir derunına cari zikri ati ma-i le
zlzün ınal iki iken bundan akdeın vefat iden All Beğ bin 
el-merhum Mlrahur-ı sani Ahmed Beğ'ün sulbl keblr oğl ı 
ve hasren varis-i vah idi olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun 
hafızı uındetü eşrafti ' l -kuzat İbrahim Efendi tarafından 
zikri ati hususını takrire vek'i l oldığı İbrahim Beşe bin 
Hüseyin ve Bostan( Abdul lah Ağa bin Halil şehadetleriy
le sabit olan Hafız Mehmed Efendi ibn-i e l-Hacc Abdur
rahman meclis-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevklrde bi ' l-veka
le takrir-i keHl.m ve bast-ı ani ' I-meram idüp müvekkilüm 
ınuma i leyh İbrahim Efendi'nün işbu yedinde olup bin el l i 
dokuz senesi Zi ' l-ka'de'sinün yiğirmi yedinci güni tar'i
hiyle müverraha Haslar mahkemesi s ici l iatından muhrec 
bir kıt'a atik su hüccetinde tafsll u beyan o lındığı üzre 
derün-ı ınenzi l-i mezbura cari zikri ati ma-i lezlzün hafiri 
merhum-ı müşarun i leyh S ıdkı Paşa hayatında Havass-ı 
refi'a kazasına tab i '  Cebeci karyesi dimeğle arif karyede 
Bağçe-i has kurbında kendi malıyla abar-ı ınüte 'addide 
hafr itdürdiği suyını erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ve ma'
rifet-i şer' le mahal l ine ba'de' l-vezn tarnın ve kami l  üç 
masura ma-i lezlz-i carisini ol ınevzı 'a karib Kırkçeşme 
suyı yolına izn-i müteve ll iyle i lhak itdürdüp bir masura
s ın ı  hakk-ı ınecra içün virüp baki kalan iki masura suyını 
salifü' I-beyan Şüca'eddln mahal lesinde kain menzil- i 
mezbfır derunına ta'yln ve İcra itdükden sonra müşarun 
i leyh Sıdkı Paşa fevt o ldukda menzil-i mezbur i le derü
nına cari iki masura ma-i lezlz-i mezbur Süleyman Pa
şa'ya ba'de't-temllk ol dahi fevt oldukda müvekkilüm 
muma i leyh İbrahim Efendi'nün ceddi MirahOr-ı sani mO
ma i leyh Ahmed Ağa'ya ba'de't-temllk o l  dahi fevt ol
dukda oğl ı All Beğ'e mevrus olup ol dahi fevt oldukda 
sulbl keblr oğl ı kuzatdan İbrahim Efendi'ye mevrı1s aldı
ğın ı müş'lr yedinde hücceti olmağla husus-ı mezbfır bl
garaz müsl imlnden vuküf-ı tamıniarı olan erbab-ı miyah
dan sual ve hakikati üzre kıbel-i şer'den bir kıt'a hüccet 
tahrlr ve i 'ta ol ınınak müvekkilüm ınfıma i leyhün matiU-
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bıdur diyü vekil-i mezbCırun ibraz eylediği hüccet-i mez
kGreye ba'de'n-nazar vekil-i mezbı1run min kül l i ' l-vücı1h 
takri'rine mutabık ve nefsü' l-emre muvafık bul ındığından 
ma'ada mahmiyye-i mezbı1rede olan çeşmeha vü menazil 
ve mahall - i saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyı1-
datı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed 
olup ma-i lezize dair iktiza iden hücec-i şer' iyyesi mah
keme-i mezbfıreden gayrı mehakimde tahri'r ü temhir 
o lmması ba emr-i ali' memnfı' oldığı şürfıt-ı mer' iyyesin
den oldığına binaen hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa ta
rafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi' ei-Hacc 
İbrahim Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esami evklif-ı 
selatin-i mazıyye serbölükleri vesair s ikat-ı sahi'hatü' 1-ke
l imat haderne-i rah-ı abi'lerden istifar ve istihbar o lın
dukda fi ' l -haklka mahmiyye-i mezbı1rede salifü' l -beyan 
Unkapanı dahi l inde Şüca'eddi'n mahallesinde kain Sıdkı 
Paşa hanesi dimeğle ma'rüf menzil-i kebi'r ile derunına 
cari' iki masura ma-i lezizün maliki iken bundan akdem 
vefat iden Ali' Beğ bin MirahCır-ı sani Ahmed Ağa'nun 
sulbi kebi'r oğl ı  ve hasren varis-i vahidi müvekki l- i mı1ma 
ileyh İbrahim Efendi'nün mülk-i mevrCısı almışdur diyü 
her biri b i ' l - icma ve' l -ittifak ala tari'ki 'ş-şehade haber 
virmeleriyle hıfzen l i ' l-makal işbu vesi'ka-i enlka ketb ve 
l i ' ecl i ' s-sened müvekki l-i mCıma i leyh İbrahim Efendi 
yedine i 'ta ol ındı . 

Fı 6 Cumade' l-evvel sene 1 2 1 7  [4 Eylül 1 802] 

Şühudü' I-hai : 
Sabıkün 

31414111 Haslar kazasında, Kemerler tarafında, Ayvad
havzı ile Orta deresi arasında vadiden Jıasıl ve Ayvad 
kemerine müllıak sulardan, bir masura ve bir çuvaldız 
suyun salıipleri tarafindan, altı yüz yirmi beş guruşa 
Ahmet Ağa'ya satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Yeniçeri ağası Ahmed Ağa'nun 
[Derkenar] Derün-ı hüccetde mezkı1r bir masura ve b ir 
çuvaldız ma-i lezlz yeniçeriler hu lefasından şakir[d] ler 
hali'fesi Mehmed Şemsi Efendi'ye bey' ve hüccet i 'ta a
l ındığı işbu mahalle şerh viri ld i .  

Fı 1 7  C sene 1 233 [24 Nisan 1 8 1 8] 

Darü' l-hi l afeti ' l-aliyye Kostantiniyyetü ' l-mahmiyyede 
Atmeydanı kurbında Sofı lar mahal lesinde vakı' lede' l-a
hall ve' l-clran ma' lı1mu' l-hudı1d ve' l-müştemilat menzi l-i 
kebi'r ile derCınına cari' zikri ati ma-i lezi'zün maliki iken 
bundan akdem vefat iden sabıka Enfıyye emi'ni hacegan-ı 
Divan-ı hümayCından Mehmed Emin Efendi ibn-i Yı1-
sufun veraseti zevce-i menkılha-i metrı1kesi Hadice Ha
nım ibnet-i Abdu l lah i le sulb iyye keblre kızları Şeri'fe 

8 1  
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Habibe ve Şerife Nefise hanımiara ve sulbiyye sağTre 
kızları Şerlfe Fatıma ve Şerife Ayişe hanımiara ba'de
' 1-inhisar me' se le-i mirasları otuz iki sehmden olup si
ham-ı mezburdan dört sehmi zevce-i müma i leyha Hadlee 
Hanım'a yedişer sehmi muma i leyhimanelerden her birine 
isabeti tahakkukından sonra muma i leyhima Şerife Ha
hibe ve Şerlfe Nefise hanımlar taraflarından ber veeh-i ati 
hususa vekiller aldığı zat-ı muma i leyhimayı arifan Meh
med Efendi bin All ve Bostan( Hafız İbrahim bin Eyyub 
şehadetleriyle sabit olan es-Seyyid All Efendi bin es-Sey
yid Mustafa ile muma i leyhima Hadlee Hanım'un kendi 
tarafından asaleten ve sağTretan-ı mezburetan Şerife Fa
tıma ve Şerlfe Ayişe han ımlarun ba hüccet-i şer' iyye va
sileri olan muma ileyh ima Hadlee Hanım taraflarından 
vekilieri aldığı şahidan-ı mezburan şehadetleriyle sabit o
lan muma i leyha Hadlee Hanım'un hala zevci Hassa ha
sekilerinden Abdülkadir Ağa bin İbrahim mecl is-i şer'-i 
hatir- i lazımü't-tevkTrde hala Devlet-i aliyyede b i ' l-fi ' I  
Dergah-ı all yeniçerileri ağası olup işbu kitab-ı sıhhat-ni
sabtın hafızı izzetlü necabetlü Ahmed Ağa bin Mehmed 
Ağa taraf-ı bahirü 'ş-şereflerinden ber veeh-i ati husus-ı 
meymenet mahsus larını tasdlka vekil-i şer'lieri olan Ha
seki İsma'il Ağa bin Hüseyin mahzarında her biri bi ' l-ve
kale ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelam müvekki lelerüm mü
ma i leyhimanun işbu yedierinde olup bin yüz altmış beş 
senesi Şa' ban'ınun yiğirmi dördünci güni bir kıt'a keşf 
hücceti ve bin yüz doksan yedi senesi Cumade' l-ahir'inün 
on beşinci güni tarih iyle mi.iverraha bir kıt'a mübaya'a 
hüccetinde tafsll u beyan al ındığı üzre derun-ı menzil-i 
mezbüra cari ma-i lezlzün hafiri olup asrında Hassa su 
nazırı Halil Ağa bin İbrahim Havass-ı refi'a kazasında 
Kemerler canibinde Ayvad havzı kurbında Orta deresi di
meğle meşhur vad iyle havz-ı mezburun ana lağmına ta
rih-i mezbürede mülhak olup erbab-ı miyah ma'rifetleriy
le ala vechi ' l-mu 'tad ba'de' l -vezn ve' l-ayar tamm ve ka
mil ve revan dört masura sularınun üç çuvaldızını ol ta
rihde hakk-ı mecra virüp baki üç masura ve bir çuvaldız 
suyın ı hüccet-i mezküra zahriyesi mücibince bir masura
sın ı ]ağın ü kanavatma te be' iyyetle erbab-ı m iyah ma 'ri
fetleriyle ifraz idüp nısf masuras ını Malikane hallfes i  
Mustafa Efendi'ye ve nısf masurasın ı  dahi zevceleri Ru
kıyye ve Afife ve Fatıma hatunlara bi ' l- iştirak i ' s-seviyy 
bey' u temllk ve n ısf masurasını dahi Bayburdl Mustafa 
Ağa'ya ve nısf masurasını dahi es-Seyyid Abdul lah Pa
şa'ya semen-i medfG' ve makbuza başka başka ba hüccet 
bey' u temllk itdükden sonra yedinde baki kalan bir ma
sura ve bir çuvaldız suyını dah i lağm ü kanavatma te
be' iyyetle müvekkilelerimizün mevrusları müteveffa-yı 
müma i leyh Mehmed Emin Efendi 'ye tarih-i hüccet mez
kürda bey ' idüp ol dahi i le' i-vefat malik  olup irtihal-i 
dar-ı beka eylediğinde menzi l-i mahdüd-ı mezkur dört 
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nefer eviadiarına ba'de' l-intikal derfınına cari ma-i lezlz-i 
mezkı1r tashlh-i merküm üzre müvekki leleriinüz ınılma i
leyha Hadice Hanım'a ve dört nefer eviadiarına mevrfıs 
olmışdı hala menzil- i mahdı1d-ı mezbfırı müvekkil-i mü
ma i leyh Ahmed Ağa'ya ba re 'y-i mütevel ll ferağ-ı mu'
teber-i kat' i  i le ferağ u tefvlz idüp derfın ına cari ma-i 
lezlz-i mezbı1r dahi verese-i kibarun h isseleriyle ma 'an 
sağTretan-ı mezbfıretanun h isseleriyle kı bel-i şer'den me'
zfın oldığına binilen kibar-ı mezbı1retanun hisseleriyle 
ma'an talibine bey ' muriid eyledüklerinde mahmiyye-i 
mezbfırede olan çeşmeha vü menazil ve mahall-i saireye 
cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuyfıdatı Haslar mahke
mesi sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezize dair 
iktiza iden hücec-i şer' iyyeleri mahkeme-i mezbı1reden 
gayrı mahakimde tahrir u temhir olmması ba emr-i all 
memnfı' oldığı şürı1t-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
hala Hassa su nazırı fahru' 1-eşbah Mustafa Ağa tarafın
dan vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbra
him Ağa ve zeyl- i sahlfede mastı1rü ' l-esaml evkaf-ı sela
tin-i sali fe serbölükleri vesair sikat-ı sahihatü' 1-kel imat 
haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden 
Icab ve kabul i h avi şürfıt-ı müfsideden ari bey' -i bat-ı sa
hlh-i şer'! ile müvekki l- i  mı1ma i leyh Ahmed Ağa'ya altı 
yüz yiğirmi beş guruş semen-i medfı1' ve makbı1za bey ' u 
temlik eylediğinde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira 
ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul huyurup fima 
ba'd derün-ı menzile cari bir masura ve bir çuvaldız ma-i 
leziz-i mezbı1rda müvekkilelerüm mı1ma i leyhimün aslen 
ve kat'an alaka ve medhal leri kalmayup lağm ü kanava
tma tebe' iyyetle müvekki l-i mfıma ileyh Ahmed Ağa'nun 
mülk-i müştera ve hakk-ı sırfları olmağla d i ledükleri gibi 
tasarruf buyursunlar didüklerinde gıbbe't-tasdlki ' ş-şer'! 
ma vaka'a  b i ' t-taleb ketb ol ındı .  
Fi' l-yevmi ' r-rabi '  aşara min Cumade' l-evvel i  sene seb'a 
aşrete ve mieteyn ve elf 

[ 1 4  Cumade' l -evvel 1 2 1 7] [ 1 2  Eylül 1 802] 

Şühudü' I-hal : 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Fahrü' l-eşbah Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
El-Hacc Mustafa Serbölük-i Osmaniyye 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 

31414211 Haslar kazasında, Cebeci köyünden lıasıl, 
Kırkçeşme katmalarından, yarım masura suyun sahibi 
tarafindan, Aksaray Katip camii yakınlarından ifrazla 
Alim Bey malıallesinde menzillerine bağlanmak üzere 
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Nurnan ile eşine satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Mühürdar Nu 'man Efendi ve zevcesi 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur n ısf masura ma-i 
lezlze Ferlde(?) Hanım şiraen malik ve mutasarrıfe oldı
ğını müş'lr mufassal ve meşruh yedine bir kıt'a hüccet-i 
şer' i yy e i 'ta olınup bu takdirde işbu hüccet kül liyen nehy 
ve battala keşf kı l ındığı balasıyla işbu mahalle şerh viril
di. 

Fl 3  Zi' l-hicce sene 1 230 [6 Kasım 1 8 1 5] 

Darü' l-hi liifeti' l-aliyye Kostantin iyyetü ' l-mahrniyyede 
Unkapanı dahi linde Şüca'eddln mahallesinde vakı '  S ıdkı 
Paşa hanesi dimeğle arif menzil-i keblr derunına c<lr'l zik
ri ati ma-i lezlzün irsen mal iki İbrahim Efendi bin All 
Beğ tarafından ber veeh-i ati hususa vekll oldığı ei-Hacc 
İbrahim Ağa bin Süleyman ve İbrahim Ağa bin Hasan şe
hadetleriyle sabit olan Hafız Mehmed Efendi bin el-Hacc 
Abdurrahman mec lis-i şer' -i hatir-i lazımüt-tevkTrde 
mahmiyye-i mezbı1rede Aksaray civarında Kızı lınaslak 
kurbında Alim Beğ mahal lesinde kain lede ' l-ahiill ve
' 1-clran ma' lı1mu' l-hudı1d bir bab menzilün bi ' l - iştirakı
' s-seviyy malikleri o lup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafız
ları sabıka Kaimmakam Mustafa Paşa mühürdan Nu'man 
Efendi bin Mehmed kendi tarafından asi zevcesi Ümmü
gülsüm Hatı1n ibnet-i Abdul lah tarafından tasdika vekil i 
olan muma i leyh Nu'man Efendi mahzarında bi ' l-vekiUe 
ikrar ve takrlr-i kelam idüp müvekki l i.im muma ileyh İb
rahim Efendi'nün yedinde olup işbu tarih-i kitab senesi 
Cumade' l-evvel 'inün yedinci gün i  tarihiyle müverraha bir 
kıt'a hüccetde tafsll ü beyan olındığı üzre derun-ı men
zil-i mezbı1ra cari ma-i lezlzün menba' ı olup merhum-ı 
müşarun i leyh Sıdkı Paşa hayatında Havass-ı refi'a ka
zas ına tabi ' Cebeci karyesinde kendi malıyla abar-ı mü
te 'addide hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u 
tahsil itdürdiği suyını bin el l i  dokuz tarihinde erbab-ı mi
yah ma'rifetleriyle ba'de ' l-vezn tarnın ve kami l  üç ma
sura suyın ı  ol mahalle karib Kırkçeşme suyı yol ına izn-i 
müteve l l iyle ba'de' l - i lhak bir masurasın ı  hakk-ı mecra 
içün al ıkon ı lup baki kalan iki masura suyın ı  mahmiyye-i 
mezbı1ra dahil oldukda mahall- i  ınünasibden ifraz ve sa
l ifü ' l-beyan Unkapanı dahi l inde Şüca'eddln mahallesinde 
kain sakin oldukları menzil leri derGnına ta'yin ve icra 
itdi.irdükden sonra müşarun i leyh irtihal-i beka itdi.ikde 
menzi l-i mezbGr i le derGnına cari iki masura ma-i l ezlz-i 
mezkGr Süleyman Paşa'ya ba'de't-teınllk ol dahi fevt ol
dukda mi.ivekki lüm mGma i leyh İbrahim Efendi'nün ceddi 
M1rahı1r-ı sani Ahmed Ağa'ya temllk ol ınup ol dahi fevt 
oldukda sulbi keblr oğlı All Beğ'e mevrGs olup ol dahi 
fevt oldukda sulbi keblr oğlı ve hasren varis-i vahidi mü
vekki lüm mGma ileyh İbrahim Efendi'ye ba hüccet-i 
şer' iyye ınevrGs olınışdı hala irsen malik oldığı iki ma-
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sura ma-i lezizün !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle ı1 1Sf ma
surasını ifraz ve bey' murad eylediğinde mahmiyye-i 
mezbCırede olan çeşmeha vü menazi l ve mahall-i saireye 
cereyan iden bi' l-cümle sularun kuyCıdatı Haslar mahke
mesi sici l iatında mastur u mukayyed ol ınup ma-i lezize 
dair iktiza iden hücec-i şer' iyyesi mahkeme-i mezbure
den gayrı mehakimde tahrlr ü temhir olmması ba emr-i 
ali memnCı' aldığı şürCıt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü
seccel i Kethuda-yı rah-ı abi e l-Hacc İbrahim vesair zeyl-i 
sahifede masturü ' l -esami evkaf-ı selatlıı-i salife serbölük
leri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle 
tarafeynden Icab ve kabCıl i  havl şürCıt-ı müfsideden ari 
bey '-i bat-ı sahih-i şer'! i le ınılma i leyh Nu'man Efendi 
ve halileleri muma i leyha Ümmügülsüm Hatun ale' l- işti
raki 's-seviyy iki yüz e l l i  guruş semen-i medfü' ve mak
buza bi ' l-vekale bey ' u temlik eylediğinde ol dahi iştira 
ve temellük ve kabul idüp fima ba'd nısf masura ma-i le
zlz-i müfrezede müvekkilüm mfıma i leyh İbrahim Efen
di'nün aslen ve kat'an alaka ve medhali kalmayup lağm ü 
kanavatma tebe' iyyetle muma i leyhimanun ale' l-iştira
ki' s-seviyy mülk-i müşteraları oldukdan sonra ber veeh-i 
muharrer mal ik oldukları n ısf masura ma-i leziz-i müfre
zeyi mahmiyye-i mezbürede Aksaray civarında Katib ca
mi '- i  şerifı ittisalinden ifraz ve salifü ' z-zikr Alim Beğ 
mahal lesinde vakı ' mutasarrıfan oldukları menzil leri de
rünına ta'y'in ve İcra eylesünler dikdükde gıbbe't-tasdiki
' ş-şer'l ma vaka'a bi 't-taleb ketb al ındı . 

Fi 23 Ca sene 1 2 1 8  [ 1 0  Ekim 1 803] 

ŞühCıdü' l-hai: 
Sabıkün 

314/4212 Paşakapı 'sında, Karaki Hüseyin malıallesin
de, Reisülküttap Avni Efendi vakfından menzile ve de
rununa cari Kırkçeşme katmalarından yarım masura 
suya günlük bir akçe icarele ile Melımet Ağa 'nın müte
velli temessüki ile tasarrufını lıavi lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Mehmed Emin Efendi'nün 

[Derkenar] Derün-ı haüccetde muharrer menzi l  i le derCı
nma car'i n ısf masura ma-i lezizün mutasarrıfları Mehmed 
Emin Efendi ve damadı es-Seyyid e l-Hacc All Ağa men
zil-i mezkür i le ma-i mezkfırı Tosun Paşa kerimesi Had'i
ce Hanım'a ba ma' rifet-i mütevelll ferağ ve kasr-ı yed ey
ledüklerini müş'lr istihkamını hav'i hüccet i ' ta ol ınup işbu 
hüccet kül l iyen tehi ve batıala kıl ındığı işbu mahalle şerh 
virildi . 

Fi 3 R sene 1 246 [2 1 Eylül 1 830] 
Darü' 1-hilafeti '  1 -aliyye Kostantiniyyetü' 1-mahmiyyede 
Paşakapusı kurbında Aydınzade tekyesi civarlarında Hü-
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seyin Ağa mahallesinde vakı '  Relsülküttab merhum Avnl 
Efendi vakfı musakkafatından Hacer Hanım menzil i  di
meğle arif lede ' l-aha.ll ve' l -dran ma'h1mu ' l-hudud ve
' 1-müştemilat bir bab menzil yevmiyye bir akçe icare-i 
müeccele i le b i' l- icareteyn mutasarrıfı olup i şbu [kitab-ı] 
sıhhat- i nisabun hiifızı Mehmed Emin Efendi bin Mustafa 
tarafından ber veeh-i ati hususı takrlre vekil-i şer'lsi olan 
Bostan) Hasan Ağa bin Abdul lah mecl is- i  şer'-i hatir-i 
lazımü 't-tevklrde b i '  1-vekale takrir-i k e lam ve ta 'bir-i a
n i ' l-meram idüp müvekkilüm muma i leyh Mehmed Erni'n 
Efendi'nün işbu yedinde olup bin iki yüz on yedi senesi 
Muharrem'inün on yedinci gün i  tarihiyle müverraha 
vakf-ı mezburun b i ' l-meşruta mütevel llsi olan Fatıma 
Hanım'un imzasıyla mümza bir [kıt'a] temessük hamişin
de muharrer menzil- i  mezbur derunına cari Kırkçeşme 
suyından nısf masura ma-i lezizün bundan akdeınce mu
tasarrıfesi mfıma i leyha Hacer Hanım'un menzil- i mezbur 
i le müştemi latından nı sf masura ma-i lezlz-i mezkurı ken
di hüsn ü rızasıyla müvekki l- i  muma i leyh Mehmed Erni'n 
Efendi'ye ferağ-ı mu'teber-i kat ' i  i l e  ba re'y-i mütevel ll 
ferağ u tefvlz eylediğinde müvekkil- i  muma i leyh dahi te
fevvüz ve kabul eylediğini müş'lr mütevel liye-i muma i
leyha Fatıma Hanım'un memhuren i 'ta eylediği temessüki 
mantukınca dahi l- i havza-i tasarrufı olmağla istihkamı 
havl kıbel-i şer'den dahi hüccet-i şer' iyye tahrlr olınmak 
müvekkil-i muma i leyh Mehmed Erni'n Efendi 'nün matlU
bıdur diyü ibraz eylediği temessük-i mezkura ba'de'n-na
zar vekil- i mezburun min kül l i ' l-vücuh takrlri meşruhası
na mutabık ve nefsü' l-emre muviifık bul ındığından ma'a
da mahmiyye-i mezburede olan b i ' l-cürnle menazil ve 
mahall-i saireye cereyan iden su larun kuyudiitı Haslar 
mahkemesi s ic i l iatında mastur u mukayyed olup ma-i le
zize dair iktiza iden hücec-i şer' iyyesi mahkeme-i mezbu
reden gayrı mehakimde tahrlr ü temhlr olmması ba emr-i 
all memnu' oldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
l i  ecl i ' l-istihbar mec lis-i şer' a hazırfın olan hala Hassa su 
nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda
yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim ve zeyl-i sahifede mastu
rü ' l-esami evkaf-ı seliitin- i  salife serbölükleri vesair ha
deme-i rah-ı abilerden istifsar ve İst ihbar olındukda fı
' 1-haklka mahmiyye-i mezburede Paşakapusı kurbıncia 
Aydınzade tekyesi civarında sal ift.i ' l-beyan Karaki Hüse
yin Ağa mahallesinde merhum Avnl Efendi vakfı muza
fatından lede' l-ahali ve' l-ciran ma'lumu ' l-hudud ve
' 1-müştemi lat Kırkçeşme suyından ı1 !Sf masura ma-i lezlz 
yevml bir akçe icare-i müeccele i le ber muceb-i temessük 
müvekki l- i  muma i leyh Mehmed Erni'n Efendi'nün taht-ı 
tasarrufında oldığını her biri bi ' l-icma' ve' l-ittifak ala ta
rlk i ' ş-şehade haber virmeleriyle vakı ' u ' l-hal hıfzen l i
' 1-makal işbu veslka-i enlka ve ist ihkamen hüccet tahrir 
ve l i  ecl i ' s-sened muma i leyh Mehmed Erni'n Efendi ye-
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d ine i 'ta o l ındı .  
Fi' l-yevmi' s-salis  ve ' l-işrin min Cumade' l-evvel sene 
seb'a aşrete ve mieteyn ve elf 

[23 Cumade' l-evvel 1 2 1 7] [lO Ekim 1 803] 
Şühfıdü' I-hai : 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah- ı  ab 
Es-Seyyid e l-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Mehmed Reşld Ağa Serbölük-i Saray-ı cedld 

314143/1 Haslar kazasında Kömürcü Belgrad köyünde 
Yorgi zimmi tarlasından /ıasıl, Çiftelıavz yolu katmala
rından, Hoca Paşa'da Bobyar mahallesinde menzile ca
ri bir buçuk masura suyun sahibi Ebubekir Efendi ta
rafından, Rifat Sali/ı Bey 'e satlığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Rif'at Salih Beğ 
[Derkenar] Derün-ı hüccetde muharrer bir buçuk masura 
ma-i lezizün maliki Rif'at Salih Beğ ma-i mezbfırı Hacce 
Zeliha ve Hacce Fatıma kadınlar ile Fatıma Hanım'a a
le' l-iştiraki 's-seviyy bey ' idüp yedierine hüccet i 'ta olm
dı .  

Fı 3 Receb sene [ 1 ] 222 [6 Eylü l  1 807] 
Darü' l-hiliifeti ' l-aliyye Kostantiniyyetü ' l-mahmiyyede 
Hace Paşa kurbında Hobyar mahallesinde vakı '  lede' l-a
hiill ve' l-ciran ma' lı1mu ' l-hudı1d ve' l-müştemilat menzi l 
derfınına cari zikri ati ma-i lezizün mal iki olan hala Darb
hane-i amire emini Ebubekr Efendi bin (boş) tarafından 
ber veeh-i ati husfısı ikriir i ' ta-i hüccete vek'il oldığı İbra
him Beşe bin Hüseyin ve Hasan Beşe bin Mehmed şeha
detleriyle sabit olan Mustafa Ağa bin Mehmed mecl is-i 
şer'-i hatir-i lazimü ' t-tevklrde hacegan-ı Divan- ı  hüma
yı1ndan hazine kethudası olup işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun 
hiifızı Hidayet Paşazade Rif'at Salih Beşe tarafından ber 
veeh-i atı husus-ı meymenet-mahsfısların ı  tasdlka vekil-i 
şer'lieri olan el-Hacc İbrahim Ağa bin Osman mahza
rında bi ' l -vekale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp mü
vekki lüm mfıma ileyh Ebubekir Efendi'nün işbu yedinde 
olup bin iki yüz bir senesi Zi ' l -ka 'de'sinün biri nci güni 
tarihiyle müverraha bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsll ü 
beyan olmdığı üzre asrında rikab-ı hümayfın haseki ağa
l ığı hidmetiyle şeref-yab olan All Ağa hayatında bin sek
sen iki senesi Rebl 'u' l-ahir'inün dördünci güni Havass-ı 
aliyye kazası muzafiitından Kömürci Belgrad karyesi hu
dfıdı dahi l inde vakı ' Yorgi zimml tarlası dimeğle arif ki
mesnenün mülkine ittisalden ari mevzı '- ı  hallde kendi 
mal ıyla müceddeden abar-ı müteferrika hafr ve tahte-
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' !-arz !ağın ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği ma-i Je
zizi tarih-i mezbfirede erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz 
ve' 1-keşf tam m ve kami l  ve rev an üç masura ma-i Jeziz-i 
carisini ol mevzı 'a karlb Çiftehavz yol ına izn-i müte
vell iyle i lhak u idrac itdürdüp bir masurasını hakk-ı mec
ra içün alıkonı lup baki kalan iki masura ma-i lezlz-i mez
burı mahmiyye-i mezbfira dah i l  oldukda mahall-i müna
sibden ifraz ve Hace Paşa'da Meydancık kurbında Hob
yar mahallesinde kain sakin oldukları menzi l-i mezbfir 
derfinma ba'de't-ta'yln ve' l-icra iki masura ma-i l eziz-i 
mezburı ınenzi l-i mezbfir i le  ma'an Hacce Emetul lah Ha
nım ibnet-i Abdül latlf Beğ'e bey' ol dahi ceddi merhum 
Ahmed Paşa'ya bey' idüp ol dahi i le ' I -vefat malik olup 
ba'de vefatihl sulbiyye keblre kızı ve hasren varisesi 
muma i leyha Hacce Eınetul lah Han ım'un val ideleri mer
huıne Hacce Rukıyye Hanım ibnet-i (boş) ba'de't-temJik 
ol dahi ınüteveffıye oldukda sadriyye keblre kızları ınG
ma i leyh Hacce Emetullah Hanım i le Hacce Zel'iha ve 
Raşide ve Sel'iıne ve Zekiyye hanımiara ba'de' l-mevrfis 
verese-i mezbura andan her b iri menzil - i  mezbur i le de
rfinına cari ma-i leziz-i mezburdan h isselerirnizi ınılma i
leyha Hacce Eınetul lah Hanı ın'a ba'de' l-bey ' ol dahi 
mecmu ' menzi l- i mezbfir i le  ma-i leziz-i mezbfira malike 
oldukdan sonra !ağın ü kanavatma mikdar-ı ınu'ayyen 
hissesine tebe' iyyet i le nısf masurasını erbab-ı ıniyah 
ma'rifetleriyle ba'de' l -ifraz bin yüz doksan üç senesi 
medine-i mezbfirede Halid  bin Zeyd Ebi Eyyfib el-Ensari 
radiyallahu anhu hazretlerinün türbe-i münevvereleri ci
varında medfOn merhum Abdül latlf Beğ'ün merkadi itti
salinde kain sebllleri derunma ta'yln ve icra itdürdüp mu
ma i leyha Hacce Emetul lah Hanım'un yedinde baki kalan 
bir buçuk masura ma-i lezlz dahi menzil - i  mezbfir i le ma
'an ınerküın Çelebi Mehıned Ağa'ya ba'de' l-bey ' ol dahi 
tarih- i hüccet-i ınübaya'da Eyına Hanım ibnet-i ei-Hacc 
Mehmed'e bey ' ol dahi menzil- i ınezbur i le derunına cari 
bir buçuk masura ma-i leziz-i ınezbfirı ınüvekkilüın mu
ma i leyh Ebubekir Efendi'ye bey ' itdükden sonra müvek
kilüm ınılma i leyh Ebubekir Efendi menzil- i ınezburı 
bundan akdeınce müvekkil- i ınılma i leyh Rif'at Salih 
Beğ'e ba re 'y-i mütevel ll ferağ u tefviz idüp derfınma cari 
bir buçuk masura ma-i leziz-i mezkfırı dahi bey' ınurad 
eyledüklerinde mahmiyye-i mezburede olan bi ' l-cümle 
çeşıneha vü menazil ve mahal l-i saireye cereyan iden 
sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u 
mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hücec-i şer' iy
yesi erbab-ı ıniyah ına'rifetleriyle mahkeme-i mezbure
den gayrı mehakimde tahrlr ü teınhlr olmması ba emr-i 
all ınemnu' oldığı şürut-ı ıner' iyyesinden old ığma binaen 
hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa i le Ket
huda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve zeyl- i  sahifede 
mektubü' l-esami evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesa-
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ir sikat-ı sahlhatü' l-kel imat haderne-i rah-ı abiler ihbar ve 314143/lc 
ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabfıl i  havl şürfıt-ı �);i.;LI._· �t;�_ FJ�'.v),;,v--v� . .f.f.l.•.:--..- ,!1t�.l" 
müfsideden ari ba hüccet-i şer') i le müvekki l -i ınılma i- . . . 
leyh Rif' at Sal ih  i le beynlerinde ma'lum semen-i medfı1' u /.•Y., o"'. J � � -. _ .  .t, J _;,_, ;.ti/ j '�; ·:-_._;,.;.,�cl .,)t 
ve makbı1za bey ' u temllk eylediğinde anlar dahi ber . � · ., �' :t · /; . . 1 • 1 • 1 

• 
• • , • •  

veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabUl idüp fima ·J "'="" • 1 � v;. -"= /ı  1 J .?.  ./" . · :· , · !..;- v ·' . · .:,_ J'� 
ba'd derun-ı menzi l-i mezbfıra ta'yln zemanından i la ha- ,r�:.:.�t;.J.;/-."r.; �:,J,> )p;{J:, j.,t ·; : ·:, · 1 1 ,)/. 
ze' l-an mevcud olan bir buçuk masura ma-i lezlz-i mez- .. :.,: 1 t. : , • 1 . , • . / < ... ;;: t;'J"'f " kur müvekkilüm mu ma i leyh Ebubekir Efendi'nün asi en -' r'. < - '/  ,P)� 1 t.1 �/�·er-�:, j. :.t_ (?-·;..,...J. ,.·.r,t".r _.i(, 
ve kat'an alaka ve medhal i kalmayup lağm ü kanavatma r};'U:f- -/� !..:...•' 1 .l · 

. �/ r .' · · , • : : tebe'iyyetle müvekkil- i mfıma i leyh Rif' at Sal ih Beğ'ün '11 ıf.,IJ - ·f..A · '-!' · t', �-�" ":'...#�;��.,.) �;� 
mülk-i müşterası ve hakk-ı sırfı olmağla devlet [ü] ikbal '--· ·----· -

i le tasarruf buyursunlar didükde gıbbe't-tasdlki ' ş-şer'l ma 
vaka'a bi ' t-taleb ketb al ındı . 

F1 28 Cumade' l-evvel sene 1 2 17 [26 Eylül 1 802] 

Şühudü' ı-hal : 
Sabıkün 

31414312 Haslar kazasında, Çiftehavz 'da Kurudere 
mevziinden lıasıl Kırkçeşme katmalarından, Hoca Pa
şa 'da Kalıveci Abdu/la/ı Ağa çeşmesi vakfina günlük üç 
akce ile icareli bir çuvaldız suyun mutasarrıfi Mustafa 
Ağa 'nın, Azime Hanım 'aferağ ettiğine dair yedine veri
len hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Azime Hatun ..... ·i· -:) 

Darü' 1-hilafeti' 1-ali yy e Kastantini yy e tü' 1-mah mi yy ed e 
Hace Paşa kurbında Karakl Hüseyin Çelebi mahallesinde 
vakı' ashab-ı kuzatdan Kahveci ei-Hacc Abdul lah Ağa 
bin Mustafa'nun müceddeden bina ve ihya eylediği çeş-
mesi vakfı musakkafatından mahalle-i mezburede kain 
lede' l -ahall ve' l-ciran ma' lı1mu ' l-hudı1d ve' l-müştemi lat 
bir bab vakf menzil yevrnl üç akçe icare-i müeccele bi
' 1-icareteyn mutasarrıfesi olup işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun 
hafizesi umdetü' l-muhadderat Azlme Han ım ibnet-i 
el-Hacc Abdurrahman tarafından ber veeh-i ati hususı 
takrlre vekll aldığı zatı arifan es-Seyyid Mustafa Beşe bin 
Süleyman ve es-Seyyid All Beşe bin Hal'il şehadetleriyle 
sabit olan Hafız ei-Hacc Mehmed Efendi bin Ahmed 
meclis-i şer' -i hatir-i lazımü ' t-tevkTrde b i '  1-vekale takrir-i 
kelam ve ta'bir-i ani ' I-meram idüp müvekkilem ınılma 
i leyh Azlme Hanım'un işbu yedinde olup bin yüz seksen 
dört senesi Receb'inün yiğirmi dördi.inci gi.ini tarih iyle 
müverraha bir kıt'a su hüccetinde ve bin iki yüz on yedi 
senesi Cumade' l-evvel ' ini.in yiğirmi yedinci güni tarih iyle 
müverraha vakf-ı mezburun kaimmakam-ı mütevel llsi o-
lan işbu hazır bi ' I-mecl is es-Seyyid Mehmed Ağa bin 
es-Seyyid Mustafa'nun imzasıyla mümza ve hatmiyle 
mahtum bir kıt'a temessük hamişinde tafsll ve tasrlh o
lundığı i.izre derun-ı menzile cari ma-i lezizün menba' ı o-
lup asrında Kassabbaşı Ebubekir Ağa'nun Havass-ı al iyye 

. 1 . �-·· ..•. 
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kazasında Çiftehavz nam mahallde Kurıdere içinde ki
mesnenün mülkine ittisalden ari mevz ı ' -ı halide hafr u a
bar'3 itdürdiği suyını mahall-i mezburede Sultan Süley
man suyı yolına izn-i mütevel l iyle i lhak eylediği suyın
dan mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyet i le bir ma
sura ve bir çuvaldız ve bir h i lal suyından müfrez derun-ı 
menzil-i mezbura cari bir çuvaldız ma-i leziz bundan ak
demce b i ' l -icareteyn mutasarrıf olan Mustafa Ağa bin İs
ma'll kendi hüsn ü rızasıyla menzil-i mezbur ile müşte
milatından derunına cari bir çuvaldız ma-i leziz-i mezklırı 
müvekkilem muma i leyha Azime Hanım'a ferağ-ı mu'te
ber-i kat 'i i le ferağ u tefviz eylediğinde ol dahi ber vech
muharrer tefevvüz ve kabul eylediğini müş'ir mütevel li-i 
muma i leyhün memhlıren i 'ta eylediği temessüki mantu
kınca dahil-i havza-i tasarrufı olmağla husus-ı mezbura 
vuküf- ı  tarnınları olan erbab-ı miyahdan sual ve hakikati 
üzre müvekkilem muma ileyha Azime Hanım'un yedine 
istihkamı havi kıbel-i şer'den bir kıt' a hüccet tahrir olm
mak mi.ivekkilem muma i leyhanun matlub ıdur diyü ibraz 
eylediği temessük-i mezkura ba'de'n-nazar vekil-i mez
burun min kül l i ' l -vi.iclıh takririne mutabık ve nefsü' l-em
re muvafık bul ındığından ma'ada ınahmiyye-i ınezburede 
olan çeşmeha vi.i menazil ve mahall-i saireye cereyan i
den cemi '  sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sicil latın
da mastur u mukayyed olup ma-i lezize dair iktiza iden 
hücec-i şer'iyyesi mahkeme-i mezblıreden gayrı meha
kimde tahrlr ü teınhlr o l ınması ba emr-i all ınernnu ' ol
dığı şi.irlıt-ı ıner' iyyesinden oldığına binilen l i  ec l i ' l-ihbar 
mecl is-i şer'a hazırlın olan hala Hassa su nazırı fah
ru ' l -akran Mustafa Ağa tarafından vekil-i ınüsecceli Ket
huda-yı rah-ı abi e l-Hacc İbrahim ve zeyl-i sahlfede mu
harrerü' l-esarni evkaf- ı  selat'in-i sillife serbölükleri vesair 
hadeıne-i rah-ı abilerden istifsar ve İstihbar ol ındukda fı
' 1-hakTka mahmiyye-i mezburede Hace Paşa kurbında 
Karakl Hüseyin Çelebi ınanallesinde kain merküm Kah
veci Abdul lah Ağa çeşmesinün vakfı ınusakkafatından 
yevınl üç akçe icare-i ınüeccele i le menzil - i  mezbur deru
nma kadim yol i le bir çuvaldız ma-i lezlzün bundan ak
demce mutasarrıfı mezbur Mustafa Ağa bin İsma'il kendi 
hüsn-i rızasıyla menzil-i mezkur i le ma-i lezlzi ınüvek
kile-i muma ileyha Azime Hanım'a ferağ-ı mu'teber-i 
kat '! i le ba re'y-i mütevel li ferağ u tefviz eylediğinde ol 
dahi tefevvüz ve kabul idüp ol vechile müvekki le-i muına 
i leyha Azime Hanım'un ber ınuceb-i teınessük uhdele
rinde oldığın ı her biri b i ' l-ihbar ve' I-ittifak ala tarlki 'ş-şe
hade haber virmeleriyle hıfzen l i ' l-makal işbu vesika-i e
nlka ketb ve l i  ecl i ' s-sened ınüvekkile-i ınuına i leyha A
zime Hanım yedine i ' ta ol ındı . 

Fi 7 Cumade' l-ahir sene 1 2 1 7  [ 1 5  Ekim 1 80 1 ]  

13 hafr-ı iibar 
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Şühudü' t-hat :  
Es-Seyyid Mehmed Reşld Serbölük-i saray-ı cedld 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Hüseyin Efendi Katib-i riih-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Es-Seyyid Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
İbrahim Çavuş Hallfe-i rah-ı ab 
ve gayruhum 

314144/1 Haslar kazasında, Küçükköy 'de İstanbul ta
raft ile Bağlar arasından h asıl Ayasofya suyu yolu kat
malarından Balıçekapusı 'nda Elvanzade mahallesinde, 
bir çuvaldız suyun sahibi Mustafa Ağa tarafindan, Ayi
şe Hanım 'a satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Kassabbaşı zevcesi Ayişe Hanım'un 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur bir çuvaldız ma-i 
lezize mutasarrıfe Ayişe Hanım ma-i mezkurı müsl ime 
bey' itmek üzre Sarraf Yorgaki zımmlye bey' idüp ye
dine hüccet v irildiği işbu mahalle şerh virildi. 

Fl 3 Ca sene 1 235 [ 1 7  Şubat 1 820] 
Darü' l-hiliifeti ' l-aliyye Kostantiniyyetü ' l-mahmiyyede 
Bağçekapusı dah i linde Elvanzade mahallesinde vakı '  sa
bıka Sadr-ı all kethudası merhum Abdul lah Efendi hanesi 
dimeğle arif lede' l -ahali ve' l -clran ma' lı1mu ' l -hudı1d ve
' 1-müştemilat menzil i le derCınına cari zikr-i ati ma-i lezl
zün el-yevm maliki olan Dergah-ı all kapucıbaşı larından 
olup hala Devlet-i aliyyede Hassa kassabbaşıs ı  Mustafa 
Ağa bin Abdurrahman tarafından ber veeh-i ati hususı ik
rar ve i 'ta-i hüccete vekll o ldığı es-Seyyid Mustafa Beğ 
bin es-Seyyid Süleyman ve es-Seyyid All Beğ bin 
es-Seyyid Halil şehadetleriyle ber nehc-i şer'l sabit olan 
Hiifız ei-Hacc Mehmed Efendi bin Ahmed medine-i Haz
ret-i Ebi Eyyı1b el-Ensari mahallesinde mecl is-i şer'- i  ha
tlrde müvekkil- i ınılma i leyhün zevce-i medhı1le[tün] bi
hası olup işbu kitab-ı sıhhaf4 sıhhat-nisabun hiifizesi fah
ru ' l-muhadderat Ayişe Hanım ibnet-i All tarafından ber 
veeh-i ati hususı tasdlka vekil-i mürsel i  olan es-Seyyid 
Mehmed Tahir Efendi b in es-Seyyid Mustafa mahzarında 
bi ' l-vekale ikriir ve takrir-i kelam idüp müvekki lüm mu
ma ileyh Mustafa Ağa'nun işbu yedinde olup bin iki yüz 
on yedi senesi Muharrem'inün gurresi tarihiyle müverra
ha bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsll ü beyan olmdığı 
üzre derun-ı menzil- i mezbı1ra cari ma-i lezizün menba' ı 
olup asrında Hassa su nazırı hal-i hayatında Havass-ı re
fi'a kazasında Küçükköy İstanbul tarafında köpriden aşa
ğı lağm ağzından Bağlara varınca kendi mal ıyla hafr u ii-

14 "sıhhat" mükerrerdir. 

9 1  
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bar15 eyled iği sekiz aded bacalardan hası l  ve cem' itdür
diği dört buçuk masura suyını ol mahalle karlb Ayasofya 
suyı lağmına bi izn i ' l-mütevelll i lhak ve kanun-ı şehinşa
h i  üzre bir buçuk masura suyını hakk-ı mecra içün alıko
n ı lup baki kalan dört masura ma-i leziz-i mezkur mah
ıniyye-i mezbura dahi l  oldukda erbab-ı ıniyah ma' rifetle
riyle lağm-ı ınezbfırdan ifraz ve kanavatma tebe ' iyyetle 
şiraen malik olan müderrisln-i kirarndan es-Seyyid Mah
mud Efendi 'ye bey ' ol dahi mahall-i ınezbfırede vakı ' 
müteveffa-yı ınılma i leyh Abdul lah Efendi'ye hayatında 
re'y-i mütevel l iyle ferağ u tefvlz eylediği menzil-i mez
bur arsasına cari oldukdan sonra ınılma i leyh Abdul lah E
fendi fevt oldukda ma-i lezlzi mezbfır !ağın ü kanavatma 
tebe' iyyet i le Yereselerine meVrUS olup anlar dahi ber 
veeh-i muharrer ma-i mezbureyi müvekki l - i  muma i leyh 
Mustafa Ağa'ya menzil- i ınezblırı bii re'y-i mütevel l l  fe
rağ- ı ınu'teber-i kat'! i le ferağ u tefvlz eyledüklerinde de
rfın ına ciir'i nısf masura ma-i lezlz-i ınezkfırı dahi ınü
vekkil-i mfıına i leyh Mustafa Ağa'ya bii hüccet bey ' u 
temllk itmişdi hala derun-ı menzi l-i ınezbura cari nısf 
masura ma-i lezlz-i mezkfırun n ısfını kanavatma tebe' iy
yetle ınüvekki lüm ınılma ileyh Mustafa Ağa'ya bey' mu
rad eylediğinde ınahmiyye-i mezbfırede olan çeşmeha vü 
menazil ve mahal l-i saireye cereyan iden b i ' l-cürnle su
larun kuyCıdatı Haslar mahkemesi sici l latmda mastur u 
mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hücec-i şer' iy
yesi erbab-ı miyah ma' rifetleriyle mahkeme-i mezbure
den gayrı ınehakimde tahrlr ü temhlr al ınması bii emr-i a
ll memnfı' aldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa'nın tara
fından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İb
rahim ve zeyl-i sahifede muharrerü ' l-esami evkaf- ı  sela
tin-i sali fe serbölükleri vesair · si kat-ı sahlhatü' 1-ke l imat 
haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden 
kab ve kabfı li havi şürlıt-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı sa
hih-i şer'! ile ınüvekkil-i mfıına i leyha Ayişe Hanım 
beynlerinde ma' lum semen-i medfı1 ' ve makbuza bey ' u 
temlik eylediğinde anlar dahi ber veeh-i ınuharrer iştira 
ve temellük ve kabul idüp fima ba'd bir çuvaldız ma-i le
ziz-i müfrezede müvekki lüm muma i leyh Mustafa A
ğa'nun aslen ve kat'an alaka ve medhal i kalmayup lağm ü 
kanavatma tebe' iyyetle halllesi müvekki le-i muma i l eyha 
Ayişe Han ım'un mülk-i müşteriisı ve hakk-ı sırfı ol ınağla 
d iledükleri gibi b i '  I-iştiraki ' s-sev i yy mu tasarn fe olsunlar 
didükde gıbbe't-tasdlki 'ş-şer'i ma vaka'a bi 't-taleb ketb 
ol ındu. 

Fı 7 Cumiide ' l-ahir sene 1 2 1 7  [ 1 5  Ekim 1 80 1 ] 
Şühfıdü' l-hal : 
Sabıkün 

IS hafr-1 §.bar 
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31414412 Haslar kazasında Cebeci köyünde, Hasbahce 
yakınlarından /ıasıl, Kırkçeşme katmalarından Unkapa
nı 'nda bir masura suyun salıibi İbrahim Efendi 'nin, beş 
yüz guruşa Giritti Mehmet Refi Efendiye, Mehmet Pa
şa masiağından ifraz etmek üzere ferağ ettiğine dair 
lıüccet kaydı. 

[Der kenar] Bağdad kap u kethudası ınezbur Mehıned Re
fi' Efendi bir masura ma-i leziz-i ınezkurun nısf masura
sını Isparta mütesel l imi es-Seyyid Mehmed Ağa'ya bey' 
eylediği . 

Fı 2 M sene 1 220 [2 Nisan 1 805] 

[Der kenar] Mu ma il ey h Mehmed Refi' Efendi yedinde 
baki kalan nısf masura ma-i leziz-i ınezkurı Mühendese 
hacesı es-Seyyid Hüseyin Efendi'ye bey' eylediğin i ınüş
'lr yedine ınufassal ve meşruh hüccet virildiği işbu ma
halle şerh ol ındı .  

Fı 1 5  B sene [ 1 ] 220 [9 Ekim  1 805] 

Darü' l -hi lafeti ' l-aliyye Kostantiniyyetü' l-mahmiyyede 
Unkapanı dahi l inde Şüca'eddln mahallesinde vakı '  S ıdkı 
Paşa hanesi dimeğle arif ınenzil-i keblr ile derunına cari 
zikr-i ati ma-i lezlzün el-yevm irsen ınaliki İbrahim E
fendi bin e l-merhum All Beğ tarafından ber veeh-i ati 
bey ' i  ikrar ve i 'ta-i hüccete vekll oldığı es-Seyyid 
e l-Hacc Mehmed Ağa bin es-Seyyid Süleyman ve İbra
him Çelebi bin el-Hacc Ebubekir şehadetleriyle sabit olan 
Hafız Mehıned Efendi bin Abdurrahman mecl is-i şer'-i 
hatir-i lazımü't-tevklrde hala kethuda-yı bab-ı vüzera-yı 
izam hacegan-ı Divan-ı hüınayundan olup işbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun hafızı uındetü erbabi 't-tahrlr ve ' l-kalem 
zübdetü ashabi ' t-tastir ve' r-rakam Giridi Mehmed Refi' 
Efendi bin All tarafından zikri ati hususı tasdlka vekil-i 
mürsel i  olan Çukadar All Ağa bin Ahmed ınahzarında 
b i ' l-vekale ikrar ve takrir-i kelam idüp müvekki lüm mu
ma i leyh İbrahim Efendi'nün i şbu yedinde olup bin iki 
yüz on yedi senesi Cumade' l-evvel 'inün altıncı güni tari
h iyle ınüverraha bir kıt'a hüccetde tafsll ü beyan olmdığı 
üzre derun-ı menzile cari zikri ati ma-i lezlzün hiifiri mer
hum ınüşarun i leyh Sıdkı Paşa'nun hayatında Havass-ı re
fi'a kazasına muzafe Cebeci karyesinde Bağçe-i has kur
bında kendi malıyla abar-ı ınüte'addide hafr itdürdiği su
yını el l i  dokuz senesi Zi ' l-ka'de'sinün yiğirıni yedinci gü
ni mahall inde ba'de' l-vezn tarnın ve kamil ve revan üç 
masura ma-i leziz-i carisini ol mahalle karlb Kırkçeşıne 
suyı yol ına izn-i mütevel l lyle ba'de' l-i l hak bir masurasın ı  
hakk-ı ınecra içün al ıkonı lup baki kalan iki masura suyın ı 
mahmiyye-i mezbura dahi l  oldukda mahall- i münasibden 
ifraz ve salifü ' z-zikr Unkapanı dahi l inde Şüca'eddln ma
hallesinde kain sakin oldukları ınenzil-i keblr derunına 
ta'yin ve icrii itdükden sonra ınüşarun i leyh irtihal-i dar-ı 
beka itdükde ınenzil-i mezbur i le derunına cari !ağın ü 
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kanavatma te be' iyyetle iki masura suyını Süleyman Pa
şa'ya ba'de't-temllk ol dahi fevt oldukda müvekkilüm 
mı1mii i leyh İbrahim Efendi'nün ceddi M1rahı1r-ı siinl Ah
med Ağa'ya temllk ol ınup ol dahi fevt oldukda sulbl keblr 
oğl ı All Beğ'e mevrı1s o lup ol dahi fevt oldukda sulbl ke
blr oğl ı ve hasren varis-i vahid i  müvekkilüm ınılma i leyh 
İbrahim Efendi'ye mevrı1s olmışdı hala irsen mal ik aldığı 
iki masura ma-i lezlzi lağm ü kanavatma tebe' iyyetle n ısf 
masuras ın ı bundan akdem ifraz idüp Aksaray'da Kızıltaş 
kurbında Alim Beğ mahallesinde sabıka Kaimmakam 
Mustafa Paşa hazretlerinün mühürdan Nu'miin Efendi i le 
halllesi Ümmügülsüm Hatfın'a iki yüz e l l i  guruş semen-i 
medfı1 ' ve makbı1za bi ' l - iştirak i ' s-seviyy bey ' eylediğİn
de yedinde bir buçuk masura ma-i l eziz baki kalmışdı 
hala yedinde baki kalan bir buçuk masura ma-i lezizün 
lağm ü kanavatma tebe' iyyetle bir masurasını dahi ifraz 
ve bey' murad eylediğinde mahmiyye-i mezbı1rede olan 
çeşmeha vü menazil ve mahal l-i saireye cereyan iden bi
' I-cümle sularun kuyfıdiitı Haslar mahkemesi sici l liltında 
mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hü
cec-i şer'iyyesi erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i 
mezbfıreden gayrı mehiikimde tahrlr ü temhlr al ınması ba 
emr-i all memnfı' o ldığı şürfıt-ı m er' iyyesinden oldığına 
binaen hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafından 
vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rab-ı abi ei-Hacc İbrahim ve 
zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esaml evkaf-ı selat'i'n- i  salife 
serbölükleri vesair haderne-i ralı-ı abiler ihbar ve ma'ri
fetleriyle tarafeynden Icab ve kabı1l i  havl şürfıt-ı müfside
den ari bey'-i bat-ı sahib-i şer'( i le müvekkil-i ınılma i
leyh Giridi Mehmed Refı' Efendi'ye beş yüz guruş se
men-i medfı1 ' ve makbı1za bey ' u temllk eylediğİnden ol 
dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp 
fıma ba'd bir masura ma-i lezlz-i müfrezede müvekkilüm 
mfıma i leyh İbrahim Efendi'nün aslen ve kat'an alaka ve 
ınadhal i kalmayup !ağın ü kanaviitma tebe 'iyyetle mü
vekki l -i ınılma i l eyh Giridi Mehmed Refı' Efendi'nün 
mülk-i müşteriisı oldukdan sonra malik oldukları bir ma
sura ma-i lezlz-i müfrezeyi !ağın-ı mezbfırede Mehıned 
Paşa yokuşındaki maslakdan erbab-ı miyiih ma'rifetleriy
le ifriiz ve sakin oldukları menzil leri derfınına ta'yln ve 
icra buyursunlar didükde gıbbe't-tasd\'ki ' ş-şer'l ma va
ka'a ve b i ' t-taleb ketb al ındı . 

Fı 1 3  C sene 1 2 1 7  [ l l Ekim 1 802] 

Şühudü ' I-hal : 
Sabıkün 

31414511 Haslar kazası Cebeci karyesi Devecioğlı bos
tanı civarında Hanzade suyu ve Paşakemeri arasından 
Kırkçeşme suyolundan Çorbacı kemerine mülhak müf
rez suyun Fatma Hanım tarafındpn Hasan Şakir Bey 'e 
Abdullah Ağa mahallesinde evine bağfatmak üzere sa-
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tıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Derkenar] Vezir Karakulağı Şiikir Beğ'ün ma-i mezburı 
ibra ve cedid duhanibaşısı ei-Hacc Hüseyin Ağa'ya bey' 
eylediği işbu mahalle şerh viri ldi .  

R 2 B sene 1 2 1 8  [ 1 8  Ekim 1 803] 

Darü' l-hilafeti ' l-aliyye Kostantın iyyetü' l-mahmiyyede 
Aksaray kurbında Abdullah Ağa mahal lesinde vakı' lede
' 1-ahall ve' l-ciran ma'lumu ' l -hudud arsa derunına cari 
zikri ati ma-i lezlzün el-yevm mal ikesi olan Fatıma Hatun 
ibnet-i Feyzullah tarafından ber veeh-i ati bey ' i  ikrar ve 
i 'ta-i hüccete vekil ieri o ldığı zat ın ı  arifan el-Hacc Hasan 
Ağa bin Ebubekir ve İbrahim Ağa bin Hasan şehadetle
riyle sabit olan Hafız Mehmed Efendi bin ei-Hacc Abdur
rahman mecl is-i şer' -i hatir-i !azı mü 't-tevkTrde yine mah
miyye-i mezburede Hace Paşa kurbında Elvanzade ma
hallesi ahalisinden olup hala Paşakapusı'nda sadr-ı a'zam 
hazretlerinün karakol luğı hıdmetiyle şeref-yab buyurup 
işbu kitab-ı sıhhat-n isabun hafızı Hasan Şiikir Beğ bin 
(boş) tarafından ber veeh-i ati husus-ı meymenet-mahsus
larını tasdika vekil-i şer'lieri olan Bostan( Hüseyin Ağa 
bin Abdullah mahzarında bi ' l-vekale ikrar ve takrlr-i ke
laın idüp müvekki leın ınuına i leyh Fatıma Hatun'un işbu 
yedinde olup bin iki yüz on yedi senesi Cumade' l-ev
vel ' inün yiğirmi altıncı güni tarihiyle müverrah bir kıt'a 
mübaya 'a hüccetinde tafsil ü tasrih al ındığı üzre derun-ı 
arsaya cari ma-i lezizün menba' ı olup Havass-ı refi'a ka
zasına tabi ' Cebeci karyesi kurbında Devecioğl ı  bostanı 
dimeğle arif mevzı 'da İbrahim Hanzade suyı ve Paşa ke
meri beyninde hası l ve müctemi ' olup Astane-i aliyyeye 
cari Kırkçeşıne suyı yal ından Çorbacı kemerine bi izni
' 1-mütevel ll mülhak bir buçuk masura ma-i lezlzün bir 
çuvald ızını hakk-ı mecra içün alıkanı lup bakT kalan beş 
çuvaldız suyını ınahmiyye-i mezbura dahi l  oldukda ma
hal l- i münasibden ifraz ve salifü ' l-beyan Aksaray kurbın
da Abdullah Ağa mahallesinde kain menzil- i  mezbur ar
sasına ta'ylni zemanından i la haze' l-an cari ve mevcud o
lan beş çuvaldız ma-i lezizi )ağın ü kanavatma te be' iy
yetle bundan akdeın mal ike olan Abide Hanım İbnet-i 
Hüseyin Beğ malike aldığı suyını arsa-i mezkure deru
n ından icra ve müvekki leın ınuına i leyha Fatıma Hatlın'a 
ba hüccet bey ' u temllk idüp ol dahi ınalike aldığı beş çu
valdız suyını bir mahall-i alıara nakl itdürıneksizin n ısf 
masurasın ı bey ' murad eyledükde mahmiyye-i mezbure
de olan çeşıneha vü menazil ve mahal l-i saireye cereyan 
iden bi ' l-cümle sularun kuylıdatı Haslar mahkemesi si
ci l latında mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza 
iden hücec-i şer' iyyesi mahkeme-i mezbureden gayrı me
hakimde tahrlr ü temhlr al ınınası ba emr-i all memnu ' ol
dığı şürlıt-ı ıner' iyyesinden old ığ ına binilen hala Hassa su 
nazırı fahru ' l-akran Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü-
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seccel i  Kethuda-yı rah-ı ab! İbrahim Ağa ve zeyl-i sahife
de mastilrü' l-esam1 evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri 
vesair haderne-i ralı-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tara
feynden kab ve kabill i  havl şürfıt-ı müfsideden ar! bey'-i 
bat-ı sahlh-i şer'l ile müvekki l - i  milma i leyh Hasan Şiikir 
Beğ'e iki yüz el l i  guruş semen-i medfil ' ve makbilza bey ' 
u temllk eylediğinde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira 
ve temellük ve kabul id üp fima ba'd nı sf masura ma-i le
ziz-i müfrezede müvekkilem milma i leyha Fatıma Ha
tiln'un asla ve kat 'an alaka ve medhali kalmayup !ağın ü 
kanavatma tebe' iyyetle müvekki l- i  milma i l eyh Hasan 
Şiikir Beğ'ün mülk-i müşteriisı ve hakk-ı s ırfı oldukdan 
sonra müvekkil- i mfıma i leyh Hasan Şiikir Beğ ber veeh-i 
muharrer şiriien malik aldığı nısf masura suyını mahmiy
ye-i mezbilrede Ayasofya kubbesinden tefrlk ve Paşaka
pusı'nda Başteriizfıdan El van cami ' -i şerifinde Kassiibbaşı 
teriizüsından erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve mü
vekki l- i  mfıma i leyh Hasan Şiikir Beğ'ün sakin oldukları 
sa'adethiinelerine ta'yln ve icra buyursunlar didükde gıb
be' t-tasdlkı 'ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb al ındı .  

Fi 15 Cumade ' l-ahi r  sene 1 2 1 7  [ 1 3  Ekim 1 802] 

Şühüdü ' I-hat : 
Es-Seyyid Mehmed Reşld Serbölük-i Saray-ı cedld 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Fahru' 1-eşbah Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
İbrahim Halife Çavfış-ı riih-ı ab 
Mehıned Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
EI-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  

314/4512 Haslar kazası Cebeci karyesi Bahçe-i hassada 
lıasıl olan sudan Kırkçeşme suyuna mü/lıak suyun İb
rahim Efendi tarafindan Ümmügülsüm Hanım'a sarnı
cına bağiatmak üzere satıldğına dair /ıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Ümmügülsüm Hanım 
[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
tezize Mühendishane-i hümayilnun dördünci hacesi Ab
dülhallm Efendi şiraen mal ik aldığını mübeyyin istihka
mı havl hüccet-i şer' iyye i ' ta al ındığı kaydı balasıyla işbu 
mahalle şerh al ındı .  

Fi 2 1  R sene 1 249 [7 Eylü l 1 833] 
Darü' 1 -h i lafeti' 1 -al i yy e Kostantın iyyetü' 1-mahrni yy ed e 
Unkapan ı dah i l inde Şüca'eddin mahal lesinde S ıdkT Paşa 
hanesi dimeğle arif ınenzil derfınına cari zikri atı ma-i 
lezizün el-yevm irsen maliki olan İbrahim Efendi bin All 
Beğ tarafından ber veeh-i ati bey ' i  ikrar ve i 'ta-i hüccete 
vekll aldığı es-Seyyid e l-Hacc Mehmed Ağa bin es-Sey
yid Süleyman ve İbrahim Çelebi bin el-Hacc Ebubekir 
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şehadetleriyle sabit olan Hafız Mehmed Efendi bin 
el-Hacc Abdurrahman mec lis-i şer'- i  hatir-i lazımü't-tev
kirde yine mahmiyye-i mezbfırede Daltaban çeşmesi kur
bında Soğan Ağa mahal lesi sakinelerinden olup i şbu ki
tab-ı sıhhat-nisabun hatizesi Ümmügülsüm Hanım ibnet-i 
el-Hacc Ali Ağa tarafından ber veeh-i ati husfısı tasdlka 
vekil-i şer'lieri olan mektfıbl kalemi hulefalarından Meh
med Neclb Efendi bin Hüseyin mahzarında bi' l-vekale 
ikrar ve takrir-i kelam idüp müvekkilüm mfıma i leyh İb
rahim Beğ'ün işbu yedinde o lup bin iki yüz on yedi senesi 
Cumade' l-evvel'inün altıncı güni tarih iyle müverraha bir 
kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsll ü beyan al ındığı üzre de
rfın-ı menzile cari ma-i lezlzün hatiri müşarun i leyh Sıdki 
Paşa hazretleri hayatında Havass-ı refi'a kazasında Cebe
ci karyes inde Bağçe-i hass kurbında kendi malıyla abar-ı 
müte 'addide hafr itdürdiği suyını bin el l i  dokuz senesi 
Zi ' l-ka'de'sinün yiğirmi yedinci güni mahall inde ba'de' l
vezn tarnın ve kami l  ve revan üç masura ma-i lezlz-i cari
sini ol mahalle karlb Kırkçeşme suyı yolına ba izn-i mü
tevel ll ba'de' l- i lhak bir masurasını hakk-ı mecra içün ta
rih-i merkürnda al ıkanı lup baki kalan iki masura suyın ı  
mahmiyye-i mezbure dahi l  oldukda mahall - i  münasibden 
ifraz ve sal ifti'z-zikr Unkapanı dahi l inde Şuca'addln ma
hal lesinde kain sakin oldukları menzll-i keblr derfınına 
ta'yln itdürdükten sonra müşarün i leyh i rtihal-i beka it
dükde menzil- i  mezbfır i le derfınına cari kanavatma tebe
' iyyetle iki masura ma-i lezlz-i mezkfır Süleyman Paşa'ya 
ba'de't-temllk anlar dahi fevt oldukda menzll- i  keblr i le 
derfınına cari iki masura ma-i l ezlz-i mezkur müvekki lüm 
mfıma i leyh İbrahim Beğ ceddi MirahOr-ı sani Ahmed A
ğa'ya temlik ol ınup ol dahi fevt o ldukda sulbl keblr oğlı 
mfıma ileyh All Beğ'e mevrfıs o lup ol dahi fevt oldukda 
sulbl keblr ağl ı ve hasran varis-i vahidi müvekki lüm mu
ma ileyh İbrahim Beğ'e mevrfıs almışidi hala ber veeh-i 
muharrer irsen mal ik aldığı iki masura ma-i lezlzün nısf 
masurasını bundan akdeınce ifraz idüp Aksaray'da Kızı l
ınaslak kurbında Alem Beğ mahallesi ahalisinden olup 
Kaiınmakaın Mustafa Paşa hazretlerinün mühürdarları 
Nu 'man Efendi i le zevcesi Ümmügül süm Hatun'a iki yüz 
e l l i  guruş· semen-i medffi' ve makbuza ba hüccet bey ' u 
temllk ve baki kalan bir buçuk masura suyınun dahi bir 
masurasını bundan akdeınce ifraz idüp hala Bağdad kapu 
kethudası hacegan-ı Divan-ı hümayfından Mehmed Refi' 
Efendi'ye beş yüz guruş semen-i medffi ' ve makbuza ba 
hüccet bey' id üp ve nısf masura ma-i lezizi dahi bey ' mu
rad eylediğinde mahmiyye-i ınezbfırede olan çeşmeha vü 
menazil ve mahall- i  saireye cereyan iden bi '  I-cümle sula
run kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mu
kayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hücec-i şer'iyyesi 
mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehakimde tahrlr ü temhlr 
olmması emr-i all meınnfı' aldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden 
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oldığına binilen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mus
tafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi 
ei-Hacc İbrahim vesair zeyl-i sahifede muharrerü' l-esaınl 
evkaf-ı selatin-i sill ife serbölükleri vesair haderne-i riih-ı 
abiler ihbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden icab ve kab·Uii 
h avi şün1t-ı müfsideden ari bey' -i bat-ı sahlh-i şer'! i le 
müvekkile-i muma i leyha Ümmügülsi.im Hanım'a iki yüz 
el l i  guruş semen-i medfU' ve makbuza bey ' u ternllk ey
lediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük 
ve kabul id üp fima ba 'd yedinde baki kalan ı1 1Sf masura 
ma-i teziz-i mezkfırda mi.ivekki lüm mfıma i leyh İbrahim 
Efendi'nün aslen ve kat 'an alaka ve medhali kalmayup 
]ağın ü kanaviltına tebe' iyyetle müvekki lem ınGmil ileyha 
Ümmügülsüm Han ım'un mü lk-i müşteriisı ve hakk-ı sırfı 
oldukdan sonra müvekki le-i ınılma i leyha Ümmügü lsüm 
Han ım ber veeh-i ımıharrer malike oldığı nısf masura 
ma-i lezlzini salifü ' z-zikr Daltaban çeşmesi kurbında ana 
lağmından ifraz ve ittisalinde vakı '  menzi l leri dereınında 
sarnıc nam kuyuya İcra ve ta'yln eyledi didükde gıbbe
' t-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb o l ındı .  

Fl l 3  C sene 1 2 1 7  [ l l Ekim 1 802] 

Şühfıdü' ı-hal : 
Sabıkün 

31414611 Kanlıfırın yakınında Başeski koliuğu terazi
sinde ana mesleğinden miifrez suyun Anadolu kazas
keri Mehmet Bey tarafindan Ömer Beyefendi'ye Çeraği 
Hamza mahallesinde evine kurşun borularla bağiatmak 
üzere satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Kadiasker-i Anadolı Mehmed Beğ suyı 

işbu kitab-ı müstetab yed-i sa'adetlerine vas ı l  ve hitab-ı 
belağat-nisabı hamil b i ' l-fi ' l  sadr-ı Anadol ı  a' lemü' l-u
melai ' l -fiham cami 'u ' l-ma'kül ve' l-menkül hazihi ' l-fü
rfığ ve' l-usfıl şems-i felekü' l-fezai l  ve' l-me'all alemü
' I- i lm ve ' l-Hüda ekremü ' l-fudala ve'n-nu 'ama zü' l-kad
ri ' r-refi ' sa'adet l i  semahatli faziletli Ömer Beğefendi bin 
e l-merhum el-mebrur el-Hacc Ebubekir Paşa hazretleri 
taraf- ı alllerinden zikri ati husfıs-ı meymenet-mahsusla
rını takrlre vekil ieri oldığı es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa 
bin es-Seyyid İsma'll ve es-Seyyid Ahmed Beşe bin All 
şehadetleriyle sabit olan müvekki l- i mi.işarun ileyh haz
retlerinün imaınet h ıdmetleriyle şeref-yab olan Mehmed 
Selim Efendi bin Abdul lah mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü
' t-tevklrde b i ' l-vekale takrir- i kelam ve bast-ı ani ' I-me
ram idüp ınüvekkil-i müşarun i leyh hazretlerinün yed-i 
kerimanelerinde olup mahmiyye-i İstanbul'da vakı ' cen
net-mekan firdevs-aşiyan ınerhfıın ve mağfıret-n işan Ebu
' 1-feth Sultan Mehmed Han-ı Gazi tabe serahu hazretle
rinün cami ' -i şerlfı şadurvanına cari ma-i lezlzün fazla
sından olmak üzre vakf-ı müşarun ileyhün kai ınmakam-ı 
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mütevelllsi hacegan-ı Divan-ı hümayundan es-Seyyid 
Mehmed Efendi 'nün imzasıyla mümza ve hatmiyle mah
tum bir kıt'a memhur temessük mantukınca Kanl ıfırın 
kurbında Başeski kol luğı terazusında ana mesleğinden i f
raz olınup nısf masura ma-i lezlz-i müfrezeyi müşarun 
i l  ey h hazretlerinün Süleyman'" Selim cami ' -i şerlfı c iva
rında Çeraği Hamza mahal lesinde kain sa'adethaneleri 
derunında cereyan itdürilmek içün bii iriide-i aliyye na
zır-ı vakf-ı müşarun i leyh hazretlerinün emr [ü] ferma
nıyla ta'yin buyrılan nısf masura ma-i lezlz-i mezkı1r 
meslek-i mezburdan ifraz ve müceddeden kurşun borılar 
ferşiyle cereyiin itdüri lüp canib-i vakf-ı müşarun i leyhe 
senevi iki yüz kırk akçe virmek üzre mütevel li-i ınılma 
i leyhün izn in i  havl bin iki yüz on yedi senesi Cuma
de' l-ah ir'inün dokuzuncı gün i tarihiyle müverrah memhur 
temessük mantukınca müşarun i leyh Ömer Beğefendi'nün 
uhde-i tasarrufında olup lakin veeh-i muharrer üzre yed
Ierinde hüccet-i şer' iyyesi olmamağla su al ol ınup haki
kati üzre istihkiimı havl kıbel-i şerden hüccet-i şer' iyye 
tahrlr ve i 'ta ol ın mak matlublarıdur diyü tarih-i mezbı1r 
i le müverrah ma'mulün bih bir kıt'a temmessük ibrazıyla 
vekil- i  mezbı1run min kül l i ' l-vücuh tahririne mutabık ve 
nefsü' l-emre muvafık bulındığından mii'adii mahmiyye-i 
mezburede olan çeşmehii vü menazi l  ve mahal l-i saireye 
cereyan iden b i ' l -cümle su larun kuyudatı Haslar mahke
mesi sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair 
i ktizii iden hücec-i şer' iyyesi erbab-ı miyah ma 'rifetle
riyle mahkeme-i mezbüreden gayrı mehiikimde tahrlr ü 
temhlr olmması bii emr-i all memnu' oldığı şürut-ı mer
' iyyesinden oldığına binilen husus-ı mezbı1ra vuküf-ı 
tamıniarı olup l i  ecl i ' l-ihbar mecl is-i şer'a hiizırun olan 
hala Hiissa su nazırı fahru' l-eşbiih Mustafa Ağa tarafın 
dan vekil-i müsecceli Kethudii-yı rah-ı abi el-Hacc İbra
him ve zeyl-i sahifede mektı1bü ' l-esaml evkaf-ı seliitin-i 
sillife serbölükleri vesair sikat-ı sahlhatü ' l-kel imat hade
me-i rah-ı abilerden istihbar ve ist intiik ol ındukda fı ' 1-ha
kTka vekil-i mezburun biilada tahrir ü beyan eylediği vech 
üzre müvekki l- i  müşiirun i leyh Ömer Beğefendi'nün n ısf 
masura ma-i lezlz-i müfreze-i mezkı1ra marrü' l-beyan 
Başeski kol luğı nezdinde ana mesleğinden ifraz ve ÇeriiğT 
Hamza mahal lesinde viikı' devlethaneleri derfın ına mü
ceddeden ferş o l ınacak kurşun borılar ile i cra ve ta 'yin 
eylediğini ber muceb-i temessük uhde-i tasarrufında al
dığın ı her biri b i ' l-icma ve' l-ittifiik ala tarikı 'ş-şehiide ha
ber virmeleriyle mi.işiirun i leyh Ömer Beğefendi'nün 
yed-i kerimanelerine li ecl i ' l- istihkiim işbu vesika-i enlka 
ketb ü im la ol ındı . 
Fi ' l-yevmi 't-tas i ' i aşere min şehri Cumade' l-ahi r  sene 
seb'a aşrete ve mieteyn ve elf 

'" Sultan 
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Şühudü' I-hal : 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Mehmed Reşld Ağa Serbölük-i Saray-ı cedid 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

31414711 Galata Bebekderesinin batısında bağ içindeki 
meslekden müfrez suyun Kethüda İbrahim Efendi'ye 
yalısına bağiatmak üzere satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Kethuda Beğ'ün 
Husus-ı ati ' l-beyanun mahal linde keşf ü tahrlriyçün sadır 
olan ferman-ı alişana imtisalen savb-ı şer'- i nebeviden 
irsal olman Katibzade mevlana Mehmed Arif Efendi a
tebe-i aliyye-i husrevaniden Hassa su nazırı silalışör-i 
hazret-i şehriyari Mustafa Ağa ve evkaf-ı selatin-i salife 
serbölükleri vesair ehl-i vukiif rah-ı abiler i le mahrı1se-i 
Galata'ya muzafe Bebek deresi verasında canib-i garb ta
rafında kain bağ dereınında zikri ati mesleği üzerine va
rılup zeyl-i veslkada muharrerü ' l -esarni müslirnin huzur
larında akd-i meclis-i şer' -i all itdükde işbu kitab-ı sı lı
hat-nisabun tahrlr u imiasma ba' is ü bad! Devlet-i aliy
ye-i ebediyyü' l -i stimrarda Kethuda-yı rikab-ı hümayCın 
devletili inayetlü İbrahim Efendi hazretleri taraf-ı bahi
rü ' ş-şeretlerinden zikri cal husus-ı meymenet-mahsusla
rını takrlre vekil-i müseccel-i şer'lieri mühürdarlık h ıd
metiyle şeref-yab buyurılan Hasan Efendi bin Ahmed 
mecl is-i ma'kiid-ı mezkCırda b i ' l-vekale takrlr-i kelam ve 
bast-ı an i ' I-meram idüp müvekki lüm müşarun i leyh haz
retleri kendi mal larıyla peksimadhane kurbında sahilha
nelerine i cra içün bi izni' s-sultan! uhde-i tasarruflarında 
olup işbu akd-i mecl is  o lman bağda müceddeden beş a
ded baca hafr ve tahte' l-arz iki yüz altmış  zira' lağm ü 
kanavat i le cem' u tahsil itdürdüp ikinci lağmdan mes
lek-i mezkCıra gel ince ferş o lman yüz el l i  sekiz aded Ar
nabud künki i le icra itdürdükleri ma-i lezlz erbab-ı miyah 
beynlerinde ala vechi '  i-ade ve zn ü ayar ve tahmin ve 
mikdar- ı ınu'ayyen kıbel-i şer'den hüccet-i şer' iyye tahrlr 
olmup ınüvekkilüm ınüşarun i leyh hazretleri yed-i keri
manelerine i 'ta olmmak matlublarıdur didükde nazır-ı 
muma i leyh ve evkaf-ı selatin-i ınazıyye serbölükleri ve
sair ehl-i vukiif rah-ı abiler i le ba'de'n-nazar fi ' l-hakika 
balada zikr o lman bağ derunına müceddeden mallarıyla 
hafr ve tahte ' l-arz lağın ü kanavat i le cem' u tahsil ve icra 
itdürdükleri ma-i lezizün zernan-ı kı l let i  olup erbab-ı mi
yalı beynlerinde tarz-ı ma'ruf ve semt-i me' luf üzre vezn 
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ü ayar ve tahmin-i sahlh i le vezn itdüklerinde tarnm ve 
kami l  üç çuvald ız su mevcı1d bul ınup lakin suyun kesreti 
vaktinde ik i  masura ma-i leziz teraküm ve cari olacağı bi
' I- ihbar zahi r  ü nümayan o ldukdan sonra ber veeh-i mu
harrer ma-i lezlz-i mezkı1r meslek-i merkürndan Derzi
başı Hristaki ve Sarraf Luka ve Hürmüz ve karındaşı Di
mitri ve Dürrizade Efendi'den her birlerinün izn ü icazet
leriyle bağları derı1nından ferş ol ınan üç bin iki yüz kırk 
iki Arnabud künki i l e  salifü ' l-beyan sah i lhanelerine cari 
olmak üzre ba'de't-ta'yln vakı ' hali mevlana-yı ınılma i
leyh mahall inde ketb ü tahrlr ve ma'an ba' s ol ınan üme
na-i şer' le mecl is-i şer'a gelüp her biri ala vukü' ihl inha 
ve takrlr itmeğin ma hüve' 1-vakı '  bi 't-taleb ket b o l ındı . 
Fi ' l-yevmi ' t-tasi '  aşere min şehri Cumade' l-ahi r  sene 
seb'a aşrete ve mieteyn ve elf 

[ 1 7  Eki m  1 802] 

Şühudü' I-hal : 
Bostani Osman Ağa tab i ' - i  N azır 
Es-Seyyid Mehmed Reşid Serbölük-i Saray-ı cedid 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Su nazırı Mustafa Ağa 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
İbrahim Ağa Çavfış-ı rah-ı ab 
ve gayruhum 

31414712 Haslar kazası Belgrad karyesi yakınında 
Kırkçeşme suyoluna mülhak Adliyye camiine bağlı müf
rez suyun Sarayi Hüsnüşah Ayşe Kadın tarafından Ha
zinedar Afitap Usta 'ya Balıçekapı Elvanzade mahalle
sinde Vani Efendi medresesi bitişiğinde menzile bağlal
mak üzere satıldığına dair /ıüccet kaydı. 

( ·  . .! 

[Kenarnotu] Hazinedar Afitab Usta'nun · <-:· c·; �/ 
Darü' s-saltanati ' 1-al iyye Kostantın iyyetü' 1-mahmiyyede 
Bağçekapusı dahil inde Elvanzade mahallesinde vakı '  
merhum Van! Efendi medresesi itti sal i nde kain lede' l-a-
hall ve' l-clran ma' lı1mu ' l-hudı1d ve' l-müştemi lat bir bab 
vakf menzi lün bundan akdeınce mutasarrıfesi ve el-yevm 
derun-ı menzi l- i mezbura cari zikri ati ma-i lezlzün ma-
l ikesi olan Sarayi Hi.isnişah Ayişe Kadın ibnet-i Abdur-
rahman tarafından husus-ı ati ' l -beyanı ikrar ve i ' ta-i hüc-
cete vekil ieri oldığı zat-ı müma i leyhayı arifan Teberdar 
Vel iyyüddln Ağa bin Süleyman ve Mehmed Sadık Ağa 
bin Halil şehadetleriyle sabit olan İkinci kalweci Teber-
dar Mehmed Ağa ibn-i Ahmed mec lis- i  şer' -i hatir-i la
zımü't-tevkTrde hala Harem-i hümayunda mukTme olup 
işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hfifizesi umdetü' 1-muhadderat 
ismetlü Hazinedar Afitab Usta ibn-i Abdülmennan tara-
fından ber veeh-i ati husus-ı meymenet-mahsfıslarını tas-
dlka vekil- i  mürsel leri olan Bostan! Ahmed Ağa bin Halil 
mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i ketarn i-

1 0 1  

314147/lb 

· ·-----

.) . ·· 



102 

314/47!2b 

' !· � �;>' 
' /  . 

. . ,, ı 
·, ·;)'f . .  

j J  .. . 
... : .1 ' 

İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

düp müvekkilem muma i leyha Hüsnişah Ayişe Kadın'un 
işbu yedinde olup bin iki yüz bir senesi Muharrem'inün 
beşinci güni tarihiyle müverraha bir kıt'a mübaya'a hüc
cetinde tafs'i l ü tasr'ih olmdığı üzre menzi l-i mahdud-ı 
mezbı1ra cari ma-i l ezlzün menba' ı olup Havass-ı refı'a 
kazas ına tabi ' Fener kalemi hududı dah i l inde Belgrad 
karyesi veras ında merhum ve mağflırun leh Sultan Meh
med Han hazretlerinün valide-i muhteremeleri merhı1me 
ve mağflırun leha Hadlee Val ide Sultan hazretlerinün bin 
yetmiş  dört senesi bina huyurdukları Val ide havzı dimeğ
le arif havz-ı mezkurun suyı ol mahalle karib merhum ve 
mağflırun leh Sultan Süleyman Han-ı Gaz! tabe sed1hu 
hazretlerinün Belgrad karyesi kurbında Astane-i aliyyeye 
cari Kırkçeşme suyı yolına izn-i mütevel l iyle i lhak u id
rac ve mahmiyye-i mezbüra dah i l  oldukda Bağçekapusı 
dahi l inde Adliyye ta'blr olınur cami '- i  şeriflerine cari 
ma-i lez'iz-i müfrezeden müfrez olup marrü'z-zikr Elvan
zade mahallesinde vakı' merhum Yani Efendi medresesi 
ittisalinde kain menzil-i mezbur derunına ta'y'ini zerna
nından i la haze' l-an cari ve mevcı1d olup ba hüccet-i şer'
' iyye mal ik oldığı bir masura ma-i lezlz-i müfrezeden 
müfrez olup lakin menzil-i mahdı1d-ı mezkurı mi.ivekki
lem muma i leyha Hüsnişah Ayişe Kadın kendi hüsn-i rı
zasıyla müvekkile-i ınılma i leyha Hazinedar Afitab Us
ta'ya ferağ-ı mu'teber-i kat') i le  ba re'y-i mütevell'i ferağ 
u tefvlz idüp el-yevm derünına cari bir masura ma-i le
zlz-i mezkı1run n ısf masurasını müvekkilem ınılma i leyha 
Hüsnişah Ayişe Kadın yedinde ibka bakT ı11Sf masura 
ma-i tezizin i  lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen 
h issesine tebe 'iyyetle bey ' murad eylediğinde mahmiy
ye-i mezbı1rede olan çeşmeha vü menazil ve mahal l-i sai
reye cereyan iden bi ' l-ci.imle sularun kuyüdatı Haslar 
mahkemesi sici l iatında mastüre ve mukayyede olup ma-i 
lezi'ze dair iktiza iden h ücec-i şer' iyyesi erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde 
tahrlr ü temhi'r olmması ba emr-i ali memnu' old ığı şü
rı1t-ı m er' iyyesinden oldığına binaen hala Has sa su nazırı 
fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  
Kethuda-yı rah-ı ab! el-Hacc İbrahim Ağa ve zeyl-i sahi'
fede muharrerü' l -esaml evkaf-ı selatin-i salife serbölükle
ri vesair hademe-i rah-ı abiler ihbar ve ma' rifetleriyle ta
rafeynden icab ve kabü l i  havi şürüt-ı mi.ifsideden ari 
bey '-i bat-ı sahlh-i şer'! i le müvekkki le-i mı1ma i leyha 
Hazinedar Afitab Usta'ya beynlerinde ma' lı1m semen-i 
medfı1 ' ve makbı1za bey ' u temllk eylediğinde ol dahi ber 
veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp fima ba
'd derun-ı menzi l-i mezbfıra cari nısf masura ma-i lezi'z-i 
müfrezede müvekkilem mı1ma i leyha Hüsnişah Ayişe 
Kadın'un aslen ve kat'an alaka ve medhali kalmayup 
lağm ü kanavatma tebe ' iyyetle müvekki le-i mı1ma i leyha 
Hazi'nedar Afitab Usta'nun mülk-i müşteraları ve hakk-ı 
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sırfları olmağla diledükleri gibi tasarruf buyursunlar di
dükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi 't-taleb ketb o
l ındı .  
Fi ' l -yevmi ' r-rabi ' ve' l -işrln min şehri Cumade' l-ahire se
ne seb'a aşrete ve mieteyn ve elf 

Şühfıdü' ı-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Hüseyin Efendi Katib- i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 

[ 1 9  Ekim 1 802] 

Mehmed Sadık Halife Haderne-i rah-ı ab 
Salih Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Mustafa Ağa Serbölük-i [Nur- ı] Osmaniyye 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  

314/4811 Haslar kazasında VaZidehavuzu suyundan 
Belgrad karyesi yakınında Kırkçeşme suyoluna mülhak 
Adliyye cami suyundan müfrez Elvanzade mahallesinde 
medrese bitişiğinde menzil ve bağlı suyun Hüsnüşah 
Ayşe Kadın tarafindan Hazinedar A_fitap Usta'ya fera
ğına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Hüsnişah Kadın çeşmesinün 

Darü' 1 -hi lafeti '  1-aliyye Kostantın iyyetü' 1-mahmiyyede 
Bağçekapusı dahi l inde Vanzade mahallesinde vakı '  mer
hum Vanl Efendi medresesi ittisalinde vakı '  lede' l-ahali 
ve ' l-clran ma' lumu ' l -hudud ve' l-müştemilat bir bab men
zilün bundan akdeınce bi '  1- icareteyn mutasarrıfesi olup 
işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafizesi Sarayi Hüsnişah Ka
dın ibnet-i Abdurrahman tarafından husus-ı at i '  i-beyanı 
takrlre vekil ieri oldığı zat- ı mfıma i leyhimayı arifan Te
berdar Veliyyüddln Ağa bin Süleyman ve Mehmed Sadık 
Ağa ibn-i Halil şehadetleriyle sabit olan İkinci kahveci 
Teberdar Mehmed Ağa bin Ahmed meclis-i şer'-i hatir-i 
lazımü't-tevkTrde bi ' l -vekale takrlr-i kelam ve ta'blr ani
' I-meram idüp müvekkilem muma ileyha Hüsnişah Ayişe 
Kadın'un işbu yed inde olup bin iki yüz bir senesi Mu
harrem'inün beşinci güni tarih iyle müverraha bir kıt'a su 
hüccetinde tafsll ü tasrlh olmdığı üzre müvekkilem muma 
i leyha Hüsnişah Ayişe Kadın'un mutasarrıfesi oldığı 
menzil-i mahdud-ı mezburı kendi hüsn-i rızasıyla bundan 
akdeınce Sarayi Hazinedar Afitab Usta'ya ba re'y-i müte
vel ll ferağ-ı kat'] i le ferağ u tefvlz idüp derfın ına cari 
ma-i lezlzün menba ' ı  olup Havass-ı refi'a kazasında Bel
grad karyesi verasında merhum ve mağfOrun leh Sultan 
Mehmed Han hazretlerinün valide-i muhteremeleri Hadl
ee Valide Sultan hazretlerinün havzı dimeğle arif havz-ı 
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mezkurun suyını Belgrad karyesi kurbında merhum ve 
mağfıret-nişan Sultan Süleyman Han hazretlerinün Asta
ne-i aliyyeye cari Kırkçeşme suyı yol ına izn-i mütevel liy
le ilhak u idrac ve mahmiyye-i mezbureye dahi l  oldukda 
marrü'z-zikr Bağçekapusı dah i l inde Adl iyye ta'blr alınur 
cami ' -i şerıtlerine cari ma-i lezizden müfrez bir masura 
ma-i leziz-i mezkur salifü ' l-beyan Elvanzade mahallesin
de vakı '  merhum Yani Efendi medresesi ittisalinde kain 
menzil-i mahdud-ı mezklıra ta'y'ı'n i zemanından ila haze
' I-an cari ve mevcud olan bir masura ma-i leziz-i mezkur 
!ağın ü kanavatma tebe' iyyetle müvekki lem muma ileyha 
Hüsnişah Ayişe Kadın'un yedinde ba hüccet mülki olduk
dan sonra menzil-i mahdud-ı mezblırı Hazinedar Afıtab 
Usta'ya fariğa oldukdan sonra derun-ı menzile cari bir 
masura ma-i leziz-i mezblırı !ağın ü kanavatma tebe' iy
yetle nısf masurasını muma i leyha Hazinedar Afitab Us
ta'ya bundan akdeınce ba hüccet bey ' u ternlik idüp ye
dinde bakT kalan ı11Sf masura ma-i teziz-i müfrezeyi men
zil-i mezbur ittisalinde kain hasbeten l i ' lahi te 'ala  müced
deden bina ve ihya huyurdukları çeşmelerine vakfiyyet 
üzre icra ve ta'yln itmeğle husus-ı mezbura vuküf-ı 
tarumları olan blgaraz müsl imlnden sual ol ınup hakikati 
üzre kıbel-i şer'den dahi müvekki lem ınılma i leyha Hüs
nişah Ayişe Kadın yedinde l i  ecl i ' s-sened hüccet-i şer' iy
ye tahrlr al ınmak matllıblarıdur diyü tarih-ı mezbur i le 
müverrah bir kıt'a hüccet ibrazıyla vekil-i merkürnun min 
kül l i ' l-vüclıh takririne mutabık ve nefsü' l-emre muvafık 
bulındığından ma'ada mahmiyye-i mezblırede olan çeş
meha vü menazil ve mahall-i saireye cereyan iden bi
' I-cümle sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sici l iatında 
mastur u mukayyed olup ma-i lezize dair iktiza iden hü
cec-i şer' iyyesi erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i 
mezblıreden gayrı mehakimde tahrlr ü temhir al ınması  ba 
emr-i all m em nu' o ldığı şürı1t-ı m er' iyyesinden oldığına 
binaen husus-ı mezbura vuküf- ı  tarnınları olup li ec
l i ' l-ihbar mecl is-i şer'a hazırun olan hala Hassa su nazırı 
fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i mücecceli 
Kethuda-yı ralı- ı  abi el-Hacc İbrahim ve zeyl-i sahifede 
muharrerü' l-esaml evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri ve
sair sikat-ı sahihatü' l-kelimat haderne-i rah-ı abilerden 
sual ve istihbiir ol ındukda fı ' l-hakTka müvekk ilem muma 
ileyha Sariiyi Hüsnişiih Ayişe Kadın yedinde ba hüccet 
mülki olan nı sf masura suyını siilift.i 'z-zikr El vanzade 
mahallesinde Van! Efendi medresesi ittisalinde kain fari
ğa aldığı menzi l-i mezblır kurbında ibadul liihun şürb ü is
t i 'miil leriyçün müceddeden bina ve ihyasına muvaffaka 
oldukları çeşme-i latifelerine erbab-ı miyah ma'rifetleriy
le yedinde bakT kalan n ısf masura mii-i leziz-i mezblırı 
kanaviitma tebe ' iyyetle vakfıyyet üzre çeşme-i mezbure
ye ta'yin ve İcra buyurdukların ı  her biri bi ' l-icma' ve' l-it
tifak ala tarikı 'ş-şehiide haber virmeleriyle li ecl i ' s-sened 
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işbu vesika-i enlka ketb ü tahrlr ve müvekkile-i muma i
leyha Hüsnişah Ayişe Kadın yedine i ' ta ol ındı .  

Fı 25 Cumade' l-ahir sene 1 2 1 7  [23 Ekim 1 802] 
Şühfıdü' l -hal : 
Sabıkün 

31414812 Haslar kazası Küçükköy yakınında Iskaraal
tı 'nda kanavauan müfrez suyun Kürkçübaşı mahalle
sindeki Mustafa Ağa 'nın vefatıyla mirasçılarına intikal 
edip onlar tarafindan Hatice Hamm'a satıldığına dair 
hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Hadlee Hatun'un 
[Derkenar] Derun-ı derkenarda muharrer nısf masura 
ma-i lezizün maliki Hadlee Hatun ma-i mezbfırı vala ser
çukadar-ı hazret-i şehriyari Ebubekir Efendi'nün kana
vatma tebe'an bey' olmdığı işbu mahal le şerh viri ldi . 

Fı 1 7  S sene 1 24 1  [ 1  Ekim 1 825] 
Darü' 1-hilafeti '  1-aliyye Kostantıniyyetü' 1-mahmiyyede 
Davfıd Paşa iskelesinde Kürkcibaşı mahallesinde vakı ' 
lede' l -ahall ve' l-clran ma' IOmu' l-hudud menzil- i  keblr i le 
derfınına cari zikri ati ma-i leZızün maliki iken bundan 
akdem vefat iden silahşör-i hazret-i şehriyari Mustafa 
Ağa bin Hüseyin Ağa'nun veraseti zevce-i metrukesi Ha
dlee Hatun ibnet-i Abdul lah ile sulbi kebir oğl ı es-Seyyid 
Feyzul lah Ağa ve sulbiyye kızları Asıma'ya münhas ıra 
olup kable' l-kısme mezbfıre Asıma dahi müteveffıye olup 
veraseti validesi mezbfıre Hadice Hattın ile er karındaşı 
muma i leyh Feyzul lah Ağa'ya münhasıra kable' l-kısme 
mfıma ileyh Feyzullah Ağa dahi vefat idüp veraseti zev
ce-i metrfıkesi Fatıma Hattın ile sulbi kebir oğlı es-Seyyid 
Mustafa Ağa'ya ve sulbiyye keblre kızı Şerlfe Nefise 
Hatun'a ba'de' l-inhisar mes'ele-i mirasları iki yüz on altı 
sehmden olup siharn-ı mezbfıreden kırk sehmi mezbfıre 
Hadlee Hatfın'a diğeri bir sehmi mezbfıre Fatıma Hatfın'a 
ve doksan sekiz sehmi mezbur es-Seyyid Mustafa Ağa'ya 
ve kırk dokuz sehmi mezbfıre Şerlfe Nefise Hatfın'a isa
beti tahakkukından sonra mezbfıre Fatıma Hattın ile kızı 
mezbfıre Şerlfe Nefise hatunlar ve mezbfır es-Seyyid 
Mustafa Ağa taraflarından ber veeh-i ati bey 'a ve i 'ta-i 
hüccete vekll o ldığı zat-ı mfıma i leyhimayı arifan es-Sey
yid Mehmed Reşld Ağa bin es-Seyyid İsma'il ve Ahmed 
Beşe bin İbrahim şehadetleriyle sabit o lan es-Seyyid Ha
san Ağa bin Ya'küb meclis-i şer'- i hatir-i lazımü 't-tev
kTrde müteveffa-yı mfıma ileyhün zevcesi olup işbu ki
tab-ı s ıhhat-nisabun hafızesi Hadlee Hattın tarafından ber 
veeh-i at! husus-ı meymenet-mahsfısların ı  tasdlka vekil-i 
mürseli olan Mustafa bin Mehmed mahzarında bi ' l-ve
kale ikrar ve takrlr-i kelam idüp müvekkilelerüm muma i
leyh§. i le muma i leyh es-Seyyid Mustafa Ağa'nun mev
rfısları müteveffa-yı evvelün hayatında yedinde olup bin 
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yüz doksan senesi Zi ' l-ka'ade'sinün dokuzuncı güni tari
h iyle bir kıt'a mübiiya'a hüccetinde tafsll ü beyan alın
dığı üzre menzil-i mahdud-ı mezbur derunına cari ma-i 
lezlzün menba' ı o lup Havass-ı refi'a kazas ına tab i '  Kü
çükköy kurbında Iskaraaltı nam mahallde kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzı '- ı hallde menba' ı olup mecrii 
ve kanaviitma tebe' iyyetle cari olan suyından müfrez iki 
masura ma-i lezlz-i carlnün nısf masurasın ı  tefrlk idüp 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle müteveffa-yı evvel Mustafa 
Ağa'ya bii hüccet bey' itdükden sonra fevt oldukda mü
vekki lelerüm mumii i leyhünnenün ber tashlh-i merküm 
mevrus alm ışidi hala menzi l-i mah.dud-ı mezkurı bundan 
akdeınce müvekki!Un-ı mumii i leyhim müvekki le-i ınılma 
i leyha Hadlee Hatun'a ba re' y-i mütevelll feriiğ-ı mu'te
ber-i kat '! ile ferağ u tefvlz itdüklerinde müvekkile-i mu
ma i leyha tefevvüz ve kabul idüp ve derun-ı menzi l-i 
mezbura cari nısf masura ma-i lezlzden ber tashlh-i mer
küm hisselerin i  bey' murad eyledüklerinde mahmiyye-i 
mezblırede olan çeşmehii vü menazi l ve mahall-i saireye 
cereyan iden bi' l-cümle sularun kuyudiitı Haslar mahke
mesi sicililtında mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair 
iktiza iden hücec-i şer' iyyesi mahkeme-i mezbureden 
gayrı mehakimde tahrlr ü temh\'r olmması bii emr-i all 
memnCı' oldığı şürCıt-ı mer' iyyesinden oldığına binilen 
hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü
secceli Kethudii-yı riih-ı ab\' el -Hacc İbrahim ve zeyl-i 
sahlfede muharrerü' l-esaml evkaf-ı seliitin-i sal ife serbö
lükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriy
le tarafeynlerden Icab ve kablıl i hiiv\' şürut-ı müfsideden 
ari bey '- i bat-ı sahlh-i şer'\' i le müvekki le-i muma i leyha 
Hadlee Hatlin beynlerinde ma' lum semen-i medfU ' ve 
makbı1za bey ' u temllk eyledüklerinde ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştirii ve temel lük ve kabCıl idüp fima ba'd nısf 
masura ma-l i  lezlz-i mezkurda müvekki lan-ı muma i ley
himün aslen ve kat 'an alaka ve madhalleri kalmayup 
!ağın ü kanaviltına tebe' iyyetle müvekki le-i muma i leyha 
Hadlee HiitCın'un nı sf masura ma-i lezlz-i mezkur irsen ve 
şiriien mülk-i müşteriisı ve hakk-ı s ırfı olmağla di lediği 
gibi tasarruf eylesün didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer' ! ma 
vaka 'a bi ' t-taleb ketb o l ındı . 

F\' 27 Cumade' I-ahir sene 1 2  ı 7 [25 Ekim 1 802] 

Şühlıdü' 1-hiil : 
Es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa Serbölük-i Saray-ı ced\'d 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Fahru' 1-eşbiih Mustafa Ağa N azır rah-ı ab 
İbrahim Halife Çavüş-ı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
el-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Mehmed Neb\' Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
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31414911 Haslar kazası Cebeci karyesi yakınmda De
rinmaslak 'ta nübu edip Sultan Süleyman hazretlerinün 
suyoluna mülhak sudan müfrez suyun Mülırüveş Usta 
tarafindan Şey/ı Mehmet Emin Efendi'ye Nerdübanlt 
hamam karşısında menziline bağfatmak üzere lıibe edii
diğine dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Şah Sultan'un 

[Derkenar] Çaşnlglr Mührüveş Usta'nun Şeyh Mehmed 
Efendi'ye bey ' eylediği nısf masura ma-i lezlz Süleyman 
Ağa'ya bii hüeeet bey' al ındığı işbu mahal le şerh viri ldi . 

Fl 3 Z sene 1 229 [ 1 6  Kasım 1 8 1 4] 

Seniyyetü' 1-muhadderat i kliletü' 1-muhsanat zekiyyetü
' s-sıfat devletli inayetl i  Beyhan Sultan aliyyetü' ş-şan 
hazretlerinün vali de-i muhteremeleri Valide Sultan darnet 
iffetuha hazretlerinün çaşnlglrl ik h ıdmetiyle şeref-yab 
buyurı lup zikri ati ma-i lezlzün mal ikes i aldığı erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle ihbar alınan Mührüveş Usta ibnet-i 
Abdülmennan tarafından ber veeh-i ati hususlarını takrlre 
vekll leri ald ığı zat-ı muma i leyhayı arifan es-Seyyid 
Mehmed Reşld Ağa bin es-Seyyid İsma'll ve Ahmed 
Halife ibn-i İbrahim şehadetleriyle sabit olan Enderun-ı 
hümayundan muhree Müezzin-i şehriyari All Ağa bin All 
medine-i Hazret-i Ebi Eyyub e l-Ensarl mahkemesinde 
mecl is- i  şer' - i  hatir-i lazımü't-tevkTrde mahıniyye-i İstan
bul'da Vezneei ler başında Nerdüban l ı haınınam karşusın
da kain bir bab menzi lde sakin olup işbu kitab-ı sı lı lıat-ni 
sabun hafızı umdetü ' s-sulehai ' s-sali hln dame salahuhu E
dirnevl eş-Şeyh Mehmed Emin Efendi bin All tarafından 
ber veeh-i ati hususa vekll-i mürsel i  olan Mehmed Nebl 
Ağa bin Hüseyin mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı tamm ve 
takrlr-i kelam idüp hibe-i ati' z-zikrün sudurma değin mü
vekki lem muma i leyha Mührüveş Usta'nun işbu yedinde 
olup bin yüz otuz altı senes i Şa'ban'ınun yiğirmi dördünci 
güni tarih iyle müverraha bir kıt'a beriit-ı hümayunda taf
sll ü tasrlh al ındığı üzre zikri ati ma-i lezlzün bundan 
akdem mal iki olan Mehmed Ağa bin el-Haee Hasan ye
dinde mülki olup mal ik aldığı suyınun menba ' ı  olup Ha
vass-ı refı'a kazas ına tabi '  Cebeci karyesi kurbında Derin 
maslak önünde nübü' idüp merhum ve mağfürun leh Sul
tan Süleyman Han hazretlerinün suyı yolına bi izn i ' l-mü
tevel ll i lhiik o l ınan dört masura ma-i lezlzün n ısf masura
sını erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz asrında Hare
meyn-İ şerlfeyn mütevel lisi Mustafa Efendi bin Hamza'ya 
ba hüeeet ve bii herat-ı allşan bey' u temlik ol dahi malik  
aldığı nısf masura ma-i lezlz-i mezburı murad eylediği 
mahallde İcra itdürdükden sonra ma-i lezlz-i müfrezeye 
tedavül- i  eyadl i le malik  olan müvekki lem muma i leyha 
Mührüveş Usta ber veeh-i muharrer mal ike aldığı nısf 
masura suyın ı bey' u temlik murad eylediğinde mahmiy-
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ye-i mezbCırede olan çeşmeha vü menazil ve mahal l- i  sili
reye cereyan iden bi ' l -cümle sularun kuyCıdatı Haslar 
mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i le
zize dair iktiza iden hücec-i şer' iyyesi mahkeme-i mezbu
reden gayrı mehakimde tahrlr ü temhlr olmması ba emr-i 
alt meınnCı' o ldığı şürCıt-ı mer' iyyes inden old ığına binaen 
hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafın
dan vekil-i ınüsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbra
him Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü' 1-esami evkaf-ı se
latin-i sill ife serbölükleri vesair sikat-ı sahlhatü' l-kel imat 
haderne-i rah-ı abiler i hbar ve ma'rifetleriyle müvekkilem 
ınCırnil i leyha Mührüveş Usta kanavatma tebe' iyyetle ına
l ike oldığı n ısf masura ma-i leziz-i mezkCırı hibe-i sahi
ha-i şer' iyye i le ınüvekkil-i mCıına i leyh eş-Şeyh Mehmed 
Emin Efendi'ye h ibe ve temlik eylediğinde ol dahi ber 
veeh-i muharrer mecl is- i  h ibede ittibab ve temellük ve 
kabul idüp fıına ba'd nısf masura ma-i lezlz-i mezkurda 
ınüvekki leın ınCıma i leyha Mührüveş Usta'nun asla ve 
kat'a alaka ve medhalleri kalmayup lağın ü kanavatma te
be ' iyyetle müvekkil- i ınCıma i leyh eş-Şeyh Mehmed E
min Efendi 'nün mülk-i mevhCıbı ve hakk-ı sarlhi olduk
dan sonra mahmiyye-i mezbura mahall-i münasibden if
raz ve marrü'z-zikr Nerdi.iban l ı  hammam karşusında sa
kin oldukları menzi l-i ınezbCır derCınına icra ve ta'yln ey
lediler didükde gıbbe't-tasdlk ı ' ş-şer'l ma vaka'a bi 't-ta
leb ketb ol ınd ı .  

Fı 27 Cumade' l-ahir sene 1 2 1 7  [25 Ekim 1 802] 

ŞühCıdi.i ' l-hal : 
ŞahidCın-ı sabıkün 

31414912 Haslar kazası Küçükköy Bağlar yakınından 
Sultan Süleyman suyoluna mülhak sudan müfrez suyun 
Kamilzade el-Hacc Halil Ağa tarafindan Aynhayat Ka
dın 'a Mimar Kemal malıallesinde masiağına vakfiyet ü
zere bağiatması için satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Şah Sultan'un 

Sahibetü 'z-zati' z-zekiyye e l-muttas ıfetü bi' s-sı fat i' 1-mül
kiyye al ey h i '  z-zat semiyyetü' s-sı fat ta cü' 1-muhadderati
' 1-mu 'azzama ibtihacü' l-muvakkarati ' l-müfahhama dev
letlü inayetli.i Şah Sultan al iyyeti.i' ş-şan daınet fı hıfzi
' 1-mel iki ' l-mennan hazretlerinün utekalarından olup mah
miyye-i istanbul'da Koska nam mahallde Zencidikuyu 
kurbında Mi 'mar Kemal mahallesinde vakı ' lede' l -ahall 
ve' l-ciran ma' lumu' l-hudCıd bir bab menzi l derCınına cari 
zikri ati ma-i lezizün malikesi iken bundan akdem vefat 
iden Sarayi Aynhayat nam-ı diğer Ayişe Kadın İbnet-i 
Abdurrahman'un verilseti zevc-i ınetrCıki müşarun i leyh 
hazretlerinün masraf katib i  es-Seyyid e l-Hacc Hasan E
fendi bin Ahmed i le min ciheti ' l -vela sultan-ı müşarun i
leyha hazretlerine mi.inhasıra olup derun-ı menzi l-i mez-
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bfira cari ma-i lezlzün nısfı zevc-i mfima i leyh el-Hacc 
Hasan Ağa'ya ve n ısf- ı  aharı sultan-ı müşarun i leyha haz
retlerine isabeti tahakkukından sonra sultan-ı müşarun i
leyh hazretleri taraf-ı bahirü'ş-şereflerinden vekilieri o l
dığı Mahmud Paşa imaını İbrahim Efendi bin İsma'il ve 
Ahmed Efendi bin Abdullah şehadetleriyle sabit olan Te
berdaran bölükbaşısı ei-Hacc Mehmed Ağa bin el-Hacc 
Mustafa mecl is-i şer' -i hatir- i lazımü 't-tevkTrde bi ' 1-veka
le ikrar-ı tarnın ve takrir-i kelam idüp müvekkilem müşa
run ileyhanun mu'takası müteveffıye-i mezbfire Aynha
yat nam-ı diğer Ayişe Kadın'un hayatında işbu yedinde o
lup bin iki yüz dört senesi Şa'ban'ınun yiğirmi sekizinci 
güni tarihiyle müverraha bir kıt 'a hüccetde tafsll ü tasrlh 
al ındığı üzre derun- ı  menzi l- i mezbura cari ma-i lezlzün 
menba' ı  o lup asrında Hassa su nazırı e l-Hacc Osman ha
yatında Havass-ı refı'a  kazasına tab i '  Küçükköy'ün üst 
tarafında bağlar kurbında kimesnenün mülkine ittisalden 
ari mevzı'- ı halide sekiz aded baca hafr ve tahte' l -arz 
lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği suyını mahal l-i 
mezburede bağlar tahtında Sırıkl ıçayırı başında merhum 
ve mağfıret-nişan Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
Astane-i aliyyeye cari suyı yolına bi  izn i ' l-müteve l li i lhak 
u idrac itdürdiği iki buçuk masura suyınun nısf masura
sın ı hakk-ı mecra içün alıkanı lup bakT kalan iki masura 
suyından müfrez lağm ü kanavatma tebe 'iyyetle bir ma
sura ma-i lezlze tedavül-i eyadl i le malik  olan Kamilzade 
el-Hacc Halil Ağa bin ei-Hacc Ahmed ber veeh-i muhar
rer malik aldığı bir masura ma-i lezlzün kanavatma te
be' iyyetle nı sf masurası erbab-ı miyah ma' rifetleriyle if
raz ve müteveffiye-i mezbure Aynhayat Kadın'a tarih-i 
hüccet-i mübaya'ada bey' u ternllk ol dahi mal ik aldığı 
nısf masura ma-i lezlzi mahall- i  münasibden ifraz ve 
mahmiyye-i mezbı1rede sal ifü' I-beyan M i  'mar Kemal 
mahallesinde kain sakine aldığı menzi l-i mezbı1r derı1nı
na ve menzil- i  mezbur tahtında ibadul lahun şürb [ü] is
t i 'malleriyçün müceddeden bina eylediği maslak hazine
sine ta'yini zemanından i la haze' l-an icra itdükden sonra 
muma i leyha Aynhayat Kadın müteveffıye oldukda nısf 
masura ma-i lezlzün bir çuvaldızı zevci muma ileyh 
el-Hacc Hasan Efendi' ye ve bir çuvaldızı müvekki lem 
sultan-ı müşarun i leyha hazretlerine murise17 almışidi ha
la veeh-i muharrer üzre müvekkilem müşarun i leyha haz
retlerinün hücceti olmamağla husus-ı mezbura vuküf-ı 
tarnınları olan erbab-ı miyahdan hakikati üzre hüccet-i 
şer' iyye tahrir ve i ' ta ol ınmak b i ' l-vekale matlı1bumdur 
diyü tarih-i mezbur i le müverraha bir kıt'a hüccet ibra
zıyla ba'de'n-nazar vekil-i merkürnun min kül l i ' l-vücfih 
takririne mutabık ve nefsü' l-emre muvafık bulındığından 
ma'ada mahmiyye-i mezburede olan çeşmeha ve menazil 

17 mevn1se 

1 09 
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ve mahiil l- i saireye ce re yan iden bi '  I-cümle sularun kuyu
clatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastfıre ve mukayye
de olup ma-i tezize dair iktiza iden hücec-i şer'iyyesi 
mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehakimde tarlr ü temhlr 
o l ın ması ba emr-i all memnCı' o ldığı şürfıt-ı m er' iyyesin
den oldığına binaen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı 
rah-ı abi ei-Hacc İbrahim ve zeyl-i sahifede muharrerü
' 1-esami evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesair sikat-ı 
sahihatü' l-kel imat haderne-i rah-ı abilerden sual ve istih
bar ol ındukda fı ' l-hakika mi.iteveffıye ınılma i leyha Ayıı
hayat Kadın hayatında sal ifü ' l-beyan mal ike oldığı suyını 
Mi  'mar Kemal mahal lesinde kain sakine o ldığı menzi l- i  
mezbfır i le tahtında mi.iceddeden İcrasına muvaffak oldığı 
mastak derfınına ta'yln ve icra eylediğini her biri bi ' l- ic
ma' ve' l-ittifak ala tar'ikı ' ş-şehade haber virdüklerinden 
sonra müvekki le-i mi.işarun ileyha sultan hazretlerinün 
hissesine iktiza iden bir çuvaldız ma-i teziz-i mezkCırı 
masiak-ı mezblır derCınına vakfıyyet i.izre ta'y'in ve İcra 
buyurmalarıyla hıfzen l i ' l-mekal işbu vesika tahrir ve l i  
ee l  i '  s-sen ed mi.işarun i leyha hazretlerinün yed-i kerima
nelerine i 'ta ol ındı .  

Fl gurre-i Recebü' l-ferd sene 1 2 1 7  [28 Ekim 1 802] 

şuhudu' t-hal : 
Sabıkün 

314/5011 Haslar kazası Küçükköy Bağlar yakınından 
Sultan Süleyman suyoluna mülhak sudan müfrez Ayn
Jıayat Kadın 'ın Kamilzade el-Hacc Halil Ağa 'dan satın 
alıp Mimar Kemal malıallesinde masiağına vakfiyet ü
zere bağlattığı sudan kendisinin vefatıyla eşi el-Hacc 
Hasan Efendi'ye hissesinin intikaline dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Masraf katibi Seyyid Hasan Efendi 'nün 

[Kenarnotu] Süleymaniyye 

[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde muharrer lede' l-ahall 
ve' l-clran menzil derunına cari mal iki olan Masraf katib i  
el-Hacc Hasan Efendi ibn-i Ahmed ber veeh-i muharrer 
malik oldığı bir çuvaldız suyın ı  lağm ü kanavatma te
be ' iyyetle erbab-ı ıniyah ma'rifetleriyle el-Hacc Hasan 
Ağa ibn-i Abdülkerim'e bey ' u temllk eylediğini müş' ir 
yedi ne mu fassal [ve] ıneşrfıh h üceet-i şer' i yy e i 'ta o t ın
dığı işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fl 2 1  R sene 1 2 1 8  [ l O  Ağustos 1 803] 

Seniyyetü' 1-muhadderat ikllletü' 1-muhsanat tacü' 1-mestu
rat devletlü inayetlü Şah Sultan al iyyetü ' ş-şan daınet if
fetuha hazretlerinün utekalarından olup ınahıniyye-i İs
tanbul'da Koska nam mahallde Zencidikuyu kurbında 
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Mi 'mih Kemal mahallesinde kain lede ' l -ahall ve' l-clran 
ma' lı1mu' l-hudı1d bir bab menzi l derunına cari zikri ati 
ma-i lezizün malikesi iken bundan akdem vefat iden Sa
rayl Aynhayat nam-ı diğer Ayişe Kadın ibnet-i Abdurrah
man'un verilseti zevc-i metrı1ki sultan-ı müşarun i leyh 
hazretlerinün masraf katibi es-Seyyid el-Hacc Hasan E
fendi bin Ahmed min c iheti ' l-vela müşarun i leyha haz
retlerine münhasıra olup derun-ı menzi l-i mezbı1ra cari 
nısf masura ma-i lezizün nısfı zevc-i ınılma i leyh es-Sey
yid Hacı Hasan Efendi'ye ve nısf-ı alıarı sultan-ı müşarun 
i leyha hazretlerine isabeti tahakkukından sonra mütevef
fiye-i muma i leyhanun zevci olup işbu kitab-ı s ıhhat-ni 
sabun hafızı muma ileyh Seyyid Hacı Hasan mecl is-i 
şer' - i  hatir-i lazımü't-tevkTrde bi ' l-vekale takrlr-i kelam 
ve ta'blr-i ani ' I-meram idüp zevcüm müteveffiye-i mez
bı1renün hayatında işbu yedinde olup bin iki yüz dört se
nesi Şa'ban' ınun yiğirmi sekizinci güni tarihiyle müver
raha bir kıt'a hüccetde tafsll olmdığı üzre derun-ı men
zil-i mezbı1ra cari ma-i lezlzün menba' ı olup asrında Has
sa su nazırı el-Hacc Osman Ağa hayatında Havass-ı refı'a 
kazasında Küçükköy üst tarafında bağlar kurbında kimes
nenün mülkine ittisalden ari mevzı ' - ı  hallde sekiz aded 
baca hafr ve tahte' l -arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil 
itdürdiği suyını mahall-i mezburda bağlar tahtında Sırık
l ıçayırı başında merhum ve mağfıret-nişan Sultan Süley
man Han hazretlerinün Astane-i aliyyeye cari suyı yol ına 
bi izn i ' l-mütevel l1 i l hak u idrilc itdürdiği iki buçuk ma
sura ma-i lezizün nısf masurasın ı  hakk-ı mecra içün al ı 
kanı lup baki kalan ik i  masura suyından müfrez !ağın ü 
kanavatma tebe' iyyetle bir masura ma-i lezlze tedavül- i  
eyadl i le malik  olan Kamilzade e i-Hacc Halil Ağa bin 
ei-Hacc Ahmed mal ik oldığı bir masura ma-i lezlzi kana
vatma tebe' iyyetle nısf masurasın ı ifraz ve zevcem müte
veffiye-i mezbı1r Aynhayat Kadın tarih-i hüccet-i mezkı1-
rede bey' u temllk ol dahi n ısf masura ma-i lezlz-i mez
kı1rı mahal l-i münasibden ifraz ve salifü ' l-beyan Mi 'mar 
Kemal mahallesinde kain sakine oldığı menzil-i mahdı1d 
derunına ve tahtında ibadullahun şürb ü isti 'mal leriyçün 
müceddeden bina eylediği hazineye ta'yini zemanından 
i la haze' l -an icra itdürdükden sonra müteveffiye oldukda 
nısf masura ma-i lezlzün bir çuvaldızı min cihet i ' l-vela 
sultan-ı müşarun i leyhaya mevruse ve bir çuvaldızı dahi 
min c iheti ' l-usubet bana mevrus almışidi lakin yedümde 
hüccetüm olmamağla husus-ı mezbura vuküf-ı tarnınları 
olan erbab-ı m iyahdan sual ve hakikati üzre kıbel-i 
şer'den hüccet tahrlr ve yedime i ' ta olmmak bi ' l-verase 
matlı1bumdur diyü tarih-i mezbur i le müverraha bir kıt'a 
hüccet ibrazıyla ba'de'n-nazar mukırr-ı muma i leyh Sey
yid e l-Hacc Hasan Efendi'nün min küll i ' l-vücı1h takr!rine 
mutabık ve nefsü' l-emre muvafık bulındığından ma'ada 
mahmiyye-i mezburede olan çeşmeha vü menazil ve ma-

l l l  

314/50/lb 
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314150/lc hall- i  saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyfıdatı 
')'.!J)!����)J;jÇv,, i IP�  J/,{ cf'_,.jJJ�r' '��;.:N" Hasta� ı:nah�eme�� s.ici � l�tı.nda m�stfır� ve ı:ıuka�yede o
'. ·. · ı . • • . . · , 11 • • 1, . •  ( : • �. . lup ma-ı lezıze daır ıktıza ı den hucec-ı şer' ıyyesı mahke.)!.;i'J;;./(.1--/� /.,;z�'� ;JI}!·) 7• ,ı;�J.rjJ(Ji� me-i mezbfıreden gayrı mehakimde tahr!r ü temh!r alın

314/50!2a 

ması bii emr-i ali memnı1' o ldığı şürfıt-ı m er' iyyesinden 
o ldığına hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa 

--- tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc 
İbrahim ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esaınl evkaf-ı se-
latin-i salife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abilerden 
istifsar ol ındukda fı ' l-hakTka müteveffıye-i ınılma i leyha 
Aynhayat Kadın hayatında malike aldığı nısf masura 
ma-i leziz-i mezkfırı salifti 'z-zikr M i ' mar Kemal mahal
lesinde kain sakine aldığı menzi l- i  mezbılr derunına ve 
tahtında o lan masiak-ı mezbı1r hazineye ta'yin ve İcra 
idüp müteveffıye oldukda nısf masura ma-i leziz-i mez
burun bir çuvaldızı sultan-ı müşarun i leyhanun min ci
heti ' l-vela maliki olup masiak-ı mezkür hazinesinde vak
fıyyet üzre cari olup bir çuvaldızı müteveffıye-i mezbu
renün zevci mfıma i leyh Seyyid Hasan Efendi'nün irsen 
mülki olup menzi l-i mezbfır derfınına cari ve mevcüd 
aldığı her biri b i ' l-icma' ve' l-ittifak ala tarikı ' ş-şehade 
haber virmeleriyle hıfzen l i ' l-makal işbu vesika-i enika 
ketb ve l i  eel i '  s-sened Seyyid e l-Hacc Hasan Efendi ye
din e i 'ta a l ındı .  

Fi 2 Recebü' l-ferd sene I 2 I 3 [ I  O Aral ık I 798] 

ŞühCıdü ' I-hai : 
Sabıkün 

31415012 Mehmet Paşa yokuşunda Kırkçeşme suyuna 
mülhak Yenimas/ak 'tan müfrez suyun malikleri olan 
Seyyit Ahmet Ağa ile eşi tarafindan Giridi Melımed Refl 
Efendi'ye evine bağlalmak üzere satıldığına dair lıüccet 
kaydı. 

[Kenarnotu] Bağdad kapu kethudası 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur i hsan-ı hümayün 
sularından nısf masura ma-i lezize İstanbul'da Cerrah Pa
şa kurbında Sinekli mescid mahal lesinde sakine ahar Ne
fise Hatlin bint-i Abdul lah şiraen mal ike aldığını müş' ir 
yedine istihkamı havi bir kıt'a hüccet i 'ta ol ınmağla bu 
takdirce işbu hüccet kül l iyen tehi ve bartala keşide kı l ın
dığı işbu mahal le şerh viri ldi . 

Fi 23 Z sene 1 23 8 [3 1 Ağustos 1 823] 

Darü ' s-saltanati' 1-al i yy e Kostantın iyyetü' 1-mahmiyyede 
Mehmed Paşa yokuşı nam mahallde vakı ' lede' l -ahali ve
' 1-clran ma' lı1mu ' l-hudı1d bir bab menzil - i  kebir derfınına 
cari zikri at! ma-i lezizün bi ' l- iştiraki ' s-seviyy malikleri 
olan hala Saray-ı atik- i ma'mfıre hazarbaşısı s i lalışör-i 
hazret-i şehriyari es-Seyyid Ahmed Ağa bin Selim i le ha-
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lileleri Şerlfe Fatıma Hanım ibnet-i es-Seyyid Mehmed 
Emin taratlarından ber veeh-i ati husCısı bey ' i  ikrar ve 
i 'ta-i hüccete vekil ieri o ldığı zat-ı m Cı ma i leyhayı arifan 
ÇCıkadar All Ağa bin Ahmed ve Çevganl Ömer Beşe bin 
Osman şehadetleriyle sabit olan İbrahim Beğ bin Osman 
mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevklrde hacegan-ı Divan-ı 
hümayCından olup Devlet-i aliyyede sadaret kethudalığı i
le şeref-yab olan işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı umde
tü erbabi ' t-tahrir ve' l-kalem zübdetü ashabi' t-tastir ve
' r-rakam Giridi Mehmed Refi' Efendi bin All tarafından 
ber veeh-i at! husus-ı meymenet-mahsCısların ı  tasdlka ve
kil-i şer'lsi o lan Giridi Hafız Halll Efendi bin Hüseyin 
mahzarında bi ' l-vekale ikrar ve takrlr-i kelam idüp mü
vekki lelerüm muma i leyhimanun yedierinde olup bin iki 
yüz on iki senesi Şa'ban'ınun yiğirmi dokuzuncı güni ta
rihiyle müverraha bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsil a
l ındığı üzre menzil-i mezbCır derCınına cari ma-i lezizün 
bundan akdem maliki olan Si lahşör-i hazret-i şehriyari A
ll Beğ bin el-merhCım İbrahim Beğ Kırkçeşme suyından 
ihsan-ı hümayCın olman üç masura ma-i lezlzün bir masu
rasmı erbab-ı miyah ma 'rifetleriyle bundan akdem ifraz 
Süvari kalemi klsedarı Hafız Abdul lah Efendi'ye ve hall
lesi Perlde Han ım'a ba hüccet bey' u temllk anlar dahi 
ba'de't-temel lük ve' l-kabul idüp baki kalan iki masura 
ma-i lezlzün msf masuras ın ı  ifraz idüp Mabeynci Ahmed 
Beğ bin el-merhum Sadr-ı esbak Halll Paşa hazrederine 
bey ' u temllk ve nısf masurasını dahi e l-Hacc YCısuf Şev
kı Efendi'ye ba hüccet bey ' yedinde baki kalan bir masu
ra ma-i lezlzün dahi nısf masuras ın ı  erbab-ı miyah ma'ri
fetleriyle ba 'de ' l-ifraz Bestancıbaşı esbak Mustafa A
ğa'ya bey' itdükden sonra msf masura ma-i lezlz-i mez
kCırı menzi l-i mezkur i l e  ma'an müvekkilelerüm muma i 
leyhimaya ba hüccet bey ' u te  mlik itdükde anlar dahi ma
lik o ldukları ma-i leziz-i mezkCırı menzil-i mezburdan ih
rac ve tal ibine bey' murad eylediğinde mahmiyye-i mez
burede olan çeşmeha vü menazil ve mahal l-i saireye cere
yan iden bi ' l-cümle sularun kuyCıdatı Haslar mahkemesi 
sicil iatında mastüre ve mukayyede olup ma-i lezlze dair 
hücec-i şer'iyyesi erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahke
me-i mezbureden gayrı mehakimde tahrlr ü temhlr alın
ması ba emr-i all memnü' aldığı şürCıt-ı mer' iyyesinden 
oldığına binaen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mus
tafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi 
Mustafa Ağa ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esami ev
kaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı a
biler ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabul i  
havl şürüt-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı sahlh-i şer'! i le 
müvekki l-i muma i leyh Giridi Mehmed Refi' Efendi 
beynlerinde ma' lı1m semen-i medfı1' ve makbuza bey ' u 
temlik eyledüklerinde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira 
ve temel lük ve kabUl idüp fima ba'd derun-ı menzi l-i 
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mezbfıra ciirl n ısf masura ımi-i lezlz-i müfrezede müvek
kilelerüm ınılma i leyhimanun asla ve kat 'a alaka ve med
halleri kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle nısf ma
sura ma-i lez!z-i müfreze müvekkil-i ınılma i leyh Giridi 
Mehmed Refi' Efendi'nün mülk-i müşterası olmağla ma-i 
leziz-i mezkfırı marrü' I-beyan Mehmed Paşa yokuşında 
Yenimaslak'dan erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve sa
kin oldukları sa'adethaneleri derünına icra buyursunlar 
didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'i ma vaka'a  b i ' t-taleb ketb 
o l ınd ı .  

Fı 7 Recebü' l-ferd sene 1 2 1 7  [3 Kas ım 1 802] 

Şühfıdü' 1-hal : 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc İbnihim Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 

31415111 Haslar kazası Balıçeköyü Balahandere bağla
rından VaZide Sultan suyuna müllıak suyun Azime Ha
nım tarafindan Ağ alıamamı 'na bağfatması üzere Şerife 
Emetullalı Hatun 'a onun da Fatma Molla'ya ferağına 
dair lıiiccet kaydı. 

[Kenarnotu] Fatıma Mol la'nun 

[Kenarnotu] Süleymaniyye 

MalırCıse-i Galata'da Beğoğlı civarında Kuloğlı mahalle
sinde vakı '  Ağa haınmamı şadurvanına cari zikri ati ma-i 
lezlzün el-yevm bi ' l-icareteyn ınutasarrıfesi olup işbu ki
tab-ı sıhhat-nisabun hafızesi zatı mu'arrefe Fatıma Molla 
bint- i İbrahim mecl is-i şer' - i hatir-i lazımü't-tevklrde 
hammarn-ı ınezkür şadurvanına cari ma-i lezizün bundan 
akdem bi ' l-icareteyn ınutasarrıfesi olan Şerife Emetul lah 
Hatıln ibnet-i e l-Hacc Ömer tarafından husus-ı ati ' l-be
yanda vekil oldığı zat-ı müma i leyhayı arifan olan 
el-Hacc Mustafa Ağa bin Küçük All ve Lüleci Ömer Ağa 
bin Ömer şehadetleriyle sabit olan mahrüse-i mezbılre 
münadilerinden es-Seyyid Mustafa Ağa bin Şerif All ha
zır oldığı halde takrir-i kelam ve bast-ı ani ' I-meram idüp 
i şbu yedümde olup bin iki yüz on beş senesi Zi ' l-ka'de'si
nün on üçünci güni tarih iyle müverraha bir kıt'a istihkam 
hüccetinde Babü' s-sa' adet i '  ş-şerife ağa s ı  n ezaret - i ali y
yelerinde asılde evkafdan hudavendigar-ı esbak cen
net-mekan firdevs-aşiyan ınerhüın ve ınağfıret-nişan Va
l ide Sultan Mehmed Han-ı Gazi tabe serahu hazretlerinün 
val id-i macidleri merhüm ve ınağfürun leha Val ide Sultan 
hazretlerinün evkafı müstağal latından Ağa harnınarnı şa
durvan ına cari ma-i lezizün ınenba' ı ve hatiri olup mah
rüse-i Galata'ya muzafe Yahya Efendi mahal lesi sükka
nından el-Hacc Mehıned Beğ ibn-i Ahmed Beğ Havass-ı 
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refi'a kazasına tabi Bağçe karyesi hududı dahi l inde Bala
ban dere nam mahat lde bağlar beyninde kimesnenün mül
kine ittisalden ari ınevzı ' - ı  hallde kendi ınalıyla müced
deden hafr itdürdiği abar-ı müteferrikadan hasıl tamm ve 
kamil bir buçuk masura ve bir h ilal suyını ol mahalle 
kar!b Valide Sultan hazretlerinün mahruse-i mezburede 
taksime cari su mesleğine izn-i mütevel l iyle i lhak u idrac 
itdürdiği suyından müfrez lağm ü kanavatma tebe' iyyetle 
nısf masura ma-i lez!z-i mezkura b i ' l - icareteyn mutasar
rıfe olan Azime Hanım ibnet-i Abdurrahman mutasarrıfe 
oldığı nısf masura ma-i lez!z-i müfrezeyi Şer!fe Eme
tul lah Hatun'a ba re'y-i mütevell l  ferağ ol dahi tefevvüz 
ve kabUl itdükden sonra b i ' l- icareteyn ınutasarrıfe oldığı 
nısf masura ma-i leziz-i carisini harnmam-ı mezbur 
şadurvanına ba'de' l-icra mfıma i leyha Şer'ife Ernetu t lah 
Hatfın dahi kanavatma tebe ' iyyetle nısf masura ma-i 
tezizin i  vakf-ı ınüşarun i leyh mütevell'isi buzfırında bana 
ferağ-ı ınu'teber-i kat ' !  i le ferağ u tefv'iz eylediğini bin iki 
yüz on yedi senesi Recebü' 1-ferd'inün yedinci gün i tari
hiyle müverrah vakf-ı ınüşarun i leyh ınütevell'isi Süley
man Beğ'ün imzasıyla ınüınza ve hatıniyle mahtüm işbu 
temessük hamişinde ınuharrer ınüvekkile-i fariğa-i mez
burenün vekil i hazır-ı mezbür i le husus-ı ınezbura vuküf-ı 
tarnınları olup bigaraz erbab-ı ıniyahdan sual ve hakikati 
üzre kıbel-i şer'den istihkamını havl bir kıt'a hüccet-i 
şer' iyye tahrlr ve yedime i 'ta o lmmak matlfıbumdur diyü 
ibraz eylediği hüccet-i mezkure i le temessük-i mezbura 
ba'de'n-nazar mazmünı müfreze-i mezburenün min kül
l i ' l-vücuh tahrir-i meşrühına mutabık ve nefsü' l-emre 
muvafık bulındığından ma'ada mahmiyye-i mezburede 
olan çeşmeha vü menazil ve mahall-i saireye cereyan 
iden bi ' l-cümle sularun kuyüdatı Haslar mahkemesi sicil
Iatında mastür u ınukayyed olup ma-i lez!ze dair iktiza 
iden hücec-i şer' iyyesi mahkeme-i mezbfıreden gayrı 
mehakimde tahr!r ü temhir olmması ba emr-i ali memnıl ' 
oldığı şürut-ı ıner' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa 
su nazırı fahru ' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i 
ınüsecceli Kethuda-yı rah-ı ab! el-Hacc İbrahim ve Galata 
taksimi bölükbaşısı Mustafa Ağa ve zeyl-i sahifede mu
harrerü' 1-esaml evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesair 
sikat-ı sahlhatü' l-kel imat haderne-i rah-ı abiler ile vekll 
hazır-ı mezburdan istifsar ve istintak ol ındukda fı' I-haki
ka mahrılse-i Galata'da Beğoğl ı civarında Kuloğl ı mahal
lesinde Ağa hammamı şadurvanına cari nısf masura ma-i 
lezizün bundan akdeınce b i ' l- icareteyn mutasarrıfesi mü
vekkile-i ınezbüre Şerife Emetullah Hatün mutasarrıfe 
oldığı ma-i müfreze-i mezbfıre Fatıma Mol la'ya ba re 'y-i 
ınütevelll ferağ- ı ınu'teber-i kat '! i le ferağ u tefvlz idüp ol 
dahi tefevvüz ve kabül eylediğini müş ' ir mütevell'i-i mü
ma i leyh Süleyman Beğ'ün i ınzasıyla mümza ve hatmiyle 
mahtum temessük hamişinde ıllSf masura ma-i Ieziz-i 
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mezbfır Ağa harnmaını derfınında olan şadurvanına cari 
olup ol vechile nısf masura ma-i lezlz-i mezkfır lağm ü 
kanaviltına tebe' iyyetle ber ınıleeb-i temessük müfreze-i 
mezbfıre Fatıma Molla'nun dahi l-i havza-i tasarrufı ol
mışdur diyü her biri b i ' l-icma' ve ' J-ittifıik ala tarlkı ' ş-şe
hade haber virmeleriyle li eci l ' l- istikam işbu veslka'- ı  e
nlka ketb ü imla ol ındı . 

Fı 8 Recebü ' l -ferd 1 2 1 7  [4 Kasım 1 802] 

Şühfıdü' l-hal : 
Sabıkün 

31415112 Haslar kazası Burgos karyesinde Kovukkemer 
civarında Kurtbostam yakınında Haseki Sultan suyun
dan müfrez Akbıyık mahallesindeki suyun Nurnan E
fendi tarafindan Halil Ağa 'yaferağına dair hüccet kay
dı. 

[Kenarnotu] Si lahdar Halil Ağa'nun 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkı1r bir masura ma-i le
zlzün mutasarrıfı Si lahdar-i şehriyari sabık Halil Ağa'nun 
feritğından hala Haz'ine-i hümayfın kethudası Mehmed 
Selim Ağa'nun havza-i tasarruflarına nakl ol ınup yedie
rine istihkamı havl bir kıt'a hüccet-i şer' iyye i 'ta olın
dukdan sonra işbu hüccet tehl ve battala keşlde oldığı iş
bu mahalle şerh viri ldi . 

Fı 7 Rebl 'u ' l-ahir sene 1 223 [2 Haziran 1 808] 

işbu kitab-ı müstetab yed-i kerimanelerine viisı l  ve hitab-ı 
belağat-nisabı harni l  umdetü' l-havass ve' l-mukarrebin 
mu 'temedü ' l-mülı1k ve' s-selatln merc i 'u ' l-ekarim ve' l
e 'all menba'u' l -mekarim ve' l-me 'all zü' l-kadri ' r-refi' ve
' 1-cahü' l -menba' haHi silahdar-ı hazret-i şehriyari devlet
lü inayetlü 1-Ialll Ağa bin e i-Hacc İbrahim Ağa hazretleri 
taraf- ı bahirü' ş-şereflerinden zikri ati husus-ı meyme
net-mahsfıslarını takrlre vekil-i mu'temedleri oldığı 
es-Seyyid Mehmed Salih Ağa bin es-Seyyid Ebubekir ve 
ei-Hacc İbrahim Ağa bin Osman şehadetleriyle sabit o lan 
Koskah Mehmed Emin bin Hüseyin mecl is-i şer'- i hatir-i 
lazımü't-tevkTrde aslıab-ı hayratdan sabıka Babü ' s-sa'a
deti ' ş-şerlfe ağası merhum Cedld Ya'küb Ağa nam sahi
bü' l-hayrun medine-i Üsküdar'da kain hayriltı hallleleri 
evkafı müstağal latından mahmiyye-i İstanbul'da Ahı1rka
pu dahi l inde Akbıyık mahal lesinde vakı' lede ' l -ahall ve
' 1-clran ma'lı1mu' l-hudı1d ve' l-müştemi lat bir bab men
zil-i keblr ile derfınına cari ma-i lezlzün bundan akdem 
bi '  1-icareteyn mutasarrıfı umdetü' 1-meval iyyi' 1-izam ve 
hala Seretibba-yı su ltani fazlletlü Nu'man Efendi ibn-i 
e l-merhum el-Hacc Mustafa tarafından ber veeh-i ati hu
sfısa vekil ieri oldığı şahidiin-ı mezbfıran şehadetleriyle 
sabit olan Feyzul lah Ağa bin Hüseyin hazır oldığı b i '  I-ve
kale takrlr-i kelam ve bast-ı meram idüp müvekkil-i mü-



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

şarun ileyh Halil Ağa'nun yed-i sa'adetlerinde olup işbu 
bin iki yüz iki senesi Rebl 'u ' l -evvel 'i nün on birinci güni 
bir kıt' a atik istihkam hüccetinde ve hüccet-i mezkure 
zahrmda muharrer bin iki yüz altı senesi Şevval'inün yi
ğirıni birinci güni tarihiyle müverraha bir kıt'a istihkam 
hüccetinde tafsll ü tasrlh o lmdığı üzre menzil-i keblr-i 
mezburı mlıma i leyh Nu'man Efendi müvekkilüm müşa
run i leyh Halil Ağa'ya bin iki yüz altı senesi Cumade' l-a
hir'inün yiğirmi yedinci güni vakf-ı mezblır mütevel llsi 
Yusuf Ağa'nun imzas ıyla mümza ve hatmiyle mahtlım bir 
kıt'a temessük mantlıkınca menzil-i kebir-i mezbur i le 
derlınına cari ma-i lezlz-i mezklırı lağm ü kanavatına 
tebe' iyyetle ba re 'y- i  mütevelll ferağ-ı mu'teber-i kat '! i le 
ferağ u tefvlz eylediğinde müvekkilüm müşarun ileyh 
dahi tefevvüz ve kabul idüp ol vechile derün-ı menzi le 
car1 ma-i l ez!zün menba' ı olup asrında Haseki Sultan 
Havass-ı refi'a kazas ında Burgos karyesinde Kovukke
mer civarında Kurtbostanı dimeğle arif bostan kurbında 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı ' - ı  hallde abar-ı 
müte'addide hafr ve tahte' l-arz cem' u tahsil itdürdiği beş 
buçuk masura ma-i leZızün kanavatma te be 'iyyetle bir 
masurasın ı  ifraz ve marrü' l-beyan Akbıyık mahallesinde 
kain menzil-i keb!r-i mezblır derlın ına ta'ylni zemanmdan 
i la haze' l-an cari ve mevcud olup lakin müvekki lüm mü
şarun i leyh hazretlerinün yedinde müstakı l len hücceti 
olmamağla erbab-ı vuküfdan sual olup hakikati üzre kı
bel-i şer'den bir kıt' a istihkam hücceti tahrlr ve i ' ta olm
mak matllıblarıdur diyü ibraz eylediği hüccet-i mezkure 
ile bir kıt'a memhlır temessük-i mezkura ba'de' n-nazar 
mazmlınları vekil-i merkürnun min kü l l i ' l-vücuh takrlrine 
mutabık ve nefsü' l-emre muvafık bul ındığından ma'ada 
mahmiyye-i mezblırede olan çeşmeha vü menazil ve 
mahall - i  saireye cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuylıdatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup 
ma-i lez]ze dair iktiza iden hücec-i şer' iyyesi mahkeme-i 
mezblıreden gayrı mehakimde tahrlr ü temhlr al ınması ba 
emr-i all memnlı '  aldığı şürlıt-ı mer' iyyesinden oldığma 
binaen hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafından ve
kil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa 
ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esaml evkaf-ı selatin-i sa
l ife serbölükleri vesair sikat-ı sahlhatü' 1-kelimat hade
me-i riih-ı abilerden sual ve İstihbar olmdukda fı ' l-hakTka 
mahrniyye-i mezburede Ahurkapu dahi l inde sali fü' z-zikr 
Akbıyık mahal lesinde kain Babü' s-sa'adeti ' ş-şerlfe ağas ı 
merhum Cedld Ya'küb Ağa vakfından olup lede' l-ahall 
ve' l-ciran ma' lümu ' l-hudud ve' l -müştemiliit menzil- i ke
blr i le derlınına cari Haseki Sultan suyından müfrez b ir 
masura ma-i lezlz-i müfrezeye bundan akdem mutasarrıf 
olan Seretİbbii-yı su ltani Nu'miin Efendi mutasarrıf aldığı 
bir musura ma-i lezlzi kendi hüsn-i rızasıyla feriiğ-ı 
mu 'teber-i kat'! i le feriiğ u tefvlz eylediğinde anlar dahi 
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tefevvüz ve kablll idüp hiHa menzil-i mezbfır derfınına 
cari bir masura ma-i leziz-i mezkı1r müvekkilüm müşarun 
i leyhün uhde-i tasarrufında oldığını vekil-i mezbur Fey
zul lah Ağa ba'de't-tasdlk her b iri b i ' l-icma' ve' l-itt ifak 
ala tarikı 'ş-şehade ihbarlarıyla kıbel-i şer'den dahi istih
kam hücceti tahrlr ve li ecl i ' s-sened müvekki l -i müşarun 
i l  ey h hazretleri yedierine i ' ta o l ındı .  
Fi ' l-yevmi ' t-tas i ' i  ve' l- ışrin Recebü ' l-ferd sene seb'a aş
rete ve mieteyn ve elf 

Şühfıdü' I-hal : 
El-mkc Ahmed Serbölük-i Laleli 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Salih Ağa Haderne-i rah-ı ab 

[5 Kasım 1 802] 

31415211 Haslar kazası Çavuş karyesi civarında Söğüd
lü derede Tuna kemeri yakınında Ayaso.fYa lağmına 
mü/hak el-Hacc Osman Ağa suyundan müfrez suyun 
malikleri tarafindan el-Hacc Numan Bey 'eferağları ve 
ondan da el-Hacc Ali Ağa 'ya satıldığına dair lıüccet 
kaydı. 

[Kenarnotu] Kıbrıs l ı  ei-Hacc All'nün 

[Derkenar] Bin iki yüz on yedi senesi Şa'banü ' l-mu 'az
zam' ınun on üçünci güni tarih leri i le müverraha üç kıt'a 
hüccet-i şer' iyyede tafsil ü beyan olmdığı üzre cem'an bir 
masura ve bir çuvaldız ma-i Jezlz tedavül-i eyadl ile ma
l ikleri ihbar ol ınan Mahbfıbe Kadın ve es-Seyyid Meh
med İzzeddin Efendi ve Şerife Hadice ve Şerife Zeliha 
hatunlar ma-i Iezlz-i mezbur hacegan-ı Divan-ı hüma
yundan Süleyman Efendi Muhasebe-i evvel Hüseyin 
Hüsnl Efendi hazretlerine beynlerinde ma' lum serneo-i 
medfü' ve makbuza bey ' eyledüklerini ınüş' ir ala vec
hi ' t-tafsil hüccet virildiği işbu mahal le şerh viri ld i .  

Fı gurre-i Şevval sene 1 229 ( 1 6  Eylül 1 8 1 4] 

Darü ' l-hilafeti '  1-aliyye Kostantiniyyetü' 1-mahmiyyede 
Bağçekapusı dahi l inde Hobyar mahallesinde vakı ' i şbu 
derün-ı hüccetde mezkı1r merhum es-Seyyid ei-Hacc 
Nu ' ınan Beğ ibn-i ei-Hacc Ali Beğ ınenzi l i  di ıneğle arif 
menzil-i kebir derfınına cari zikri ati ma-i lezizün 
el-yevın ınaliki olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hiifızı if
tiharü ' l -emacid ve' l-ekarim müstecmi 'u' l-mehamid ve
' 1-mekarim Dergah-ı ali kapucıbaş ı larından Kıbrısl ı 
e l-Hacc Ali Ağa bin İsına'il tarafından ber veeh-i ati hu
sfısı takrire vekil-i şer'lieri olan Çukadar Bostan! Halil A
ğa bin İsına'il mecl is-i şer'- i hatir-i lazımü't-tevkTrde hala 
Hassa su nazırı fahru ' l-eşbah Mehıned Nebi Ağa bin Hü
seyin tarafından vekil-i müseccel i Kethuda-yı rah-ı abi 
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el-Hacc İbrahim ve zeyl-i sahifede muharrerü' l -esami ev
kaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair sikat-ı sahiha
tü' l-kel imat haderne-i rah-ı abiler hazırlin oldukları halde 
takrir-i kelam ve bast-ı an i ' I-meram idüp müteveffa-yı 
muma i leyh e l-Hacc Nu'man Beğ hayatında bi ' l-icare
teyn mutasarrıf aldığı menzi l- i  mezburı fevtinden mukad
dem müvekki lüm muma i l eyh el-Hacc All Ağa'ya ba 
re'y- i  mütevel li ferağ-ı mu'teber-i kat ' i  ile ferağ u tefvlz 
eylediğinde ol dahi tefevvüz ve kabul itdükden sonra de
rün-ı menzi le cari işbu derun-ı hüccetde ınezkur nısf ına
sura ma-i lezizün ınenba' ı olup asrında Hassa su nazırı 
el-Hacc Osman Ağa Havass-ı refi'a kazasına tabi ' Çavuş 
karyesi civarında Söğüdlidere'de Tuna kemeri kurbında 
Ayasofya lağınma ınülhak ma-i lezizden müfrez n ısf ına
sura suyını lağm ü kanavatma tebe' iyyetle şuhud mahza
rında müvekki lüm muma i leyh ei-Hacc All Ağa'ya bey' 
idüp ol vechile nısf masura ma-i l eziz-i mezkur müvek
kilüm muma i leyh e l-Hacc All Ağa'nun mülki olup veeh-i 
muharrer üzre yedinde hücceti olmamağla husus-ı mez
burı vuküf- ı  tarnınları olan blgaraz ınüsli ınln i le erbab-ı 
miyahdan sual ve hakikati üzre kıbel-i şer'den hüccet-i 
şer' iyye tahrir ve müvekkilüm muma i leyh el-Hacc All 
Ağa'ya i 'ta olmmak matlubıdur didükde husus-ı mezbura 
vuküf-ı tarnınları olup li ecl i ' l- ihbar mecl i s- i şer'a hazı
rün olan bigaraz müsl imin i le erbab-ı ıniyahdan suat ol ın
dukda fi' l-haklka vekil-i mezburun balada takrlr u beyan 
ve şerh u ayan eylediği vech üzre salifı.i'l-beyan Hobyar 
mahal lesinde kain müteveffa-yı ınuına i leyh es-Seyyid 
el-Hacc Nu ' ınan Beğ'ün ınutasarrıf aldığı ınenzil-i mez
bur derunına cari nı sf masura ma-i lezizün ınenba' ı o lup 
Hassa su nazırı ınerküın el-Hacc Osman Ağa suymdan 
müfrez !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle nısf masura ma-i 
lezlz-i mezkurı müteveffa-yı muma i leyh es-Seyyid 
el-Hacc Nu'man Beğ'ün hayatında ınaliki iken müvek
kil- i muma i leyh e l-Hacc All Ağa'ya bey' eylediğinde ol 
dahi ber veeh-i ınuharrer iştira ve temellük ve kabul idüp 
ol vechile nısf masura ma-i l ezlz-i ınezkur !ağın ü kana
vatma tebe' iyyetle müvekki l -i muma i leyh el-Hacc Ali 
Ağa'nun mülk-i ınüşterası ve hakk-ı sırfı almışdur diyü 
her biri b i ' l -icma' ve' l-ittifak ala tarlkı ' ş-şehade haber 
virıneleriyle h ıfzen l i ' l-makal işbu veslka-i enika ketb ve 
l i  ecl i ' s-sened müvekkil- i  muma i leyh el-Hacc Ali yedine 
i 'ta o l ındı . 

Fi 3 Şa'ban sene [ l  ]2 1 7  [29 Kasım 1 802] 

Şühudü' ı-hal : 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osınaniyye 
Ahmed Ağa Hallfe-i rah-ı ab 
El-Hacc Ahmed Ağa Serbölük-i Lalel i 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rab-ı ab 
Fahru' l -eşbah Mehıned Nebl Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

31415212 Haslar kazası Kemerler 'de Ayvad deresinde 
Sürmeli Ali Paşa suyundan müfrez suyun es-Seyyit 
el-Hacc Nurnan Bey tarafindan Kıbrısi el-Hacc Ali A
ğa'ya evine bağiatmak üzere satıldığına dair hüccet 
kaydı. 

[Kenarnotu] Kıbrısl ı Hacı All'nün 

[Derkenar] Bin iki yüz on yedi senesi Şa'banü' l-mu 'az
zam'ınun onuncı güni tarih leri i le üç kıt'a hüccet-i şer'iy
yede tafs'il ü beyan olmdığı üzre cem'an bir masura ve bir 
çuvaldız ma-i lezlz tedavül-i eyadl i le malikleri i hbar 0-
l ındığı Mahbube Kadın ve es-Seyyid Mehmed İzzeddln 
Efendi ve Şerlfe Hadlee ve Şerlfe Zellha hatunlar ma-i Je
zlz-i merkümı hacegan-ı Divan-ı hümayundan Muhase
be-i evvel Hüseyin Hüsnl Beğefendi hazrederine beynle
rinde ma'Iı.1m semen-i medfı.1 ' ve makbı.1za bey ' eyledük
Jerini müş ' ir vechü't-tafsll hüccet v irildiği işbu mahalle 
şerh virildi. 

Fl 25 Şevval sene 1 229 [ 1 0  Ekim 1 8 1 4] 

Darü' l -hi lafeti '  1-aliyye Kostantın iyyetü' 1-mahmiyyede 
Bağçekapusı dahi l inde Hobyar mahal lesinde vakı' işbu 
derun-ı hüccetde muharrer merhum es-Seyyid ei-Hacc 
Nu'man Beğ ei-Hacc All Beğ menzi l i  dimeğle arif men
zil-i keblr ile derunına cari zikri ati ma-i lezizün maliki o
lup işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı iftiharü' 1-emacid 
ve' l -ekarim Dergah-ı all kapucıbış ı larından Kıbrıs! 
el-Hacc All Ağa bin İsma'il taraf-ı bah irü'ş-şereflerinden 
ber veeh-i ati husus-ı meymenet-mahsusların ı  takrire ve
kil-i şer'lieri olan Çukadar Bostan! Halil Ağa bin İsma'll 
meclis-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkirde hala Hassa su 
nazırı fahru' l-eşbah Mehmed Nebi Ağa bin All tarafından 
vekll-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi el-Hacc İbrahim 
Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esaml evkaf-ı sela
tin-i sali fe serbölükleri vesair sikat-ı sahlhatü' 1-ke l imat 
haderne-i ralı-ı abiler hazırun oldukları halde bi ' l-vekale 
takrlr-i kelam ve bast-ı an i ' I-meram idüp müteveffa-yı 
ınılma i leyh ei-Hikc Nu'man Beğ hayatında bi ' l-icare
teyn mutasarrıf oldığı menzil-i kebir-i mezbürı fevtinden 
mukaddem müvekki lüm ınılma i leyh ei-Hacc All Ağa'ya 
ba re'y-i mütevel l l  ferağ-ı mu'teber-i kat ' !  ile ferağ u 
tefvlz eyled iğinde ol dahi ber minval-i muharrer tefevvüz 
ve kabul itdükden sonra derun-ı menzile cari işbu derun-ı 
hüccet-i mezkur n ısf masura ma-i lezizün menba' ı olup 
Havass-ı refı'a kazas ında Kemerler canibinde Ayvad de
resi nam mahal lde merhum Sürmel i  All Paşa'nun su
yından müfrez n ısf masura ma-i lezizin i dahi lağm ü ka
navatına tebe' iyyetle şuhud mahzarında müvekki lüm mü
ma i leyh el-Hacc Ali Ağa'ya bey' id üp ol vechile n ısf ma
sura ma-i teziz-i mezkı.1r müvekkilüm ınılma i leyh 
ei-Hacc All Ağa'nun mülki olup veeh-i muharrer üzre ye
dinde hücceti olmamağla husüs-ı mezbüra vuküf-ı tamm-
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ları olan bigaraz müsl im'in i le erbab-ı miyahdan sual ve 
hakikati üzre kıbel-i şer'den dahi hüccet-i şer' iyye tahrlr 
ve müvekkilüm mı1ma i l eyh el-Hacc All yedine i 'ta o
l ı  n mak matlubıdur didükde husus-ı mezbura vuküf-ı 
tarnınları olup li ecl i ' l- ihbar mecl is-i şer'a hazırun olan 
blgaraz müsl imln i le  erbab-ı miyahdan suat ol ındukda 
fi ' l-hakTka vekil-i mezbur balada takrir u beyan ve şerh u 
ayan eylediği vech üzre sal ifli ' l -beyan Hobyar mahalle
sinde kain müteveffa-yı muma i leyh el-Hacc Nu 'man 
Beğ mutasarrıf oldığı menzil-i mezbur derunına cari nısf 
masura ma-i lezlzün menba' ı olup Sürmel i  Ali Paşa haz
retleri suyından müfrez lağm i.i kanavatma tebe ' iyyetle 
nısf masura ma-i lezlz-i mezkurı müteveffa-yı muma 
i leyh es-Seyyid ei-Hacc Nu'man Beğ'i.in hayatında mülki 
iken müvekki lüm mı1ma i leyh e l-Hacc Ali Ağa'ya bey' u 
temllk eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve 
temellük ve kabul idi.ip ol vechi le nısf masura ma-i leziz-i 
mezkur lağm ü kanavatma tebe 'iyyetle müvekkil- i  mı1ma 
i leyh el-Hacc Ali Ağa'nun mü lk-i müşterası ve hakk-ı 
s ırfı olmışdur diyi.i her biri bi' l-icma' ve' I-ittifak ala tari
k ı ' ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen l i ' l-makal işbu ve
sika-i enlka ketb ve l i  ecl i ' s-sened müvekkil - i  mı1ma i
leyh ei-Hacc Ali Ağa hazretleri yedine i ' ta ol ındı . 
Fi ' l -yevmi' s-salis min Şa'ban i ' l-mu'azzam sene seb'a  aş
rete ve mieteyn ve e lf 

[3 Şa'ban 1 2 1  7] [29 Kasım 1 802] 

Şühudü, t-hat : 
El-Hac Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Fahru' l-eşbah Mehmed Nebi Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 
Ahmed Halife Haderne-i rah-ı ab 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 
Eşraf-ı kuzatdan es-Seyyid e l-Hacc Zihni Efendi 
ve gayruhum 

314/5311 Haslar kazası Kemerler Ayvad deresinde Sür
meli Ali Paşa suyundan müfrez arsaya bağlı suyun Sey
yit el-Hacc Nurnan Ağa tarafindan Kıbrısi el-Hacc Ali 
Ağa ya satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Kıbrıs l ı  e l-Hacc All'nün 

[Derkenar] Bin iki yüz on yedi senesi Şa'banü' l-mu 'az
zam'ınun on üçünci gi.ini tarih leri i le mi.iverraha üç kıt'a 
hüccet-i şer' iyyede tafsil i.i beyan olmdığı i.izre cem'an bir 
masura ve bir çuvald ız ma-i leziz tedavül-i eyadi ile bi
' 1-iştiraki ' ş-şer'i mal ikleri ihbar ol ınan Mahbube Kadın 
ve es-Seyyid Mehmed İzzeddin Efendi ve Şerife Hadice 
ve Şerife Zeliha hatunlar ma-i leziz-i merkümı hacegan-ı 
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1 22 İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

Divan-ı hümayundan Hüseyin Hüsnl Efendi hazrederine 
beynlerinde ma'lı1m semen-i medfı1 ' ve makbı1za bey ' 
eyledüklerin i müş ' ir ala vechi 't-tafsll hüccet virildiği işbu 
mahal le şerh viri ld i .  

Fl 2 Şevval sene 1 229 [ 1 7  Eylül 1 8 1 4] 

Darü' I-hi lafeti ' 1-al iyye Kostantın iyyetü' 1-mahmiyyede 
Bağçekapusı dah i linde Hobyar mahal lesinde vakı '  işbu 
derun-ı hüccetde muharrer merhum es-Seyyid el-Hacc 
Nu'man Ağa bin ei-Hacc All Beğ menzi l i  dimeğle arif 
menzil- i mezbur karşusında kain arsa derunına cari zikri 
ati ma-i lezlzün el-yevm mal iki olup işbu kitab-ı sıh
hat-n isabun hafızı iftiharü' l-emacid ve' l-ekarim cami 'u
' 1-mehamid ve' l-mekarim Dergah-ı all kapucıbaşıların
dan Kıbrıs! ei-Hacc All Ağa bin İsma'll taraf-ı bahirü
' ş-şereflerinden ber veeh-i ati husus-ı meymenet-mahsı1s
larını takrlre vekil-i şer'lieri Çukadar-ı sani Halil Ağa bin 
İsma'll mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde hala Hassa 
su nazırı fahru' l-eşbah Mehmed Nebl Ağa tarafından ve
kil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hiicc İbrahim Ağa 
ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esarni evkaf-ı selatin-i sa
life serbölükleri vesair s ikat-ı sahlhatü' l-ke l imat hade
me-i ra h-ı abiler hiizırun oldukları halde bi ' 1-vekale tak
rir-i keliim ve bast-ı ani ' I-meram idüp müteveffa-yı mu
ma i leyh es-Seyyid ei-Hiicc Nu' man Beğ hayatında b i ' l-i
ciireteyn mutasarrıf oldığı menzi l-i keblr-i mezbı1r kar
şusında kain arsa-i mezbı1reyi fevtinden mukaddem mü
vekkilüm ınılma i leyh ei-Hacc All Ağa'ya bii re'y-i müte
velll ferağ-ı kat'l-i ımı 'teber i le ferağ u tefvlz eylediğinde 
ol dahi ber minval- i muharrer tefevvüz ve kabul itdükden 
sonra derun-ı arsaya cari işbu derun-ı hüccetde mezkur üç 
çuvaldız ma-i I ezlzün ınenba' ı olup Havass-ı refi'a kaza
sında Kemerler canibinde Ayvad deresi nam mahallde 
merhfım Sürınel i All Paşa suyından nısf masurasını men
zil-i mezbı1ra icrii ve bir çuvaldız ma-i tezizini dahi lağm 
ü kanavatma tebe' iyyetle şuhud mahzarında müvekki lüm 
ınılma i leyh ei-Hacc All Ağa'ya bey' idüp ol vechile bir 
çuvald ız ma-i lezlz-i mezkı1r müvekkilüm ınılma i leyh 
el-Hacc All Ağa'nun mülki olup yedinde hücceti olma
mağla husus-ı ınezbfıra vuküf-ı tamıniarı olan blgaraz 
müsl imln i l e  erbab-ı miyahdan sual ve hakikati üzre kı
bel-i şer'den dahi hüccet tahrlr ve müvekki lüm ınılma 
i leyh ei-Hiicc All Ağa yedine i 'tii o l ınmak matlubıdur 
didükde husus-ı mezbura vuküf-ı tamıniarı olup li ec
l i ' l-ihbar mecl is-i şer'a hiizırfın olan blgaraz müsl imln i le 
erbab-ı miyahdan sual ol ındukda fı ' l-hakTka vekil- i  mez
bı1run balada takrlr u beyan eylediği vech üzre sal ifü
, I-beyan Ho by ar mahal lesinde kain müteveffa-yı m uma i
leyh ei-Hacc Nu'man Beğ'ün uhde- i tasarrufında olan ar
sa-i ınezbure derfın ına cari bir çuvaldız ma-i lezlzün men
ba' ı olup Sürmel i All Paşa suyından müfrez I ağın ü ka-
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navatına tebe' iyyetle bir çuvaldız ma-i lezlz-i mezbılrı 
müteveffa-yı ınılma i leyh es-Seyyid e i-Hacc Nu'man Beğ 
hayatında yedinde mülki iken müvekki l-i mGma i leyh 
el-Hacc All Ağa'ya bey' eylediğinde ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp ol vechile bir 
çuvaldız ma-i lezlz-i mezkfır )ağın ü kanavatma tebe' iy
yetle müvekkil-i muma i leyh ei-Hacc All Ağa'nun mülk-i 
müşterası ve hakk-ı s ırfı olmışdur diyü her biri b i ' l-icma' 
ve ' l-ittifak ala tarlkı ' ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen 
l i ' l-makal işbu veslka-i enlka ketb ve l i  ecl i ' s-sened mü
vekki l-i muma i leyh e l-Hacc All Ağa yedine i ' ta ol ındı .  

F1 3 Şa'ban sene [ 1 ]2 1 7  [29 Kasım 1 802] 

ŞühCıdü' I-hal : 
Sabıkün 

314153/2 Kuzguncuk Nakkaş deresinde Ayazma mezra
asında elde edilen sudan müfrez suyun Abdülvahit Bey 
tarafindan Hafiz Abdullalı Efendi'ye satıldığına dair 
hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Başmukata'a Abdullah Efendi 

[Derkenar] Derun-ı hi.iccetde muharrer ma-i lezlzün ına
l iki Başmukata'a klsedarı el-Hacc Abdülhallm Efendi'ye 
bey ' eylediğini müş ' ir mufassal hi.iccet virildiği işbu ma
halle şerh olındı . 

Fl 29 Şa'ban sene 1 220 [22 Kasım 1 805] 

Medine-i Üsküdar'a muzafe Kuzguncuk karyesinde vakı ' 
Köprül izade Abdi.ilvahid Beğefendi hanesi dimeğle arif 
Iede ' l -ahall ve ' l-clran ma' lumu ' l-hudud menzil i le deru
nma cari zikri ati ma-i lezlzün maliki iken bundan akdem 
vefat iden mfıma i leyh Abdi.ilvahid Beğefendi ibn-i 
el-merhum Mustafa Beğ'i.in veraseti su lbl keblr oğulları 
Mustafa Beğefendi ve NCıreddin Beğefendi'ye münhasıra 
olup kable' l-kısme mfıma i leyh Mustafa Efendi dahi vefat 
idüp veraseti er karındaşı müma i leyh NCıreddin Beğefen
di'ye mi.inhasıra olup kable ' l-kısme mfıma i leyh Nureddin 
Beğefendi dahi vefat idi.ip veraseti sulbi sağir oğlı Abdül
vahid Beğ'e inhisarı tahakkukından sonra sağTr-i ınılma 
i leyhün validesi ve ba hüccet vasisi olan ma'rifetü' z-zat 
Münevvere Hatlin ibnet-i Abdul lah medine-i Hazret-i Ebi 
Eyyub el-Ensarl mahkemesinde mecl is-i şer'- i hatirü ' l-la
zımü ' t-tevkTrde mahmiyye-i İs lambol'da A vretbazarı kur
bında Canbaziyye mahal lesi sükkanından ve hala Başmu
kata'a hallfesi olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı um
detü erbabi ' t-tahrir ve' l -kalem zübdetü ashabi ' t-tastir 
ve' r-rakam sa'adetli.i Hafız Abdul lah Efendi ibn-i Ahmed 
Efendi tarafından ber veeh-i ati husus-ı meymenet-mah
sfıslarını tasdika vekil-i şer'lieri olan Mehmed Sa'dullah 
Efendi ibn-i Hafız Ömer mahzarında bi ' l-vesaye i krar-ı 
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tarnın ve takrlr-i ketarn idüp işbu vasisi o ldığum sağTr-i 
muma i leyhün irsen mülki olup bin ik i  yüz on yedi senesi 
Muharremü' l-haram'un on yedinci gün i  tarihiyle müver
raha hala İstanbul kadlsı Süleyman Monla Efendi'nün 
Bab naibi umdetü' l-müderrisin i ' l-kiram Uryanlzade 
Mehmed Raşid Efend i'nün imzasıyla mümza ve hatınİyle 
mahtfim bir kıt'a izn hücceti i le yine sene-i mezbure 
Saferü' l-hayr' ınun on beşinci güni tarihiyle müverrah ba 
ferman-ı all arz-ı hal hamişinde mastur defter-i abdan 
muhrec derkenarda tafsll ü tasrlh olmdığı üzre sal ifli
' z-zikr Kuzguncuk karyesinde kain menzil - i  mezkur de
rfinına cari ma-i lezizün ınenba' ı  o lup karye-i mezbure ci
varında Nakkaş deresi dimeğle arif nam ınahal lde Ayaz
ına ta'blr ol ınur ınezra'a derfinında yedi aded kuyulardan 
savaka varınca salma hacalardan cari o lup ınenzil-i mez
bura varınca ferş olman tahte ' l-arz künk i l e  el-yevm cari 
ve yine dere-i ınezkfire derfinında ınünhedim havz kur
bında ve etrafında hafr ol ınan altı aded hacalardan cem' u 
tahsil o l ınan mecmfi' ma-i leziz-i mezkfir asrında erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle semt-i me' luf ve tarz-ı ma'rfif üzre 
ba'de- ' 1-vezn ve' l-keşf tamm ve kami l  ve revan iki ma
sura ma-i tezizden müfrez bir masura ma-i leziz-i mezkur 
menzil- i mezbura cari ma-i leziz-i mezkur müteveffa-yı 
evvel muma i leyh Abdülvahid Beğefendi'nün i le ' I -vefat 
yedinde mülki ve hakkı olup ba'de vefatihl sağTr-i muma 
i leyhe mevrfis oldukdan sonra menzil- i ınezbfirı bundan 
akdeınce müvekkil- i mfima i leyh Hafız Abdullah Efen
di 'ye bey ' ol ınup !ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le deru
nma cari bir masura ma-i leziz-i mezkfirı dahi kıbel-i 
şer'den ba hüccet me'zfin oldığuma binaen murad eyledi
ğümde mahmiyye-i aliyyede olan çeşıneha vü menazi l ve 
mahall-i saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyfidatı 
Haslar mahkemesi s ici l iatında mastüre ve mukayyede o
lup ma-i lezlze dair iktiza iden hücec-i şer' iyyesini er
bab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbfireden gayrı 
mehakimde tahrir ü temhir olmması ba emr-i ali mernnu ' 
oldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa 
su nazırı fahru ' l-eşbah Mehmed Nebl Ağa tarafından ve
kil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi e l-Hacc İbrahim Ağa 
ve Katib-i rah-ı ab! Mustafa Efendi ve zeyl-i vesikada 
mektubü' 1-esaml evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesa
ir sikat-ı sahlhatü' l-kel imat haderne-i rah-ı abiler ihbar ve 
ına'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabfil i havl şürfit-ı 
müfsideden ve uhud-ı mubt ı ladan ari bey'- i  bat-ı sah'ih-i 
şer'l i le müvekkil-i mfima ileyh Hafız Abdul lah Efendi'ye 
dört yüz guruş semen-i medfU ' ve makbuza me'zunen 
bi ' l-vesaye bey' u temllk eylediğümde anlar dahi ber 
veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul buyurup fima 
ba 'd derun-ı menzi l-i mezkfira cari !ağın ü kanavatma te
be' iyyet i le bir masura ma-i Ieziz-i mezkfirda vasisi oldı
ğum sağTr- i mfıma i leyh Abdülvahid Beğ'ün asla ve kat'a 
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alaka ve medhali kalmayup lağm ü kanavatma tebe'iyyet 
i l e  müvekkil- i  mfıma i leyh Hafız Abdul lah Efendi'nün 
mülk-i müşterası ve hakk-ı s ırfı olmağla di lediği gibi ta
sarruf buyursunlar didükde gıbbe't-tasdikı 'ş-şer'i ma hü
ve' l-vakı '  bi't-taleb ketb ol ındı .  

Fl 25 Şevval sene 1 2 1 7  [ 1 8  Şubat 1 803] 

şuhtıdü' I-ha.!: 
Fahru' l-eşbah Su nazırı Mehmed Nebl Ağa 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Es-Seyyid Mehmed Reşid Ağa Serbölük-i Saray-ı cedid 
El-Hacc Ahmed Ağa Serbölük-i Lalel i  

31415411 Haslar kazası Çiftehavuzun kıblesinde umumi 
yolun sağında elde edilen Kırkçeşme suyoluna mülhak 
suyun Hajize Hatun tarafindan Fatma Hatun 'a Kum
kapı 'da Nişancı Paşa mahallesinde Hoca çeşmesine 
bağfatmak üzere satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Fatıma Hattın'un 
[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkfır Fatıma bint-i Alı
dülmennan mal ike oldığı n ı sf masura ma-i lezizi es-Sey
yid el-Hacc Hüseyin Ağa'ya bey' eylediğini müş ' ir ye
dine mufassal hüccet virildiği işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fi gurre-i Zi ' l-ka'de sene 1 225 [28 Kasım 1 8 1 0] 
Mahmiyye-i İslambol h ısn ı  ebvabından Cebe Ali kapusı 
dahi l inde kain Aşık Paşa mahal lesinde kain Çeşmizade 
hanesi dimeğle arif menzi l derfınına cari zikri ati ma-i le
zizün malikesi iken bundan akdem vefat iden Hafize Ha
tı1n ibnet-i Abdullah'un min ciheti ' l-vela hasran varis i  
Mehmed Sa'ld Efendi ibn-i Mustafa Efend i  mecl is-i 
şer' - i  hatir-i !azı mü 't-tevklrde işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun 
hafizesi umdetü ' l-muhadderat Fatıma Hatfın ibnet-i Alı
dülmennan tarafından ber veeh-i ati husfısı tasdlka vekil-i 
şer'lsi Mehmed Ağa ibn-i İsma'il mahzarında ikrar-ı 
tarnın ve takrir-i kelam idüp işbu yedümde olup bin iki 
yüz doksan beş senesi Zi ' l-ka'detü' ş-şerlfe'sinün on ye
dinci güni tarih iyle müverraha bir kıt'a hüccetde tafsll ü 
beyan ol ındığı üzre asrında Sadr-ı a'zam ev1• kethudası 
Mehmed Ağa hayatında mahmiyye-i mezbı1rede Kumka
pu dahi l inde Nişancı Paşa mahallesinde vakı' Hace çeş
mesi dimeğle arif çeşmenün mürur-ı ezmine i le yol ları 
harab ve suyı kat' olman çeşmeyi kendi mal ıyla ta'mir 
idüp zikr olman çeşmeye icra içün Havass-ı aliyye ka
zasında Çiftehavzun kıble canibinde tarlk-ı arnınun sağ 
tarafında kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı '  -ı ha
Ilde kendi mal ıyla abar-ı müteferrika hafr itdürdüp on bu
çuk kulaç iki ma'mfır baca ve yedi aded boş baca ve otuz 

ıx "ev" fazladır. 

1 25 

314154/la 
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iki kulaç lağmlar içi nde kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği 
suyın ı  ba'de' l-vezn tarnın ve kami l  dört masura su cari 
olup ol mevzı ' a  karlb merhum ve mağfiret-ni şan Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün Kırkçeşme ta'blr ol ınur suyı 
yolına bi izn i ' l -mütevelll i l hak ve bir masurasını hakk-ı 
mecra içün alıkonılup baki kalan üç masura ma-i lezizün 
bir buçuk masurasın ı çeşme-i mezkura icra ve ta'yin idüp 
ma'ada bir buçuk masura ma-i leziz yedinde iken fevt 
oldukda oğlınun kızı Emetul lah HatCın ibnet-i Mustafa bir 
masuras ını ifraz sabıka Rikab-ı hümayCın cebecibaşısı 
es-Seyyid el-Hacc Ahmed Ağa'ya lağm ü kanavatından 
mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyet i le irsen bey' i
düp ol dahi iştira ve baki kalan nısf masura suyı dah i 
lağm ü kanavatma te be' iyyet i le Çeşmlzade Mehmed Sa
l i h  Efendi ibn-i Mehmed Sa'ld Efendi'ye bey' u temlik ol  
dahi iştira ve temel lük eylediğİnden sonra nısf masura 
ma-i lezlz-i mezkurı mahal l-i münasibden erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle ifraz ve salifü ' z-zikr Aşık Paşa mahalle
sinde kain menzil-i mezbura ta 'yin ve i cra itdükden sonra 
mCıma i leyh Çeşmlzade Mehmed Salih Efendi nısf masu
ra ma-i leziz-i mezkCırı zevcesi mezbure Hafize Hatun'a 
ba'de' l-bey ' ve' t-temllk ol dahi fevt oldukda nısf masura 
ma-i leziz-i mezkurı bana mevrCıs olmağla ben ber veeh-i 
muharrer ma-i leziz-i mezkurı bey' murad eylediğümde 
mahmiyye-i mezbureye ve mahall - i  saireye cari b i ' l-cüm
le sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur 
u mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden senedatı 
mahkeme-i mezbCıreden gayrı mehakimde tahrlr ü temhlr 
olmmak ba emr-i ali memnCı' şürCıt-ı mer' iyyesinden ol
dığına binaen ol n ısf masura ma-i leziz-i mezkCırı lağm ü 
kanavatından mikdar-ı ımı ' ayyen hissesine tebe' iyyet i le 
hala Hassa su nazırı fahru' 1-eşbah Mehmed N ebi Ağa ta
rafından vekil-i müseccel-i şer'is i Katib-i rah-ı abi vekili 
Mustafa Ağa ve Lale li serbölüği el-Hacc Ahmed ve A
zebler ustası Mehmed Ağa ve zeyl-i sahifede muharre
rü ' l-esami evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair 
haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden 
Icab ve kabCıli havl şürfıt-ı müfsideden ari bey ' -i bat-ı sa
hib-i şer'l i le müvekki le-i mezbüre Fatıma HatCın'a iki 
yüz e l l i  guruş semen-i medfü' ve makbuza bey ' u temlik 
eylediğümde ol dahi iştira ve temellük ve kabul idüp fima 
ba'd nısf masura ma-i leziz-i mezkurda benüm asla  ve 
kat'a [alaka] ve medhalüm kalmayup lağm ü kanava
tından mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyet i le  mezbu
re Fatıma HatCin'un mülk-i müşterası ve hakk-ı sarlhi ol
mışdur didükde gıbbe't-tasdlk ı ' ş-şer'l ma vaka'a bi 't-ta
leb ketb ol ındı .  

Fi 1 7  Zi ' l-ka'de sene 1 2 17 [ l l Mart 1 803] 

ŞühCıdü' ı-hal : 
Fahru' l-eşbah Mehmed Nebl Ağa Nazır-ı rah-ı ab-ı hassa 
Mustafa Efendi Vekil-i Katib-i rab-ı ab 
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El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Es-Seyyid Mehmed Reşld Serbölük-i Saray-ı cedld 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Mehmed Ağa Haderne-i Azebler 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

31415412 M üteveffiye Sineperver Kadının yarım hissesi
nin, maliki Süleyman Ağa tarafindan, diğer hissedar 
Mehmet Tayfur Efendiye satıldığınadair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Tayfı1r Efendi'nün 

[Der kenar] Kaydı ihrac-şod 
Fi gurre-i Zi ' l-hicce sene [ 1 ] 1 288 [ I  1 Şubat 1 872] 

Derun-ı hüccetde muharrer üç buçuk çuvaldız ma-i l eziz-i 
mezkurun nısf hisse-i şayi 'asına mal ike iken bundan ak
dem vefat iden Sineperver Kadın ibnet-i Abdul lah'un ve
raseti zevci muma i leyh Mehmed Tayfı1r Efendi i le sad
riyye sağTre kerimesi Nefise Hanım ve ahar sadriyye sa
ğTre kerimesi Şerlfe Rüveyde Hanım ibnet-i es-Seyyid 
Mehmed Efendi ve min c iheti' l-usube kendüyi i 'tak iden 
merhum Halil Paşa'nun mahdum-ı all-kadrieri umdetü
' 1-mevaliyi ' l- izam sabıka Havass-ı refi'a kadlsı Mir Meh
med Arif Efendi ve mahrfıse-i Galata kadlsı Mir Mehmed 
Nurullah Efendi'ye ba'de' l-inhisar müteveffiye-i mezbu
renün sülüs mal ını vesaya-yı mu'ayyene ve gayrı mu'ay
yenesini tenfize ve sağTre-i mezbure Nefise Hanım'un ba
bası ve vellsi ve sağTre-i mezbure Şerlfe Rüveyde Ha
nım'un üveği babası ve tesviye-i umurına ba hüccet-i 
şer' iyye muhtarı zevci m uma ileyh es-Seyyid Mehmed 
Tayfı1r Efendi ve ınlr-i muma i leyhima taraflarından ber 
veeh-i ati hususda vekll oldığı es-Seyyid Ömer Efendi 
ibn-i es-Seyyid Mustafa ve Mustafa Ağa ibn-i Mehmed 
şehadetleriyle sabit olan es-Seyyid el-Hacc Osman Ağa 
ibn-i Ömer mecl is-i şer'-i hatir- i lazımü't-tevkTrde Süley
man Ağa ibn-i Halil ınahzarında vakf-ı müşarun i leyh ta
rafından Suyol ı  katibi Mustafa Efendi ibn-i Mehmed ha
zır oldığı halde bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam 
idüp işbu derun-ı hüccetde mezkur üç buçuk çuvaldız 
ma-i lezlzün nısf hisse-i şayi 'asını lağm ü kanavatından 
mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyet i le müvekki lüm 
mumii i leyh Mehmed Tayffır Efendi'nün ve nısf hisse-i 
iiharı dahi müteveffıye-i mezburenün şidien mülkleri iken 
mezbure Sineperver Hatun fevt oldukda üç buçuk çuval
dız ma-i l ezlzün lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen 
h issesine tebe' iyyet i le nısf- ı  şayi 'as ı  veresesine mevrfıs 
ve sülüs vesayasına isabet itmeğin ma-i lezlz-i mezkurda 
olan n ısf hisse-i şayi 'anun iki yüz e l l i  guruş bedel-i mis l i  
idiği zeyl-i veslkada muharrerü ' l-esami kirnesneler ha
berleriyle lede' ş-şer' i ' l-enver zahir olan iki yüz e l l i  guru
şa müvekki lüm muma i leyh Mehmed Tayffır Efendi bi-

1 27 

314154/2a 
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' 1-asale ve b i ' l-vesaye ve rn1r-i muma i l eyhima dahi 
bi ' l-verase bey' u temlik eyledüklerinde ol dahi i ştira ve 
temellük ve kabul eyledükden sonra semen-i merküm iki 
yüz ell i guruşı temamen ahz ü kabz ve defter-i kassama 
idhal idüp fima ba'd ma-i leziz-i mezkurun nısf h isse-i 
şayi 'asında müvekkilelerüm muma i leyhima i le sağTre
tan-ı mezbfıretanun asla ve kat 'a alaka ve medhalleri kal
mayup mezbfır Süleyman Ağa'nun !ağın ü kanaviltına te
be ' iyyet i le  mülk-i m üşterası olmışdur didükde gıbbe
't-tasdikı ' ş-şer'l yine mezbur Sü leyman Ağa mecl is-i 
şer' -i hatır-i lazımü't-tevkTrde işbu ba' isü ' l-kitab muma i
leyh Mehmed Tayffır Efendi'nün tarafından vekil-i şer'lsi 
mezbur es-Seyyid e l-Hacc Osman Ağa mahzarında ikrar 
ve takrir- i kelam idüp balada tafsll ü beyan olmdığı üzre 
üç buçuk çuvaldız ma-i lezlze ş iraen malik oldığum n ısf 
hisse-i şayi 'amı hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Meh
med Neblh Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Vekll-i ka
tib-i rab-ı abi Mustafa Efendi ve Sultan Bayezld serbölü
ği ei-Hacc Hasan ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esarn1 
evkaf-ı selatın-i mazıyye serbölükleri ihbar ve ma'rifetle
riyle tarafeynden Icab ve kabfıl i  havl şürfıt-ı müfsideden 
ari bey'-i bat-ı sahlh- i  şer'! i le müvekkil- i  muma i leyh 
Mehmed Tayffır Efendi'ye iki yüz e l l i  guruş semen-i ma'
lfım ve makbuza bey ' u temlik ve tesilm eylediğümde an
lar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul 
idüp fima ba'd ma-i lezlz-i mezkfırda olan nısf h isse-i şa
yi 'ada benüm asla ve kat 'a alaka ve medhalüm kalmayup 
müvekkil- i muma i leyh Mehmed TayfOr Efendi'nün 
mülk-i müşten'isı ve hakk-ı s ırfı olmışdur keyfema yeşa 
ve yahtar mutasarrıf olsun didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'! 
ma vaka'a b i ' t-taleb ketb ol ındı .  

F1 10 Zi ' l-ka'de sene 1 2 1 7  [5 Mart 1 803] 

Şühudü' I-hai : 
Aynü' l-a'yan Mehmed Neblh Ağa Nazır-ı rah-ı abi 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 

314154/3 Havass-ı refi'a kazası, Çiivuş karyesinden 
mül/ıak Osman Ağa katmasuyundan ifrazla kabasakal 
mahallesindeki eve bağlı suyun, maliki Fatma Hatun 
tarafindan Emetullalı Hatuna satıldığına dair lıüccet 
kaydı. 

[Kenarnotu] Emetu llah Hatun'un 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkfır nısf masura ma-i 
Ieziz-i mezkura mali k  olan mezbure Emetul lah Hatun 
mal ike oldığı ma-i leziz-i mezkürı Hassa yoğurtcıbaşı 
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es-Seyyid Ahmed Ağa bin Mustafa'ya iki yüz altmış gu
ruş semen-i medfü ' ve makbuza bey' eylediğin i müş ' ir 
yedine hüccet i ' ta ol ındı . 

R 4 Muharrem sene 1 2 1 9  [ 1 5  Nisan 1 804] 

işbu derun-ı hüccetde muharrer zikri ati ma-i lezlzün 
el-yevm mal ikesi Fatıma Hanım ibnet-i Ahmed Efendi ta
rafından ber veeh-i ati hususa vekll oldığı zat-ı muma i
leyhayı arifan es-Seyyid Salih Ağa ibn-i es-Seyyid Ebu
bekir ve İsma'll Ağa ibn-i Abdul lah şehadetleriyle sabit 
olan es-Seyyid Mehmed Sa'du llah Efendi ibn-i es-Seyyid 
Mehmed Emin Efendi meclis-i şer'-i hatir-i lazımü't-tev
kTrde işbu ba' isü haze ' l-veslka Emetul lah Hatlin ibnet-i 
Mustafa tarafından husus-ı atiyü'z-zikri tasdlka vekil-i 
şer'lsi Çorbacı Sal ih Ağa ibn-i Hasan mahzarında b i ' l-ve
kale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp işbu hüccetde 
tafsll ü beyan olmdığı üzre Kabasakal mahallesinde vakı' 
menzil-i mezbura cari olup asrında Su nazırı el-Hacc Os
man Ağa hayatında Havass-ı refı'a kazasında Çavı1ş kar
yesinde Güzelcekemer kurbında kendi malıyla abar-ı mü
te 'addide hafr ve tahte' I-arz !ağın ü kanavat i le cem' u 
tahsil eylediği suyından müfrez n ısf masura ma-i lezlz 
e l-an menzil-i mezbura can ve müvekki lem muma i leyha 
Fatıma Hanım mal ike iken ınenzi l-i mezbureyi müvekki
lem muma ileyha Emetul lah Hatı1n'a ferağ u tefv'iz idüp 
derı1nına eMi nı sf masura ma-i lezlz-i ınezkurı dahi lağm 
ü kanavatından mikdar-ı ınu'ayyen hissesine tebe' iyyet 
ile bey' murad eylediğinde hala Hassa su nazırı fah
ru' l-eşbah Mehmed Neblh Ağa tarafından vekil-i müsec
celi Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve Saray-ı 
cedld serbölüği Mehmed Reşld Ağa ve zeyl-i sahlfede 
muharreıii ' l -esaml evkiif-ı selatin-i mazıyye serbölükleri 
vesair haderne-i rah-ı abilerden her biri ma-i lezlz-i mez
kur hala salifü ' z-zikr abar ve lağmlardan hası l  ve anayo
l ına cari oldığını ihbar itmeleriyle tarafeynden Icab ve ka
bfıl i  havl şürut-ı müfsideden ari bey'- i bat-ı sahilı-i şer'! 
i le nısf masura ma-i lezlz-i mezkı1rı !ağın ü kanavatma 
tebe ' iyyet i le müvekki le-i muma i leyha Emetu llah Ha
tun'a beynlerinde ma' !Um semen-i medfü ' ve makbuza 
bey' u temllk eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer 
iştira ve temel lük ve kabul idüp derun-ı menzi l-i mezbura 
can nısf masura ma-i leziz-i mezkurda müvekkilem mez
bfıre Fatıma Hanım'un asla ve kat'a alaka ve medhali kal
mayup !ağın ü kanavatma tebe ' iyyet i le müvekkile- i  mez
bure Emetul lah Hatlin'un mülk-i ınüşterası ve hakk-ı s ırfı 
olmışdur didi didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l ma vaka'a 
bi ' t-taleb ketb olındı . 

R 23 Zi' l-ka'de sene 1 2 1 7  [ 1 7  Mart 1 803] 

Şühudü ' I-hal : 
Fahru' l-eşbah Mehıned Nebih Ağa Nazır rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 

1 29 
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Mustafa Efendi Katib-i riih-ı ab 
Es-Seyyid Mehmed Reşid Serbölük-i Saray-ı cedid 

314155/la 31415511 Havass-ı refi'a kazası, Küçükköy karyesinden r�':!_,J.:r:_r. :,..(;''-1,-!r Y"..., t:-c , Valide Sultan ve Sultan Bayezit Cami'i suyoluna mül-....Ji;,,ı:""'...,� (J, fc.s r.·'t:.; · ' 'J"'� V G�n. r � • Ç�.- : ;·,:. C ��_;�&.Jif..):r"'. ".""'�--: .... �'l.-·1 lıak Yusuf Aga katmasuyundan ifrazla Mercan Ağa :/J;.J/.r..;. ,;7·c.�/��L.::..II"'="'-:�-/:-!;:J��- ,. 
malıal/esindeki arsaya bağlı suyun, malikleri Sedri ve 
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Aga'ya bey' eyledıgını �c/-':':ı31.-f..-J.���'c.dl":'ri!CS�d{j./[; - J�.s:::-� muş' ır yed ıne mufassal huccet ı ' ta ol ındı .  //J(�!r1�--J"O:�y..J1V:t(;,!..fv-Jir�J./t;;� ...;;./ -·�.,: Fi 1 7  Ca sene 1 2 1 9  [24 Ağustos 1 804] Ji;,�{s-",r..:-/.J/J�I'-?..(...,::V)I . . 1  �-;J:"'J · - r� � i , t.J.0vJif_.v'-;}/c·-;frq;b;��')}J;t(j�!:, ;f.:j-: Astiine-i aliyye ve mahall- i  saireye cereyiin iden cerrıl' 

r.; .!.f;..r[; r-'(.jı?� �'2'aJ.)JC,r·1 . �a. . , .,.,' .u ,  sularun bey' u şiriiları Haslar kadisı huzurında su nazırı a-
r i  - . '- ..T • .. " ...v.f�../b-/ c.JJ::,.......Gffi..ı:/�r..r0c..;-Jl,;,;JJfjd;;./�./ ğa ve bölükbaşı ları ihbar ve ma' rifetleriyle tanzim ve se-

nedi tahrir ü temhlr ve ba'de ' l-kayd i ' tii ol ınması bii hatt-ı 
hümayun-ı şevket-makrun şürut-ı m er' iyyesinden ol
dığına binilen hala Hiissa su nazırı aynü' l-a'yan ve mak
bulü' s-sudur ve' l-erkiin Mehmed Nebih Ağa tarafından 
vekll-i müsecce l i  Kethudii-yı riih-ı ab el-Hiicc İbrahim A
ğa ve Katib-i riih-ı abi Mustafa Efendi merhum ve mağ
fOrun leh Sultan Bayezid Han-ı Veli tiibe seriihu hazret
leri vakf-ı şer'ifı tarafından bii emr-i iil'iye b inilen mu 'te
med olan Mustafa Efendi ibn-i Mehmed vakf-ı müşiirun 
i leyhün suyunı bölükbaşıs ı  es-Seyyid el-Hacc Hasan ha
zırfın oldukları halde mahmiyye-i mezburede Örici ler 
kurbında Mercan Ağa mahal lesinde viikı '  Kapu kethudası 
Halil Ağa hanesi dimeğle arif menzi l  arsası derunına cari 
zikri ati ma-i lezizün bi ' l- iştiriiki ' s-seviyy mali kleri Sedri 
veled-i Estergo ve Yuvan veled-i Yako nam zimrrıller 
mecl is-i şer'-i hatir-i liizımü't-tevkTrde işbu kitab-ı s ıh
hat-nisiibun hiifızı el-Hiicc Abdi Ağa ibn-i el-Hiicc 
Ahmed tarafından ber veeh-i iiti hususı tasdika vekil-i 
mürsel i  olan es-Seyyid Mehmed Ağa ibn-i es-Seyyid Os
man mahzarında her biri ikriir-ı tilının ve takrir-i kelam i
düp işbu yedimüzde olup bin iki yüz on dört senesi Sa
fer' inün on altıncı gün i tarihiyle müverraha bir kıt'a hüc
cetde tafsil ü beyan ol ındığı üzre asrında merhum Yusuf 
Ağa hayatmda Havass-ı refı'a kazasına tab i '  Küçükköy 
kurbında kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı '- ı  hal'i
de kendi miil ıyla yedi aded baca hafr ve tahte' l-arz !ağın 
ü kanaviit i le cem' u tahsil itdürdiği suyın ı  ol mevzı 'a  ka
r'ib merhCım Viiiide Sultan suyı yol ına andan müşiirun i
leyh Sultan Bayezld Han-ı Veli cami'- i  şerifı suyı yol ına 
bi  izn-i mütevelll i lhak idüp hakk-ı mecriidan biikT bir bu-
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çuk masura sudan müfrez üç çuvaldız ma-i l ezize teda
vül- i  eyadi i le malike olan Rukıyye Hatlın ibnet-i Abdul
lah arsa-i mezklırı ba re'y- i  mütevell'i bizlere ferağ u tef
v!z idüp derlınına cari üç çuvaldız ma-i lezlz-i mezklırı 
dahi !ağın ü kanavatma tebe'iyyet i le beynimüzde ma'
!Om semen-i medfı1' ve makblıza !ağın ü kanavatını ba' 
de' t-ta'rnir müsl ime bey ' itmek üzre b izlere bey ' u temllk 
eylediğinde bizler dahi ber veeh-i muharrer ba'de' t-te
mel lük ve' l -kabı11 ol vechile mülk-i müşteramuz olmışidi 
e l-haletü hazihi arsa-i mezklırı müvekkil- i ınılma i leyh 
e l-Hacc Abdi Ağa'ya ferağ u tefvlz eylediğimüzde derlı
nma cari üç çuvaldız ma-i l ezlz-i mezklırı dahi hazırlın-ı 
mezbı1rı1nun ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden icab ve 
kabul i h avi şürlıt-ı müfsideden ari bey' -i bat-ı sahlh-i 
şer'l i le müvekki l-i ınılma i leyh el-Hacc Abdi Ağa'ya 
beynimüzde ma' lı1m semen-i medfı1' ve makbı1za bey ' u 
temllk eylediğimüzde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira 
ve temel lük buyurup fima ba'd derun-ı arsaya cari üç çu
valdız ma-i leziz-i mezkı1rda bizüm asla ve kat 'a  alaka ve 
medhalimüz kalmayup ınılma i leyh e l-Hacc Abdi A
ğa'nun !ağın ü kanavatın ı  ta'mlr itmek üzre mülk-i müşte
riisı ve hakk-ı sarlhi olmışdur didükde gıbbe't-tasdlkı
' ş-şer'l ma vaka'a bi 't-taleb ketb ol ındı .  

R 4 Zi ' 1-hicce sene 1 2 1 7  [28 Mart 1 803] 

Şühudü' I-hal : 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Aynü' l-a'yan Mehmed Neblh Ağa Nazır-ı rah-ı ab 

314/5512 Havass-ı refi'a kazası, Bayram Paşa mevkiin
den Mahmut Paşayı Veli suyoluna mül/ıak Mustafa Ça
vuş katmasuyundan müfrez suyun, malikleri tarafindan 
Halil Paşa/ı Bilal Ağaya, Çınarlı Çeşme yakınındaki te
raziden ifrazla bu çeşmeye bağlamak üzere satıldığına 
dair /ıüccet kaydı. 

[Derkenar] Daru' s-sa'ade ağasınun olup mı1cebince bir 
kıt'a mektlıb mlıcebince Haremeyn muhasebesine kayd 
ol ınmuşdır. 
Darü' l-hilafeti ' l-al iyye Kostantın iyye e l-mahmiyyede E
bu' 1-feth Sultan Me h med Han cami ' -i şerlfı civarında İs
kender Paşa mahallesinde kain Tatarzade Mustafa Efendi 
hanesi dimeğle arif muhterik menzi l arsası derlınına cari 
zikri ati ma-i lezizün malikleri olup kendi tarafından ası l 
b iraderleri es-Seyyid Mehmed Rıza Efendi ibn-i e l-mer
hum Mustafa Molla tarafından ber veeh-i atı hususa vekll 
oldığı es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa ibn-i İsma'll ve 
Molla Mehmed bin Ahmed şehadetleriyle sabit olan um
detü' l-müderrisln i ' l-kiram es-Seyyid Mehmed Nesib E
fendi mecl is-i şer'- i şerif- i  enverde işbu kitab-ı müstetab 

1 3 1  
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314/55/2b yed-i sa'adetlerine viis ı l  ve h itab-ı belağat-n isabı harni l  
,:;-J/J)ı 1� � 

. menba' ı  ab ata-lafz unvan beriit-ı serlevha-i all-kadrieri 
r!.J..r. ·:J�::-�./�};:_; �· - y-ıi.J'  olan hala Daru' s-sa'adeti ' ş-şerlfe ağası Halil Paşalı B iliii . & VJI(! C/.;.., I�.(J.)I�CfJf:': JJ�-L Ağa hazretleri taraf-ı meymenet-mahsüslarından husüs-ı 

e.�� '-bt;,,:;; c,- r.; ./..�1 . .(.§.ı: 0 . atiyü' l-beyanı tasdlka vekil-i şer'lieri musahib-i hazret-i (!V' .:J�...//4-:v"'t"!./f.?�Jc/'cdJJ�� şehriyari es-Seyyid All Efendi ibn-i e l-Hacc Mustafa Ağa 
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ı��hmiyye-i Islambol 

� fii/1 - • ,_;,/ _ -�0- �· }o:Y ./�:J:U hısnı ebvabından Edırnekapusı harıcınde Bayram Paşa 

..9 . :;j(t;: : ���('0fi..ı: bostanı dereınında nübCı' iden ma-i lezlz ol mevzı 'a karlb -.Jrc;>c�Jcfr:'��Gcfls="J,..f.;,.<_.;(;JJ Mahmud Paşa-yı Veli suyı yol ına izn-i müteve l liyle ba''!);&/a,.._��� ;./� &J _;Ji � '?'. de' l- i lhak hakk-ı mecradan ma'ada KaraçavCış dimeğle 

_.....l""'_;s. ��p-·-- · � _J _. 1.../ ma'rüf Mustafa ÇavCış'un beş masura suyından müfrez 
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tma tebe' iyyet i le bey' murad eylediğimüzde Astane-i a-.>-)U t ·_ .:'-:':'l'p--->'.J'...;>a-r'?'..Y.Y;./ f_/..J l iyye ve mahall-i saireye cereyan iden ceınl' sularun bey' . .V: I.J'-:' �J� J cfo'"!;• � J ::/-' (!;" &- /.../ ·�iJ' u ş iraları Haslar kadi sı huzurında su nazırı ve bölükbaşı-c?�� 1 j ·. b-y...J,--'��....J ·' -;v_,::-;;:(7-r.': - :r"' ...r" • ..Y-P'�- /"_/..? ları ihbar ve ma' rifetleriyle tanzim ve senedi tahrlr ü tem-J��,j--'_�yv,..(;J.?l�r_;.;.,�� :C·;,_. ,1 ?.?!IJL-' I.·�-'__,_;L? V' rrv-_,!_r.:_�, . . ::.r�::; hlr ve ba'de' l-kayd i 'ta olmması bii hatt-ı hümayun-ı şev-
. tu ·  . �--v- - J ket-makrCın şürCıt-ı mer' iyyesinden oldığına b inilen hala �..ı.-. ··, ._y-;Jf'f'-'..r.J.?fa.-·_·'..)·1�--:(j)__,.:j Hassa su nazırı aynü' l-a'yan Mehmed Neblh Ağa tarafın-

� � --J··) '�c...:-.6/t..�.JUJ.-__;)I dan vekil-i şer'lsi Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim 
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f ı �  A '-; J..y � Ağa ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l -esaml evka -ı se a-
-r:;:2'i6: . .;;.,;:;�?>lr-7c;V.i · -:-. G- ; 1  --- tin-i mazıyye bölükbaşı ları ihbar ve  ma' rifetleriyle bir 
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dar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyet ile tarafeynden Icab 
ve kabül i havl şürCıt-ı mi.ifs ideden ar! bey'-i bat-ı sahlh- i  
şer') i le müvekkil- i muma i leyh hazretlerine bin üç yüz 
el l i  guruşa bey' u temllk eylediğİrnde ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temel lük ve kabul itdükden sonra 
semen olan meblağ- ı mezkür bin üç yüz e l l i  guruşı 
temamen ve kamilen ahz ü kabz idüp fima ba'd ma-i 
lez!z-i mezkı1rda bizüro asla ve kat 'a  alaka ve medha
l imüz kalmayup müvekki l- i  muma i leyh hazretlerinün 
mülk-i müşteriilan olmağla marrü 'z-zikr Edirnekapusı 
dahi l inde Çınarl ı çeşme civarında kain terazlıdan ifraz ve 
çeşme-i mezkı1reye mülkiyyet üzre icra buyursunlar di
dükde gıbbe' t-tasdlkı 'ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb o-
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l ındı .  
Fı 5 Zi ' l -hicce sene 1 2 1 7  [29 Mart 1 803] 

Şühudü' I-hai : 
Aynü' l-a'yan Mehmed Neblh Ağa Nazır-ı rab-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rab-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  

31415611 Havass-ı refi'a kazası, Bayram Paşa mevkiin
den Mahmut Paşa-yı Veli suyoluna mü/hak, Aşık Paşa 
mahallesindeki Nakşibendi Zaviyesi Vakftna ait Kemal 
Paşa mahallesindeki arsaya bağlı Süleyman Ağa kat
masuyundan müfrez suyun bir kısmının, bi'l-icareteyn 
mutasarrıft Mehmet Ağa tarafından Mehmet Ağaya fe
rağ edi/diğine dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Es-Seyyid Mehmed Ağa'nun 

[Derkenar] Ma-i mezbur Ahmed Nazmi Efendi'ye bey' 
ol ınup hüccet i ' ta ol ındı .  

Fl 1 7  S sene 1 228 [ 1 9  Şubat 1 8 1 3] 

Mühr-i u lya-yı saltanat-sadef der-hi lafet-i münlr sipi hr-i 
başınet al iyyeti.i' z-zat s ıfatİ ' s-saffat umdetü' 1-muhadderat 
zübdetü' l-muvakkırat i ' l-mükerrem devletlü inayetlü Va
l ide Sultan al iyyetü' ş-şan darnet fi hıfzi ' l-mel iki ' l -men
nan ve1iyyü'n-ni 'am efendimüz hazretlerinün kethuda-yı 
all-kadrieri sa'adetlü inayetlü Yusuf Ağa hazretleri vekll
harc lığı h ıdmetleriyle şeref-yab buyurılan işbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun hafızı es-Seyyid Mehmed Ağa ibn-i 
es-Seyyid Hasan tarafından ber veeh-i ati husüsı tasdlka 
vekll oldığı Mustafa Efendi ibn-i Mustafa ve İbrahim A
ğa ibn-i Hüseyin şehadetleriyle sabit olan mahdümları 
es-Seyyid Mustafa Raşid Efendi mecl is-i şer'-i hatir-i la
zımü't-tevklrde zikri ati menzi l arsası derfınına cari ma-i 
lezlzün bi ' l-icareteyn sahib-i evve l i  el-Hacc Mehmed A
ğa ibn-i el-Hacc Yusuf hazır o ldığı halde bi ' l-vekale tak
rir-i kelam ve ta'bir-i ani ' I-meram idüp işbu pederüm 
muma i leyh es-Seyyid Mehmed Ağa'nun yedinde olup 
bin iki yüz on yedi senesi Zi ' l-hicce-i şerifesi'nün altıncı 
gün i tarihiyle müverrah bir kıt'a vakf temessükinde tafsll 
i.i beyan olındığı üzre Daru' s-sa'adeti ' ş-şerlfe ağası neza
retinde asilde evkafdan merhum es-Seyyid Mehmed Ta
hir Ağa'nun Aşık Paşa mahallesinde bina ve ihya eylediği 
Nakşibendiyye zaviyesi vakfı musakkafatından mahrniy
ye-i İslambol'da Eski odalar kurbında Kemal Paşa mahal
lesinde kain beher yevm on akçe icarelü bir bab menzil 
arsası ile derfınına cari olup mahmiyye-i mezbfıre hısnı 
ebvabından Edirnekapusı haricinde Bayram Paşa kurbın
da Miço bostanı derünında on üç bacadan hası l bir buçuk 
masura ma-i lezlzi hafiri olan Molla Kestel mahallesi a-
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hallsinden Kol kethudası ei-Hacc Süleyman Ağa ol mev
zı'da merhum Mahmud Paşa-yı Veli suyı yol ına ba'de
' 1-i lhak ınılma i leyh el-Hacc Süleyman Ağa fevt oldukda 
zevcesi Rukıyye Hatun ibnet-i Abdul lah i le ağlı Çorbacı 
Ahmed Ağa bir buçuk masura ma-i lezlzün bir masura
sını baş klsedarı e i-Hacc İbrahim Efendi'ye bey' idüp ve 
bakT n ısf masura ma-i leziz dahi arsa-i mezkura icra o l ı
nup arsa-i mezkur ile derunına cari n ı  sf masura ma-i leziz 
üç hisse i 't ibariyle iki hissesine bi' 1-icareteyn mutasarrıf 
olan hazırun el-Hacc Mehmed Ağa vakf-ı mezburun mü
tevelllsi es-Seyyid Mehmed Şakir Ağa huzurında müvek
kilüm merhum ınılma i leyh es-Seyyid Mehmed Ağa'ya 
beynlerinde ma' lı1m bedel mukabelesinde ferağ u tefvlz 
eylediğinde ol dahi tefevvüz ve kabul itmeğle ol vechile 
ma-i leziz-i mezkurun menba' ı tasrlh a l ınarak bir kıt'a 
istihkam hücceti tahrlr ve yedine i 'ta al ınmak matlubıdur 
didükde vekil-i mezburun takrlrine mutabık ve nefsü
' 1-emre muvafık bir kıt'a temessükde tafsll ü beyan alın
dığı üzre Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden 
cemi' sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sicil iatında 
mastur u ınukayyed olup iktiza iden senedatı Haslar ka
dlsı huzurında su nazırı ve bölükbaşı ları ihbar ve ma' ri
fetleriyle tanzim ve senedi i 'ta al ınınası ba hatt-ı hüma
yı1n-ı şevket-makrun şürut-ı m er' iyyesinden oldığına bi
naen hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan Mehmed Nebih 
Ağa tarafından vekil-i müseccel i Kethuda-yı rah-ı abi 
el-Hacc İbrahim Ağa ve Katib vekil i Mustafa Efendi ve 
Mahmud Paşa suyolcısı es-Seyyid Mustafa ve zeyl-i sahi
fede muharrerü' l -esami müsl imin evkaf-ı selatin-i mazıy
ye serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abilerden her biri a
la tarik ı ' ş-şehade haber virmeleriyle n ısf masura ma-i le
ziz-i ınezkCırdan !ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le üç h isse 
i 'tibariyle iki sehmi içün müvekkil-i mu ma i l  ey h yedinde 
işbu veslka ketb ü i ' ta al ındı .  

Fı 23 Zi ' 1-h iceeti ' ş-şer! fe sene 1 2 1 7  [ 1 6  N isan 1 803] 
Şühfıdü' I-hal : 
Aynü' l-a'yan Mehmed Nebih Ağa Nazır-ı riih-ı ab-ı has
sa 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Efendi vekil-i Katib-i ralı- ı  ab 
Es-Seyyid Mehmed Reşld Serbölük-i Saray 
EI-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  

31415612 Havass-ı refi'a kazasından mü/hak Osman 
Ağa katmasuyundan ifrazla karaki mahallesindeki eve 
bağlı suyun, maliki Şerife Esma Hanım tarafindan Ali 
Ağa ya satıldığına dair h üce et kaydı. 

[Kenarnotu] El-Hacc All Ağa'nun 

[Derkenar] Ma-i lezlz bii hüccet Selim Ağa'ya bey ' o-
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l ı ndığı işbu mahal le şerh v iri ldi .  
Fl 9 S sene 1 23 5  [27 Kasım 1 8 1 9] 

Asıane-i aliyye ve mahall- i saireye cereyan iden cemi' 
sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u 
mukayyed olup bey' u şira iktiza itdüğinde su nazırı ve 
bölükbaş ı lar ihbar ve ma' rifetleriyle Haslar kadisı huzu
rında tanzim ve senedi i 'ta al ınması ba hatt-ı hümayfın-ı 
şevket-makrfın şürfıt-ı m er' iyyesinden old ığına binaen 
hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan Mehmed Nebih Ağa ta
rafından vekil-i müsecce1i Katib-i rah-ı abi Mustafa E
fendi ve Saray-ı cedid serbölüğü es-Seyyid Mehmed Re
şid Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esami evkaf-ı se
latin-i mazıyye serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler 
hazırfın oldukları halde mahmiyye-i İstanbul'da Hace Pa
şa kurbında Karakl mahallesinde kain menzi l derfınına 
cari zikri atı ma-i lezizün mali kesi iken bundan akden ve
fat iden Reisülküttab-ı esbak Mehmed Emin Efendi ibn-i 
Ömer'ün veraseti ve hasren varisesi ismetlü Şerife Esma 
Hanım tarafından ber veeh-i ati husfısı ikrara vekll aldığı 
zat-ı mfıma i leyhayı arifan es-Seyyid Hüseyin Ağa ibn-i 
es-Seyyid Mehmed ve İbrahim Ağa ibn-i Ali şehadetle
riyle sabit olan es-Seyyid Mehmed Efendi i bn- i  es-Seyyid 
Mustafa mecl is- i  şer' -i şerif- i  enverde Dergah-ı ali kapu
cı başılarından işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı Kıbrısi 
e l-Hacc All Ağa ibn-i İsma'l l Ağa tarafından husus-ı ati
yü'z-zikri tasdika vekll-i mürsel i  Hazinedar Veliyyüddln 
Ağa ibn-i İsma'll mahzarında ikrar-ı tamm ve takrlr-i ke
lam idüp Havass-ı refi'a kazasında asrında Su nazırı 
el-Hacc Osman Ağa katmasından müfrez nısf masura 
ma-i tezize lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le  müteveffa-yı 
muma i leyh tedavül- i  eyadl i le malik  iken fevt oldukda 
nısf masura ma-i leziz-i mezkur müvekkilem muma i ley
haya mevrfıs olmağla müvekkilem mfıma i leyha Şerife 
Esma Hanım menzil- i mezbfırı bundan akdeınce müvek
ki l- i  muma i leyh e l-Hacc Ali Ağa'ya ferağ u tefviz eyle
diğinde derfınına cari nısf masura ma-i leziz-i mezkfırı 
dahi lağm ü kanavatma tebe' iyyetle hazırCın-ı mezbfırfın 
i hbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden icab ve kabul i  havi 
şürfıt-ı müfsideden ari bey-i bat-ı sahlh-i şer'i i le müvek
kil-i muma i leyh el-Hacc Ali Ağa'ya beynlerinde ma' lfım 
semen-i medfı1' ve makbuza bey ' u temllk eylediğinde ol 
dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp 
derun-ı menzile cari n ısf masura ma-i leziz-i mezkurda 
müvekkilem mfıma i leyha Şerife Esma Hanım'un asla ve 
kat'a alaka ve medhalüm kalmayup lağm ü kanavatından 
mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyetle müvekkil- i mu
ma i leyh e l-Hacc Ali Ağa'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı 
sırfı almışdur didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'l ma vaka'a 
bi '  t -taleb ket b al ındı . 
Fi' 1-yevmi ' s-s ani ve' l- ışrin min Zi' 1-hicceti ' ş-şerife sene 
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seb'a aşrete ve mieteyn ve elf 
Fi 22 Zi' l-hicce sene 1 2 1 7  [ 1 5  Nisan 1 803] 

Şühudü' I-hal : 
Aynü' l-a'yan Mehmed Neblh Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Mehmed Reşld Serbölük-i Saray-ı cedld 

314/5711 Havass-ı refi'a kazası, Ayvattı karyesi Kirazlı 
Dere mevkiinden Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Şamizade Mehmet Efendi katmasuyundan ifrazla Bos
tancıbaşı Ali Ağa mahallesindeki eve bağlı suyun bir 
kısmının maliki Ayşe Hanım tarafindan, Hasan Tahsin 
Efendiye satıldığınadair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Hasan Tahsin Efendi 'nün 

Darü' 1-hi lafeti' 1-al iyye Kostantın iyye e l-mahmiyyede 
Kadlrga Ilmanı civarında Bostancıbaşı All Ağa mahalle
sinde Yahya Paşa harnmaını kurbında Ca'fer Paşa ba'de
hu Çerkes Mehmed Beğ hanesi dimeğle arif menzil deru
nma cari zikri ati ma-i lezizün el-yevm malikesi Ayişe 
Hanım ibnet-i el-merhum Çerkes Mehmed Beğ tarafın
dan ber veeh-i ati hususı ikrar ve i ' ta-i hüccete vekil ol
dığı zat-ı müma i leyhayı arifan Mehmed Ağa ibn-i Süley
man ve Molla Halil ibn-i Mehmed nam kirnesneler şeha
detleriyle sabit olan All Rıza Efendi ibn-i e l-Hacc İ sma'll 
meclis- i  şer' -i hatir-i lazımü't-tevklrde işbu kitab-ı sı lı
hat-nisabun tahrlr ve imla ve tastir ve inşasına ba' is ü 
badl oldur ki hala bi ' l-fi ' l  revnak-efza-yı mans ıb-ı Celll-i 
defteri olan mu 'temedü's-sudur ve' l-e 'azim mesnedü' l-e
karim ve' l-ekabir sa'adetlü semahatlü Hasan Tahsin E
fendi ibn-i All Ağa hazretleri taraf-ı bahiri ' ş-şereflerin
den mürsel zikri cal husus-ı meymenet-mahsuslarını tas
dlka vekll-i şer'lieri ve hazinedarl ık h ıdmetiyle şeref-yab 
buyurı lan es-Seyyid Yahya ibn-i Mehıned mahzarında 
bi ' l-vekale ikrar-ı taınm ve takrlr-i kelam idüp müvek
kile-i müma i leyha Ayişe Han ım'un yedinde olup bin iki 
yüz dört senesi Receb-i şerlfı gurresi tarihiyle müverraha 
bir kıt'a hüccetde tafsll ü beyan olmdığı üzre asrında Re
lsülküttab Şaınlzade Mehmed Efendi bin yetmiş iki se
nesi Havass-ı refi'a kazasında Ayvadl ı  kurbında Kirasl ı
dere nam mahallde kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzı '- ı hallde kendi mal ıyla abar ve tahte' l-arz lağm ü 
kanavat i le cem' u tahsil eylediği suyını ol mevzı 'a karlb 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün suyı lağmına ba izn-i 
müteve111 ba'de' l- i lhak mahmiyye-i mezbureye dahi l  ol
dukda Peykhane kurbında Dizdariye cami '- i  şerlfı kur
bında meslekden ifraz ve marrü'z-zikr menzil-i mezbura 
ba'de' l - icra ve' t-ta'yin menzil- i  mezkur i le ik i  buçuk ma
sura ma-i leziz-i mezkura tedavül- i  eyadi i le Çerkes Meh-
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med Beğ malik ve mutasarrıf iken irtihal-i dar-ı beka 
eylediğinde iki buçuk masura ma-i leziz üç sehm i 'ti
bariyle ik i  sehm h isse-i şayi 'asını Mehmed ve Yahya Beğ 
Efendi'nün bir sehm h isse- i şayi 'ası dahi müvekkilem 
mfıma ileyha Ayişe Hanım'un irsen yedierinde mülk ve 
hakları olmağla müvekki lem mfıma i leyha menzi l- i mez
bı1rda olan hisse-i şayi 'as ın ı  bundan akdeınce müvekki l-i 
müşarun i leyh efendi hazretlerine ferağ-ı mu'teber ile fe
rağ u tefviz idüp derfınına cari iki buçuk masura ma-i 
lezlz-i merkümdan i 'tibar-ı merküm üzre irsen malike ol
dığı bir sehm hisse-i şayi 'asını dahi bey' murad eyledi
ğinde Astane-i aliyye ve mahall - i  saireye cereyan iden 
cemi' sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi s icil iatında 
mastur u mukayyed olup bey' u şira iktiza itdükde su 
nazırı ve bölükbaşıları ihbar ve ma' rifetleriyle Haslar ka
disı huzurında tanzim ve senedi i 'ta olmması ba hatt-ı hü
mayı1n-ı şevket-makrfın şürfıt-ı m er' iyyesinden oldığına 
binaen hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan Mehmed Neblh 
Ağa tarafından vekil- i müsecce l i  Kethuda-yı rab-ı abi 
e l-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i rah-ı ab Mustafa Efendi 
ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esami evkaf-ı selatin-i ma
zıyye serbölükleri vesair bademe-i rah-ı abiler i hbar ve 
ma'rifetleriyle ma-i lezlz-i mezkı1rdan kanavat ü müsen
natına te be' iyyetle bir selım hisse-i mezkı1resini tarafeyn
den icab ve kabfıli havi şürfıt-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı 
sahlh-i şer'! i le müvekki l -i ınılma i leyh Hasan Efendi 
hazrederine beynlerinde ma' lı1m semen-i medfı1' ve mak
bı1za bey' u temllk eylediğinde anlar dahi ber veeh-i mu
harrer iştira ve temellük ve kabul buyurup fima ba'd de
rı1n-ı menzil-i mezbı1ra cari' i 'tibar-ı merküm üzre bir 
sehm ma-i leziz-i mezkı1rda müvekkilem ınılma i leyha A
yişe Hanım'un asla ve kat'a alaka ve medhal i kalmayup 
müvekkil-i müşarun ileyh bazretlerinün mülk-i müştera
ları ve hakk-ı sarihleri olmağla sa'adetle tasarruf buyur
sunlar didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer' i ma vaka'a bi 't-taleb 
ketb ol ındı .  
Fl' l-yevmi' s-sab i '  ve' l -ışrin min Zi ' l-hicceti ' ş-şerife sene 
tis'a aşrate ve mieteyn ve elf 

[FI 27 Zi ' l-hicce sene 1 2 1 7] [20 Nisan 1 803] 

ŞühCıdü'l-hal : 
Fahru' l -eşbah Mehmed Nebi Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Sü leyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa Serbölük-i Saray-ı cedld 
İbrahim Halife Çavfış-ı ralı-ı ab 
Temme' l-kelam fi haze ' l-makam 
(Mühür) 
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31415712 Havass-ı refi'a kazası, Kara Ahmet/i karyesi 
ile Çınarlı Çeşme arasından Sultan Süleyman suyoluna 
mü/hak Ahmet Ağa katmasuyundan ifrazla Cezeri Ka
sım mahallesindeki eve Ahmet Ağa Vakfı suyun, muta
sarrıfı Şerife Naile Hanım tarafindan Mahmut Ağaya 
ferağ edi/diğine dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Mahmud Ağa'nun 

[Derkenar] Bundan sonra ba mühr-i sani Kadizade Şerif 
Mehmed Emin el-kadi b i  kaza-i Havass-ı refı'a 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
lezizün mutasarrıfı Mahmud Ağa vefat idüp vereseleri 
e l-Hacc Hüseyin Ağa'ya bey' u ferağ eylediğini müş' ir 
yedine mufassal hüccet i 'ta olmdığı bu mahalle şerh viri l
di . 

Fi 1 5  R sene 1 23 1  [ 1 5  Mart 1 8 1 6] 

Darü ' l-hilafeti ' l-aliyye Kostantiniyye e l-mahmiyyede Ce
zer( Kasım Paşa mahallesinde C ığalzade sarayı karşu
sında kain menzil derun ına cari zikri ati ma-i lezlzün mu
tasarrifesi umdetü' l-muhadderat Şerlfe Nai le Hanım ib
net-i zimmet hallfesi İbrahim Edhem Efendi tarafından 
ber veeh-i ati husus ı ifraz ve i 'ta-i h üceete vekll o ldığı 
zat-ı muma i leyilayı arifan es-Seyyid Hüseyin Ağa ibn-i 
İbrahim ve İbrahim beşe bin Hüseyin nam kimesneler şe
hadetleriyle sabit olan Mühürdar Hasan Efendi bin Ebu
bekir nam kirnesne mecl is-i şer'- i hatir-i lazımü't-tevkfr
de cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum ve mağfiret-ni
şan Su ltan Süleyman Han hazretlerinün vakf- ı  şerlfi mü
tevel llsi işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı fahru' l-eşbah 
Mahmud Ağa ibn-i ei-Hacc Mehmed tarafından zikri cal 
husı1sı tasdlka vekil-i mürsel i  Mehmed Neblh Ağa ibn-i 
Hüseyin nam kirnesne mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı 
tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvekki lem mı1ma i l eyha
nun işbu yedinde olup bin yüz doksan iki senesi Cuma
de' l -ahir'inün altıncı güni tarih iyle müverraha bir kıt'a 
hüccetde tafsll ü beyan olmdığı üzre asrında Sadr-ı a'zam 
kethudası Ahmed Ağa Havass-ı refı'a kazasında Kara 
Ahmedli karyesi ve Çınarlıçeşme beyninde kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzı ' -ı hallde abar-ı müteferrika 
hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdür
diği suyını ol mevzı 'a karlb merhum vakıf- ı  müşarun i
leyh suyı yol ına bi izn i ' l-mütevel l l  i lhak u idrac itdürdük
den sonra hakk-ı mecradan bakT altı masura suyını mah
miyye-i mezbı1reye dah i l  oldukda salifü' z-zikr Cezer1 
Kasım Paşa mahal lesinde menzi line ba'de' l - icra ve 't-ta '
yln menzil - i  mezbur i le derunına cari altı masura ma-i le
zlz-i mezkurı kendi vakfına vakf ve menzil- i mezkı1run 
süknas ın ı eviadına şürut eylediğine binaen menzi l-i mez
bur muhterik oldukda vakfınun bi '  1-meşruta mütevel llsi 
es-Seyyid Hasan Efendi ve eviad-ı vakfdan Hadlee Ha-
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nım ve Emetul lah Hanım ve Saliha Hanım ve Serturnayi 
Mustafa Ağa'dan her biri kıbel-i şer'den ma-i l eziz-i mez
kurun üç masurasını ahara ferağa me'zfın olduklarına bi
naen erbab-ı miyah ma' rifetleriyle n ısf masurasını ifraz 
ve lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le merküm zimmet hali
fesi İbnlhim Edhem Efendi'ye altı yüz guruş bedel mukii
belesinde ferağ u tefviz ol dahi tefevvüz ve kabul eyle
dükden sonra n ısf masura ma-i leziz-i mezkfırı mahall- i  
münasibden ifraz ve salifü ' l-beyan menzil derCınına icrii 
ve ta'yln idüp ol dahi fevt oldukda n ısf masura mezkı1re 
sulbiyye keblre kızı müvekkilem mCıma i leyha Şerlfe Na
i le Hanım'a intikal-i adi i le intikal idüp ol dahi nısf ma
sura ma-i lezlz-i mezkurı müvekki l- i  mı1ma i leyh Mah
mud Ağa'ya ferağ murad eylediğinde Astane-i aliyye ve 
mahall-i saireye cereyan iden cemi' sularun bey' u şira 
vesair iktiza iden senediltı su nazırı ve bölükbaşıları ihbar 
ve ma'rifetleriyle Haslar kadisı huzurında tanzim ve se
nedi ba' del-kayd i 'ta o l ınması bii hatt-ı hümayun-ı şev
ket-makrun şürfıt-ı mer ' iyyesinden old ığına binaen hala 
Hassa su nazırı aynü' l-a'yan Mehmed Nebih Ağa ve 
Katib-i rah-ı ab Mustafa Ağa ve zeyl-i sahlfede 
masturü' l-esarnl evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri 
ihbar ve ma' -ri fetleriyle müvekkilem mu ma i leyha 
kendüye adiyen i ntikal iden n ısf masura ma-i l ezlz-i 
mezkurı lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le müvekkil-i 
muma i leyh Mahmud Ağa'ya altı yüz guruş bedel-i 
medffı' ve makbı1za bii re'y-i mütevelll ferağ u tefvlz 
eylediğinde ol dahi ber minval-i muharrer tefevvüz ve 
kabul idüp fıma ba'd n ısf masura ma-i lezlz-i mezkfırda 
müvekki lem muma i leyha Şerlfe Nai le Hanım'un asl a  ve 
kat'a alaka ve medhal i kalmayup lağm ü kanavatma 
tebe' iyyet i le müvekkil- i mı1ma i l eyh Mahmud Ağa'nun 
havza-i tasarrufı olmışdur didükde gıbbe' t-tasdlkı- ' ş-şer'l 
ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı . 

Fi 6 Muharrem sene 1 2 1 8 [28 Nisan 1 803] 

ŞühCıdü'l-hal : 
Aynü' l-a'yan Mehmed Nebih Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 

314/5811 Havass-ı refi'a kazası, Ayvat karyesi, Küçük
kemer mevkiinden mü/hak Mahmut Ağa katmasuyun
dan ifrazlaAbdi Subaşı mahallesindeki eve bağlı suyun, 
maliki Hafize Hanım tarafindan Züleyha Hanıma sa
tıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Züleyha Hanım'un 

[Derkenar] İşbu derun-ı hüccetde muharrer nısf masura 
ve bir h ilal ma-i lezlze malike olan ismetlü Züleyha 
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'-'· �....Jç5�i,f,v:J-fi:J,fr�ıs. :-:. . med Neblh Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Katib-i rah-ı 
:;.��.�:b���ı.JI_;:.>:!'. tY..f ab Mustafa Efendi ve Sultan Ahmed serbölüğü Süleyman 

._(ı�(J/("'J:ı:J{j��)_;...";//;�v.� �& �ğ� v: zeyl- i sa�
.
���de �uh��rerü' l-esa� A evk�f:ı sel�-

�J)UJ�(!�....;;.Jfr:J.if(.,- �J0i_, tın:ı mazıyye ser�olukl�r ı  .
v:s

�
aır ��demAe-.� rah-__ı �bıl�r ha... :.;ı".� �-'0J){J>, , . . � Gf.&'� zırun oldukları halde zıkrı atı ma-ı l ezızun malıkesı um-· - .cr-�c.�.4.;���/;:: · '!-"r,.}(;'.....çfci,[J detü' l-muhadderat Hafize Han ım ibnet-i e l-merhum Kıri-%T�GüS-__,...��C>' )y'!��c . . 7 ml Mehmed Efendi tarafından ber veeh-i ati bey ' i  i krara ':'G'� •J!_;(;__.�.JJ�I J!j�J�!JJ;;; ve i ' ta-i hüccete vekll oldığı zat-ı mezbureyi arifan Meh-

��.1.&�-<{f/�_,!'er-'. ��(i;i.b._v/ med Ataul l ah Molla i bn-i Abdülbakf ve Molla Sali h  ibn-i �-�':Lvff•J ''.Yı:fJ(J""'�C . . İbrahim nam kimesneler şehadetleriyle sabit olan fahru-( .. f· - cr-:1 . v.,�J" '· . . '"-"'J ;--, . 1X'J641-1...v�fl . --: (/.;(f""'o/"C.� ' 1-müderrislni ' l-kiram Mehmed Sa'id Efendi i bn-i �(;,� . .  - . � · . �.,;JI<.!J...U ..)..�- � el-merhum AbdülbakT Efendi mecl is-i şer'- i hatir-i lazı-V)&J - ·  · ,...,0AJ�)c_S.;:.;.,]f,r.r· �t mü' t-tevkTrde işbu ba' isü' l-vesika Züleyha Hanım ibnet-i �Jr�--'":"�f� (',-)ı · :. � "'�...t:�(. �c!.r�j,fct_ ���-?J���'tJ..;...r;_r Süleyman tarafından husus-ı atlde tasdlka vekil- i mürsel i  
·-'r�- �ı-.'-·'tJ.0v.(.JıJ-P)?..J .: Süleyman Ağa Mehmed Emin nam kimesne mahzarında 

v v(/LVr/�!/r./}uA-r;,;r:J. b i ' I-vekale ikrar-ı tamm ve takrir-i keliim idüp işbu ye-
:.....; dinde olup bin iki yüz üç senesi Zi ' l-h iccet i 'ş-şerifesi'nün 

altıncı gün i tarihiyle müverraha bir kıt 'a hüccetde tafsll ü 
beyan al ınd ığı vech üzre Mahmfıd Ağa bin otuz üç sene
sinde Havass-ı refi'a kazasında Ayvad nam mahall de Kü
çükkemer'e karlb kendi malıyla abar-ı müteferrika hafr ve 
tahte' l-arz !ağın ü kanavat i le cem' u tahsil eylediği su
yını ol mevzı 'a karib kemer-i merküma i lhak u idrac idüp 
hakk-ı mecradan bakT suyını mahmiyye-i mezburede Ab
di Subaşı mahal lesinde vakı ' Çalkandızade Mustafa Arif 
Efendi menzi l i  dimeğle ma' ruf menzi l derunına i cra ve 
ta'yln itdükden sonra deri'ın-ı menzi le cari ma-i tezizden 
!ağın i.i kanavatma tebe' iyyetle üç buçuk masura bir çu
valdız ve üç h i lal ma-i tezize tedavül- i eyadi i l e  müvek
ki lem mfıma i leyha Hafize Hanım irsen ve şiraen ma
l ik[ e] iken nı sf masurasına es-Seyyid All Ağa'ya ve n ı  sf 
masuras ını nakTbü' l-eşraf es-Seyyid Derviş Mehmed E
fendi'ye ve bir buçuk masurasın ı Enderun-ı hi.imayundan 
seferli odasında Müderriszade Arif Ağa'ya yazı lmışdur. 
ve n ısf masurasını dahi hacegan- ı Divan-ı hümayundan 
All Efendi'ye ve nısf masurasını dahi İbrahim Ağa ibn-i 
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Mustafa nam kimesneye başka başka hücec mantOkların
ca bey ' u temllk idüp ancak yedinde baki kalan n ısf ma
sura bir h i liU ma-i lezizini dahi lağm ü kanaviitma te
be' iyyetle hazırun-ı mezburfın i hbar ve ma'rifetleriyle ta
rafeynden icab ve kabul i  hiivi şürut-ı müfs ideden ari 
bey ' -i bat-ı sahilı-i şer' i i le müvekk ile-i muma i leyha Zü
leyha Hanım'a iki yüz e l l i  guruş semen-i medffı ' ve mak
bfıza bey ' u temllk eylediğinde ol dahi ber veeh-i muhar
rer iştirii ve temel lük ve kabul eylerlükden sonra nısf ma
sura ve bir h ila l ma-i leziz-i mezkfırda müvekkilem mu
ma i leyha Rafize Hanım'un asl a  ve kat'ii aliika ve med
hali kalmayup lağm ü kanaviitma tebe'iyyetle müvekki
le-i mfıma i leyha Züleyha Hanım'un mülk-i müşterası ol
mışdur d idükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a bi ' t-ta
leb ketb alındı . 

Fi 8 Muharrem sene 1 2 1 8  [30 Nisan 1 803] 

Şühudü ' I -hal : 
Aynü' l-a'yan Mehmed Nebih Ağa Nazır-ı ralı- ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-i ralı-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i ralı-ı ab 
Mehmed Reşid Serbölük-i Saray-ı cedid 

31415812 Havass-ı refi'a kazası, Uskumru karyesi, Eski 
tarla mevkiinden Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Ömer Ağa katmasuyundan ifrazla Bayezid-i Cedid ma
hallesindeki eve bağlı suyun, malikleri tarafindan Meh
met Emin Efendiye satıldığma dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Mehmed Emin Efendi'nün 
[Kenarnotu] Bii mühr-i naib efendi 

Mahmiyye-i İstanbul'da Davud Paşa kurbmda Bayezid-i 
cedid mahal lesinde vakı ' menzi l derunına cari zikri ati 
ma-i lezizün maliki iken bundan akdem vefat iden Cizye 
kalemi kisedarı İbrahim Rüşdi Efendi ibn-i Ahmed'ün ve
raseti zevce-i menkuba-i metrfıkesi Hadice Han ım ibnet-i 
Süleyman ile sulbi sağir ağl ı Ahmed Necib Mo1 1a'ya ve 
sulbiyye sağTre kızı Nefise Hanım'a münhasıra ve mes
' e le-i miras ları olan yiğirmi dört sehmün üç sehmi zev
ce-i mezbureye ve on dört sehmi  sağir-i mezbur Ahmed 
Necib Molla'ya ve yedi sehmi sağTre-i mezbfıre Nefise 
Hanım'a isabeti ba'de't-tahkik ı 'ş-şer'i sağiriin- ı mezbura
nun valideleri ve tesviye-i umfırlarına bii hüccet-i şer' iyye 
vasl-i mansubeleri mezbure Hadice Hanım tarafından ber 
veeh-i ati hususı ikriir ve i 'ta-i h üceete vekll o ldığı zat- ı 
mezbureyi arifiin Hüseyin Beşe ibn-i Mustafa ve diğer 
Hüseyin Beşe ibn-i Mehmed nam kimesneler şehadetle
riyle sabit olan müderrisinü' l-kiriimdan es-Seyyid Meh
med Atı fEfendi ibn-i Abdurrahman Efendi meclis-i şer'-i 
şerif-i enverde hala Dergah-ı ali yeniçeri leri ağası divan 

1 4 1  

314/58/2a 
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efendisi işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı umdetü erba
bi ' t-tahrlr ve' l -kalem zübdetü ashabi' t-tastlr ve' r-rakam 
Mehmed Emin Efendi ibn-i Mehmed mahzarında b i ' l-ve
kale ikrar-ı tarnın ve takrir-i kelam idüp müvekkilem mu
ma i leyh Hadice Hanım'un işbu yedinde olup bin iki yüz 
on üç senesi Cumiide' l-evvel' inün yiğirmi dördünci güni 
tarihiyle müverraha bir kıt'a hüccetde tafsil ü beyan ol ın
dığı üzre el-Hacc Ömer Ağa ibn-i Yusuf Havass-ı refı'a 
kazasında Uskumrı karyesi tarafında Eskitarla nam ma
hal lde kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı '- ı  halide 
kendi malıyla abar-ı müteferrika hafr ve tahte' l-arz lağm 
ü kanavat i le cem' u tahsil eylediği suyını ol mevzı 'a ka
rib merhum ve ınağfıret-nişan Sultan Süleyman Han haz
retlerinün suyı yol ına bi izn i ' l-mütevell i  i lhiik u idrac ey-

�- )ediği suyınun bir masurası ve bir çuvald ızını hakk-ı mecJı ra içün alıkonı lup baki kalan iki buçuk masura suyından '} müfrez menzil-i mezbura cari nısf masura ma-i lezlze 
-� tedavül-i eyadl i le mal ikler Çorbacı Sal ih Ağa ve zevcesi 
,:)
, Rukıyye Hanım ma-i lezlz-i ınezkurı ınuma ileyh İbrahim 

Rüşdi Efendi'ye semen-i ma' lum ve makbuza bey' u tern
Ilk idüp yedinde i le ' I -vefat mülki iken fevt oldukda mü
vekki lem muına i leyha Hadice Hanım i le sağTran-ı mez
budina ba'de' l-mevrı1s müvekkilem ınılma i leyha Hadlee 
Han ıın nısf masura ma-i lezlz-i mezkurı ahara bey'a kı
bel-i şer'den ıne'zun oldığına binilen asiileten ve vesaye
ten Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden ce
ml' sularun bey' u şira vesair iktiza iden senediltı su na
zırı ve bölükbaşıları ihbar ve ma' r ifetleriyle Haslar kadisı 
huzurında tanzim ve senedi ba'de' l-kayd i' ta olmması bii 
hatt-ı hüınayun-ı şevket-ınakrun şürut-ı m er' iyyesinden 
oldığına binilen hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan Meh
ıned Nebih Ağa ve Katib-i ralı-ı ab Mustafa Ağa ve zeyl i
sahlfede muharrerü' l-esaml evka:f-ı selatin-i ınazıyye ser
bölükleri ihbar ve ına' rifetleriyle n ısf masura ma-i leziz-i 
ınezkurı )ağın i.i kanaviltına tebe' iyyetle müvekkil-i mu
ma i leyh Mehıned Emin Efendi'ye üç yüz guruş semen-i 
medfü ' ve makbı1za b i ' l-asale ve b i ' l-vekale bey ' u tern
Ilk eylediğinde ol dahi her veeh-i ınuharrer iştira ve te
mellük ve kabul idüp fıına ba'd n ısf masura ma-i lezlz-i 
mezkı1rda müvekkil [e]-i muına i leyha i le sağTran-ı ınez
buran Ahmed Neclb Molla ve Nefıse Han ım'un asla ve 
kat 'a alaka ve medhal leri kalmayup ınılma i leyh Mehmed 
Emin Efendi 'nün mülk-i müşteriisı ve hakk-ı s ırfı olmış
dur di lediği gibi ınutasarrıf olsun d idükde gıbbe't-tasdikı
'ş-şer'i ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ınd ı .  

Fi 12 M uharreın sene 1 2 1 8  [ 4 Mayıs 1 803] 
Şühudü' I-hal : 
Aynü' l-a'yan Mehıned Nebih Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-i ralı-ı ab 
Mustafa Katib-i rah-ı ab 
Mehıned Reşld Ağa Serbölük-i Saray-ı cedld 
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31415911 Havass-ı refi'a kazası, Çavuş karyesi, Söğütlü 
Dere mevkiinden Ayasofya suyoluna mülhak Osman A
ğa katmasuyundan müfrez suyun, maliki Mustafa Arif 
Ağa tarafindan Ahmet Reşit Beye, onun tarafindan da 
Dilhayat Kadına, Baba Haydar mahallesindeki eve bağ
lamak üzere satıldığına dair hüccet kaydı. 

314159/la 

[Kenarnotu] Ba ınühr-i naib efendi 
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ma'rıfetlerıyle ıfraz ve mahmıyye-ı Islambol'da Na' l l ı  · ".J:vd;l(j"*'.f.;..:/ı.J..4J?;"'_,;y;f'-v!& 
mescid mahallesinde vakı '  menzi l derunına ba'de ' l- icra 
ma-i lezlz-i mezbı1ra tedavül- i eyi'idl i l e  ba hüccet-i 
şer' iyye mal ik olan sabıka İslambol kadlsı olan Hamdul-
lah Efendi ibn-i Abdul lah Efendi mal ik o ldığı ı1 1Sf masura 
ma-i lezlz- i mezkfırı lağm ü kanavatından mikdar-ı mu-
'ayyen h isses ine tebe' iyyetle üç yüz e l l i  guruş semen-i 
medfG ' ve makbuza bana bey ' u temllk ben dahi iştira ve 
temellük ve kabUl eylediğimi müş ' ir yedime viri len bir 
kıt'a hüccet-i mezkur mantukınca mülk-i müşteraın ol-
mışidi el-haleti.i hazibi n ısf masura ma-i lezlz- i mezkfırı 
bey' muri'id itmemle Astane-i aliyye ve mahall - i  saireye 
cereyan iden cemi' sularun bey' u ş ira ve iktiza i den se-
nedatı su nazırı ve bölükbaşıları ihbar ve ma'rifetleriyle 
hala Haslar kadlsı huzurında tanzim ve senedi ba'de-
' 1-kayd i ' ta olmması ba hatt-ı hümayun-ı şevket-makrı1n 
şürfıt-ı ıner' iyyesinden oldığına binilen hala Hassa su na-
zırı aynü ' l-ayan Mehmed Neblh Ağa tarafından Kethu-
da-yı ralı-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i ralı-ı ab 
Mustafa Ağa ve zeyl-i sahlfede ınuharrerü' l-esaml ev-
kaf-ı selatin-i ınazıyye serbölükleri ihbar ve ına' rifetleriy-
le ınılma i leyh Ahmed Reşld Beğ'e iki yüz e l l i  guruş se-
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men-i medfU ' ve makbüza bey' u temllk eylediğinde an
lar dahi ber veeh-i muharrer i ştira ve temel lük ve kabul 
idüp fima ba'd nısf masura ma-i lezlz-i mezkurda benüm 
asla ve kat 'a alaka ve medhalüm kalmayup !ağın ü kana
vatma tebe' iyyetle mülk-i müşterası a lmışdur didükde 
gıbbe' t-tasdlkı ' ş-şer''i mfima i leyh Ahmed Reşld Beğ 
meclis- i şer' - i hatlrde işbu ba' isü' l-ves'ika Di lhayat Kadın 
ibnet-i Abdullah tarafından ber veeh-i ati husGsı tasdika 
vekil-i mürsel i  İsma'll Ağa ibn-i Ahmed nam kirnesne 
mahzarıı1da takr'ir-i kelam idüp malik oldığum nısf masu
ra ma-i leziz-i mezkGrı lağm ü kanavata tebe' iyyetle mü
vekki le-i mGma i leyha Di lhayat Kadın 'a ik i yüz e l l i  guruş 
serneo-i medfU ' ve makbuza bey ' u temllk eylediğinde o l  
dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp 
ba'de ' l -yevm nısf masura ma-i Jezlz-i mezkurda benüm 
asl a  ve kat 'a aHika ve medhalüro kalmayup müvekki le-i 
muma i leyhanun mülk-i müşterası ve hakk-ı sırfı olduk
dan sonra nısf masura ma-i lezlz-i mezkGrını Medine-i 
münevvere'de Baba Haydar mahallesinde Amuea Hüse
yin Paşazade bağçesinden erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
ifraz ve Si lahi Mehmed Beğ mahal lesinde vakı ' mal ik 
aldığı ınenzi l derCın ına iera ve ta'yln eylesün didükde 
gıbbe' t-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a  b i ' t-taleb ketb al ındı . 

Fi 1 9  Muharrem sene 1 2 1 8  [ l l Mayıs 1 803] 

ŞühGdü ' l-hai : 
Aynü ' l-a'yan Mehmed Nebih Ağa Nazır-ı rab-ı ab 
El-Haee İbrahim Kethuda-i rah- ı  ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Mehmed Reşld Serbölük-i Saray 
Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 

314/6011 Havass-ı refi'a kazası, Çavuş karyesi, Söğütlü 
Dere mevkiinden Ayasofya suyoluna mülhak Osman A
ğa katmasuyundan ifrazla İmam Ali malıal/esindeki eve 
bağlı suyun, malikinin Mustafa Arif Ağa olduğuna dair 
lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Mustafa Arif Ağa 
Devlet-i al iyye darnet fi ' l-himayeti' r-rabbaniyyede İstan
bul kazas ı rütbesini ibraz idüp med'ine-i Hazret-i Eba Ey
yub El-Ensarl dam e fi rıdvan i '  1-Barlde S il ahi Mehmed 
Beğ mahal les inde sakin iken düyGnı terekesinden ezyed 
aldığı halde bundan akdeın irtihal-i dar-ı beka iden Kal 'a 
Halifesizade Hamdul l ah Efendi ibn-i Abdull ah Efen
di 'nün tereke-i kasıras ını kabz ve düyGn-ı ınüsbitesin i e
daya kıbel-i şer'den ba hüeeet vasi-i mansGbı Hafız Ab
durrahman Efendi ibn-i Hüseyin mecl i s- i  şer' -i enverde 
zikri ati ma-i tezize kanavatma tebe' iyyetle vaz' -ı yedi 
ınüstahak olan i şbu ba' isü' l-kitab Mustafa Arif Ağa ibn-i 
el-Haee Mehmed ınahzarında üzerine da'va ve takrlr-i 
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kelam idüp asrında Su nazırı Osman Ağa ibn-i All Ha- 314/60/lb 
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leb ol ındukda udfıl-i ahrar-ı rical-i müsl imlnden medine-i 
mezbure ahalisinden olup li ecli ' ş-şehade mecl is- i şer'a 
hazırün olan Suyolcı Ahmed Beşe ibn-i Mustafa ve Meh-
med Arif Efendi nam kirnesnelerden istintak ve İstihbar 
ol ındukda fı ' l-hak'fka müteveffa-yı muma i leyh Hamdul-
lah Efendi ibn-i Abdul lah Efendi hal-i hayatında ve ke-
mal-i akl ü s ıhhatinde fevtinden bir sene mukaddem ber 
veeh-i muharrer n ısf masura ma-i lezlz- i merkümı kana-
vat ü müsennatına tebe' iyyetle üç yüz e l l i  guruş semen-i 
medfı1 ' ve makbuza işbu müdde'i- i  mezbı1r Mustafa Arif 
Ağa'ya bizüm huzurımuzda baten bey' u temlik ve veeh-i 
layıkı üzre teslim eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer 
iştira ve temel lük ve kabul itmeğle bu hususa bu vech 
üzre şahidieri şehadet dahi iderüz d iyi.i her b irine eda-yı 
şehadet-i şer' iyye itdüklerinde gıbbe r i 'ayet şerayı-
ti ' l-kabul şehadetleri makbu le olmağın mucibiyle vasi-i 
mezbur Hafız Abdurrahman Efendi da 'va-yı mezkuresiy-
le mezbur Mustafa Arif Ağa'ya bivech mu'arazadan men ' 
olmağın ma va ka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı . 

R 1 7  M sene 1 2 1 8  [9 Nisan 1 803] 
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Şühildü ' l-hai : 
Ahmed Efendi ibn-i Yusuf 
Mustafa Efendi ibn-i Mehmed 
Suyolcı Ahmed Beşe ibn-i Mustafa 
Mehmed Arif Efendi ibn-i Mehmed 
Sermuhzır Sü leyman bin Halil 

314/6012 Havass-ı refi'a kazası, Topkapı ve Edirnekapı 
arasındaki mahatden Mahmut Paşa-yı Veli suyoluna 
müllıak ve Sedefçi/er başındaki ana meslekten ifrazla 
Daye Hatun mahallesindeki eve bağlı Abdurrahman A
ğa katmasuyundan müfrez suyun, malikleri Ayşe Hatun 
ve Ahmet Arif Ağa tarafindan Sali/ı Ağaya satıldığına 
dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Tokadi Hacı Sal ih 

[Derkenar] Mezkilr ı1 1Sf masura ma-i lezlz ei-Hacc Mus
tafa Ağa'ya bey' oldığı işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fı 3 M sene 1 235 [22 Ekim 1 8 1 9] 

Darü ' l-h i lafeti ' l-aliyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Val ide hanı kurbında Daye Hatiln mahal lesinde vakı' le
de' l-ahall ve' l-clran ına' h1mu ' l-hudıld bir bab menzil de
rilnına cari zikri ati ma-i lezlzün maliki iken bundan ak
dem vefat iden Solakbaşı ei-Hacc Ahmed Ağa ibn-i Meh
med'ün veraseti zevce-i menkılha-i ınetrilkesi Ayişe Ha
tOn ibnet-i İsına'll bin Abdul lah ile sulbl keblr oğl ı Der
gah-ı all kapucıbaşı larından Ahmed Arif Ağa'ya münha
sıra ve mes'ele-i ınirasiarı sekiz sehmden olup siham-i 
ınezbılreden bir sehmi zevce-i ınılma i leyhaya ve bakT ye
di sehmi milına i leyh Ahmed Arif Ağa'ya isabeti ba'de
' t-tahkTkı ' ş-şer'l ınilma i leyha Ayişe Hatiln ve milına i
leyh Ahmed Arif Ağa tarafından ber veeh- i ati husilsı 
ikrar ve i 'ta-i hi.iccete vekll oldığı zat- ı milma i leyhayı 
arifan Müezzin Mehıned Sa'ld Efendi ibn-i Ahmed ve 
el-Hacc All Ağa ibn-i Abdullah nam kimesneler şehadet
leriyle sabit olan Mehıned Nilreddin Ağa ibn-i Mustafa 
nam kirnesne meclis-i şer' -i hatir-i lazımü 't-tevkTrde işbu 
ba' isü ' l-kitab Tokadi ei-Hacc Sal ih Ağa ibn-i Ahmed 
nam kiınesne mahzarında bi' l-vekale ikrar-ı taının ve tak
rir-i kelaın idi.ip işbu bin iki yüz e l l i  senesi Recebü
' 1-ferd'inün beş inci gi.ini tarih iyle mi.iverraha bir kıt'a 
hüccetde tafsll i.i beyan ol ındığı üzre asrında Ayasofya 
mütevel llsi Abdurrahman Ağa mahmiyye-i ınezbGre hısn ı  
ebvabından Topkapusı i l e  Edirnekapusı beyninde abar-ı 
müte 'addide hafr ve tahte ' l-arz lağm i.i kanavat i le cem' u 
tahsil itdürdiği suyını ol mevzı ' a  karib Mahmud Paşa-yı 
Veli su yı yol ına bi izn i '  1-müteve l ll il hak eylediği su yın
dan ıni.ifrez !ağın ü katıavatma tebe' iyyetle nısf masura 
ma-i lezlz Sadefciler başında ana ınesleğinden ifraz ve 
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Fl 1 4  M sene 1 2 1 8  [6 Mayıs 1 803] 

Şühudü ' ı-hal : 
Aynü' l-a'yan Mehmed Neblh Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-i rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 

31416111 Havass-ı refi'a kazası, Kömürcü Belgrat 
karyesi, Kızılcık Dere mevkiinden Bend-i Kebir deresi 
suyoluna müllıak ve Araplar mesleğinden ifraz/a Nalıl
beni malıal/esindeki eve bağlı Hasan Ağa katmasuyun
dan müfrez suyun, maliki Agop zımmi tarafindan Melı
met Ağa ve Şerife Rabia H amma satıldığma dair lıüccet 
kaydı. 

[Kenarnotu] Silahşör Mehmed Ağa'nun 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer ma-i lezlz Rab i 'a  
Hanım'a bii hüccet bey' alındığı bu mahalle şerh viri ldi . 

Fi 7 Ca sene 1 230 [ 1 7  Nisan 1 8 1 5] 

Mahmiyye-i i stanbul'da Nahlbend mahal lesi sakinleri iş
bu kitab-ı sıhhat-nisabun hiifızları Si lahşör-i hazret-i şeh
riyari Mehmed Ağa ibn-i Abdul lah ve umdetü' l-muhad-

1 47 
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derat Şerlfe Rabi'a Hanım ibnet-i el-merhum Sadr-ı es
bak es-Seyyid Hasan Paşa tarafından zikri ati hususı tas
dlka vekll-i mürselleri olan es-Seyyid Tahir Ağa ibn-i 
e l-Hacc Mustafa mahzarında sarraf taifesinden Agob ve
led-i Ohannes veled-i Atam nam zimml tarafından ber 
veeh-i ati bey ' i  ikrar ve i 'ta-i h üceete vekll o ldığı es-Sey
yid Mehmed Reşld Ağa ibn-i es-Seyyid İsma'll ve Mus
tafa Ağa ibn-i Mehmed Tahi r  nam kirnesneler şehadet1e
riy1e sabit olan Mehmed Ratib Efendi ibn-i All mecl is-i 
şer'-i hatir-i lazımü't-tevkfrde b i ' l -veka1e ikrar-ı tarnın ve 
takrlr-i kelam idüp müvekki lüm mersum Agob zimmlnün 
yedinde olup bin iki yüz on altı senesi Ramazan- ı  şerlfi
nün on üçünci güni tarihiyle müverraha bir kıt'a hüccetde 
tafsll ü beyan olmdığı üzre asrıncia Mlrahur-ı evvel-i şeh
riyari Hasan Ağa Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Kömürci 
Belgrad karyesi kurbında Kızı lcık deresi dimeğle ma'rfif 
mevzı 'da Pavli zimınl tarlası kurbında iştirii eylediği 
lağm ve yol ları ta' ınlr ü termlm ve hası l  olan suyın ı  ol 
mevzı'a karlb Bend-i keblr deresi suyı yol ına bi izni
' 1-mütevel ll i lhak u idrilc itdürdükden sonra hakk-ı mec
riidan ma'ada iki masura ve bir çuvaldız ma-i l ezlzden 
müfrez lağm ü kanavatından mikdar-ı ınu'ayyen h isse
sine tebe' iyyet ile n ısf masura ma-i lezlz Atıneydiını 
başında Arablar mesleğinden erbab-ı miyah ma'rifetle
riyle ifriiz ve marrü'z-zikr Nahlbend mahallesinde kain 
Mührezen Hasan Efendi hanesine ba'de't-ta'yin ve' 1-icrii 
müvekkilüm mersum Agob zimmi tedavül- i  eyacil ile ma
l ik ve ınutasarrıf olup nısf masura ma-i leziz-i mezkfirı 
bey' murad itıneğle Astane-i aliyye ve mahall-i saireye 
cereyan iden bi ' l-cürnle su1arun bey' u şira vesair iktiza 
iden senediltı su nazırı ve bölükbaşıları ihbar ve ma'ri
fetleriyle Haslar kadlsı huzurında tanzim ve senedi ba'de
' 1-kayd i 'ta olmması bii hatt-ı hümayun şürCıt-ı mer' iy
yesinden oldığına binilen hala Hassa su nazırı aynü
' 1-a'yan Mehmed Neblh Ağa tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı riih-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i ralı
ı ab Mustafa Efendi ve zeyl-i sahifede muharrerü ' l -esarni 
evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair haderne-i 
ralı-ı abiler ihbar ve ma'rifet1eriyle tarafeynden icab ve 
kabuli havl şürut-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sahlh-i 
şer'i i le müvekki lan-ı ınılma i leyhimaya nısf masura ma-i 
1ez1z-i mezkurı lağm ü kanavatma tebe 'iyyetle iki yüz el li 
guruş semen-i medfü ' ve makbuza ale' l- iştiraki ' s-seviyy 
bey ' u temllk eylediğinde anlar dahi ber minval-i muhar
rer i ştira ve temel lük ve kabul idüp fima ba'd n ısf ınasura 
ma-i leziz-i mezkurda müvekki1em mersum Agob zimınl
nün asla ve kat'a alaka ve medhal i kalmayup ]ağın ü ka
navatına tebe' iyyetle müvekki1an-ı ınılma i leyhima Meh
med Ağa ve Şerlfe Rabi'a Hanım'un ale' l-iştiraki's-se
viyy mülk-i müşteriilan olmışdur didükde gıbbe't-tasdikı
' ş-şer'l ma vaka'a bi't-taleb ketb o l ındı . 
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F1 22 Muharrem sene 1 2  ı 8 [ 1 3  Mayıs ı 803] 

Şühudü ' I -hal : 
Hüddam-ı ralı-ı ab cümleten 

[Kenarnotu] Horşini Nasraniyye'nün 
[Derkenar] Derün-ı hüccetde nı sf masura ma-i leziz Hor
şini Nasraniyye'ye ba re 'y-i mütevel ll Nikola ve Dimitri 
zirnınilere ferağ u tefvlz eylediğini müş' i r  yedine mufas
sal hüccet viri ldi .  

Fı 24 Cumade' l-fıla sene ı 22 ı  [9 Ağustos 1 806) 

Astane-i aliyye ve mahall- i saireye cereyan iden bi
' I-cümle sularun bey' u şira vesair iktiza iden senedatı su 
nazırı ve bölükbaşıları ihbar ve ma' rifetleriyle Haslar ka
dlsı huzurında tanzim ve ba'de' l -kayd i 'ta olmması ba 
hatt-ı hümayfın şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
hala Hassa su nazırı aynü' l -a'yan Mehmed Neblh Ağa ta
rafından vekil-i müsecceli Kethuda-i rah-ı abi el-Hacc 
İbrahim Ağa ve Katib-i rah-ı ab Mustafa Efendi ve zeyl-i 
sahifede muharrerü' l -esaml evkaf- ı  selatin-i mazıyye ser
bölükleri vesair haderne-i ralı-ı abiler hazırfın oldukları 
halde mahmiyye-i İslambol hısnı ebvabından Fenerkapusı 
dahi l inde TevkT'i Ca'fer mahallesinde sakin Yorgaki ve
led-i Gogoş nam zimml meclis-i şer'-i şerif-i enverde iş
bu ba' i sü ' r-rakTm Horşini bint-i Avril nam nasraniyye 
tarafından ber veeh-i ati husfısı tasdika vekil- i  mürsel i  
Süleyman Ağa ibn-i Halil nam kirnesne muvacehesinde 
ikrar-ı tarnın ve tarir-i kelam idüp işbu yüz doksan sekiz 
senesi Rebl'ul-ah ir' inün altıncı güni tarihiyle müverraha 
bir kıt'a hüccet ınantfıkınca mahal le-i ınezburede vakı ' 
Kanlı kenlse vakfı musakkafatından lede ' l -ahall ve' l-ci-
ran ma' IUmu' l-hudfıd bir bab vakf ınenzil ile derfınına 
cari zikri ati ma-i lezlzün ınenba' ı olup Havass-ı refi'a 
kazas ına tab i '  Küçükköy kurbında merhum Mehmed Pa
şa'nun hafr itdürdiği suyından ınüfrez !ağın ü kanava
tından mikdar-ı ınu'ayyen hissesine tebe' iyyetle nısf ına
sura ma-i leziz taht-ı tasarrufımda iken ınenzil- i ınezbfırı 
bundan akdeınce ba re'y-i mütevel ll müvekki le-i mersü
me Horşini Nasraniyye'ye ferağ u kasr-ı yed eylediğiınde 
derfınına ciir'i nısf masura ma-i leziz-i ınezkur dahi !ağın ü 
kanavatma tebe' iyyetle hazırlın-ı merküınan ihbar ve 
ma' rifetleriyle müvekki le-i ınersfıme Horşini Nasraniy
ye'ye ba re 'y-i ınütevel ll iki yüz e l l i  guruş bedel-i medfü' 
ve makbfıza ferağ u tefvlz eylediğİrnde ol dahi ber veeh-i 
muharrer tefevvüz ve kabul idüp fima ba'd derün-ı men-
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zil-i mezbura diri n ısf masura ma-i leziz-i merkürnda be
nüm asla ve kat 'a alaka ve medhalüm kalmayup !ağın ü 
kanavatma tebe' iyyetle müvekkile-i mersume Horşin i  
Nasraniyye'nün dahi l- i  havza-i tasarrufesi almışdur di
dükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb o
l ındı . 

R 23 S sene 1 2 1 8  [ 1 4  Haziran 1 803] 

Şühudü ' ı-hal : 
Hüddam-ı rah-ı ab 

314/6113 Havass-ı refi'a kazası, Karfe karyesinden 
Rüstem Paşa ve Sultan Süleyman suyoluna mü/hak ve 
Alpazarı yakınındaki meslekten ifrazla Haraçcı Muhit
tin ma/ıallesindeki eve bağlı Mustafa Ağa katmasuyun
dan müfrez suyun, malikleri tarafindan Marat zımmiye 
satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Sarraf Marat zimmi 

[Derkenar] Bina emini Hüseyin Efendi'ye geçmişdür. 
Tahtına ketb olınmışdur. 

Ulema-yı izam zevi ' l-ihtiramdan sadr-ı Anadol ı  payesiyle 
mümtaz olup mahmiyye-i İstanbul'da Ebu ' l-feth Sultan 
Mehıned Han cami ' -i şerifı civarında Eski İmaret mahal
lesinde merhum olan es-Seyyid e l-Hacc İbrahim Beğ E
fendi necl i ' l -merhum vüzera-yı izamdan Kapudan-ı der
ya-i esbak Mustafa Paşa'nun veraseti hallle-i metruke-i 
muhteremeleri Rukıyye Hanım ibnet-i el-merhum İsma'il 
Beğ Efendi ile usubet-i nesebiyye c ihetinden li ebeveyn 
arnınizadesi hala medine-i Mağnisa'da bi ' l-yümn ve' l- ik
bal ikamet huyuran Sadr-ı a'zam-ı esbak devletlü inayetlü 

".:,_:.,/ - :- Mehmed İzzet Paşa necl i ' l-merhum All Ağa ve diğer l i  e
beveyn ammlzadeleri olup Zağferan-ı Borlı civarında Kı
zılbel kazasına tabi ' Zoza karyesi nde sakin ler eş-Şeyh 
Ahmed Efendi ve Mehmed Ağa ibn-i Ömer Ağa'ya ba'
de' l-inh isar merhum-ı müşarun i leyhün bi ' l-cürnle tere
kesinden ma' rifet-i şer' le ru 'yet ve tanzimine taraf-ı dev-j· !et-i al iyyede ebediyü' l-kıyamdan ba ferman-ı all nazır 

�. ta'yin buyurılup veresesinden müşarun i leyh Mehmed İz
�� zet Paşa hazretlernün ve ınuma i leyha eş-Şeyh Ahmed E
'\. fendi ve Mehmed Ağa'nun h isse-i irsiyye lerini ahz ü kabz � ve h ıfza canib-i şerl'at-ı garradan vasl ve kayyım nasb ü 
· ·1 ta'yln olman Paşa-yı müşarun i leyh Mehmed Paşa haz-

\ �· retlerinUn kapu kethudası semahatili mekremetlü el-Hacc \...��- Ahmed Aziz Efendi ibn-i e l-merhum Mehmed Efendi i le . 1; \� hallle-i m uma i leyha Rukıyye Hanım taraflarından ber 
veeh-i ati hususı ikrar ve i ' ta-i hüccete vekll aldığı zat- ı 
mCıına i leyhayı arifan el-Hacc İbrahim Ağa ibn-i Osman 
ve el-Hacc Mustafa Ağa ibn-i Süleyman nam kirnesneler 
şehadetleriyle sabit olan el-Hacc All Ağa ibn-i Abdul lah 
nam kirnesne meclis-i şer'-i hatir-i lazımü' t-tevkTrde işbu 
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hamil i ' r-rakTm sarraf taifesinden Marat veled-i Andreyas 
tarafından husus-ı atlyi tasdlka vekil-i mürseli Mehmed 
Hamdul lah Beğ ibn-i Mehmed Sa'ld Beğ mahzarında bi
' 1-vekille ikrar-ı tarnın ve takrlr-i ketarn idüp işbu bin iki 
yüz on senesi Recebü ' l-ferd'inün beş inci güni tarih iyle 
müverraha bir kıt 'a hüccetde tafsll ü beyan olındığı üzre 
asrında Rum cizyediirı Mustafa Ağa Havass-ı refi'a kaza
sına tab i '  Karfe karyesi sınurı dahi l inde bağlar kurbında 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı '- ı  hallde kendi 
mal ıyla abiir-ı müteferrika hafr ve tahte' l-arz !ağın ü ka
navat i le cem' u tahsil itdürdiği üç masura suyını ol mev
zı 'a karlb Rüstem Paşa'nun Kebeci ler hiinı suyına andan 
cennet-mekan merhum ve mağfıret-nişiin Sultan Süley
man Han hazretleri nün cami '- i  şerlfı suyına bi izn i ' l-mü
tevel ll i lhak u idrilc idüp kanun üzre bir masurasını hakk-ı 
mecra içün alıkonuldukdan sonra iki masura ma-i lezlz 
mahmiyye-i mezbı1reye dah i l  oldukda Atbiizarı kurbında 
birinci mesleğinden erbab-ı miyiih ma'rifetleriyle ifraz ve 
civarında Hariiccı Muhyiddin mahallesinde kain menzil- i  
keblr derunın a  ta'yln ve icrii ol ındukdan sonra iki masura 
ma-i lezlz-i mezkı1r tedavül-i eyiidl i le merhum-ı müşiirun 
i leyh el-Hacc es-Seyyid İbrahim Beğ Efendi malik ve 
mutasarrıf iken irtihiil-i dar-ı beka itdüklerinde vereseleri 
ınılma i leyhime mevrı1s olan iki masura ma-i leziz-i mez
kurı müniidl yedinde nidii ve müziiyede olınup rağabiit-ı 
n ass b i '  l-kü l l iye mü n katı '  oldukdan sonra müvekkil- i  
mersum Marat zimınl üzerinde bin iki yüz guruşda karar 
ve ziyade i le talib-i iiharı zuhur itmeyüp meblağ-ı ıner
küın mebl'- i  mezkı1run el-yevm semen-i misl i idüği ve 
ma-i lezlz-i mezkurun mevcud aldığını hala Hiissa su na
zırı aynü' l-a'yiin Mehmed Neblh Ağa tarafından vekil-i 
müsecce l i  Kethudii-yı rab-ı abi ei-Hiicc İbrahim Ağa ve 
Katib-i rab-ı abi Mustafa Efendi ve Sultan Ahmed serbö
lüğü Süleyman Ağa ve Lalel i serbölüğü e i-Hacc Ahmed 
ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esami evkaf-ı seliitin- i  ma
zıyye serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbiirlarıy
la lede'ş-şer' i ' l-enver ziihir ve ınütehakkık olmağın iki 
masura ma-i lezlz-i mezkurı !ağın ü kanaviitma tebe ' iy
yetle tarafeynden Icab ve kabQii havl şürut-ı müfsideden 
ari bey '- i bat-ı sahlh-i şer' ile ınüvekkil- i mersı1m Marat 
zirnıniye meblağ-ı merküm bin iki yüz guruşa b i ' l-asale 
ve bi ' l-vesaye bey ' u temllk eyledüklerinde ol dahi iştirii 
ve temel lük ve kabUl idüp semen-i ınerküın bin iki yüz 
guruşı müvekkil lerüm mumii i leyhim b i ' l-asale ve bi
' 1-vesaye ahz ü kabz ve merhum-ı müşiirun i leyhün def
ter-i hassına idhiil idüp fimii ba'd iki masura ma-i lezlz-i 
mezkı1rda verese-i ınılma i leyh imün asla  ve kat 'a alaka 
ve medhalleri kalmayup !ağın ü kanaviitma te be ' iyyetle 
müvekkil- i  mersı1m Marat zimminün mülk-i müşteriisı ve 
hakk-ı sırfı olın ışdur didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l ma-i 
lezlz-i ınezkurı yine müsl ime bey' itmek üzre müvekkil-i 

1 5 1  
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mersum içün vekil-i mfıma i leyhe bey' o l ınmağın ma 
vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı .  

Fı 6 Rebl 'u ' l -evvel sene 1 2 1 8  [26 Haziran 1 803] 
Şühfıdü' I-hal : 
Aynü' l-a'yan Mehmed Nebih Ağa Nazır 
Mustafa Efendi Katib-i ralı-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı ralı- ı  ab 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  

31416211 Havass-ı refi'a kazası, Karfa karyesinden 
Rüstem Paşa ve Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
Mustafa Ağa katmasuyundan müfrez suyun, maliki 
Marat zımmi tarafindan Hüseyin Efendiye Alpazarı ke
meri, Pirinçci mesleğinden ifrazla Şelızade Cami'i yakı
nındaki eve bağlamak üzere satıldığına dair lıüccet 
kaydı. 

[Kenarnotu] Bina errıJni Hüseyin Efendi'nün 
[Kenarnotu] Hacegan Hüseyin Efendi'nün 
i şbu kitab-ı sıhhat-nisabun hiifızı hacegan-ı Divan-ı hü
mayundan medine-i Hazret-i Eba [Eyyub] e l-Ensarl ra
dıya anhü Rabbuhü' l-Barl cami '- ı şerifı bina emini um
detü erbabi ' t-tahrlr ve' l-kalem zübdetü ashab i ' t-tastir ve
' r-rakam sa'adetlü semahatlü Hüseyin Efendi ibn-i 
el-Hacc Mehmed Efendi taraf-ı meymenet-mahsfısların
dan zikri ati lıusfısı tasdika vekil-i mürsel i  olan cami '  -i 
müşarun ileyh imam-ı evvel i  Abdul lah Efendi ibn-i 
el-Hacc Salih Efendi mahzarında mahmiyye-i İslam
bol'da Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han hazretlerinün ca
mi ' -i şerifı civarında H ariice ı Muhyiddin mahallesinde 
kiiin menzil derfın ına cari zikri atı ma-i lezlzün maliki 
Sarraf Marat veled-i Andeyas nam zimmi tarafından ber 
veeh-i ati husfısı ikrar ve i 'ta-i hüccete vekil oldığı 
el-Hacc İbrahim Ağa ibn-i Osman ve es-Seyyid Hasan A
ğa ibn-i es-Seyyid Ahmed nam kirnesneler şehadetleriyle 
sabit olan Hamdul lah Beğ ibn-i Mehmed Sa'ld Beğ mec
lis-i şer' -i şerif- i  enverde bi '  1-vekale ikrar-ı tam m ve tak
rir-i kelam idüp işbu tarih-i kitab şehrinün altıncı güni ta
rihiyle müverraha bir kıt'a hüccetde tafsll ü beyan olmdı
ğı üzre Rum cizyedarı Mustafa Ağa Havass-ı refı'a kaza
s ına tabi ' Karfa karyesi s ınurında Bağlar kurbın da kimes
nenUn mülkine ittisalden ari mevzı ' - ı  halide kendi ma
l ıyla abar-ı müteferrika hafr ve tahte' I-arz !ağın ü kanavat 
i le cem' u tahsil itdürdiği üç masura suyın ı ol mevzı 'a ka
rlb Rüstem Paşa'nun Kebeci ler hanına cari suyı yol ına an
dan Sultan Süleyman Han hazretlerinün cami ' -i şerlfı su
yı yol ına izn-i mütevel l iyle i lhak u idrilc ol ınup bir masu
rasın ı  hakk-ı mecra içün al ıkonı lup bakT kalan iki masura 
ma-i lezlz mahmiyye-i mezbureye dahi l  oldukda Atbazarı 
kemerinde kain Pirinçci mesleğinden erbab-ı miyah ma'
rifetleriyle ifraz ve menzil- i mezkura ba'de' t-ta'yln ve-
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' 1- icra iki masura ma-i leziz-i mezkura tedavül- i  eyadi i le 
malik olup sadr-ı Anadolı payesiyle mümtaz buyurılan 
es-Seyyid el-Hacc İbrahim Beğ Efendi nec l i ' l-merhum 
Kapudan-ı derya Mustafa Paşa irtihal-i dar-ı beka itdükde 
Yereselerinden müvekki lüm mersfım Marat zimml iştira 
ve temellük itmişidi ol vechile mülk-i müşteriisı olan iki 
masura ma-i l eziz-i mezkfırı bey' murad eylediğinde As
tane-i aliyye ve mahal l- i saireye cereyan iden b i ' l -cümle 
sularun bey' u şira vesair iktiza iden senedatı su nazırı ve 
bölükbaşılar ihbar ve ma' rifetleriyle Haslar kadisı huzu
rında tanzim ve senedi ba'de' l-kayd i 'ta olmması ba 
hatt-ı hümayfın şürut-ı m er' iyyesinden oldığına binaen 
hala Hassa su nazırı Mehmed Nebih Ağa tarafından ve
kil-i müsecceli Kethuda-i rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa 
ve Katib-i rah-ı abi Mustafa Efendi ve Lalel i  serbölüğü 
el-Hacc Ahmed ve zeyl-i sah ifede evkaf-ı selatin-i mazıy
ye serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler i hbar ve ma'
rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabfı li havl şürfıt-ı müfsi
deden ari bey'-i bat-ı sahlh-i şer'! i le müvekkil-i muma 
i leyh Hüseyin Efendi hazretlerine bin iki yüz guruş 
semen-i medfU ' ve makbuza bey ' u temlik eylediğinde 
anlar dahi ber minval-i muharrer iştira ve temel lük ve ka
bUl huyurup fima ba'd iki masura ma-i l eziz-i mezkurda 
müvekkilüm mersum Marat zimminün asla  ve kat' a  alaka 
ve medhali kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle mü
vekkil- i  muma i leyh hazretlerinün mülk-i müşteraları ol
dukdan sonra iki masura ma-i leZız-i mezkfırı yine ke
mer-i merkürndan erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve 
mukaddem malik  oldukları ma-i lezizün kanaviltına Şeh
zade cami ' -i şerifı civarında Emin NCıreddin nam-ı diğer 
Burmalı ınescid plşgahında sa'adethaneleri derfınına İcra 
ve ta 'yin buyursunlar didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma 
vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı . 

Fi 7 Rebl 'u '  ! -evvel sene 1 2 1 8  [27 Haziran 1 803] 

ŞühCıdü ' I-hai : 
Aynü' l-a'yan Mehmed Neblh Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 

31416311 Havass-ı refi'a kazası, Kiidi Yakup/u karye
sinden Hasan Paşa ve Sultan Süleyman suyoluna mül
hak Feyzullah Efendi katmasuyundan müfrez su ile, 
Orta Belgrat karyesinden Kırkçeşme suyoluna mü/hak 
Mustafa Ağa ve Muslı Efendi katmasuyundan ifraz/a 
Hoca Hamza malıal/esindeki arsaya bağlı suyun, maliki 
Mustafa Aşir Efendi tarafindan Simyon zımmiye satıldı
ğına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Tenkaroğl ı Simyon'un 
[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkfır bir masura Sultan 
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[Der kenar] Derun-ı hüccetde mezkCır bir masura ma-i 
lezlzden Kırkçeşme suyından baki kalan nısf masura ma-i 
lezlzin i  dahi verese-i mezbUrdan es-Seyyid Attar Meh
med Ağa'ya semen-i medfii ' ve makbuz mukabelesinde 
bey' idüp verese-i mesfGrun yedierinde ber manttik-ı hüc
cet Sultan Süleyman suyından olarak bir masura ma-i le
zlzden ma'ada suyı baki kalmadığı işbu mahalle şerh ve 
hüccet i ' ta ol ındı .  

F1 20 Rebl 'u ' l-evvel sene 1 224 [5 Mayıs 1 809] 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezbCır verese-i mezburun 
yedierinde ber manttik-ı hüccet Sultan Süleyman suyın
dan bir masura ma-i lezlzün n ısf masurasın ı  ba'de ' l-ifraz 
Halet Efendi'nün hademeleri Ömer Ağa'ya bey' idüp an
cak ma-i merkümdan nısf masura ma-i lezlz baki kaldığı 
işbu mahalle şerh viri ldi . 

F1 25 Za sene 1 232 [6 Ekim ı 8 17] 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkCır iki buçuk masura 
ma-i Iezlzden baki nısf masura ma-i lezlz es-Seyyid Meh
med Tahir Efendi'nün şiraen mal ik old ığın ı müş' ir yedine 
hüccet i ' tii ol ınup işbu hüccet küll iyen tehl ve battiila 
(keşlde] oldığı işbu mahalle şerh virildi . 

F1 21 Z sene 1 225 [ 1 7  Ocak 18 ı 1 ] 

Darü ' l-hi lafeti ' l-al iyye Kostantı n iyye el-mahmiyyede Sü
leymaniyye cami ' -i şerlfı kurbın da Hiice Hamza mahal
lesinde vakı ' Sadr-ı es bak Halil Paşa hanesi dimeğle arif 
lede' l -ahall ve ' l-clran ma'lumu' l-hudud muhterik menzil 
arsası ile derCınına ciirl zikri iitl ma-i lezlzün malik i  olup 
sabıka Devlet-i al iyyede şeyhUl islam olan a' lemü' l-ule
ma ' i '  1-mütebahhirln efdalü' 1-fudalai ' 1 -müteverri ' In ferl
dü' l-asr vahldu'd-dehr devlet l i  iniiyetli atlifetlü Mustafa 
Aşir Efendi ibn-i e l-merhum e l-mebrur Mustafa Efendi 
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hazretleri taraf-ı alllerinden ber veeh-i ati husfısı ikrar ve 314163/lc 
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masura ma-i leziz cari [ve] mevcfıd olmağla ma-i mezbı.1-
rı mahall-i mezbfırede merhfım Hasan Paşa suyı yolına 
andan merhfım ve mağfıret-nişan Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün ma ' rı.1f kemeri kurbında kain suyı yolına bi 
izn i ' l-müteve l li i lhak u idrac itdürdüp iki masura ma-i 
leziz hakk-ı mecra içün ba'de' l - ifraz mecrii ve kanavatma 
tebe' iyyetle müşarun i leyh hazretlerinün mülki oldukdan 
sonra merhfım-ı mi.işarun i leyh es-Seyyid Feyzul lah Efen-
di zikr olman on iki masura suyından mecra ve kanava-
tından mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyetle bir ma-
sura ma-i lezizi mezkı.1r mahmiye-i mezbı.1ra dahi l  olduk-
da Süleymaniyye mektebi civarında olan terazfıdan ifraz 
ve müstakı l l  yol i le Hace Hamza mahal lesinde vakı ' 
menzil-i kebirün bundan akdem maliki olan Sadr-ı esbak 
İbrahim Paşa damadı Mehmed Ketbuda'nun mektfıbcı ları 
olan Halil Efendi ibn-i İbrahim'e ba'de' l-bey' ve ' l -icra ve 
yine bin seksen dört senesi Cumade' l-ahir'inün yiğirmi ü-
çünci gün i Hassa su nazırı Mustafa Ağa ve Mi'mar katibi 
Muslı Efendi i le Havass-ı mezbfıra tabi '  Orta Belgrad di-
meğle arif karye kurbında cevanib-i erba'ası Andonaki 
tarlası ve Galatayol ı  ve İbrahim Paşa ve İstanbul ağas ı su-
ları olan mevzı 'a müntehi Valide havzı deresi dimeğle 
meşhur mahallde yedi aded baca hafr itdürdüp ba'de-
' 1-keşf beş masura suları zah ir olup bir masurasını hakk-ı 
mecra içün ifraz ve bakT dört masura suyınun iki masura-
sını mahmiyye-i mezbfırede Deveoğlı furun ı karşusında 
ana lağmından ifraz ve müstakı l l  yol i le sal ifü'z-zikr Ha-
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ce Hamza mahal lesinde vakı '  zikri mürfır iden menzil-i 
mezbfıra cari o lup bir masura Süleymaniyye suyından ve 
iki masura Kırkçeşme suyından min haysi ' l-mecmı1 ' üç 
masura ma-i lezlz-i mezkı1r i l e  menzil - i  mahdı1d-ı mezkfır 
tedavül-i eyadl ile Mehmed Sa'ld Beğ Efendi mal ik ve 
mutasarrıf oldukdan sonra Kırkçeşme suyından malik ol
d ığı iki masura suyınun nısf masurasını  erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle bin yüz doksan sekiz senesi Rebl'u' l-ev
vel'inün yedinci güni el-Hacc Halil Ağa'ya ba hüccet bey' 
i düp yedinde olan bir masura Süleymaniyye suyından ve 
bir buçuk masura Kırkçeşme suları ınılma i leyh Mehmed 
Sa'ld Beğ Efendi menzi l- i  mezbfır i le derfınına cari iki 
buçuk masura suyını müvekkilüm müşarun i leyh Mustafa 
Aşir Efendi hazretlerine bey' itdükden sonra menzi l- i  
mahdı1d-ı mezkı1r muhterik olup arsa-i haliye kaldukdan 
sonra müvekki lüm müşarun i leyh Mustafa Aşir Efendi 
hazretleri arsa-i mahdı1de-i mezkı1reyi müvekki l-i mer
sı1m S imyon zimmlye bedel-i  ma' lfıme ferağ-ı mu'teber-i 
kat'l ile bundan akdeınce ferağ u tefvlz idüp hala derıl
nma cari ma-i lezlz- i mezkfırı dahi bey' murad eyledük
lerinde mahmiyye-i mezbfırede olan çeşmelere ve ma
hall-i saireye cereyan iden bi ' l-cürnle sularun kuyfıdatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup 
ma-i lezlze dair i ktiza i den hücec-i şer' iyyeleri erbab-ı 
miyah ma' rifetleriyle mahkeme-i mezbı1reden gayri me
hakiınde tahrlr ü teınhlr al ınınası ba emr-i all memnı1 ' ol
dığı şürfıt-ı ıner' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su 
nazırı fahru' l-eşbah Mehıned Neblh Ağa tarafından ve
kil-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa 
ve Katib-i ralı-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl-i sahlfede 
muharrerü' 1-esaml evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri 
vesair haderne-i ralı-ı abiler i hbar ve ma'rifetleriyle tara
feynden Icab ve kabfı li havl şürfıt-ı müfsideden ari bey' -i 
bat-ı sahilı-i şer'l ile bin beş yüz guruş semen-i medfı1' ve 
makbı1za bey ' u temllk eyledüklerinde ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp fima ba 'd de
rı1n-ı arsaya cari iki buçuk masura ma-i lezlz-i mezkı1rda 
müvekki lüm ınüşarun i leyh hazretlerinün asla ve kat 'a 
alaka ve medhalleri kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iy
yetle müvekkil-i mesfı1r mesfı1r'• S i myon zimmlnün 
mülk-i müşteriisı almışdur didükqe gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l 
ma-i lezlz-i mezkfırı y ine ınüs l ime bey' itmek üzre 
müvekkil-i mersı1m içün vekll-i mesfı1r Ermiye zimmlye 
bey' al ınınağın ma va ka'a  b i ' t-taleb ketb alındı .  

Fl 24 Rebi 'u ' l-evvel sene 1 2 1 8  [ 1 4  Temmuz 1 803] 

Aynü' l-a'yan Mehmed Neblh Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rab-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i ralı-ı ab 
Mehmed Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 

19 "mesfGr" mükerrerdir. 
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31416312 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci karyesinden 
Ayasofya su lağımma mü/hak Osman Ağa katmasuyun
dan müfrez suyun, malikleri tarafindan İbrahim Efen
diye, Nalı Mescit mahallesindeki eve bağlamak üzere 
satıltlığma dair lıiiccet kaydı. 

[Kenarnotu] Hafız İbrahim Efendi'nün 

Derkenar Tahtakapu ta'blr ol ınur meslekden ifn'iz ve 
medrese kurb ında konağ-ı mezkür damlal ığından kadlmi 
i.izre Karakl mahal lesinde vak ı '  sakin 

Daru' s-saltanati ' 1-al iyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Sultan Selim cami ' - i  şerlfı c ivarında De b bağ Y ün us 
mahal lesinde vak ı '  lede ' l-ahall ve ' l-clran ma' lu mu ' l -hu
dı1d bir bab menzil ile derCın ına cari zikri ati ma-i lezlzün 
ınal iki iken bundan akdem vefat iden Taşcıbaşı ei-Hacc 
Abdul lah Ağa ibn Mehmed'i.in veraseti ancak su lbl keblr 
oğl ı  e i-Hacc Mehmed Ağa'ya mi.inhas ır olup ol dahi  fevt 
oldukda menzi l- i  mahdı1d-ı ınezbür i le  derün ına cari ma-i 
lezlz-i mezkur zevce-i menkuba-i metrükesi Fatıma Ha
tun ibnet-i Osman i le  su lbl keblr oğl ı  es-Seyyid Halil E
fendi 'ye ba 'de' 1- inhisar mes ' ele- i  mirasları sekiz selım
den olup s iharn-ı mezbı1run bir  selımİ zevce-i mezbure 
Fatıma Hatun'a ve yedi sehmi oğl ı  ınüma i leyh es-Seyyid 
Halil Efendi'ye isabeti tahakkukından sonra kendi nefsin
den asli ve mezbüre Fatıma Hatün tarafından husüs-ı atl
i.i'l-beyanda vekll oldığı zat-ı müma i leyhayı arifiin olan 
Mustafa Efendi i bn-i es-Seyyid Mustafa ve Mehmed Arif 
Ağa ibn-i e i-Hacc All nam kimesne şehadetleriyle şer'an 
sabit olan ını1ına i l eyh es-Seyyid Halil Efendi mecl i s-i 
şer' -i hatir-i !azı mü ' t-tevklrde Daru' s-sa' adet i '  ş-şe rife a
ğası kat ib i  Yazıcı Efendi hazretlerini.in(si l i k) başhal lfesi 
olup işbu k itab-ı s ıhhat-nisabun hafızı umdetü ashabi
, t-tahrlr ve' I -kalem zübdetü aslı abi- ' t-tastlr ve ' r-rakam 
es-Seyyid Hafız İbrahim Efend i ibn-i es-Seyyid Mustafa 
Efendi tarafından ber veeh-i ati husus-ı meyınenet-mah
süs ların ı  tasdlka vekil-i mürsel i  Teberdar e l-Hacc Musta
fa Ağa ibn-i e i-Hacc Halil mahzarıııda b i ' l-asale ve b i
, 1-vekale i krar-ı tam m ve takrlr-i kelam id üp b in  yüz yi
ği rm i iki senesi Zi ' l-h icce's ini.in yiğirıni alt ıncı gi.ini  tari
h iyle ıni.iverraha Haslar sici l iatından muhrec bir kıt 'a 
hüccet-i şer' iyyede tafsll i.i beyan ol mdığı i.izre zikri ati 
ma-i lezlzün hatiri olup asrında Hassa su nazırı e i-Hacc 
Osman Ağa Havass-ı refi'a kazasına tab i ' Cebeci karyesi 
kurb ında Sinan Paşa çeşmesi mukabelesinde bayır  başın
da k i ınesnenün mülkine ittisalden ari mevazi '- i  müteferri
kada kendi ınal ıyla mi.iceddeden altı aded baca hafr itdür
düp ve tahte' ! -arz !ağın i.i kanavatıyla cem' u tahsil itdür
diği suy ın ı  erbab-ı ıniyah ma' rifetleriyle ala vechi ' l -mu '
tad vezn ve tahmin-i sahllı i le  tahınin ol ın an ma-i l ezlz-i 
mevcüdes ini  ol mevzı 'a karl b Ayasofya lağmına bi izni
' 1-mütevel l l  i lhak u idrac ve kanun üzre hakk-ı ınecrası 
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alıkonuldukdan sonra ma' I Cımu' l-mikdar ma-i teziz-i 
mevcCıdesinün bir masurasın ı erbab-ı m iyah ma' rifetleriy
le mevrCıs ımuz müteveffa-yı mCıma i leyh el-Hacc Meh
med'ün babası Taşcıbaşı ei -Hacc Abdu l lah Ağa'ya bey' u 
temllk itdükden sonra merküm ei-Hacc Abdul lah Ağa 
fevt oldukda derun-ı menzi l- i mezbura cari ma-i lezlz-i 
mezkur ber i ' tibar-ı mezkfır benüın le val idem müvekki
lem mezbfıreye ınevrüs a lmışid i  hala menzi l - i  mezbura 
cari bir masura ma-i lezlz-i mezkfırun nısf masurasını if
raz ve ahara bey ' murad eyled iğimüzde mahmiyye-i ınez
bürede olan çeşınelere ve mahal l - i  saireye cereyan iden 
b i '  1 -ünıle sularun kuyüdatı Haslar mahkemesi s ic i l iatında 
mastur u ınukayyed olup ma-i tezize dair iktiza iden lıü
cec-i şer' iyye leri erbab-ı ıniyah ma' rifetleriyle mahke
me-i mezbureden gayri ınehakimde tahrlr ü temlılr a l ın
ınası bii emr-i al i  me mn u '  old ı ğı şürüt- ı m er' iyyesinden 
oldığına binilen hala Hassa su nazırı fahru ' l-eşbah Meh
med Neblh Ağa tarafından vekil- i  müseccel i  Kethuda-i 
ralı-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i ralı-ı abi Mus
tafa Efendi ve zeyl- i  sahlfede muharrerü ' l-esaml evkaf-ı 
selatin-i ınazıyye serbölükleri vesair haderne-i rab-ı abiler 
ihbar ve ma 'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabul i h avi 
şürüt-ı ınüfsideden ari bey'- i  bat-ı sahilı-i şer' !  i le  ınüvek
ki l- i  ınuına i leyh es-Seyyid Hiifız İbrahim Efend i 'ye üç 
yüz guruş seınen-i medfı1 ' ve makbuza bey ' u te mlik ey
lediğimüzde ol dahi ber veeh-i ımıharrer iştira ve temel
lük ve kabul idüp fima ba 'd  derun-ı menzi l - i  mezbura ca
ri bir masura ma-i l ezlz-i mezkürun nısf masura ma-i le
zlz- i müfrezesinde benüm i le val idem müvekki lem mez
burenün asla ve kat 'a alaka ve medhal lerimüz kalmayup 
(ağın ü kanavilt ına tebe ' iyyetle  müvekki l - i  muma i leylı 
es-Seyyid Hafız İbrahim Efendi'nün mülk-i müşteriisı ol
dukdan sonra nısf masura ma-i teziz-i mezbfıreyi Na' l l ı  
ınescid kurbında İmam All malıa l lesinde sakin oldukları 
ınenzil leri derünına ta'yln ve icrii buyursunlar didükde 
gıbbe't-tasdlk ı ' ş-şer'l ma vaka 'a b i ' t-taleb ketb a l ınd ı .  

Fl 2 1  Rebl'u' l-evvel sene 1 2 1 8  [ I  I Temmuz 1 803] 

Şühüdü ' I  hat : 
Fahru' 1-eşbiih Mehmed Neblh Ağa Nazır-ı riih-ı iib 
EI-Hiicc İbrahim Kethudii-yı ralı -ı iib 
Mustafa Efend i Katib-i riih-ı ab 
EI-Hacc Ahmed Serbölük 

314164/1 Havass-ı refi'a kazası, Ayvat mevkiinden Kü
çükkemere müllıak Malımut Ağa katmasuyundan mi�f
rez suyun, maliki Züleyha Hamm tarafındmı İbrahim 
Nesinı Efendiye, Soğan Ağa malıallesi, Daltaban Çeş
nıesi bitişiğindeki teraziden ifraz/a buradaki eve bağla
mak üzere sattfdığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Sadr-ı a'ziiın kethudası İbrahim Ketbu
da'nun 
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İşbu kitab-ı ınüstetab (s i lik) ve hitab-ı belağat-n isabı havl 
hala devlet-i aliyye ebediyyü' l-i stiınrarda bi ' l -fi ' l  kethu
da-yı Sadr-ı penahl devletlü inayetli.i İbrahim Efendi ibn-i 
el-mezbur el-mebrur Ahmed Efendi hazretleri taraf-ı ba
hirü' l-iclal l erinden zikri ati husus-ı meymenet-mahsusla
rını tasdlka vekil-i şer'lieri es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa 
ibn-i es-Seyyid i sına'II mahzarında zikri cal ma-i Iezlzün 
şiraen mal ikesi olan Züleyha Hanım ibnet-i Süleyman ta
rafından husüs-ı atiyü ' l-beyanda vekll oldığı zat-ı müma 
ileyhayı arifan Osman Ağa ibn-i Hasan ve Hüseyin beşe 
ibn-i İbrahim nam kimesneler şehadetleriyle ber nehc-i 
şer' 'i sabit olan Süleyman Ağa ibn-i Mehmed Emin nam 
kirnesne mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevklrde b i ' l-ve
kale ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp işbu bin iki yüz 
on senesi Muharremü' l-haram'ınun sekizinci güni tarihiy
le ınüverraha bir kıt' a mübaya'a hüccetinde tafsll ü tasrlh 
olmdığı üzre Malımüd Ağa nam kimesne hayatında bin o
tuz üç senesi Havass-ı refi'a kazasında Ayvad nam ma
hallde Küçükkemer'e kar'ib kendi ınal ıyla abar-ı mütefer
rika hafr ve tahte ' I-arz lağnı ü kanavat i le cem ' u tahsil 
itdürdiği suyını  ol mevzı 'a  karib kemer-i merküme i lhak 
ve idrıle idüp hakk-ı ınecradan baki suyın ı mahmiyye-i 
mezburede Abdi Subaşı mahal lesinde vakı '  Çalkandızade 
Mustafa Efendi menzi l i  di ıneğle ına'rüf menzi l derfın ına 
cari ta 'yin ve i cra itdükden sonra derun-ı menzi le cari 
ma-i Iezizden !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle üç buçuk 
masura ve b ir  çuvaldız ve üç hi lal ma-i lezlze tedavül-i 
eyadl i le mal ik olan Hafize Han ım malike oldığı suyınun 
nısf masurasını  es-Seyyid All Ağa'ya ve n ısf masurasını 
naklbü ' I-eşraf es-Seyyid Derviş Mehıned Efendi'ye ve bir 
buçuk masuras ın ı Enderfın-ı hüınayünda benku l ı(?) oda
s ında Müderriszade Arif Ağa'ya ve nısf masurasın ı  dahi 
hacegan-ı Divan-ı hümayfından All Efendi'ye ve n ısf ma
surasını dahi İbrahim Ağa ibn-i Mustafa nam kirnesneye 
başka başka hücec-i şer' iyye mantüklarınca bey' u temllk 
idüp ancak yedinde baki kalan nısf masura ve bir h ilal 
ma-i lezizi dah i lağm ü kanavatma tebe' iyyetle müvekki
lem ınfıma i leyha Züleyha Hanım'a erbab-ı ıniyah ma'ri 
fetleriyle bey ' u temllk idüp ol  dahi ber veeh-i muharrer 
mal iki oldığı suyını  bir mahalle ta'yln ve icra itdürmek
sizin alıara bey' u şira' eylediğinde ınahmiyye-i mezbure
de olan çeşmelere ve mahall- i  saireye cereyan iden bi
' I-cümle sularun kuyüdatı Haslar mahkemesi s ici l iat ında 
mastur u mukayyed olup ma-i l ezlze dair iktiza iden hü
cec-i şer ' iyyesi erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i 
mezbüreden gayrı ınehakimde tahrlr ü temhlr ol ın ınası ba 
emr-i all me m nCı '  o ldığı şürfıt- ı m er' iyyesinden oldığına 
binaen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mehmed Neblh 
Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi 
el-Hacc İbrahim Ağa ve zeyl-i sahlfede muharrarü' l-esa
m'i evkaf-ı selatin-i sal ife serbölükleri vesiiir haderne-i 
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rah-ı abiler ihbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden icab ve 
kabfıl i  havl şürı1t-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı sahilı-i 
şer' i i le ınüvekki l- i  mi.işarun i leyh İbrahim Nesi'ın Efendi 
hazretlerine üç yüz e l l i  guruş seınen-i medfı1've makbı1za 
bey ' u temllk eylediğinde anlar dahi her veeh-i ınuharrer 
veeh-i layıkı i.izre i ştira ve temei iük ve kabul 
buyurduklarından sonra fiına ba'd nısf masura ve bir  h i li:il 
ma-i Iezlz-i mezkı1rda müvekki lem ınılma i leyha Züleyha 
Han ım'un asla ve kat'a alaka ve medhal i kalmayup lağm 
ü kanavatma tebe' iyyetle müvekkil - i  mUşanın i leyh 
İbrahim Nesi'ın Efendi hazretlerinün mülk-i mUşteraları 
oldukdan sonra ber veeh-i muharrer mal ik oldukları n ısf 
masura ve bir h i lal ma-i Ieziz-i mezkı1reyi mahmiyye-i 
mezbı1rede Sultan Bayezld kurbında Soğan Ağa 
malıailesinde Daltaban çeşmesi ittisal inde ana lağmından 
ifraz ve menzii ieri derı1nına ta'yln ve icra buyursun lar 
didükde gıbbe't-tasdlkı-' ş-şer'i ma vaka'a b i ' t-taleb ketb 
o l ındı. 

Fı 6 Rebi 'u ' I -ahi r  sene ı 2 ı 8  [26 Temmuz ı 803] 

şuiıüdu' I-hal : 
Fahru ' I -eşbah Mehıned Neblh Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-i ralı-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i ralı-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 

31416511 Havass-ı refi'a kazası, Çınarlı Çeşme mevki
inden Şey/ı Paşa ve Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
Alırnet Ağa katmasuyundan ifrazla Bozdoğan Kemeri, 
Taşodaları yakınuıdaki eve bağlı vakıf suyun, mutasar
rıfı Ali Ağa taNıfından Babibe Hanımaferağ edi/diğine 
dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Raif İsma'll Paşa 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezbfır bir masura vakf 
ma-i ıezlzün mutasarrıfı olan Genç el-Hacc Ali Ağa ma-i 
Iezlz- i merkümı Habibe Hanıın'a bii re 'y-i mi.itevei ii ferağ 
itdükden sonra ol dahi müteveffiye oldukda ma-i Iezlz 
hasren ve irsen kerimes i Ayişe Hanım'a ba'de ' I- intikal ol 
dahi ma-i merkümı hala reis klsedarı İbrahim Sabit(?) 
Efendi 'ye ba re'y-i mütevei ii ferağ eylediği işbu mahalle 
şerh vir i ld i .  

Fı 27 Rebl 'u '  I -ahi r  sene ı 223 [22 Haziran ı 808] 

[Derkenar] Merhfıın Raif İsına'il Paşa kerimesi Habibe 
Han ım hazretleri n ün su hüccetidür. Masura ı 
Darü ' I -hi  lafeti '  1-al iyye Kostantın i yy e eı-mahmiyyede 
Bozdoğan kemeri kurbında Taşodalar mukabelesinde ka
in  Salacakzade hanesi d i ıneğle arif birbirine ınuttası l  iki 
bab vakf menzi lden Iede' l -ahall ve' I-clran ma' Iı1mu' l -hu
dı1d bir bab vakf m enz i ı i le derfınına cari zikri ati ma-i 
Iezlzün b i ' l- icareteyn ınutasarrıfı umdetü ' l -emacid  ve' J-e-
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kabir Genç e l-Hacc All Ağa ibn-i Mustafa bin Abdul lah 
tarafından ber veeh-i ati husCıs ı  ikrar ve i ' ta-i hüccete 
vek'il oldığı Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin ve Abdurrahman 
Ağa ibn-i e l-Hacc Hüseyin nam kiınesneler şehadetleriyle 
ber nehc-i şer''i tarlk-ı ıner' 'i üzre sabit olan Osman Efen
di bin Hamza nam kiınesne mec lis- i  şer' -i hatir-i lazı
ınü' t-tevkTrde işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafizesi  olup 
uındetü ' 1-ınuhadderat zübdetü' 1-ınuvakkırat iffetlü isınet
lü Hab'ibe Han ım Efendi ibnet-i el-merhum el-mebn1r 
Raif İsma'll Paşa hazretleri taraf-ı al iyyelerinden husCıs-ı 
at'iyü' l-beyanı tasd'ika vekil-i şer'lieri olan Süleyman Çe
lebi ibn Hal'il nam kiınesne ınahzarında bi' 1-vekale ikrar-ı 
tarnın ve takı·lr-i ketarn idüp müvekkilüm muma i l eyhün 
yedinde olup işbu bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafs'il ü 
beyan olmdığı üzre asrında Sadr-ı a'zaın kethudası ıner
hCıın Ahmed Ağa nam sahibü' l-hayr hayatında Havass-ı 
refı'a kazasma tabi '  Çınarl ıçeşıne kurbında kiınesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzı ' - ı  hallde kendi malıyla abar-ı 
müte 'addide hafr ve tahte ' l-arz lağınlardan hası l  olan su
yın ı  ol ınevzı ' a  karlb ınerhCıın Şeyh Paşa suyı lağmından 
merhlı ın ve mağfıret-nişan Sultan Süleyman Han hazret
lerinUn suyı lağınına izn-i müteve l l iyle i lhak u idrac it
dürdiği suyın ı ba'de' l-vezn hakk-ı ınecradan ına'ada altı 
masura ma-i lezizün üç masurasın ı ınahmiyye-i ınezbu
rede Cezerl Kasım Paşa mahallesinde vak ı '  süknası evia
dına meşrCıt menzi l derCın ına ba'de't-ta'yin menzi l- i  mez
bCıra cari üç masura suyınun bi '  1-ıneşrCıta mütevell'isi olan 
es-Seyyid Hasan Efendi ibn-i Osman ma-i teziz-i mezkCırı 
ahaı·a 'icara kıbel-i şer'den ıne 'zCın oldığına binaen bir 
ınasurasmı !ağın ü kanavatına tebe' iyyetle erbab-ı ıniyah 
ına'rifetleriyle ifraz ve bedel-i ma' IUm mukabeles inde 
Mir'at Kadın'a 'icar o l  dahi ma-i l eziz-i ınezbCırı Bozdo
ğan kemerinden ifraz ve salifü ' l-beyan mutasarrıfe old ığı 
menzi l-i ınezbür derfın ına ta'y'in ve icra itdürdükden son
ra menzi l-i ınahdı1d-ı mezkCır derünına cari bir masura 
ma-i leziz-i mezkürı müvekki lüın mCıına i leyh Genç 
e l-Hacc All Ağa'ya ba re 'y-i mütevell'i ferağ-ı ımı ' teber-i 
kat ']  i le ferağ u tefv'iz eylediğinde ol dah i ber veeh-i mu
harrer tefevvüz ve kabul eyledükden sonra menzi l-i mez
kı1r i le ma-i lezlz-i ınerküını re'y-i mütevel l iyle müvek
ki le-i ınılma i leyha Hablbe Han ımefendi hazretlerine fe
rağ- ı mu'teber-i kat'] i le ferağ ll tefviz eylediğinde ınü
vekki le-i ınüma i leyha Hab'ibe Han ım hazretleri dahi te
fevvüz ve kabul idüp ol vechi le bir masura ma-i leziz-i 
mezbur müvekki le-i müına i leyha Hab'ibe Hanım'un da
hi l-i havza-i tasarrufı aldığından ına'ada ınahıniyye-i 
ınezbCırede olan çeşmelere ve mahal l-i saireye cereyan i
den bi ' l-cümle sulaı·un kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l
Iatında mastür u mukayyed olup ma-i lez'ize dair sene
dat-ı şer' iyyesi mahkeme-i mezbı1reden gayri mehakimde 
tahrlr ü temhir ol ı nması ba emr-i all memnfı'oldığı şürfıt-ı 
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m er' iyyes inden oldığına bimien hala Hassa su nazırı fah
ru' l-eşbah Mehmed Neb'ih Ağa tarafından vekil-i müsec
celi Kethuda-i rah-ı abi e i-Hacc İbrahim Ağa ve zeyl-i sa
hlfede muharrerü' l-esaml evkaf-ı selatin-i sal ife serbölük
leri vesair haderne-i rah-ı abilerden istintak olındukda 
fi ' l-hakTka Ahmed Ketbuda suyından müfreze bir  masura 
ma-i lezlz-i mezkfır lağm ü kanavatma tebe ' iyyetle mü
vekkile-i ınılma i leyhanun [dahi l- i ]  havza-i tasarrufında 
ve ' 1-yevm cari ve mevcfıd oldığını bi ' l-icma' ve ' l -ittifak 
eyledükleri ihbarlarınun vekil-i mezbı1r ba'de' t-tasdlk li 
ecli ' l-istihkam işbu ves'ika-i en'ika ketb ü imla ol ınup mü
vekki le-i müma ileyha Hab'ibe Hanım yed ierine i 'ta o
l ındı . 

Fı 9 Rebl'u ' l-evvel sene 1 2 1 8  [29 Haziran 1 803] 

ŞühCıdü , t-hal : 
Mehmed Neb'ih Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Vesair Haderne-i rah-ı ab 

314/6512 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci karyesinden A
yasofya su lağımına müllıak Osman Ağa katmasuyun
dan ifrazla kabasakal Sinan Ağa mahallesindeki eve 
bağlı suyun, malikleri tarafindan Mehmet Naim Efen
diye satıldığuıa dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Mehmed N alın Efendi Karye-i Cebeci 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
lezlz Mehmed Nalm Efendi fevt halllesi Aişe Han ım 
bint-i ei-Hacc Ahmed i le kerimesi Emine Hanım'a inti
kal-şod. 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
I ez 'ize Şer'ife Hafıze Hatfın şiraen mal ike oldığını mü ş' ir 
istihkamı hav'i hüccet-i şer' iyye i ' ta ol ındığı kaydı bala
sıyla işbu mahal le şerh ol ın d ı . 

F'i 1 7  Ra sene 1 249 [ 4 Ağustos 1 833]  

Darü' l-hi lafet i ' l-al iyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Kabasakal Sinan Ağa mahal lesinde vakı '  lede' l-ahall ve
' 1-clran ma' lı1mu' l -hudı1d bir bab menzi l derfınına cari 
zikri ati ma-i lezlzün mal iki iken bundan akdem vefat 
iden Enderfın-ı hümayfında Has ahür kethudası ei-Hacc 
Mehmed Ağa ibn-i Abdul lah'un veraseti sulb'i sağTr oğl ı 
Mehmed ve sulbiyye sağTre kızı Hadlee Hanım'a ba 'de
' 1-inhisar sağTran-ı mezbCıranun ba hüccet vasileri olan 
S i lalışör-i hazret-i şehriyari ei-Hacc Mustafa Nazif Ağa 
ibn-i Mehmed Efendi tarafından vek'il oldığı el-Hacc Ah
med Ağa ibn-i Sal ih  ve es-Seyyid Mehmed Sal ih Ağa 
ibn-i es-Seyyid Ebfıbekr nam kimesne şehadetleriyle sa
bit olan umdetü ' l-müderrisln i ' l -kiram Mehmed Efendi 
ibn-i Ebubekir mecl is-i şer' -i hatir-i laz ı mü ' t-tevkTrde ha
cegan-ı Divan-ı hümayfından olup hala Defterdar mek-
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tı1bcısı işbu kiHib-ı s ıhhat-nisabun hafızı umdetü' l -erba
bü' t-tahrir ve' l-kalem zübdetü ashabı't-tastir ve' r-rakam 
Mehmed Na'im Efendi ibn Abdu l lah Efendi'nün karında
şı ve tarafından ber veeh-i ati husus-ı meymenet-mahsı1s
larını tasdlka vekil-i mürsel i  olan Osman Ağa bin el-mez
bı1r Abdullah Efendi mahzarında bi ' l-vekale i krar-ı tarnın 
ve takrir-i kelam idüp bin iki  yüz sekiz senesi Muharre
mü' l-haram'ınun on sekizinci güni tarihiyle müverraha 
bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsll ü beyan olmdığı üzre 
asrında Hassa su nazırı olan Osman Ağa ibn-i Ali Ha
vass-ı refı' a kazasına tab i '  Cebeci karyesi kurbında vakı '  
Sinan Paşa çeşmesi mukabelesinde bayır eteğinde kimes
nenün mülkine ittisalden ari mevzı '- ı  hallde kendi ma
l ıyla müceddeden sekiz aded baca hafr itdürdüp savak 
ağzından tahte' l-arz lağm ü kanavatiyle cem' u tahsil ve 
ol mevzı 'a karib Petro zimml tarlasından Ayasofya lağ
mına bi izni ' l-mütevel li i lhak eylediği beş masura suyı
nun bir masurasını hakk-ı mecra içün alıkonulup bakT ka
lan dört masura suyınun ı11Sf masurasını tedavül-i eyadl 
ile şiraen malik olan Mehmed Sa'ld Efendi ibn-i Ahmed 
malik oldığı nısf masura suyını lağm ü kanavatma 
tebe' iyyetle Süleyman Beğ'ün validesi Zeyneb Kadın ib
net-i Abdul lah'a bey' u temllk itdükden sonra ma-i leziz-i 
mezkfirı mahmiyye-i mezbı1rede salifü ' z-zikr Kabasakal 
S inan Ağa mahal lesinde vakı '  Ayişe Sultan odaları kur
b ında su mesleğinden erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz 
ve sakine oldığı menzil derfinına icra ve ta'yln idüp 
veeh-i muharrer üzre mal iki iken fevt oldukda menzil-i 
mezbfir i le nısf masura ma-i leziz-i mezbı1r sadr! keblr 
oğl ı mfima i leyh Süleyman Beğ'e ba'de ' l -mevrı1s ol dahi 
fevt oldukda menzil-i mezbfirı ve ma-i mezkfirı mütevef
fa-yı mfima i leyh ei-Hacc Mehmed Ağa'ya bey' u temllk 
idüp ol dahi fevt oldukda menzil- i  mezbı1r i le ma-i leziz-i 
mezkfir sulbl sağTr oğlı Ahmed Beğ ile sulbiyye sağTre 
kızı Hadice Hanım'a mevrfıs oldukdan sonra sağTran-ı 
mezbı1ranun vasileri müvekkil-i ınılma i leyh el-Hacc 
Mustafa Nazif Ağa hala Haremeynü'ş-şerifeyn müfettişi 
Efendi hazretleri tarafından virilen izn hücceti mficebince 
menzil-i mezbfirı ba re'y-i mütevel ll ferağ-ı mu'teber-i 
kat ')  ile ferağ u tefvlz idüp derunına cari ma-i lezlz-i 
mezkfirı dahi bey' murad eylediğinde mahmiyye-i 
mezbfırede olan cümle çeşmelere ve mahall- i  saireye ce
reyan iden bi ' l -cümle sularun kuyudatı Haslar mahke
mesi sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezize dair 
iktiza iden hücec-i şer' iyyesi erbab-ı miyah ma'rifetleriy
le mahkeme-i mezbı1reden gayri mehakimde tahrir ü tem
hlr o l ınması ba emr-i ali memnı1 ' old ığı şürfit-ı mer' iyye
sinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah 
Mehmed Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-i rah
ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü
' 1-esaml evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair 
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haderne-i rah-ı abiler i hbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden 
Icab ve kabOii havl şürlıt-ı müfsideden ari bey '-i bat-ı sa
hlh-i şer'! i le  müvekki l -i mı1ma i leyh Mehmed Na'lm E
fendi'ye iki yüz e l l i  guruş semen-i medfı1 ' ve makbı1za 
bey ' u temllk eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer iş
tira ve temel lük ve kabul idüp fima ba 'd derun-ı menzi l- i  
mezbı1ra cari nısf masura ma-i lezlz-i mezkı1rda müvek
ki lüm mı1ma i leyh el-Hacc Mustafa Nazif Ağa'nun vasi
leri oldığı sağTran-ı mezbOranun asla ve kat 'a  alaka ve 
medhalleri kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle mü
vekki l- i  ınılma i leyh Mehmed Na'lm Efendi 'nün mülk-i 
müşterası olmışdur didükde gıbbet-tasdlk ı ' ş-şer'i ma va
ka'a  bi ' t-taleb ketb ol ındı . 

F1 6 Rebl 'u ' l-ahir sene 1 2 1 8  [26 Temmuz 1 803] 

Şühudü' I-hal : 
Fahru' 1-eşbah Mehmed Nebih Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-i rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid Mehmed Ağa Serbölük-i Saray-ı cedid 

314/6513 Havass-ı refi'a kazası, Küçükköy karyesinden 
Sultan Süleyman suyoluna müllıak Osman Ağa katma
suyundan ifrazla Mimar Kemal malıal/esindeki eve bağ
lı suyun, maliki Hasan Efendi tarafindan Hasan Ağaya 
satıldığuıa dair lıüccet kaydı. 

Daru' s-saltanatİ '  I-al i yy e Kostantın i yy e el-mahmi yyede 
Koska nam mahallde Zencidikuyu kurbında Mi 'mar Ke
mal mahal lesinde vakı ' lede' l-ahall ve' l-clran ma' lı1mu
' l-hudı1d ve' l-mi.iştem ilat bir bab menzil- i  keblr i le derı1-
n ına cari zikri ati ma-i lezlzün irsen maliki olan merhum 
Şah Sultan hazretlerinün masraf katibi es-Seyyid ei-Hacc 
Hasan Efendi ibn-i Ahmed tarafından ber veeh-i ati bey ' i  
ikrar ve i ' ta-i hüccete vekll oldığı Ahmed Efendi ibn-i 
Abdul lah ve es-Seyyid Hafız Ali Efendi ibn-i Ahmed 
nam kimesneler şehadetleriyle sabit olan Teberdar 
es-Seyyid Mehmed Emin Ağa ibn-i es-Seyyid İbrahim 
nam kirnesne mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde hala 
Val ide Sultan al iyyetü 'ş-şan hazretlerinün kethudaları ka
tibi hacegan-ı Divan-ı hümayündan Reis Osman Efen
di'nün damadı işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı el-Hacc 
Hasan Ağa ibn-i Abdülker'im tarafından ber veeh-i ati hu
sus-ı meymenet-mahsüsların ı tasdika vekil-i mürsel i  
es-Seyyid Isa Ağa ibn-i es-Seyyid All nam kimesne mah
zarıı1da bi' l-vekale ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp 
bin iki yüz on yedi senesi Recebü' l-ferd' inün üçünci güni 
tarihiyle müverraha bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsil ü 
beyan olmdığı üzre derün-ı menzi l-i mezbı1ra cari ma-i 
leziz-i mezkürun menba' ı  olup Hassa su nazırı el-Hacc 
Osman Ağa hal-i hayatında Havass-ı refı' a kazasına tabi ' 
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Küçükköy nam karyenün üst tarafında Bağlar kurbında 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı '- ı  hallde sekiz 
aded baca hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat ile cem' u 
tahsil itdürdiği suyını mahal l-i mezburede Bağlar tahtında 
S ırıklıçayır başında kain merhum ve mağfıret-nişan Sul
tan Süleyman Han hazretlerinün Astane-i aliyyeye cari 
suyı yolına bi izn i ' l-mütevelll i lhak u idrilc itdürdiği iki 
buçuk masura ma-i lezizün nısf masurasını hakk-ı mecra 
içün al ıkonu lup bakT kalan iki masura suyından müfrez 
lağm ü kanavatma tebe' iyyetle bir masura ma-i lezize 
tedavül-i eyadi i le  mali k  olan Kamilzade e l-Hacc Halil 
Ağa ibn-i el-Hacc Ahmed ber veeh-i muharrer malik  ol
dığı bir masura ma-i lezlzden kanavatma tebe' iyyetle bin 
iki yüz dört senesi Şa'ban-ı şerlfinün yiğirmi beşinci 
güni nısf masurasını  ifraz ve Sarayi Aynıhayat nam-ı 
diğer Ayişe Kadın ibnet-i Abdurrahman'a bii hüccet bey ' 
u temlik idüp ol dahi ber veeh-i muharrer nısf masura 
suyını Astane-i aliyyede mahall-i münasibden ifraz ve sa
l ifü ' l-beyan Mi 'mar Kemal mahallesinde vakı '  sakin ol
dığı sa'adethaneleri tahtında bina huyurdukları çeşme 
hazinesine İcra itdürdükden sonra ma-i mezburun bir çu
valdızını menzil-i mezblır tahtında kain müceddeden bina 
eylediği çeşmeye icra ve bir çuvaldızını dahi menzil-i 
mezbılra icra ve ta 'yin itdükden sonra ınılma i leyha Ay işe 
Kadın fevt oldukda ma-i mezburun bir çuvaldızı zevc-i 
mezbılr el-Hacc Hasan Efendi'ye ve bir çuvaldızı dahi 
Şah Sultan hazretlerinün hayatında min ciheti ' l-vela 
mevrlıs oldığı müşarun i leyha hayatında bir çuvaldız ma-i 
leziz-i mezkurı ibildui lah un şürb-i isti 'malleriyçün ta 'yi n 
itdüği çeşme-i mezbılr hazinesine vakfiyyet üzre icra ve 
bir çuvaldız ma-i leziz-i mezkılr müteveffiye-i mezbılre
nün zevci müvekkil- i  ınılma i leyh e l-Hacc Hasan Efen
di 'ye mevrı1s oldukdan sonra menzil-i mezblırı bundan 
akdeınce ba re'y-i mütevell'i ferağ-ı mu'teber-i kat 'i i le 
ferağ u tefv'iz idüp derfın ına cari ma-i leziz- i mezkurı dahi 
bey' murad eylediğinde mahmiyye-i mezbılrede ve ma
hall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuylıdatı 
Haslar mahkemesi sicil iatında mastur u mukayyed olup 
ma-i lezize dair hücec-i şer' iyyesi erbab-ı miyah ma'rifet
leriyle mahkeme-i mezbılreden gayri mehakimde tahrir ü 
temhlr olmması ba emr-i all memnu' oldığı şürut-ı mer
' iyyesinden oldığına binilen hala Hassa su nazırı fah
ru ' l-eşbah Mehmed Nebih Ağa tarafından vekil-i müsec
celi Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve zeyl-i 
sahlfede muharrerü' l -esami evkaf-ı selatlıı-i sabıka ser
bölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetle
riyle tarafeynden Icab ve kabuli hiiv'i şürut-ı müfsideden 
ari bey '-i bat-ı sahlh-i şer''i i le  müvekkilüm ınılma i leyh 
el-Hiicc Hasan Efendi iki yüz el l i  guruş semen-i medfı1' 
ve makbılza müvekkil- i  ınılma i leyh e l-Hacc Hasan A
ğa'ya bey ' u temlik eylediğinde ol dahi ber veeh-i muhar-
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rer iştira ve temel lük ve kabul idüp fima ba 'd derun-ı 
menzil- i  mezbı1ra cari bir çuvaldız ma-i l eziz-i mezkUrda 
müvekkilüm muma i leyh el-Hacc Hasan Efendi'nün asla 
ve kat 'a alaka ve medhalleri kalmayup lağm ü kanavatma 
tebe' iyyetle müvekkil- i  muma i leyh ei-Hacc Hasan A
ğa'nun mülk-i müşteriisı olmağla d i ledükleri gibi menzil-i 
mezburede İcra buyursunlar didükde gıbbet tasdlkı ' ş-şer'l 
ma vaka'a bi ' t-taleb ketb olındı .  

Fi 2 1 Re bl' u '  I-ahir sene 1 2  1 8 [ 1 O Ağustos 1 803] 
Şühudü' I-hat : 
Haderne-i riih-ı ab cümleten 

31416611 Havass-ı reji'a kazası, Kara Ahmet/i karye 
mezarlığı yakınından Sultan Süleyman suyoluna mül
hak Mehmet Paşa katmasuyundan müfrez suyun, mali
ki Resmi Osman Efendi tarafindan Hasan Ağa ve Ha
tice Hanıma, Mimar Kemal mahallesindeki eve bağla
mak üzere satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] El-Hacc Hasan Ağa 

Hala Viii ide Sultan kethudası katibi hacegan-ı Divan-ı 
hümayundan olup zikri atı ma-i lezizün maliki olan Res
mi Osman Efendi ibn-i Keskin Mustafa Efendi tarafından 
ber veeh-i ati hususı ikriir ve i ' ta- i hüccete vekil oldığı 
ei-Hiicc Ahmed Ağa ibn-i Ömer ve All Beşe ibn-i Ahmed 
nam kirnesneler şehadetleriyle sabit olan ei-Hacc İbrahim 
Ağa ibn-i Osman nam kirnesne meclis-i şer' - i  hatir-i lazı
mü't-tevklrde müvekkil- i  muma i leyhün damadı olup iş
bu kitab-ı sıhhat-nisabun hiifızı sa'adetlü ei-Hacc Hasan 
Ağa ibn-i Abdülkerim i le  halile-i muhteremeleri Hadice 
Hanım ibnet-i muma i leyh Resmi Osman Efendi  tarafla
rından ber veeh-i ati husus-ı meymenet-mahsuslarını tas
dika vekll-i mürselleri olan es-Seyyid İsa Ağa ibn-i 
es-Seyyid All nam kirnesne mahzarında b i ' l-vekale ik
rar-ı tarnın ve takri'r-i kelam idüp müvekkil- i  muma i leyh 
Resmi Osman Efendi'nün işbu yedinde olup bin iki yüz 
on dört senesi Saferü' l-hayr' ınun altıncı güni tarihiyle 
müverraha bir kıt 'a mübaya'a hüccetinde tafsil ü beyan 
olmdığı üzre asrında Vezlr-i a' zam merhum el-Hacc 
Mehmed Paşa hayatında Havass-ı refi'a kazasına tabi ' 
Çınarlıçeşme dimeğle arif çeşmenün garb tarafında kara 
Ahmedli karyesi mezarİstanı altında kendi malıyla hafr u 
abar" itdürdiği on altı aded bacalardan hası l  olan suyını 
bin yüz yiğirmi dört senesinde erbab-ı miyah ma'rifetle
riyle ba'de ' l-vezn tarnın ve karnil dört masura ma-i l e
ziz-i carisini ol ınevzı ' a  karlb merhum ve mağfıret-nişan 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün suyı yol ına bi izni
' 1-müteve l ll i lhak u idrac idüp kanun-ı şehinşahl üzre bir 
masura ma-i lezizin i  hakk-ı mecrii içün al ıkonulup baki 
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kalan üç masura suyını  mahmiyye-i İstanbul'a dah i l  ol
dukda Molla Gürani kurbında Fenayi mahallesinde kain 
menzil leri derı1nına ba'de' l-icra müşarun i leyh e i-Hacc 
Mehmed Paşa hazretleri irtihal-i dar-ı bekii itdüğinde sul
b iyye kebire kerime-i muhteremeleri Fatıma Hanım'a 
mevrıls olup ol dahi müteveffiye oldukda sadriyye kebire 
kızı ve hasren varisesi Zeyneb Hanım ibnet-i Hasan Beğ'e 
ba'de ' l-mevn1s ınılma i leyha Zeyneb Hanım dahi irsen 
mal ike o ldığı üç masura suyını lağm ü kanavatma tebe
' iyyetle Süleymaniyye kurşuncıbaşısı ei-Hacc Mehmed 
Ağa ibn-i e l-Hacc Süleyman'a bey 'u  temlik ol dahi ber 
veeh-i muharrer malik oldığı üç masura ma-i lezizün 
lağm ü kanavatma tebe' iyyetle bir masurasını ifraz ve 
Enderı1n-ı hümayılnda kahvecibaşı Rüstem Ağa hazrede
rine bey ' u temlik itdükden sonra ınılma i leyh el-Hacc 
Mehmed Ağa fevt oldukda yedinde bakT iki masura suyı 
müteveffa-yı muma i leyhün zevcesi Ümmü Selerne bint-i 
Hafız İbrahim Efendi i le val idesi Ayişe Hatun ibnet-i Ab
dul lah ve sulbl sağir oğlı İbrahim Edhem ve sulbiyye ke
blre kızı Emine Hanım ve sağTre kızı Fatıma Hanım'a 
mevrı1s kable' l-kısme sağTre- i  mezbure Fatıma Hanım da
hi müteveffiye olup veraseti validesi mezbılre Ümmü Se
leme Hattın i le Ii ebeveyn er karındaşı sağTr-i mezbur İb
rahim Edhem ve li ebeveyn kız karındaşı mezbure Emine 
Hanım'a münhasıra oldukdan sonra verese-i kibar-ı mez
bılrı1n iki  masura ma-i leziz-i mezkılrda olan h isselerini 
ve sağTr-i mezbur İbrahim Edhem'ün validesi ve ba hüc
cet vasisi olan mezbılre Ümmü Selerne Hatıln ma-i lezlz
den h isselerin i  dahi kıbel-i şer'den me'zun old ığına bina
en bir masurasını ifraz ve sabıkii S ilahdar-ı hazret-i şehri
yari es-Seyyid Abdullah Ağa hazretlerine bey' ve n ısf 
masurasını dahi muma i leyh Resmi Osman Efendi'ye ba 
hüccet bey 'u  temlik itdüklerinde ol dahi ber veeh-i mu
harrer iştira ve temellük ve kabul  idüp nısf masura ma-i 
lezlz-i mezkurı bir mahalle ta'yln itdürmeksizin bey ' mu
rad eylediğinde mahmiyye-i mezburede olan çeşmelere 
ve mahall- i  saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyıl
datı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed 
olup ma-i lezlze dair hücec-i şer' iyyeleri erbab-ı miyah 
ma' rifetleriyle mahkeme-i mezbılreden gayri mehakimde 
tahrlr i.i temhlr olmması ba emr-i all memnu' oldığı şü
rı1t-ı mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı 
fahru' l-eşbah Mehmed Neblh Ağa tarafından vekil-i mü
secceli Kethuda-yı rah-ı abi e l-Hacc İbrahim Ağa ve 
zeyl-i sahifede muharrerü' l-esami evkiif-ı selatin-i salife 
serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'ri
fetleriyle tarafeynden Icab ve kabuli havl şi.irut-ı mi.ifsi
deden ari bey '- i  bat-ı sahlh-i şer') i le bir çuvald ızını mi.i
vekki l- i  ınılma i leyh el-Hacc Hasan Ağa'ya ve bir çuval
dızını dahi mi.ivekkile-i ınılma i leyha Hadlee Hanım'a beş 
yüz guruş semen-i medfı1 ' ve bi safka-i vahide bey ' u 
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temlik eylediğinde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira 
ve temellük ve kabul idüp fima ba'd nısf masura ma-i 
teziz-i mezkGrda müvekki lüm ınılma i leyh Resmi Osman 
Efendi'nün asla ve kat'a alaka ve medhalleri kalmayup 
lağm i.i kanavatma te be' iyyetle nı sf masura ma-i teziz-i 
mezkı1r b i ' l - iştiraki 's-seviyy el-Hacc Hasan Ağa i le hall
le leri Hadlee Hanım'un mülk-i müşteraları oldukdan son
ra ber veeh-i muharrer mal ik  oldukları sularını mahall-i 
münasibden erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz ve mah
miyye-i mezbı1rede Koska kurbında Mi 'mar Kemal ma
hallesinde vakı '  sakin oldukları menzi l leri derunına ta'
yin ve icra buyursunlar didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l ma 
vaka'a bi ' t-taleb ketb alındı .  

Fl 2 1  R sene 1 2 1 8  [ ı  O Ağustos 1 803] 

Şühudü' I-hal : 
Fahru' l-eşbah Mehmed Neblh Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-i ralı-ı ab 
.Mustafa Efendi Katib 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 

31416711 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci karyesi, Delik
kaya mevkiinden AyasofYa su lağımına müllıak Osman 
Ağa katmasuyundan ifrazla Mehmet Paşayı Atik ma
hallesindeki eve bağlı suyun, malikleri Ömer Ağa ve İs
mail Efendi tarafindan Şevket Mustafa Beye satıldığına 
dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Şevket Mustafa Beğ 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer ı11Sf masura ma-i 
tezize mal ik Şevket Mustafa Beğ ma-i lezlzi s i lahşör-i 
hazret-i şehriyariden Alımed Ağa'ya beynlerinde ma' lum 
semen-i medfı1' ve ınakbuza bey' eylediğini müş' ir mu
fassal hüccet virildiği işbu mahall e şerh virildi . 

Fl 25 Ramazan sene [ ı  ]22 ı [ 6 Aral ık ı 806] 

Darü ' ı-hi lafeti' 1-al i yy e Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Kumkapu Nişancısı kurbında Melııned Paşa-yı atik ma
hallesinde vakı' Dergah-ı all kapucıbaşılarından Abdul lah 
Ağa hanesi dimeğle arif lede' l-ahall ve' l-ciran ma' 1umu
' l-hudı1d ve' l-ınüşteıni lat bir bab ınenzil ile derunına cari 
ma-i lezizün bi ' l- iştiraki ' s-seviyy malikleri olup kendi 
nefsinden asli ve müştereki Ömer Ağa ibn-i Hasan Efendi 
bin Abdul lah tarafından husus-ı atiyü' l-beyanı ikrar ve 
i 'ta-i h üceete vekll o ldığı e l-Hacc Melııned Ağa ibn-i 
el-Hacc Abdullah ve Hüseyin Ağa ibn-i Ahmed nam ki
mesneler şehadetleriyle sabit olan İsma'll Efendi  bin 
Mehmed meclis-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde amedci 
hulefalarından hacegan-ı Divan- ı  hümayundan olup işbu 
kitab-ı sıhlıat-nisabun hafızı uındetü erbabi 't-tahrir ve
' I-kalem zübdetü ashab i ' t-tastir ve' r-rakaın sa'adetlü Şev-
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de' l-iştidi ve't-temel lük menzil - i  mezbfır i le derfınına cari 
nı sf masura ma-i lezlz-i mezbur tedavül- i eyadi i le Ayişe 
Hatun i bnet-i Hasan Efendi malik  olup ol dahi fevt ol-
dukda veraseti karınciaşı müvekki lüm mezbfır Ömer A-
ğa'ya ve bana münhasır oldukdan sonra ma-i leziz-i mez-
kfır dahi bizlere mevrfıs almışdur biz menzi l-i mezbfırı ba 
re'y- i mütevel ll müvekki l- i  mfıma i leyh Şevket Mustafa 
Beğ Efendi 'ye ferağ-ı mu'teber-i kat') i le ba re'y- i  müte-
velll ferağ u tefvlz eylediğimüzde derfınına cari nısf ma-
sura ma-i lezlz-i mezkfırı dahi bey' murad eylediğimüzde 
mahmiyye-i mezbfırede olan çeşmelere ve mahall - i  saire-
ye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyfıdatı Haslar mah-
kemesi s ic i l iatında mastUr u mukayyed olup ma-i lezlze 
dair hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah ma' rifetleriyle mah-
keme-i mezbureden gayri mehakimde tahrir ü temhlr 
olmması ba emr-i all memnfı' oldığı şürfıt-ı mer' iyyesin-
den o ld ığma binaen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah 
Mehmed Neblh Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethu-
da-i ralı-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve zeyl-i sahifede mu-
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harrerü' l-esiirru evkaf-ı selatin-i sa.life serbölükleri vesibr 
haderne-i rah-ı ab ller ihbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden 
Icab ve kabul i  havl şürut-ı müfsideden ari bey' -i bat-ı 
sahlh-i şer'! i le müvekki l - i  muma i leyh Şevket Mustafa 
Beğ Efendi'ye iki yüz e l l i  guruş semen-i medfO ' ve mak
buza bey ' u temllk eylediğimüzde ol dahi ber veeh-i mu
harrer i ştira ve temellük ve kabul  idüp fıma ba'd  derun-ı 
menzi l-i mezbura cari nısf masura ma-i leziz-i mezkurda 
müvekki lüm merküm Ömer Ağa i le benüm asla ve kat 'a 
alaka ve medhalimUz kalmayup lağm ü kanavatma te
be ' iyyetle müvekkil- i  muma i leyh Şevket Mustafa Beğ 
Efendi 'nün mülk-i müşterası ve hakk-ı sırfı olmağla dile
dükleri gibi ke' l -evvel tasarruf buyursunlar didükde gıb
be' t-tasdlkı 'ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı .  

Fl 1 9  R sene 1 2 1 8  [9 Ağustos I 803] 

şuhtıdü' I-hai : 
Fahru' l-eşbah Mehmed Neblh Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-i rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 

Fi l l  C sene 1 233 [ 1 8  Nisan 1 8 1 8] 

Daru' s-saltanati ' 1-al iyye Kostantıniyye el-mahrniyyede 
Aksaray kurbında Guraba Hüseyin Efendi mahallesinde 
vakı'  lede' l -ahall ve' l-clran ma' lümu' l -hudud menzil de-
rtınma cari zikri at'i ma-i 1ezlzün malik i  olan Dergah-ı all 
kapucıbaşı larından es-Seyyid Mustafa Ağa ibn-i es-Sey
yid Süleyman tarafından husus-ı atiyü ' l  beyanı ikrar ve 
i 'ta-i h üceete vekll o ldığı Mustafa Ağa ibn-i e l-Hacc 
Mustafa ve All Beşe bin Mehmed nam kirnesne şehadet
leriyle sabit olan Bostan! İbrahim Ağa ibn-i el-Hacc Ah
med mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde hala arabacı
lar katibi hacegan-ı Divan-ı hümayunda işbu kitab-ı sı lı
hat-ni sabun hafızı umdetü erbabi ' t-tahrlr ve' l -kalem züb
detü ashabi ' t-tastlr ve ' r-rakam sa'adetlü Mehmed Sadık 
Efendi ibn-i Ahmed tarafından ber veeh-i ati husus-ı 
meymenet-ınahslısı tasdlka vekil-i mürseli Mustafa Efen-
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di ibn-i Mehmed mahzarında b i ' l-vekale ikrar-ı tamm ve 
takrir-i kelam idüp müvekkilüm ınılma i leyh es-Seyyid 
Mustafa Ağa'nun işbu yedinde olup bin iki yüz on beş 
senesi Cumade' l-ahir'inün yiğirmi beşinci güni tarihiyle 
müverrah bir kıt' a temllkname-i hümayı1n mı1cebince 
muharrer olan hüccet-i şer' iyyede tafsll u beyan olmdığı 
üzre derün-ı mezi l-i mezbı1ra cari ma-i lezizün menba' ı 
olup mahmiyye-i mezburede Abdi Subaşı mahallesinde 
kain Çalkandızade suyı dimeğle arif ma-i lezizün hafiri 
mahalle-i mezbure ahalisinden Mahmud Ağa nam kimes
ne hayatında bin otuz üç senesinde Havass-ı refi'a kaza
s ına tabi' Ayvad nam karyeye karib merhum ve mağfı
ret-nişan Sultan Süleyman Han hazretlerinün Astane-i 
aliyyeye cari Küçükkemer dimeğle arif kemer kurbında 
kendi miilıyla hafr u iibiir" itdürdiği ma' lumu' l-mikdar 
suyını siil ifLi 'z-zikr Küçükkemer suyı yol ına bi izn i ' l-mü
tevel l i  i lhak u idrac itdürdükden sonra ma-i leziz-i mez
kurı siilifLi' l -beyan Abdi Subaşı mahallesinde kain menzi
li derunına ba'de ' l-icra ma-i leziz-i mezkı1r ınılma i leyh 
Çalkandızade zevcesi Rafize Hanım ibnet-i e l-merhum 
Kırimi Mehmed Efendi irsen ve şiraen mal ik oldığı üç 
buçuk masura ve bir çuvaldız ve bir hilal ma-i leziz-i 
mezkurun nısf masurasını erbab-ı miyiih ma'rifetleriyle 
ba'de ' l-ifriiz salifü ' z-zikr Gurabii Hüseyin Efendi mahal
lesinde Aksaray hammiimı kurbında menzi l- i  mezbı1r de
runına ta'yini zemiinından i la hiize' l-an cari ve mevcı1d 
oldukdan sonra menzil- i  mahdı1de22 menzil- i  mahdı1de-i 
mezkı1run mülk olan mahallerini müvekkilüm ınılma 
i leyh müvekki l-i ınılma i leyh23 Mehmed Sadık Efendi'ye 
bundan akdeınce bey ' ve vakf olan mahallerini dahi bii 
re'y-i mütevelli feriiğ-ı mu'teber-i kat'i i le feriiğ u tefviz 
idüp derunına cari ma-i leziz-i mezkurı dahi bey' muriid 
eylediğinde mahmiyye-i mezbfırede olan çeşmelere ve 
mahall- i  saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyudiitı 
Haslar mahkemesi sici l liltında mastur u mukayyed olup 
ma-i lezize dair hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifet
leriyle mahkeme-i mezbı1reden gayri mehakimde tahrir ü 
temhir olmması bii emr-i all memnu'  old ığı şürut-ı mer
' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı fahru
' 1-eşbiih Mehmed Nebih Ağa tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı ralı-ı abi ei-Hiicc İbrahim ve zeyl-i sahifede 
muharrerü' 1-esami evkaf-ı seliitin-i sali fe serbölükleri ve
sair h ademe-i rah-ı abiler ihbar ve ma 'rifetleriyle tara
feynden icab ve kabuli hiivl şürut-ı müfsideden ari bey'-i 
bat-ı sahilı-i şer'i i le  müvekkilüm ınılma i leyh Mehmed 
Sadık Efendi'ye iki yüz e l l i  guruş semen-i medfı1' ve 
makbı1za bey ' u temlik eylediğinde ol dahi ber veeh-i 

21 hafr-ı abar 
22 "menzfl-i mahdGde" mükerrerdir. 
23 "müvekki1-i mGına i1eyh" ınükerrerdir. 
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muharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp fima ba'd de
rün-ı menzil- i  mezbura car'i nısf masura ma-i leziz-i mez
kurda müvekkilüm muma i leyh es-Seyyid Mustafa A
ğa'nun asla ve kat'a alaka ve medhali kalmayup lağm ü 
kanavatma tebe'iyyetle müvekki l - i  muma i leyh Mehmed 
Sadık Efendi'nün mülk-i müşterası ve hakk-ı s ırfı olmağ
la  diledükleri gibi tasarruf buyursunlar didükde gıbbe
' t-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a b i ' t-taleb ketb al ındı .  

Fı 25 Rebl 'u ' l-ahir sene 1 2 1 8  [ 1 4  Ağustos 1 803] 

Şühudü' I-hal : 
Fahru ' l -eşbah Mehmed Nebih Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Ulle l i  

314167/3 Havass-ı refi'a kazası, Ayvaz karyesinden 
Küçükkemer suyoluna mü/hak Mahmut Ağa katmasu
yundan ifrazla Gureba Hüseyin Efendi mahallesindeki 
bahçeye bağlı suyun, maliki Mustafa Ağa tarafindan 
Mehmet Sadık Efendiye satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Mehmed Sadık Efendi 

Darü' l-hi lafeti ' l-aliyye Kostantıniyye el-mahrniyyede 
Aksaray kurbında Guraba Hüseyin Efendi mahallesinde 
vakı '  Aksaray harnmaını kurbında menzil mukabelesinde 
kain eşear-ı müsmire ve gayr-i müsmire l i  bağçe derunına 
cari zikri ati ma-i lezlzün maliki olan Dergah-ı all kapu
cıbaşı larından es-Seyyid Mustafa Ağa ibn-i es-Seyyid 
Süleyman tarafından husus-ı atiyü ' l-beyanı ikrar ve i ' ta-i 
hüccete vekili a ldığı Mustafa Ağa ibn-i el-Hacc Mustafa 
ve All Beşe ibn-i Mehmed nam kirnesneler şehadetleriyle 
sabit olan Bostanl İbrahim Ağa ibn-i el-Hacc Ahmed nam 
kirnesne mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkfrde arabacı
yan-ı Dergah-ı all katibi hacegan-ı Divan-ı hümayundan 
işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı umdetü erbabi 't-tahrir 
ve' l-kalem zübdetü ashabi ' t-tastir ve' r-rakam sa'adetlü 
Ahmed Sadık Efendi ibn-i Ahmed tarafından ber veeh-i 
ati husus-ı meymenet-mahsusların ı  tasdika vekil-i mürseli 
Mustafa Efendi bin Mehmed mahzarında bi ' l-vekale ik
rar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp müvekkil- i  muma i leyh 
Mustafa Ağa'nun yedinde olan bir kıt 'a  temllkname-i hü
mayun mucebince bin iki yüz on beş senesi Şevval i ' l-mü
kerrem'inün sekizinci güni tarihiyle müverrah bir kıt'a 
hüccet-i şer' iyyede tafsil ü beyan a l ındığı üzre derun-ı 
bağçeye cari ma-i l ezlzün menba ' ı  olup mahmiyye-i 
mezbürede Abdi Subaşı mahallesinde kain Çalkandızade 
suyı dimeğle arif ma-i l ezlzün hafiri mahalle-i mezbure 
ahalisinden Mahmüd Ağa nam kirnesne hayatında bin 
otuz üç senesinde Havass-ı refı'a kazasında Ayvaz nam 
karyeye karlb merhüm ve mağfıret-nişan Sultan Süley
man Han hazretlerinün Astane-i aliyyeye cari Küçükke-
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mer dimeğle arif kemer kurbında kendi mal ıyla hafr u 
abar24 itdürdiği ma' lumu' l-mikdar suyını marrü' l-beyan 
Küçükkemer suyı yol ına bi izn i ' l-mütevel l l  i lhak u i drac 
itdürdükden sonra ma-i leziz-i mezburı sal ifti ' l -beyan 
Abdi Subaşı mahallesinde kain menzi l i  derunına ba'de
' 1-icra ma-i l ezlz-i mezkur muma i leyh Çalkandızade 
zevcesi Hafıze Hanım ibnet-i el-merhum Kırimi Mehmed 
Efendi irsen ve şiraen malike oldığı üç buçuk masura ve 
bir çuvaldız ve bir hi lal suyınun erbab-ı miyah ma'rifetle
riyle nısf masurasını ba'de ' l-ifraz zikri mürfır iden Gura
ba Hüseyin Efendi mahal lesinde kain bağçenün muta
sarrıfesi Duhan gümrüği emini es-Seyyid Osman Ağa'nun 
zevcesi Şerlfe Nefise Hanım ibnet-i All Ağa'ya bii hüccet 
bey' itdükden sonra bağçe-i mezkura tedavül-i eyadl i le  
müvekkilem muma i leyh es-Seyyid Mustafa Ağa ber mu
ceb-i mülkname-i hümayun ve ba re'y-i mütevel li uhde-i 
tasarrufında oldukdan sonra bağçe-i mezkureyi müvekki
lüm muma i leyh es-Seyyid Mustafa Ağa müvekkil-i mu
ma i leyh Mehmed Sadık Efendi'ye bundan akdeınce ferağ 
u tefvlz idüp derunına cari nısf masura ma-i lezlz-i mez
kurı dahi bey' murad eylediğinde Astane-i aliyye ve ma
hall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuyudatı 
Haslar mahkemesi s ici l iatında mastur u mukayyed olup 
ma-i lezlze dair hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifet
leriyle mahkeme-i mezbureden gayri mehakimde tahrlr ü 
temhlr olınmak bii emr-i all memnu' old ığı şürut-ı mer
' iyyesinden oldığına binilen hala Hassa su nazırı Mehmed 
Neblh Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethudii-yı rah-ı 
abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i rah-ı abi Mustafa E
fendi ve zeyl - i  sahifede muharrerü' l -esami evkaf-ı sela
tin-i salife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar 
ve ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabul i  havl şürut-ı 
müfsideden ari bey '- i  bat-ı sahlh-i şer'l i le müvekki l- i  
muma i leyh Mehmed Sadık Ağa'ya iki yüz el l i  guruş 
serneo-i medfı1' ve makbuza bey ' u temlik eylediğinde ol 
dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp 
fima ba 'd derOn- ı  bağçeye cari nı  sf masura ma-i lezlz-i 
mezkurda müvekkilüm muma i leyh es-Seyyid Mustafa 
Ağa'nun asla ve kat 'a alaka ve medhal i kalmayup lağm ü 
kanavatma tebe' iyyetle müvekkil- i  muma i leyh Mehmed 
Sadık Efendi'nün mülk-i müşteriisı ve hakk-ı sırfı olmış
dur didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi 't-taleb 
ketb ol ındı .  

Fl 25 R. sene 1 2 1 8[ 1 4  Ağustos 1 803] 

Şühudü ' l-hal : 
Mehmed Neblh Ağa Nazır-ı riih-ı ab-ı hassa 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid  İsa Serbölük-i Ayasofya 

24 hafr-ı iibiir 
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314/6811 Havass-ı refi'a kazası, Ayv4tlı karyesinden 
Sultan Süleyman suyoluna mü/hak Şamizade Mehmet 
Efendi katmasuyundan ifraz/a Nişancıbaşı Ali Ağa ma
hallesindeki eve bağlı suyun bir kısmının maliki Meh
met Rahmi Bey tarafindan Hasan Tahsin Efendiye sa
tıldığma dair /ıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Hasan Tahsin 
Daru' s-saltanati' 1-aliyye Kostantın iyye el-mahmiyye'de 
Kadirgallmanı civarında Nişancıbaşı Ali Ağa mahal lesin
de vakı '  Yahya Paşa harnmaını kurbında Ca'fer Paşa ba'
dehı1 Çerkes Mehmed Beğ hanesi dimeğle menzi l  dertını
na cari zikri ati ma-i lezizün irsen maliki olan umdetü
' 1-mevaliyi ' l- izam Mehmed Rahmi Beğ Efendi ibn-i 
el-merhum Çerkes Mehıned Beğ ber veeh-i ati husfısı ik
rar ve i ' ta-i h üceete vekilieri o ldığı İbrahim Ağa bin 
Mehıned ve Mehıned Emin Ağa ibn-i Abbas nam kimes
neler şehadetleriyle sabit olan Dergah-ı all gedüklü zu'a
malarından Ebubekir Ağa ibn-i Ali mec lis- i  şer' - i  şerif-i 
hatir-i lazıınü't-tevkTrde defterdar-ı esbak ve hala hu
bubat nazırı işbu kitab-ı s ıhhat-ni sabun hafızı inayetlü se
mahatlü Hasan Tahsin Efendi  ibn-i All Ağa tarafından 
husus-ı ıneyınenet-ınahsuslarını tasdlka vekil-i şer'lieri 
Abdul lah Ağa ibn-i el-Hacc İsma'll mahzarında bi' l-ve
kale ikrar-ı taının ve takrir-i kelam idüp müvekkilüm mG
ma i leyh Mehıned Rahmi Beğ Efendi hazretlerinün yed
Ierinde olup bin iki  yüz dört senesi Recebü' l-ferd' inün 
gurresi tarih iyle ınüverraha bir kıt 'a İ stihbar hüccetinde 
tafsil ü beyan olmdığı üzre asrında Reisülküttab Şamiza
de Mehıned Efendi hayatında bin yetmiş iki senesi Ha
vass-ı refi'a kazasında Ayvadl ı  karyesi kurbınde Kiraslı
dere nam mahallde kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzı ' -ı halide kendi ınalıyla hafr u abar25 ve tahte' l-arz 
!ağın ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği suyını ol mev
zı 'a karib merhum ve ınağfıret-n işan Sultan Süleyman 
Han hazretlerinün Astıine-i aliyyeye cari suyı lağmına 
izn-i müteve l l iyle ba'de' l- i lhak mahmiyye-i mezbı1ra da
h i l  oldukda Peykhane kurbında Dizdiiriyye cami '- i  şerifı 
mesleğinden ifraz ve miirrü ' l-beyiin Bostiincıbaşı All Ağa 
mahallesinde kain menzil- i  mezbura ta'yini zeıniinından 
i la  haze' l-an cari ve mevcı1d oldukdan sonra menzil- i  
mezbur i le derunına cari iki buçuk masura ma-i lezlz-i 
mezkı1ra tedavül-i eyıidl i le mı1ma i leyh Çerkes Mehmed 
Beğ malik iken irtihal-i dar-ı beka eylediğinde menzil-i 
mezkı1r i le ma-i leziz-i mezbı1r üç sehm i 'tibariyle iki 
sehm h isse-i şiiyi 'ası  sulbl keblr oğl ı müvekki lüm ınılma 
i leyh Mehmed Rahmi Beğ Efendi hazretlerine ve bir 
sehm hisse-i şiiyi 'ası  sulbiyye kebire kızı Ayişe Hiinım'a 
ba'de' l -mevrı1s mı1ma i leyha Ayişe Hanım h isse-i şiiyi 'a
sını kanaviit-ı ıneınlı1kes ine tebe' iyyetle ınüvekkil- i  mG-

25 hafr-ı abar 
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ma i leyh Hasan Tahsin Efendi hazretlerine bundan akdem 
bey ' u temlik itdükden sonra iki sehm hisse-i şayi 'asını 
dahi müvekkil- i  müma i leyh Mehmed Rahmi Beğ Efendi 
bey' ınurad eylediğinde ınahıniyye-i ınezburede olan çeş
melere ve mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sula
run kuyudatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastür u mu
kayyed olup ma-i lezize dair hücec-i şer' iye erbab-ı mi
yalı ma' rifetleriyle mahkeme-i mezbüreden gayri meha
kiınde tahrir ü teınhir o l ınması ba emr-i all memnı1 ' oldı
ğı şürut-ı mer'iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su 
nazırı fahru' 1-eşbah Mehıned Nebih Ağa tarafından ve
kil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa 
ve Katib-i rah-ı abi Mustafa Efendi ve zeyl-i sahifede 
muharrerü' l-esaınl evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri ve
sair sikat-ı sahihatü' l-kel imat haderne-i rah-ı abiler ihbar 
ve ına'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabuli havi şürut-ı 
müfsideden ari bey '-i bat-ı sahih-i şer'! i le müvekkil-i 
ınılma i leyh Hasan Tahsin Efendi hazretlerine yedi yüz 
el l i  guruş seınen-i medfı1 ' ve makbı1za bey ' u temllk eyle
düklerinde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük 
ve kabul idüp fima ba 'd  derun-ı menzi l-i mezbı1ra cari 
ma-i leziz-i mezkı1rda müvekkilüm ınılma i leyh Mehmed 
Rahmi Beğ Efendi hazretlerinün asla ve kat'a alaka ve 
medhali kalmayup lağm ü kanavatma tebe ' iyyetle mü
vekkil-i ınılma i leyh Hasan Tahsin Efendi hazretlerinün 
mülk-i ınüşterası ve hakk-ı s ırfı olmışdur didükde gıbbe
' t-tasdikı 'ş-şer'i ma vaka'a bi ' t-taleb ketb olındı .  

Fi 3 Cumade' l-evvel sene l 2 1 8  [2 1 Ağustos 1 803] 

Şühudü' J-ha.l : 
Fahru ' l-eşbah Mehmed Nebih Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Çavlış 

1 75 

31416812 Miri Halkalı suyundan ifrazla Hoca kasım 314/68/2a 

Gönani mahallesindeki eve bağlı suyun, maliki Süley- v-:.?�c,;,.ıy�!J;Jr,C?JCJr(' (; y Jı . 1 , · '  
man Bey tarafından Züleyha Hanıma satıldığına dair ':"'�...-�;c,.-;,·.v.:r.{r;.; ... 4-',j � ı �, : 17,��"':"'.j'' .JJG-J ' ;  . .  <.iC..:.,( g ', J • '  :; U1.,_rf<>JJu'f' '- uır-tu.. l l t / .  
huccet kaydı. 

:J ,  • .  df.u.C,.. �d) /.'ı. ; ı · J 1 C. . . . � tf. . .ı1 t:, 
[Kenarnotu] Zeliha Hanım'un :.S�'J...J}_,j 1if'��J cf /:ı:; r . ..,_,.,...("'-"_,_,..,J..-......-..:r-jr ) A(,·_..L' ' l : - � !f 'ı.>J ..r W: �  rf->' "'r) :A.::..,(rj_ 
[Derkenar] Derün-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i o)�/ ·tı� 1'!-:..ı�/�'V:J.JJ :p,:--./'Jl.J./�}0; 
leziz-i mezkı1ra malike olan Züleyha Hatı1n müteveffiye ,_)';, ..;3-(��f'c./ıı.V: (i.!..f_..ı.Jy};l..;..."c,.ı. r ;r._J 
olup ma-i mezbur sadriyye kebire kızı Fatıma Hatun'a - · �.;.J 0-""�l��'.ı ·- -'!�..J;'Ü:.·.ı· .... 
mevrus oldığını ınüş ' ir istihkamı havi kıbel-i şer'den hüc-
cet i 'ta ol ınup işbu küll iyen tehi ve battala keşide 
k ı l ındığı işbu mahal le şerh. 

Fi l l  R sene 1 237 [5 Ocak 1 822] 

Darü' 1-hi lafeti ' 1-al iyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Hoca Kasım Gönanl kurbında Genç Mehmed Paşa ba'de-
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hu Pir e l-Hacc Mustafa Paşa sarayı dimeğle arif menzil- i  
keblr derunına cari zikri ati mlrl Halkalı suyından müfrez 
ma-i lezlzün malik i  olan Dergah-ı all kapucıbaşı larından 
Süleyman Beğ ibn-i el-merhum Mustafa Paşa tarafından 
ber veeh-i ati hususı ikrar ve i ' ta-i hüccete vekilieri a ldığı 
es-Seyyid Abdu l lah ibn-i es-Seyyid İsma'll ve Selim Be
şe ibn-i Abdullah nam kirnesneler şehadetleriyle sabit o
lan es-Seyyid Mehmed Ağa ibn-i Ali mecl is-i şer'- i  ha
tir-i lazımü't-tevkTrde hala Nizam-ı cedld veznedarbaşısı 
es-Seyyid Hüseyin Efendi 'nün hallle-i muhteremeleri o
lup işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafizesi u mdetü' 1-muhad
derat Züleyha Hanım ibnet-i Abdurrahman'un ağlı tara
fından zikri cai husus-ı meymenet-mahsus larını tasdlka 
vekil-i şer' lieri olan Mehmed Raif Efendi ibn-i Ali malı
zarında b i ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp 
müvekkilüm mfıma i leyh Süleyman Beğ'ün işbu yedinde 
olup bin iki yüz on beş senesi Rebl'u' l-ahir'inün doku
zuncı güni tarihiyle müverraha bir kıt'a mübaya'a hücce
tinde tafsll ü beyan al ındığı üzre mlrl Halkalı suyından 
müfrez lağm ü kanavatma tebe'iyyetle bir masura ma-i 
tezize bundan akdem Relsülküttab-ı esbak Ebubekir Ra
tib Efendi ibn-i All Efendi malik  oldukdan sonra ma-i le
zlz-i mezkurı mahmiyye-i mezburede Divan yalı kurbın
da All Paşa-yı Atik cami ' -i şerlfı havl ıs ından kadimden 
mebnl Halkalı mesleğinden ifraz ve mahall- i  mezburede 
sakin oldukları menzi l i  derunına ta'yln ve icra itdürdük
den sonra muma i leyh Ebubekr Ratib Efendi  fevt oldukda 
sulbl ağl ı  İskender Beğ ile sulbiyye kebire kızı Fatıma 
Hanım suyından olup anlar dahi irsen malik o ldukları 
Halkal ı suyından müfrez bir masura ma-i leziz-i mezburı 
Mehmed Münlf Efendi'ye ba hüccet bey ' u temllk itdük
den sonra mfima i leyh Mehmed Münif Efendi dahi ma-i 
lezlz-i mezkfırı lağm ü kanavatma tebe 'iyyetle bir masura 
ma-i lezlz-i mezkurun nısf masurasını  erbab-ı miyah ma'
rifetleriyle tefrlk idüp mfıma i leyh Süleyman Beğ'e bey' u 
temlik itdükden sonra müvekkilüm muma i leyh Süley
man Beğ dahi bey' murad eylediğinde mahmiyye-i mez
bfirede olan çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan iden 
bi ' l-cümle sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sicillatın
da mastur u mukayyed olup ma-i tezize dair hücec-i 
şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbfi
reden gayri mehakimde tahrlr ü temhlr al ınması ba emr-i 
all memnQ ' aldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mehmed Neblh Ağa 
tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rab- ı  abi el-Hacc 
İbrahim ve Katib-i rab-ı abi Mustafa Efendi ve zeyl-i sa
hifede muharrerü' 1-esami evkaf-ı selatlıı-i sali fe serbö
lükleri vesair haderne-i ralı-ı abiler ihbar ve ma'rifetle
riyle tarafeynden Icab ve kabQii  havl şürut-ı müfsideden 
ari bey '-i bat-ı sahilı-i şer'l i le  müvekkile-i mfima i leyha 
Züleyha Hanım'a sekiz yüz guruş semen-i medffi' ve 
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makbuza bey ' u ternlik eylediğinde ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp fima ba 'd 
menzil-i mezbfır derfınına cari nısf masura ma-i leziz-i 
mezkfırda müvekkilüm mfıma i leyh Süleyman Beğ'ün as
la ve kat 'a alaka ve medhali kalmayup !ağın ü kanavatma 
tebe' iyyetle müvekki le-i mfıma i leyha Züleyha Hanım'un 
mülk-i müşteriisı ve hakk-ı sırfı almışdur didükde gıb
be' t-tasdlkı 'ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ınd ı .  

Fi 7 Cumade' l-evvel sene 1 2 1 8  [27 Temmuz 1 803] 

Şühfıdü' I -hai : 
Mehmed Neblh Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Reşld Serbölük-i Saray 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 

314/69/1 Havass-ı refi'a kazası, Küçükköy karyesinden 
Küçükkemer suyoluna mü/hak Mahmut Ağa katmasu
yundan müfrez suyun, maliki Ali Ağa tarafindan İsmail 
Ağa ve Züleyha Hamma, Daltaban Çeşmesi terazisin
den ifrazla Mehmet Paşayı Atik mahallesindeki eve 
bağlamak üzere satıldığma dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] EI-Hacc İsma'IJ Ağa ile zevcesi Zellha 
Hanım'un 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde muharrer bir masura ma-i 
lezlze Havva Hanım ibnet-i Ahmed irsen ve şiraen ına
l ike aldığını müş' ir  istihkamı havl hüccet-i şer' iyye i ' ta 
a l ındığı kaydı balas ıyla işbu mahalle şerh v iri ldi .  

Fi 8 Z sene 1 248 [28 Nisan 1 833] 

Daru' s-saltanati ' 1-aliyye el-mahmiyyede Fenerkapısı 
dah il inde Abdi Subaşı mahallesinde vakı '  Çalkandızade 
hanesi dimeğle arif lede' l -ahall ve' l -clran ma'lumu ' l-hu
dfıd menzil ve hala muhterik menzil arsası i le derfınına 
cari zikri ati ma-i Iezlzün e l-yevm maliki olan Enderı1n-ı 
hümayfında Sfıffa ocağı yoldaşlarından Bostan( All Ağa 
ibn-i Musa ibn-i Abdul lah tarafından husus-ı atiyü ' l-be
yana vekll o ldığı ei-Hacc All Ağa ibn-i el-Hacc Ca 'fer ve 
ei-Hacc All Ağa ibn-i Mustafa nam kimesneler şehadetle
riyle sabit olan es-Seyyid Mehmed Salih Ağa ibn-i 
es-Seyyid Ebubekir nam kirnesne mecl is-i şer'-i hatir-i 
lazımü' t-tevkTrde mahmiyye-i mezburede Kumkapu Ni
şancısı c ivarında Mehmed Paşa-yı Atik mahallesinde sa
kin Dergah- ı  all kapucıbaşı larından işbu kitab-ı s ıhhat-ni
sabun hiifızları iftiharü' l-emacid ve' l-ekarim sa'adetlü 
es-Seyyid el-Hacc İsma'll Ağa ibn-i es-Seyyid All Ağa 
i le  halile-i muhteremeleri i smetlü Şerlfe Zellha Hanım 
ibnet-i Halil Ağa taratlarından ber veeh-i ati husus-ı mey
menet-mahsfıslarını tasdlka vekil-i şer'lieri olan Vel iy
yüddln Ağa ibn-i İsma' ll mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı 
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tarnın ve takrir-i kelam i düp müvekkilüm mezbur Bostan! 
Ali Ağa'nun işbu yedinde olup bin iki yüz iki senesi 
Rebi'u' l -ahir'inün dokuzuncı güni tarihiyle müverraha bir 
kıt'a mübaya'a hüccetinde tafs'il ü beyan olmdığı üzre 
arsa-i mezbur derlınına cari ma-i lezi'zün hiifiri olup Abdi 
Subaşı mahal lesi ittisalinde Mahmud Ağa nam kirnesne 
hal-i hayatında bin otuz üç senesinde Havass-ı refi'a ka
zasında Ayvad nam karyeye karlb merhum ve mağfı
ret-nişan Sultan Süleyman Han hazretlerinün Küçükköy 
kurbında kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı' -ı  hall-
de kendi malıyla abiir-ı müteferrika hafr ve tah te' I-arz 
lağm ü kanaviit i le cem' u tahsil itdürdiği suyını müşarun 
i leyh Sultan Süleyman Han hazretlerinün Astane-i aliy
yeye cari Küçükkemer suyı yolına izn-i mütevel l iyle i l 
hak u idrac idüp hakk-ı mecriidan ma'ada ma' lllmu
' 1-mikdar suyını menzil- i  mezbur derunına icrii ve ta'yin 
itdükden sonra menzil- i  mezbur i le derunına cari beş ma
sura bir çuvalduz ma-i leziz tedavül- i  eyadi i le  ancak bir 
buçuk masura ma-i leziz Enderun-ı hümiiyunda hane-i 
hassaclan Müderrisziide Mehmed Arif Ağa ibn-i Mustafa 
Efendi  bii hüccet-i şer' iyye malik ve mutasarrıf oldukdan 
sonra arsa-i mezbur i le derunına diri bir buçuk masura 
ma-i leziz-i mezkurı kanaviltına tebe' iyyetle müvekkilüm 
merküm Bostan! All Ağa'ya bey' u temllk eylediğinde ol 
dahi ber veeh-i muharrer iştirii ve temellük ve kabul ey-"--:: r�. • � - ,  . � ·.r, ı/" .. .AJı/�/-"Jc.,J:Jr 
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saireye cereyan iden bi ' I-cümle sularun kuyudatı Haslar 
mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i 
lezi'ze dair hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
mahkeme-i mezbureden gayri mehakimde tahrir ü temhir 
olmması bii emr-i all memnu' oldığı şürut-ı mer' iyyesin
den oldığına binaen hala Hassa su nazırı fahru ' l -eşbah 
Mehmed Neblh Ağa tarafından vekil-i müseccel i  
Kethuda-yı riih-ı abi ei-Hiicc İbrahim Ağa ve Katib-i rab
ı abi Mustafa Efendi ve zeyl- i  sahlfede muharrerü' l-esiiınl 
evkaf-ı seliitin-i salife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı 
abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden icab ve kabul i  
h avi şürlıt-ı müfsideden ari bey' - i  bat-ı sahih-i şer'! i le  
müvekki l - i  muma i leyh es-Seyyid el-Hacc İsma'll Ağa i le 
hallleleri müvekkilem muma i leyhii Züleyha Hanım'a a
le' l- iştiriiki 's-seviyy beş yüz guruş semen-i medfll ' ve 
makbuza bey ' u teml'ik eylediğinde anlar dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temel lük ve kabul itdi.ikden sonra bir 
masura ma-i leziz-i mezkurı Daltaban çeşmesi kurbında 
olan maslakdan erbab-ı miyiih ma 'rifetleriyle ifraz ve ce
did yol i le  salifü ' l-beyan Mehmed Paşa-yı Atik mahalle
s inde sakin oldukları menzilleri derlınına ta'yln ve İcra 
eyledüklerinde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a bi 't-taleb 
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ketb ol ındı .  
Fi 6 Cumiide' l-evvel sene 1 2 1 8  [24 Ağustos 1 803] 

Şühlıdü' l-hiil : 
Mehmed Nebih Ağa Nazır-ı riih-ı iib 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah- ı  ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
İbrahim Halife 
Ve es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Temme' 1-kelam 
(Mühür) 

3231011 Arahacıoğlu mandrası deresi su bendinden, 
Hatice Va/ide Sultan 'ın Bahçeakapı 'daki camii suyo
luna bağlı Mihrişah Va/ide Sultan vakftna ait sudan 
müfrez suyun, Elvanzade mahallesindeki Kasapbaşı te
razisinden ifraz/a evine bağiatmak üzere Hasekiyi hassa 
İbiş Ağanın tasarrufuna verildiğine dair hüküm. 

Veeh-i tahrir-i hurlıf oldur ki :  
Hiilii vücud-ı hümayfınumı bii' is-i asayiş-i iiiemiyan olan 
şevketlü kerametlü kudretlü mehabetlü veli-i ni ' met-i a
lem ve şehinşah- ı  rnekarim-ni 'am efendimüz hazretleri
nün viiiide-i mükerrerne-i muhteremeleri mühr-i u lya-yı 
saltanat kudretlü iniiyetlü merhiimetlü veliyy-i n i  ' met 
M ihrişah Viiiide Sultan aliyyetü' ş-şan darnet ismetüha ve 
ziidet iffetühii ve ziidet iffetühii16 efendimüz hazretlerinün 
Arabacıoğlı mandrası deresi dimeğle ma' ruf mahallde ka
in emr-i redlfleriyle müceddeden bina ve ihyasına muvaf
fak oldukları bend-i cedldden dört buçuk lü le mii-i lezizi 
merhum Hadice Viii ide Sultan İstanbul'da Biiğçekapusı 
kurbında cami ' -i şerifleri şadurvanına cari olan ma-i le
zizi lağmına idhal ve i lhak ve mezklırede nısf lüle ma-i 
lezizin i  vakf-ı müşiirun i leyhaya hakk-ı mecra olmak içün 
ibka ve mii'ada dört lüle mii-i tezizi vakf merhume-i mü
şarun ileyhanun mii-i lezizi i le  Astaneye icra olındukdan 
sonra hin-i iktiziida ma-i mezkurı kadr-ı kifiiye !ağın-ı 
mezkurda iriide eyledükleri malıallden ahz olmmak üzre 
merhume vakf-ı müşarun i leyha vakfı tarafından izin vi
rilmesine vakfiyyet-i müşarun i leyhima taraflarından mu
kavele o lmdığı kalemine kayd ve taraf-ı vakfıarına ilm ü 
haberi i 'tii kı l ınmış olınmağla zikr olman dört lüle ma-i 
tezizden Hace Paşa kurbında Elvlinzade mahal lesinde ha
nesine icra itmek üzre istirham iden Haseki-i hassa İbiş 
Ağa hakkında derya-yı merhamet hazret-i veliyyü'n-ni
'am cuş eyleyüp salifı.i'z-zikr dört lüle ma-i lezizden yal
nız iki çuvaldız ma-i leziz ifriiz ve kendüye inayet buyu
rı lmağla kendüye inayet buyurılan iki çuvaldız ma-i lezlzi 
müşarun i leyha cami ' -i şerif şadurvanına cari olan ma-i 
lezlzi murad eylediği malıallden ahz ve müceddeden 
müsennat ferşiyle hane-i mezkuresine icra ve tasarrufa 

16 "ve zadet iffetüha" mükerrerdir. 
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izni havl taraf-ı vakfdan temessüke talib olmağın müşa
run i leyha tabe[t] serahanun vakf-ı şeritinden izni havi 
defter-i vakfa kayd itdürilmek şartıyla kaimmakam-ı mü
tevel lisi oldığum hasebiyle işbu temessük tahrir ve def
ter-i vakfa kayd ve i 'ta al ınmışdur zikr olman iki çuvaldız 
ma-i lezlzi merhı1me vakf-ı müşarun i leyha vakfından iz
ni havl defter-i vakfa kayd itdürdüp ma-i tezizi !ağın-ı 
mezkfırun kangı mahal l inden murad ider ise ahz ve kana
vat [ü] müsennat ferş iyle Elvanzade mahallesinde Nuri 
Mehmed'ün ittisalinde Kassabbaşı terazlısinden menzil ine 
icra eyleyüp kirnesne müdahale ve mümana'at itmeyeler. 

Fi 27 Za sene 1 2 1 3  [2 Mayıs 1 799] 

Kethuda Hazret-i Yusuf müşarun i leyha kaimmakam 

3231111 Mahmut Paşa suyundan müfrez suyun, malik
leri Ferlıunde ve Şerife Rukiye Hanım tarafindan Şeri
fe Hatice Hanıma, Saraçitane başındaki vakıfterazisin
den ifrazla buradaki evine bağiatmak üzere satıldığına 
dair lıücet kaydı. 

Ya Fettah Ya Rezzak Ya All ah 

[Kenarnotu] Şerlfe Hadice Hanım kerime-i Hıfzı Paşa 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde ınuharrer nısf masura ma-i 
lezlz- i ınezkfırı dergah-ı ali kapucıbaşı larından lağıncıyan 
Abdülkertın Beğ şiraen mal ik aldığını ınüş' ir bir kıt'a 
hüccet i ' ta olmdığı işbu mahalle şerh viri ldi .  

Fi 2 1  M sene 1 242 [25 Ağustos 1 826] 

Darü' 1-hi lafeti ' l-al iyye Kostantın iyye e l-mahmiyyede 
Şehzade cami '- i  şerifı civarında Muhtesib Karagöz ma
hallesinde vakı' Daru' s-sa'adeti ' ş-şerife ağası yazıcısı İ
biş es-Seyyid İbrahim Hanif Efendi hanesi dimeğle arif 
menzil i le derfınına cari zikri ati ma-i lezizün maliki iken 
bundan akdem i rtihal-ı dar-ı beka iden ınılma i leyh 
es-Seyyid İbrahim Hanif Efendi ibn-i Mehmed Kazım'un 
veraseti zevce-i menkılha-i metrı1kesi Ferhunde Hatı1n 
ibnet-i Abdul lah i le validesi Şerife Rukıyye Hanım ib
net-i Musa Ağa'ya ba'de' l-inhisar mes ' e le-i mirasları dört 
selımden olup siharn-ı ınezbCıreden bir sehmi rolıma i
leyha Ferhfınde Hatfın'a ve üç sehıni ınfıına i leyha Şerlfe 
Rukıyye Hanıın'a isabeti tahakkukından sonra mfıına 
i leyh ima Ferhfınde Hatfın i le Şerife Rukıyye Hanım taraf
larından ber veeh-i ati husfısı ikrar ve i ' ta-i hüccetde ve
killeri ald ığı zatlarını  arifan Hafız Ahmed Efendi ibn-i 
Ömer ve Bostani Hafız Yusuf bin Mehmed Sadık nam 
kirrıesneler şehadetleriyle sabit olan es-Seyyid Mehmed 
Ağa ibn-i Halil mec lis-i şer'-i şerif-i hatir-i lazımüt-tev
kTrde işbu kitab-ı sıhhat-ni sabun hafizesi Şerife Hadice 
Hanım ibnet-i İbrahim Paşa tarafından ber veeh-i ati hu-
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sus-ı meymenet-mahsuslarını tasdlka vekil-i şer'lieri da
madı es-Seyyid Mehmed Emin Beğ ibn-i Ahmed mahza
rında bi ' l -vek�Ue ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp mü
vekkilelerüm muma i leyhimanun yedierinde olup işbu 
bin iki yüz sekiz senesi Zi ' l-ka' de'sinün yiğirmi birinci 
güni tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsll 
ü beyan ol ındığı üzre el-yevm menzil-i mezbura cari ma-i 
lezlz Mahmud Paşa suyından müfrez bir masura ma-i le
zize bundan akdem bi ' l -iştirak mal ikleri olan bundan ak
dem irtihal-i dar-ı beka iden siibıka Anadol ı  payesi olan 
Mehmed Sa'ld Beğ Efendi ibn-i e l-merhum Piri Mustafa 
Paşa hazretleriyle hallle-i muhteremeleri iffetlü Ayişe 
Molla Hanım ibnet-i el-merhum Şeyhülis lam-ı esbak Pl
rlzade Osman Molla Efendi hazretleri ale' l-iştirak malik 
oldukları bir masura ma-i lezizün nısf masurasın ı hayatın
da erbab-ı miyah ma'rifetleriyle kanavatma tebe' iyyetle 
Haremeyni.i ' ş-şerlfeyn klsedarı Ahmed Reşld Efendi'ye i
ki yüz el l i  guruş semen-i medffi' ve makbuza bey ' u tern
lik eyledüklerinde ol dahi ber veeh-i muharrer malik oldı
ğı nısf masura ma-i lezlz-i mezburı mahal l-i münasibin
den ifraz ve menzil- i  mezbur derunına ta'y'in ve icra it
dükden sonra muma i leyh Ahmed Reşld Efendi fevt ol
dukda menzil- i  mezbur i le derunına cari ma-i lezlz mez
kurı karındaşı ve hasren varisi müderrisln-i kirarndan Ha
fız Mehmed Emin Efendi ibn-i el-Hacc All'ye ba'de
' 1-mevrus ol dahi menzil-i mezbur ile derunına cari ma-i 
lezlz-i mezkurı müvekki leleri.im muma i leyhimanun va
risleri İbrahim Hanif Efendi'ye bey ' u ternllk eylediğinde 
ol dahi iştira ve temel lük ve kabul itdükden sonra men
zil-i mezbur ile derunına cari nısf masura ma-i lezlz-i 
mezkurı mi.ivekki le-i merküm muma i leyhimaya tashlh-i 
merküm üzre mevrus oldukdan sonra müvekkilelerüm 
muma i leyhima menzil-i mezburı müvekkile-i muma i
leyha Şerlfe Hadlee Hanım'a ba re 'y-i mütevel ll ferağ-ı 
mu 'teber-i kat'( i le ferağ u tefvlz id üp derunına cari nı sf 
masura ma-i lezlz-i mezkurı bey' muriid eyledüklerinde 
mahrniyye-i mezburede olan çeşmelere ve mahal l-i saire
ye cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuyudiitı Haslar mah
kemesi sicil iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezlze 
dair hücec-i şer' iyye erbab-ı miyiih ma' rifetleriyle mah
keme-i mezbureden gayrı mahiikimde tahrlr ü temhlr o
l ınması bii emr-i iili memnu ' o ldığı şürut-ı mer' iyyesin
den oldığına binilen hala Hiissa su nazırı fahru' 1-eşbiih 
Mehmed Nebl Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda
yı riih-ı abi ei-Hiicc İbrahim Ağa ve Katib-i riih-ı abi 
Mustafa Efendi zeyl-i sahifede muharrerü' l-esaml evkaf-ı 
selatin-i miizıyye serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler 
ihbar ve ma 'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabUl i ha vi 
şürut-ı müfsideden iirl bey'- i  u bat-ı sahilı-i şer'l ile mü
vekki le-i mumii i leyhii Şerlfe Hadlee Hiinım'a iki yüz el l i  
guruş semen-i medffi' ve makbuza bey' u temlik eyledük-
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lerinde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük 
ve kabUl i düp fima ba'd derün-ı menzil-i mezbura cari 
nısf masura ma-i lez1z mezkurda müvekki lelerüm muma 
ileyhimanun asla ve kat'a alaka ve medhalleri kalmayup 
lağm ü kanavatma tebe' iyyetle müvekki le-i mu ma i leyhii 
Şerife Hadlee Hanım'un mülk- i  müşteriisı oldukdan sonra 
ma-i lez!z-i mezkur Serrachane başında olan vakfun te
razusinden erbab-ı m iyah ma'rifetleriyle ifraz ve cedld 
yol ile kurşun borı ferşiyle menzil- i  mezkur derunına 
ta'y!n ve icra buyursunlar d idükde gıbbe't-tasdik ı 'ş-şer'i 
ma vaka'a bi- ' t-taleb ketb olınd ı .  

Fi 1 5  Ca 1 2 1 8 [2  Eylül 1 803] 

Şühudü' I-hal : 
Su nazırı Mehmed Nebi Ağa 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı ralı-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 

3231112 Havass-ı refi'a kazası, Karakemer yakınından 
Sultan Süleyman suyoluna mü/hak İbrahim Ağa kat
masuyundan müfrez suyun, maliki Havva Nazende Ha
lun tarafından Sait Galip Efendiye, Soğan Ağa mahal
lesindeki sarnıca bağiatmak üzere satıldığına dair hüc
cet kaydı. 

[Kenarnotu] Hacegandan Sa'!d Galib Efendi'nün 

Darü' l-hilafeti' l-aliyye Kostantaniyye el-mahmiyyede 
Kumkapu dah i linde Serrac İshak mahal lesinde kain men
zil derunına cari zikri ati ma-i lezizün el-yevm malikesi 
ismetlü Havva Nazende Hatun ibnet-i Abdülmennan ibn-i 
Abdullah tarafından ber veeh-i ati hususa vekil oldığı 
zat-ı muma ileyhayı arifao es-Seyyid Mustafa Ağa ibn-i 
es-Seyyid Ahmed Osman Alemdar ibn-i Hüseyin nam ki
mesneler şehadetleriyle sabit olan hassa hasekilerinden 
Abdullah Ağa bin Abdülmennan nam kirnesne mecl is-i 
şer'-i hatir- i lazımü't-tevkTrde hala Devlet-i aliyye ebe
diyyü' l-istimrarda Tezkire-i evvel hacegan-ı Divan-ı hü
mayfından işbu kitabı sıhhat-nisabun hafızı umdetü erba
bi ' t-tahrir ve' l -kalem zübdetü ashabi ' t-tast!r ve' r-rakam 
sa'adetlü semahatlü es-Seyyid Sa'!d Gal ib Efendi ibn-i 
Serhulefa-i mektubl es-Seyyid Ahmed Efendi hazretleri 
taraf-ı meymenet-mahsfısların ı tasdika vekil-i mürselleri 
el-Hacc İbrahim Ağa ibn-i Osman nam k irnesne mahza
rında b i ' l-vekale i krar-ı tarnın ve takrir-i kelam idüp mü
vekkilem muma ileyhanun işbu yedine olup bin iki yüz 
on altı senesi Cemade' l-ahire'sinün yiğirmi üçünci güni 
tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccetde tafsil ü beyan olm
dığı üzre asrında Su nazırı İbrahim Ağa hayatında Ha
vass-ı refı'a kazasında merhum ve mağfıret-nişan Sultan 
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Süleyman Han hazretlerinün bina huyurdukları kemerler
den Karakemer kurbında kimesnenün mülkine ittisalden 
ari mevzı '- ı  halide kendi malıyla hafr-ı abar tahte' l-arz 
lağm ü kanavat i le cem' u tahsll itdürdiği bir buçuk ma
sura ma-i lezizi kemer-i merküma bi izn i ' l-mütevel l l  i l 
hak u i drac itdirdüp nısf masurasını  hakk-ı mecra içün 
al ıkonı lup baki kalan bir masura ma-i lezize ba hüccet 
mal ik olan Su nazırı Osman Ağa ma-i mezburun l ağm
larını ba'de't-ta'mir sabıka Sadr-ı ali hazinedan Mustafa 
Ağa'ya ba'de' l-bey ' ve ' t-temlik ol dahi bir masura ma-i 
leziz-i mezkurı mahal l-i münasibden ifraz ve Gedik Paşa 
kurbında Çadırcı Ahmed mahal lesinde vakı '  menzil deru
nma icra ve ta'yin i düp bir masura ma-i leziz-i mezkurun 
nı sf masurasına tedavül-i eyadi i le irsen mal ik olan Paşa
cıkzade Musa Ağa'nun kız karındaşı kızı Emetu l lah Ha
tı1n ibnet-i Ahmed lağm ü kanavatma tebe' iyyetle Hulı1s1 
Mehmed Arif Efendi 'ye ba hüccet bey ' u temllk ol dahi 
ba'de' l -iştira ve't-temel lük nısf masura ma-i l ezlz-i mez
kurı sal ifti 'z-zikr Serrac İshak mahal lesinde vakı '  menzi l i  
derunına icra ve ta'yln itdükden sonra fevt oldukda 
menzil-i mezbur ile derunına ciir'i' n ısf masura ma-i leziz 
ba temllkname-i hümayı1n ınılma i leyha Havva Nazende 
Hatun'un mülki olmağla müvekkilem muma i leyha nısf 
masura ma-i leziz-i mezkurı bey' murad itmeğle Astane-i 
aliyye ve mahall- i  saireye cereyan iden sularun bey' u 
şira vesair iktiza iden senediltı su nazırı ve bölükbaşıları 
i hbar ve ma'rifetleriyle Haslar kadlsı huzurında tanzim 
senedi ba'de' l-kayd i 'ta olmması ba hatt-ı hümayun-ı 
şevket-makrün şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mehmed Nebi Ağa 
tarafından vekll-i müsecce l i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc 
İbrahim Ağa ve Katib-i rah-ı abi Mustafa Efendi ve zeyl-i 
sahifede muharrerü' l-esami' evkaf-ı selatin-i mazıyye ser
bölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetle
riyle nısf masura ma-i lezlz-i mezkurı lağm ü kanavatma 
tebe' iyyetle tarafeynden icab ve kabuli havi şürut-ı müf
s ideden ari bey'- i  bat-ı sahib-i şer'i i le müvekkil-i ınılma 
i leyh es-Seyyid Sa'id Gal ib Efendi hazretlerine üç yüz 
guruş semen-i medfı1' ve makbuza bey' u temllk eyledi
ğinde anlar dahi ber minval-i muharrer iştira ve temellük 
ve kabul idüp fima ba'd nısf masura ma-i lezlz-i mezkur
da müvekki le- i  ınılma i leyha Havva Nazende Hatı1n'un 
asla ve kat 'a  alaka ve medhali kalmayup müvekkil- i  mu
ma i leyh es-Seyyid Sa'id Gal ib Efendi hazretlerinün 
mülk-i müşteraları oldukdan sonra nısf masura ma-i le
ziz- i mezkurı mahall- i  münasibden erbab-ı miyah ma 'ri
fetleriyle ifraz [ve] Soğan Ağa mahallesinde kain sa'adet
haneleri derunında sahırnıca icra buyursunlar didükde 
gıbbe' t-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a b i ' t-taleb ketb olındı .  

Fı 1 9  Ca sene 1 2 1 8  [6 Eylül 1 803] 

şuhudü' l-hal : 
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Su nazırı Mehmed Nebi Ağa 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Osman Alemdar Haderne-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 

3231211 Havass-ı refi'a kazası, Ayasofya suyunun Kü
çükkemer mevkiinden Küçükkemer'e mülhak ve Katip 
Sinan malıal/esindeki eve bağlı Osman Ağa katmasu
yundan müfrez suyun, maliki Kılıçzade Alırnet Ağa ta
rafindan Hasan Şevki Efendiye satıldığına dair lıüccet 
kaydı. c./ ı;t;ı.,.,,JJı lr/ �--� / f•, o (_' 1 • . �i.!ı�IJ;-'.J 2.�J!�J.J'j"_.;;..,r',.Y (WI�l:.f,_ı·,� )�#�·IUlJJ� tf. , [Kenarnotu] Şevki Efendi 

?'���uJf0/'.iı(-1��_jı �'-"J.if�/.:;;.,.�;;,, [Kenarnotu] Naib Efendi mühriyledür. ri"ıJI�<J91�;;/��':'f41 /�'' !Jiı_...; cSI.rv..h(-;.J._}ı �.J!l(J,;.;,� "' • [Derkenar] Otuz dört senesi Receb'inün dördünci güni .r-�p;ı:;_lf&.Jc�.J....-...r/t(��� _.._:, .-'_,... kaydı ihrac ol ınmışdur. 

�� :---,-:::.�:-f(�_;h(fj;!j !)tJııı.-� "'��;! ./ [Der kenar] Derun-ı derkenarda mastür nı sf masura ma-i �f.J.It'_) e.{;) il ;./�...� ·:rfid ' 1"-'"'"'t:IJ/J ' . . : • .  , i!_ 't:!f &: . :-:,.-C. - � Y�;;:.(P. ·, J .. leziz eşraf-ı kuzatdan müteveffa Hasan Şevki Efendı ( . . . ) �;JtÇ;�-��-:(�.f� �{ei�, ,: ��""'!'- Ömer Ağa'nun semen-i makbüza mülki aldığını nazır-ı y&Jr�teJI;{��d;� <!·;; �r- �(/� mı1ma i leyhün tarafından lede' l-i stihbar t�hkik ol ınmağla e_j;J.../�JI(-!!..c�-g'.rıJ;./��/ .. .  tr4�� ı bir kıt'a mübaya'a hücceti mantükınca lbrahim Ağa'ya -#� /�.:Y!Jf:'.r''"j-,·�{1 r!f.; t,:.;;,d, � ?ey' o l ındığ�nı müş ' ir yedine n:u_
fa�sal ve meşrüh hüccet ':J(J,i)G,;vl#���':t�c;;/��..�J.i!. . , �6'� ı 'ta olmdığı ışbu mahal le şerh vırı ld ı .  

1 :.u -'ld./../�CI�C,..�...Y • · ":,W,/(1.» R gurre-i Şa'ban sene 1 234 [26 Mayıs 1 8 1 9] ı.)!;/'Y --:--/ 1 - :; r J • � ,., v.'fi�, · .. ��&.,v0:.:�Jtf? �?..J� · .  1: ·. 1��.;! [Derkenar] Malik-i mezbı1r es-Seyyid Ahmed Ağa'nun ;;.:.. t;dr�/---')!;�._r,.,;..,._};�':;.#J:?:;.;/1 ' hücceti kadiasker sicil indedür iktiza ol ındukda ol tarafa �(,;j.�/cJ0�1�.JI_,(jU/c.{rJif..).l/!�1j ![ müraca'at a l ına . . .!.Jjl.oj,fcS)GIJ;1J�.Jc.�ı��� · . f-'r-' Mahmiyye-i İstanbul'da Katib S inan mahallesinde vakı'  �il,l�fcP-t�l·f!;�cJ.rt�! t/? �A- Kasem el-Hacc Ali Ağa hanesi dimeğle arif menzil de�:J���c,���-!�J;lc..:;._y � ;t.V:� rünına cari zikri ati ma-i lezizün el-yevm maliki Kı l ıç-���-.,;liJPr,;:;};J.J�'--:.t;t; · ,_ zade es-Seyyid Ahmed Ağa ibn-i İsma'il nam kirnesne _;,;J�� fr-{>�:··��1'·'�ff.'(�:.r�,l:1 tarafından ber veeh-i ati husfısa vekil aldığı Mustafa Ağa 
ibn-i Mustafa ve Mehmed Ağa ibn-i Ali nam kirnesneler 
şehadetleriyle sabit olan diğer Mustafa Ağa ibn-i Meh
med nam kirnesne mecl i s-i şer'-i hatir-i lazımüt-tevkirde 
işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı eşraf-ı kuzatdan Hasan 
Şevki Efendi ibn-i Yüsuf tarafından zikri ciii husüsı tas
dika vekll-i mürse l i  Süleyman Ağa bin Halil nam kimes
ne mahzarında bi ' l -vekale i krar-ı tamm ve takrlr-i kelam 
idüp işbu bin iki yüz dört senesi Rebi 'u ' l-evvel ' inün on 
yedinci güni tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccetde tafsll ü 
beyan olmdığı üzre asrında Su nazırı el-Hacc Osman Ağa 
Havass-ı refı'a kazasında Güzelcekemer'ün üst tarafında 
Ayasofya suyınun Küçükkemer şöhretiyle meşhur keme
rün sağ canibinde kimesnenün mülkine ittisalden ari mev
zı'-ı halide abar-ı müteferrika hafr ve tahte' l-arz !ağın ü 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

kanavat i le  cem' u tahsll itdürdiği suyını ol  mevzı 'a kar\'b 
kemer-i mezkur suyı yolına bi izni ' l-mütevel ll  i lhak u 
idrilc itdürdiği suyından müfrez n ısf masura ma-i lezlze 
tedavül-i eyadl i le  mali k  olan muma i leyh Kasemzade 
e l-Hacc Ali Ağa ibn-i Abdurrahman fevt oldukda varis
leri nı sf masura ma-i lezlz-i mezkurı lağm ü kanavatından 
mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyet ile müvekkilem 
merküm K ı lı çzade es-Seyyid Ahmed Ağa'ya iki yüz el l i  
guruş seınen-i medfü ' ve ınakbuza bey ' u teınllk eyle
düklerinde ol dahi ba'de' l -iştira ve't-temellük ol vechile 
nısf masura ma-i lezlz-i mezkur mülk-i müşteriisı ve i la 
haze ' l-an ınenzil-i mezbura cari iken ınenzil- i  ınezburı 
bundan akdeınce müvekkil-i muma i leyh Hasan Şevki E
fendi'ye bey' idüp derunına cari ma-i leziz-i ınezkurı dahi 
bey' ınurad eylediğinde Astane-i aliyye ve mahall-i sai
reye cereyan iden bi ' ! -cümle su larun bey' u şi ra vesair ik
tiza iden senediltı su nazırı ve bölükbaşları ihbar ve 
ma'rifetleriyle Haslar kadlsı huzurında tanzim ve senedi 
ba'de' l-kayd i ' ta o lmması ba hatt-ı hüınayun-ı şev
ket-makrün şürut-ı ıner' iyyesinden oldığına binaen hala 
Hassa su nazırı aynü' l-a'yan Mehmed Nebl Ağa tarafın
dan vekil-i müseccel i  Katib-i ralı-ı abi Mustafa Efendi ve 
zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esaml evkaf-ı selatin-i mazıy
ye serbölükleri vesair hadeıne-i ralı-ı abiler ihbar ve 
ma 'ri fetleriyle nı sf masura ma-i leziz-i mezkurı !ağın ü 
kanavatma tebe' iyyetle tarafeynden Icab ve kabuli havl 
şürut-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sahlh-i şer') i le müvek
kil-i ınuma ileyh Hasan Şevki Efendi'ye iki yüz el l i  guruş 
seınen-i ınedfU' ve makbuza bey' u temllk eylediğinde ol 
dahi ber minval-i ınuharrer iştira ve temel lük ve kabul 
idüp fima ba'd derun-ı menzil-i ınezbura cari nısf masura 
ma-i leziz-i mezkurda müvekkilüın merküın Kı l ıçzade 
es-Seyyid Ahmed Ağa'nun asla ve kat 'a  alaka ve medhali 
kalmayup !ağın ü kanaviitından mikdar-ı ınu 'ayyen hisse
sine tebe' iyyetle müvekkil-i muına i leyh Hasan Şevki E
fendi'nün mülk-i müşteriisı hakk-ı s ırfı olmışdur didükde 
gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l ma vaka'a  bi't-taleb ketb ol ındı .  

Fi 22 Ca sene 1 2 1 8  [9 Eylül 1 803] 

Şühudü' ı-hal : 
Hadeıne-i ralı-ı ab 

3231212 Havass-ı refi'a kazası, Avasya köyü bağlar başı 
ile Müderris köyü deresi arasıdan talısille, Bayram Pa
şa 'da Sultan Süleyman suyoluna müllıak Birincizade 
Ahmet Ağa katmasuyundan ifrazla At pazarı yakmm
daki Manisa/ı Mehmet Paşa malıal/esindeki eve bağlı 
suyun, malikleri Mehmet Necip ve Mehmet Nurullah 
tarafindan Emetullulı Hanıma satıldığma dair lıüccet 
kaydı. 
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[Kenarnotu] Emetullah Hanım karye-i Avasya 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mastur nısf masura ma-i 
lezlz-i mezkur Mehterler kethudası es-Seyyid Hüseyin A
ğa'ya ba hüccet bey' ol ınup işbu mahalle şerh viri ldi .  

F1 23 C sene 1 229 [ 1 4  Haziran 1 8 1 4] 

Darü' l -hi lafeti ' l-al iyye Kostantıniyye e l-mahmiyyede At
bazan kurbında Mağnisalı Mehmed Paşa mahallesinde 
Relsülküttab Ahmed Nazml Efendi hanesi dimeğle arif 
menzil ile derunına cari ma-i lezlzün maliki iken vilayet-i 
Anadol ı 'da medine-i Tire kazasından naibü' ş-şer' iken 
bundan akdem düyunı terekesinden ezyed oldığı halde 
vefat iden eşraf-ı kuzatdan Ahmed Yümn'i Efendi bin Ö
mer'ün veraseti sulb'i keb'ir oğul ları Mehmed Nec'ib Efen
di ve gaib-i ani ' l-beled Mehmed Nurul lah Efendi'ye mün
hasıra olup müteveffa-yı mezburun tereke-i kasırasını 
kabza ve düyı1n-ı müsbitesini edaya kıbel-i şer'den vas'i 
ve kayyım nasb olman muma i leyh Mehmed Nec'ib mec
l is-i şer' -i hatir-i lazımü 't-tevkTrde işbu kitab-ı s ıhhat-ni
sabun hafızı umdetü ' l-muhadderat zübdetü ' l-muvakkırat 
ismetlü iffetlü Emetul lah Hanım ibnet-i el-merhum Atıf
zade Ömer Efendi tarafından ber veeh-i at'i hususı tasd'ika 
vekil-i mürseli kuzatdan el-Hacc Ya'küb Efendi ibn-i İb
rahim mahzarında bi' 1-vesaye ikrar-ı tarnın ve takrlr-i 
kelam idüp işbu tarih-i kitab şehrinün yiğirmi altıncı güni 
tarih iyle müverraha bir kıt'a hüccetde tafsll ü beyan olm
dığı üzre bin el l i  senesinde Birincizade Ahmed Ağa Ha
vass-ı refi 'a kazasına tabi '  Avasya karyesi bağları başı ile 
Müderris karyesi deresi olan vadi'de kimesnenün mül kine 
ittisalden ar'i mevzı ' - ı  hallde kendi malıyla abar-ı müte
ferrika hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat i le  cem' u tahsil 
itdürdiği suyını Bayram Paşa'da Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün cami '-i şerlfı suyı yolına bi izn i ' l-mütevelli 
i lhak u idrac itdirdiği suyından müfrez bir masura ma-i 
lezlze bin yüz senesinde ınılma i leyh Ahmed Nazmi 
Efendi malik ve mutasarrıf iken fevt olup ancak varisesi 
sulbiyye keb'ire kızı Meryem Hatlin bir masura ma-i le
zlz-i mezkurun nısf masuras ını ifraz ve bin yüz altmış bir 
senesi Zi ' l-h icce'sinün on beşinci güni Şeyhül islam Meh
med Es 'ad Efendi hazretlerine bey ' u temli'k idüp yedinde 
bakT kalan ı11Sf masura suyını sal ifı.i ' l-beyan Atbazarı 
kurbında Birinci mesleğinden ifraz ve menzil-i mezbı1r 
derunına cari iken bin yüz altmış dört senesi Ramazan-ı 
şer'ifinün yiğirminci güni Sadr-ı a'zam mühürdan Ahmed 
Ağa'ya bey' idüp nısf masura ma-i lezlz-i mezkı1r men
zil-i mezbura cari oldığı halde menzi l-i mezbı1r i le  deru
nma cari iken ma-i lezi'ze tedavül-i eyadl i le  mal ike olan 
Şerlfe Lebabe Kadın ibnet-i el-merhum İslambol kadi'sı 
es-Seyyid Mehmed Efendi müteveffiye oldukda veraseti 
zevc-i metruki sabıka Üsküdar kadlsı mevall-i i ' zamdan 
es-Seyyid İbrahim Efendi i le li ebeveyn biraderleri Medi-
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ne-i münevvere kadisı es-Seyyid Mehmed Nafi ' Efendi 
hazrederine münhasıra olup anlar dahi irsen malik olduk
ları nısf masura ma-i leziz-i mezkfirı bin yüz seksen do
kuz senesi Receb-i şerifinün yiğirmi birinci güni ei-Hacc 
Abdul lah Efendi ibn-i Abdul lah'a üç yüz guruş semen-i 
medfü ' ve makbı1za bey ' u temlik eyledüklerinde ol dahi 
fevt olup veraseti ancak sulbiyye kebire kızı Hacce Ru
kıyye Hanım'a ba'de' l-inhisar ol dahi nısf masura ma-i 
lezlz-i mezkfirı lağm ü kanavatına tebe' iyyetle pederüm 
müteveffa-yı mfıma i leyh Ahmed Yümni Efendi'ye bey' 
u temllk eylediğinde ol dahi iştira ve temel lük idüp ol 
vechile merhum müteveffa-yı mfima i leyhün mülk-i müş
terası iken fevt oldukda benüm i le karındaşım gaib-i mez
bı1r Mehmed Nurul lah Efendi'ye mevrı1s olup lakin tere
ke-i mebi'si esmanı düyfın-ı müsbitesine vefa itmeyüp 
emlakine sirayet idüp menzil-i mezbfırı bundan akdem 
müvekki le-i ınılma i leyhaya ba hüccet-i şer' iyye bi ' l-ve
saye bey ' u temllk itmişidim derfınına cari nısf masura 
ma-i lezlz-i mezkfırı dahi bi ' l-vesaye bey' murad eyledi
ğimde Astane-i al iyye ve mahall-i saireye cereyan iden 
sularun bey' u şira vesair iktiza iden senedatı su nazırı ve 
bölükbaşı ları ihbar ve ma'rifetleriyle  Haslar kadisı huzu
rında tanzim ve senedi ba'de' l-kayd i ' ta ol ınması ba 
hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrfın şürfıt-ı m er' iyyesinden 
oldığına binaen hala Hassa su nazırı fahru' l -eşbah Meh
med Nebi Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı 
rab-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i ralı-ı abi Mus
tafa Efendi ve zeyl- i  sahifede muharrerü' l-esami evkaf- ı  
selatin-i salife serbölükleri vesair haderne-i ralı-ı abiler 
ihbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabı1l i  havl 
şürfıt-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sahih şer'i ile müvek
kile-i mfıma i leyha Emetullah Han ım'a semen-i misli ol
dığı lede'ş-şer' i ' l-enver zahi r  olan beş yüz guruşa bi' l-ve
saye bey' u temllk eylediğimde anlar dahi ber veeh-i mu
harrer iştira ve temellük ve kabul eyledüklerinden sonra 
semeni olan meblağ-ı merküm beş yüz guruşı bi 't-temam 
yedierinden bi'  1-vesaye ahz ü kabz ve defter-i kassama 
idhal eyledim fima ba 'd derun-ı menzi l-i mezkı1ra cari 
nısf masura ma-i leziz-i mezbfıre benüm karındaşum ga
ib-i mezbı1r Mehmed Nurul lah Efendi'nün asla ve kat'a a
laka ve medhali kalmayup lağm ü kanavatına tebe' iyyet
le müvekkile-i mfıma ileyha Emetul lah Hanım'un mülk-i 
müşterası ve hakk-ı sırfı olmışdur didükde gıbbe't-tasdi
kı ' ş-şer'i ma vaka'a bi't-taleb ketb olındı .  

Fi 27 Ca sene 1 2 1 8  [ 1 4  Eylül 1 803] 

ŞühCıdü' l -hiil : 
Mehmed Nebi Ağa Nazır-ı rab-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rab-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
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323/311 Havass-ı refi'a kazası, Avasya köyü bağlar başı 
ile Müderris köyü deresi arasıdan tahsille, Bayram Pa
şa 'da Sultan Süleyman suyoluna mü/hak Birincizade 
Ahmet Ağa katmasuyundan ifrazla At pazarı yakının
daki Manisa/ı Mehmet Paşa mahallesindeki eve bağlı 
suyun, maliklerinin Mehmet Necip ve Mehmet Nurul
lah Efendi olduğuna dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Mehmed Neclb Efendi Behram Paşa'da 

[Derkenar] Nısf masura ma-i lezlz-i mezkure malik  olan 
Ahmed Necib Efendi fevt olup oğlu Mehmed Neclb E
fendi  bi ' l-vesaye bey' eylediği fevkinde olan kaydıdır. 

Fı 27 sene Ca 1 2 1 8  [ 1 4  Eylül 1 803] 

Mahmiyye-i İstanbul'da Atbazarı kurbında Mağnisal ı 
Mehmed Paşa mahallesinde kain asrında Reisü lküttab 
Nazml Ahmed Efendi hanesi d imeğle arif menzi l  deru
nma cari zikri ati ma-i lezlzün mal iki iken vilayet-i Ana
dal ı'da Tire kazasında naibü ' ş-şer' iken bundan akdem 
düyunı terekesinden ezyed oldığı halde vefat iden eşraf-ı 
kuzatdan Ahmed Yürnnl Efendi ibn-i Ömer'ün veraseti 
sulbl keblr oğul ları Mehmed Neclb Efendi ve Mehmed 
Nurul lah Efendi'ye münhasıra o lup tereke-i kasırasını 
kabza ve düyun-ı müsbitesini edaya kıbel-i şer'den dahi 
kayyım nasb olman işbu ba' isü' l-kitab muma i leyh Meh
med Neclb Efendi mecl is- i  şer' i şerif-i enverde takrlr-i 
kelam ve ta'blr-i ani ' I-meram idüp B irinci Ahmed Ağa 
bin el l i  senesinde Havass-ı refı' a kazasına tab i '  Avasya 
karyesi bağları başı i le  Müderris karyesi deresi olan va
dicle kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı ' - ı  hallde 
kendi malıyla abar-ı müteferrika hafr ve tahte' l-arz lağm 
ü kanavat i le  cem' u tahsil itdürdiği suyın ı Bayrampa
şa'da Sultan Süleyman Han hazretlerinün cami ' -i şerlfı 
suyı yol ına bi izn i ' l-müteve l ll i lhak u idrac itdirdiği su
yından müfrez lağm ü kanavatma tebe' iyyetle bir masura 
ma-i Iezlze bin yüz iki senesinde muma i leyh Ahmed 
Nazml Efendi mal ik  ve mutasarrıf iken fevt oldukda an
cak varisesi sulbiyye keblre kızı Meryem Hatun bir ma
sura ma-i lezlz-i mezkurun nısf masurasını  ifraz ve bin 
yüz altmış bir senesi Zi ' l-h icce'sinün on beşinci güni Şey
hülislam Mehmed Es 'ad Efendi hazretlerine bey ' u tern
lik i düp yedinde bakT kalan nısf masura suyın ı salifti
' z-zikr At bazarı kurbında B irinci mesleğinden ifraz ve 
menzil-i mezbura cari oldığı halde bin yüz altmış dört se
nesi Ramazan-ı şerlfinün yiğirminci gün i  Sadr-ı a'zam 
mühürdan Ahmed Ağa'ya bey' u temllk idüp nısf masura 
ma-i lezlz-i mezkurı ol vechi le derun-ı menzil- i  mezbura 
cari i ken menzil- i  mezbur i le derunına cari nısf masura 
ma-i lezlz-i mezkura tedavül- i  eyadl i le mal ike olan Şe
rife Lebabe Kadın ibnet-i el-merhum İstanbul kadlsı 
es-Seyyid Mehmed Efendi müteveffiye oldukda veraseti 
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zevc-i metn1ki sabıka Üsküdar kadisı mevall-i izamdan 
es-Seyyid İbrahim Efendi i le l i  ebeveyn biraderleri Me
dine-i münevvere kadisı es-Seyyid Mehmed Niifi ' Efendi 
hazretlerine münhasıra olup anlar dahi irsen mal ik olduk
ları nısf masura ma-i teziz-i mezkfirı bin yüz seksen do
kuz senesi Receb-i şerifinün yiğirmi birinci güni el-Hacc 
Abdul lah Efendi ibn-i Abdul lah'a üç yüz guruş semen-i 
medffi' ve makbuza bii hüccet bey' u temlik eyledükle
rinde ol dahi iştira ve temellük idüp ol dahi fevt oldukda 
verilseti ancak sulb iyye kebire kızı Hacce Rukıyye Ha
nım'a ba'de' l-inhisar ol dahi irsen mal ik oldığı nısf ma
sura ma-i teziz-i mezkfirı pederüm müteveffa-yı mfima 
i leyh Ahmed Yümni Efendi'ye bey ' u temlik ol dahi iştira 
ve temel lük idüp nısf masura ma-i leziz-i mezkur men
zil-i mezbura cari iken fevt oldukda benüm ile karında
şum Mehmed Nuru l lah Efendi'ye yine mevrfis olup lakin 
nı sf masura ma-i leziz-i mezkfirun müstakı l len hücceti ol
mamağla erbab-ı miyahdan sual ve hakikati üzre yedime 
hüccet-i şer' iyye i 'ta olmmak matlfibımdır didükde Asta
ne-i al iyye ve mahall-i saireye cereyan iden sularun ku
yfidatı Haslar mahkemesi s ici l iatında mastur u mukayyed 
olup bey' u şira vesair iktiza iden senediltı su nazırı ve 
bölükbaşılar ihbar ve ma'rifetleriyle Haslar kadisı huzu
rında tanzim ve senedi i 'ta ol ınmak bii hatt-ı hümayfin şü
rut-ı mer' iyyesinden oldığına binilen hala Hassa su nazırı 
fahru' l-eşbah Mehmed Nebi Ağa tarafından vekil-i mü
secceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve Ka
tib-i rah-ı abi Mustafa Efendi ve zeyl-i sahifede muhar
rerrü ' l -esami evkaf-ı seliitin-i mazıyye serbölükleri vesair 
haderne-i rah-ı abilerden istifsar ve istintak ve sicil lat ve 
defter-i ab tetebbu' olındukda hakikat-i hal balada tafsil ü 
beyan olmdığı üzre Birincizade Ahmed Ağa suyından 
müfrez menzil-i mezbfira cari nısf masura ma-i lezize 
el-yevm Ahmed Yümni Efendi ş ira ve malik ve mutasar
rıf iken fevt oldukda sulbi oğul ları mfima i leyh Mehmed 
Necib Efendi i le gaib-i mezbur Mehmed Nurul lah Efen
di'ye münhasıra oldığını herbiri bi' l-icma ve' l-ittifiik ala 
tarikı 'ş-şehade haber virmeleriyle vakı 'u ' l-hal hıfzen li
' 1-makal işbu vesika ketb ve l i  ecl i ' s-sened mukırr-ı mu
ma i leyh Mehmed Necib Efendi yedine i 'ta olındı . 

Fl 26 Ca sene 1 2 1 8  [ 1 3 Eylü l  1 803] 

Şühudü' ı-hal : 
Mehmed Nebi Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Sultan Bayezld Serbölüği Ahmed Efendi 

32313/2 Fati/ı Sultan Melımet vakfına ait, Melımet E
min Efendinin tasarrufundaki sudan müfrez suyun, va
kif temessükü ile Hace Rukıyye Hanıma, Fati/ı Sultan 
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Mehmet Camii yakınında Nişancı mevkiindeki iki kapılı 
lağımdan ifraz/a, Ebu/ Fadıl mahallesindeki eve bağiat
mak üzereferağ olunduğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Rukıyye Hanım'ın 

Darü' l-hil afeti' l-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede Fa
tih Sultan Mehmed Han cami ' -i şerifi civarında Mustafa 
Beğ mahal lesinde kain menzil  derunına cari ma-i lezlzün 
mutasarrıfı Hacegan-ı Divan-ı hümayundan Mehmed 
Emin Efendi ibn-i el-Hacc Selim Ağa tarafından ber 
veeh-i ati husfısda vekll oldığı Mehmed Ağa ibn-i Abdul
lah ve İbrahim Beşe ibn-i Hüseyin nam kirnesneler şeha
detleriyle sabit olan mahdumları müderrisln-i kirarndan 
Mehmed Nuri Efendi mec lis-i şer' -i şerif-i enverde sali 
fü ' z-zikr Fatih Sultan Mehmed Han cami '- i  şerlfi kurbın
da Nişancı nam mahal l de Ebu ' l -Fadl mahalles inde sakine 
işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hiifizesi u mdetü ' l-muhadderat 
Hacce Rukıyye Hanım ibnet-i e l-merhum İsma''il Beğ 
tarafından ber veeh-i ati hususı tasdlka vekil-i müseccel i  
es-Seyyid e l-Hacc İsma'll Hakki Efendi ibn-i es-Seyyid 
Mustafa mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrir-i 
leelam idüp pederüm müvekkilüm muma i leyhün yedine 
bin iki yüz on beş senesi Rebl' u ' l-ahir'inün on birinci gü
ni tarih iyle müverrah bir kıt'a temessük mantfıkınca se
ne-i mezbure Cumiide' l-evvel ' isinün on üçünci güni tari
hiyle [müverrah] bir kıt 'a istihkam hüccetinde tafsll ü be
yan olmdığı üzre Fatih Sultan Mehmed Han hazretlerinün 
cami ' -i şerlfı ve evleaf- ı sairelerine cari ma-i lezlz fazla
sından !ağın ü kanavatma tebe ' iyyetle bir masura ma-i 
lezlz senevi yüz yiğirmi akçe mukata'a ile pederüm mu
ma i leyh Mehmed Emin Efendi'nün uhde ve tasarrufında 
iken bir masura ma-i leziz-i ınezkurun nısf masurasını 
!ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le  ifraz ve ba re'y-i müte
velll ferağ murad eylediğinde Astane-i aliyye ve mahall-i 
saire cereyan iden sularun bey' u şira ve ferağ vesair ik
tiza iden senediltı ve bölükbaşı lar ihbar ve ma'rifetleriyle 
Haslar kadlsı huzurında tanzim ve senedi ba'de' l-kayd 
i 'ta olmması ba hatt-ı hümayun-ı şevket-makrun şürut-ı 
mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı fah
ru ' l-eşbah Mehmed Nebl Ağa tarafından vekil-i müsec
celi Kethuda-yı rah-ı abi e l-Hacc İbrahim Ağa ve vakf-ı 
müşarun i leyh serbölüği Salih Ağa ve zeyl-i sahifede mu
harrerrü' l-esaml evleaf-ı selatin mazıyye serbölükleri ve
sair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle nısf ma
sura ma-i leziz-i mezkfırı beş yüz guruş bedel-i medfü' ve 
makbuza müvekki le-i mfıma i leyha Hacce Rukıyye Ha
mm'a ba re'y-i ınütevel ll ferağ u tefvlz eylediğinde ol da
hi ber veeh-i muharrer tefevvüz ve kabul idüp fima ba'd 
nısf masura ma-i leziz-i mezkurda pederüm müvekkilüm 
muma i leyhün asla ve kat'a alaka ve medhali kalmayup 
müvekkilüm muına i leyha Hacce Rukıyye Hanım'un da-
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h il -i havza-i tasarrufı olmışdur n ısf masura ma-i leziz-i 
mezkCırı erbab-ı m iyah ma'rifetleriyle salifü ' z-zikr Nişan
cı kurbında iki kapul ı  lağmdan ifraz ve civarında kain 
Ebu' l-Fadl mahallesinde mutasarrıf oldukları menzi l de
rCınında bi ' r-i mada icra eylesünler didükde vekil-i mCıma 
i leyh es-Seyyid İsma'll Hakki Efendi dahi mukırr-ı mCıma 
i leyh Mehmed Nuri Efendi'ye cemi' kelimat-ı meşruha
sında vicahen tasdik ve şifahen tahkik itmeğin ma vaka'a 
bi 't-taleb ketb olındı .  

Fı 6 C sene 1 2 1 8  [23 Eylü l  1 803] 

ŞühCıdü' l-hiU :  
Mehmed Nebl Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Salih Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 
El7Hacc Ahmed Serbölük-i  Lale l i  

3231313 Sultan Mahmut vakftna ait, Beşiktaş 'ta Kuru
çeşme mevkiindeki sahilhaneye bağlı suyun Zeynep 
Sultanın tasarrufunda olduğuna dair hüccet. 

[Kenarnotu] Zeyneb Hanım Sultan'un 

MalırCıse-i Galata kazasına muzafe Beşiktaş nahiyesine 
tab i '  Kurıçeşme nam mahallde vakı'  hudavendigar-ı es
bak cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum-ı mağfıret-ni
şan Sultan Mahmud Han hazretlerinün evkafından olup 
bir tarafından Mustafa Paşa hazretlerinün kerlmeleri sa
h i lhanesi ve bir tarafdan Güzelce Mahmud Paşa vakfın
dan olan malıal l  ve bir tarafdan leb-i derya ve bir tarafdan 
tarik-ı amın i le mahdud hariciyye ta'blr ol ınur sahi lhane 
tulen ve arzen be h isab-ı terbl' i  ik i  bin zira' malıall i le  de
runına cari üç buçuk masura ma-i tezizden müfrez bir 
masura ma-i lezi'ze b i ' l - icareteyn mutasarrıfesi Fatıma 
Hanım Sultan kerimesi Zeynep Hanım Sultan ibnet-i 
e l-merhum Yahya Paşa biraderi İbrahim Beğ tarafından 
ber veeh-i ati' husus-ı meymenet-mahsCıslarını takrlre ve
ki'lleri oldığı Teberdar Hüseyin Ağa ibn-i Mehmed ve 
Abdülkeri'm Efendi ibn-i el-Hacc Abdul lah nam kimes
neler şehadetleriyle mütehakkık olan es-Seyyid Hafız 
Ahmed Efendi ibn-i Hüseyin medine-i Hazret-i Eba Ey
yub El-Ensari' mahkemesinde mecl is-i şer' - i  hatir-i Ia
zımü't-tevklrde bi ' l -vekale takrir-i ketarn ve ifade-i ani
' I-meram idüp müvekki lem müşarun i leyha Zeyneb Ha
nım Sultan hazretlerinün işbu yedinde olup bin iki yüz on 
sekiz senesi Cumade' 1-ahir'inün yedinci gün i tarihiyle 
müverrah vakf-ı  müşarun i leyh mütevel llsi Süleyman 
Beğ'ün imzasıyla mümza ve hatmiyle malıtum bir kıt'a 
temessükde tafsll ü beyan olmdığı üzre sahi lhane-i mez
kura cari bir masura ma-i lezi'zün hücceti olmamağla ha
zırCın olan blgaraz müsl imin erbab-ı miyahdan sual olınup 
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hakikati üzre kıbel-i şer'den hüccet-i şer' iyye tahrlr olm
mak müvekkilem müşarun i leyha Zeyneb Hanım Sultan 
hazretlerinün munidlarıdur didükde Astane-i aliyyeye ve 
mahall- i  saireye cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuyudatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup 
ma-i lezlze dair iktiza i den hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde 
tahrlr ü temhlr olmması ba emr-i all memnu' oldığı şü
rut-ı mer' iyyesinden oldığına binilen hala Hassa su nazırı 
fahru' l-eşbah Mehmed Nebl Ağa tarafından veki l i  
es-Seyyid İsa Ağa ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esaml 
sikat-ı sahlhati ' l-kel imatdan sual ve istifsar olındıkda fi
' 1-hakTka malıruse-i Galata'ya muziife Beşiktaş nahiyesi
ne tabi '  Kurıçeşme nam mahallde kain hariciyye ta'blr o
l ınur tlılen ve arzen be h isab-ı terbl ' i  iki bin zira' sahil
hane i le derunına cari üç buçuk masura ma-i lezizden 
müfrez bir masura ma-i leziz-i mezkurı merhum ve mağ
firet-n işan Sultan Mahmud Han evkafı mütevelllsi Suley
man Beğ'ün imzasıyla mümza ve hatmiyle malıtum bir 
kıt' a temessük mantukınca müvekki le-i müşarun i leyha 
Zeyneb Hanım Sultan hazretlerinün uhde-i tasarrufında 
o ldığın ı bi ' 1-icma' ve' I-ittifak haber virmeleriyle l i  ecli
' 1-istihkam işbu hüccet tahrlr ve müvekkile-i müşarun i
leyha Zeyneb Hanım Sultan hazretleri yed-i alllerine i 'ta 
o l ındı .  

Fi 8 C sene 1 2 1 8  [25 Eylü l  1 803] 

Şühudü' l -hal :  
Fahru' l-eşbah Mehmed Nebl Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Teberdar Hüseyin Ağa ibn-i Mehmed 
Abdülkerlm Efendi ibn-i Abdullah 

3231411 Havassı refia kazası Müderris köyünden Kara
göz Melımet Paşa ve ondan da Sultan Mehmet'in Tu
runçluk suyollarına illıakla, Fati/ı Sultan Melımet Ca
mii, Eski imaret malıal/esindeki eve bağlı Hace Rukıye 
Hanımın tasarrufundaki Saraçlıane 'de, Dülgeroğlu Ca
mii duvarındaki vakıf çeşmeye ait, Hüseyin Ağa katma
suyunun, Ali Ağaya ferağ olunduğuna dair lıüccet kay
dı. 

[Kenarnotu] Karye-i Müderris Anadolı matlubcısı 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
lezlz es-Seyyid Halil Efendi i le zevcesi Şerlfe Rukıyye 
Hanım uhdelerine hüccet i ' ta olmdığı işbu mahalle şerh 
viri ld i .  

Fi 15 Receb sene 1 229 [3 Temmuz 1 8 1 4] 

Darü' l-hiliifeti ' l-al iyye Kostantıniyye e l-mahmiyyede 
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Serrachane başında Dülgerağlı cami'- i  şerifi divannda ta
rik- ı cadde üzerinde olan çeşme-i latife vakfı müstegalla
tından mahmiyye-i mezburede Fatih Sultan Mehmed Han 
cami ' -i şerifi civarında Eski İmaret mahallesinde kain 
Musazade hanesi dimeğle arif beher yevm üç akçe icare-i 
müeccelelü bir bab menzil i le derfınına cari nısf masura 
ma-i tezize mutasarrıf olan Hacce Rukıyye Hanım ibnet-i 
e l-merhum İsma'il Beğ tarafından ber veeh-i ati hususa 
vekil-i müseccel-i şer'isi eşraf-ı kuzatdan es-Seyyid 
e l-Hacc İsma'il Efendi ibn-i es-Seyyid Mustafa mecl is-i 
şer' -i hatir-i lazımü ' t-tevkTrde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun 
hafızı hala sadr-ı Anadol ı  matlubcısı es-Seyyid Al i  Ağa 
ibn-i es-Seyyid Veliyyüddin mahzarında bi ' l-vekale ik
rar-ı tarnın ve takrir-i kelam idüp işbu bin iki yüz bir se
nesi Şevvali ' l-mükerrem'inün dokuzuncı güni tarihiyle 
müverrah bir kıt'a hüccetde tafsil ü beyan o lmdığı üzre 
müteveffa Hüseyin Ağa suyolcılar kethudası iken haya
tında Havass-ı refi'a kazasında Müderris karyesinün kıble 
tarafında Kavukcı ve karye-i mezbfıre tarikiarı beyninde 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı '- ı  halide kendi 
malıyla abar-ı müteferrika hafr ve tahte' l-arz lağm ü ka
navat i le  cem' u tahsil itdürdiği suyını ol mevzı 'a karib 
Karagöz Mehmed Paşa suyı yol ına andan müşarun i leyh 
Sultan Mehmed Han hazretlerinün Turunçluk suyı yolına 
b i  izni ' l-mütevelli i lhak u idrac itdürdiği suyından müfrez 
nısf masura ma-i leziz menzi l-i mezbura i la haze ' l -an cari 
müvekkilem mfıma i leyha Hacce Rukıyye Hanım muta
sarrife olup menzil-i mezbfırı bundan akdeınce müvekki
lem müma i leyha bii re' y-i mütevelli muma i leyh es-Sey
yid Ali Ağa'ya ferağ u tefviz idüp derfınına cari ma-i le
ziz-i mezkfırı dahi ferağ murad eylediğinde mahmiyye-i 
mezbure ve mahall-i saireye cari bi ' l-cümle sularun bey' 
u şira ve ferağ vesair iktiza iden senedatı su nazırı ve bö
lükbaşılar ihbar ve ma' rifetleriyle Haslar kadisı huzurın
da tanzim ve senedi ba'de' l-kayd i 'ta olmması bii hatt-ı 
hümayun-ı şevket-makrfın şürfıt-ı m er' iyyesinden o ldığı
na binaen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mehmed 
Nebi Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı 
abi el-Hacc İbrahim Ağa ve zeyl-i sahifede muharre
rü ' l-esami seliitin-i mazıyye serbölükleri vesair haderne-i 
rah-ı abiler ihbar ve ma' rifetleriyle nısf masura ma-i 
lezizi mezkürı lağm ü kanaviltına tebe' iyyetle beş yüz gu
ruş bedel-i makbuza muma i leyh es-Seyyid All Ağa'ya bii 
re'y-i mütevel li ferağ u tefviz eylediğinde ol dahi ber 
veeh-i muharrer teveffüz ve kabul idüp derün-ı menzile 
cari nısf masura ma-i leziz-i mezkurda müvekkilem mü
ma i leyh Hacce Rukıyye Hanım'un asla ve kat 'a alaka ve 
medhali kalmayup ınılma i leyh es-Seyyid All Ağa'nun 
dahil-i havza-i tasarrufı olmışdur didükde gıbbe't-tasdi
kı ' ş-şer'i ma vaka'a bi 't-taleb ketb olındı . 

Fl 6 Cumade' l -ahire sene 1 2 1 8  [23 Eylül  1 803] 
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Şühıldü' I-hal : 
Fahru' l-eşbah Mehmed Nebl Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  

3231412 Havass-ı refi'a kazası, Bergos ile Başhavuz a
rasındaki mevkiden Kavak/ıdere su lağımına mü/hak 
Mehmet Ağa katmasuyundan ifrazla Bahçekapısı, Çe
lebioğlu mahallesindeki eve bağlı suyun, maliki Meh
met Esat Efendi tarafindan Hüseyin Ağ aya satıldığına 
dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] El-Hacc Hüseyin Ağa'nun karye-i Bergos 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer n ısf masura ma-i 
lezlze b i ' l -verase mal ikleri Sarayi Fatıma Hatıln ve sağlre 
Emine Hanım'un vasiyyesi mezbılre Fatıma Kadın Meh
med Emin Ağa ve halllesi Züleyha Hatıln'a bey' eylediği 
ecilden yedine hüccet virildi .  

Fı 23 Zi ' 1-hicce sene 1 220 [ 1 4  Mart 1 806] 

Darü ' l -hi lafeti ' l-al iyye Kostantın iyye el-mahmiyye h ısnı 
ebvabından Bağçekapusı dahi l inde Çelebiağlı mahalle
sinde Ketane ıl ar s ılkında vakı '  Haseki el-Hacc Mustafa 
Ağa menzili  dimeğle arif menzil-i keblr derılnına cari 
zikri ati ma-i lezlzün maliki olan Mehmed Es'ad Beğ 
ibn-i İbrahim Beğ tarafından ber veeh-i ati husılsı ikrar ve 
i 'ta-i h üceete vekll o ldığı Hamdul lah Ağa ibn-i Osman ve 
İbrahim Beşe ibn-i Hüseyin nam kirnesneler şehadetle
riyle sabit olan es-Seyyid İsa Ağa ibn-i es-Seyyid All 
mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevklrde sabıka Kıbrıs mu
hassılı olan işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı el-Hacc Hü
seyin Ağa ibn-i Abdullah tarafından ber veeh-i ati husılsı 
tasdlka vekil-i mürseli el-Hacc İbrahim Ağa ibn-i Osman 
mahzarıııda bi' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam i 
düp müvekkilüm ınılma ileyh Mehmed Es'ad Beğ'ün işbu 
yedinde olup bin iki yüz on altı senesi Şa'banü ' l-mu 'az
zaın'ınun yiğirmi dokuzuncı güni tarihiyle ınüverrah bir 
kıt'a hüccetde tafsil ü beyan a lındığı üzre Havass-ı refi'a 
kazasında Bergos ile Başhavz beyninde asrında Sadr-ı 
a 'zam vekll-i harcı ei-Hacc Mehıned Ağa hayatında ken
di mal ıyla kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı '- ı  
hallde hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil 
itdürdiği hakk-ı mecradan baki bir masura suyını mahall-i 
mezbılre karib Kavaklıdere cari ma-i lezlz lağmına bi iz
ni ' l-mütevelll i lhak u idrac itdürdiği suyından müfrez 
)ağın ü kanavatma tebe' iyyetle nısf masura ma-i JeZıze 
tedavül-i eyadl i le malike olan Hablbe Hatlin müvekki
lüm ınılma ileyh Mehmed Es'ad Beğ'e seınen-i ına' lüm 
ve makbüza ba hüccet bey' u temllk ol dahi iştira ve 
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temellük ve kabul idüp ol vechile nısf masura mii-i lezize 
malik ve mutasarrıf i ken menzil-i mezburı bii re'y-i müte
vel l i  müvekkil- i  ınılma i leyh ei-Hiicc Hüseyin Ağa'ya fe
riiğ u tefvlz idüp derunına ciirl nısf masura mii-i l eziz-i 
mezkurı dahi bey' muriid eylediğinde mahmiyye-i mez
bı1rede olan çeşmelere ve mahall- i  siiireye cereyiin iden 
bi' I-cümle sularun kuyudiitı Haslar mahkemesi sici l latın
da mastur u mukayyed olup mii-i l ezize dair hücec-i şer
' iyye erbab-ı miyiih ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbı1re
den gayrı mehakimde tahrir ü temhir al ınması bii emr-i 
all memı1' a ldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binilen 
hiilii Hiissa su nazırı fahru' l-eşbiih Mehmed Nebl Ağa ta
rafından vekll-i müsecceli Kethudii-yı riih-ı iibl ei-Hacc 
İbrahim Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü ' l-esami evkaf-ı 
seliitin-i sillife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı iibller 
i hbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden icab ve kabıil i  hiivi 
şürfıt-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sahih- i  şer'l i le müvek
kil-i ınılma i leyh el-Hiicc Hüseyin Ağa'ya iki yüz e l l i  gu
ruş serneo-i medfO ' ve makbı1za bey ' u temlik eylediğİn
de ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul  
i düp fima ba'd derun-ı menzil- i  mezbfıra ciirl nısf masura 
ma-i leziz-i mezkı1rda müvekki lüm muma i leyh Mehmed 
Es'ad Beğ'ün asla ve kat 'ii aliika ve medhal i kalmayup 
lağm ü kanaviitma tebe' iyyetle müvekkil-i ınılma i leyh 
el-Hiicc Hüseyin Ağa'nun mülk-i müşteriisı ve hakk-ı sırfı 
olmağla di lediği gibi tasarruf buyursunlar didükde gıbbe
' t-tasdlkı ' ş-şer'l mii vaka'a bi ' t-taleb ketb alındı. 

Fı 9 Receb sene 1 2 1 8  [25 Ekim 1 803] 

Şühfıdü' I-hal : 
Mehmed Nebl Ağa Nazır-ı dih-ı iib 
EI-Hacc İbrahim Kethudii-yı riih-ı iib 
Mustafa Efendi Katib-i riih-ı iib 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
İbrahim Hal ife Çiivfış-ı riih-ı iib 

3231511 Çavuş Alımet Efendiye ilısanı lıümayunla veri
len, miri Halkalı suyundan ifrazla Molla Fenari malıal
lesindeki eve bağlı suyun malikinin Derviş Melımet E
fendi olduğuna dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] İmam-ı Sultani Derviş Mehmed Efendi 

[Derkenar ] Derun-ı hüccetde mezkur nısf masura mii-i 
lezizi hala Devlet-i aliyye defterdan Yusuf Efendi'nün 
haltleleri Hadlee Hiinım'a bey' ve yedine hüccet i 'tii alın
dığı işbu mahal le şerh viri ldi .  

Fl 1 5  C sene 1 23 1  [ 1 3  Mayıs 1 8 1 6] 

işbu kitab-ı müstetab yed-i kerimanelerine viisı l  ve h itab-ı 
beliiğat-n isiibı harni l  siibıka revnak-efzii-yı sadr-ı valii-yı 

1 95 

323/412b 
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Anadolı ve hala imam-ı Sultani a' lemü' l-ulemiii' l-müte
bahhirln efdalü' l-fudaliii ' l-müteverri 'In haiHUu ' l-müşkila
ti'd-dlniyye keşşılfu ' l-mu 'attı liit ı ' l-yakınıyye miftahu kü
nuzı ' l-hakayık misbiihu rumuzı 'd-dekayık semiihatli fazi
letl i inayetli Derviş Mehmed Efendi ibn-i e l-merhum Ha
san Efendi hazretleri taraf-ı alilerinden zikri ati husus-ı 
meymenet-mahsus larını takrire vekil-i mu 'teber-i şer'lieri 
biriiderleri eşraf-ı kuziit-ı kirarndan Feyzul lah Efendi 
mecl is-i şer' -i hatir-i liizımü't-tevklrde bi ' l-vekiile takdr-i 
keliim ve bast-ı ani ' I-meram idüp müvekki lüm müşarun 
i leyh hazretlerinün yed-i sa'iidetlerinde olup bin iki yüz 
on sekiz senesi Cumiide' l-iihir' inün yiğirmi yedinci güni 
tarihiyle müverrah saray-ı amire ağası doruarından muh
rec derkenar ve Haremeynü' ş-şerifeyn müfettişi müderri
slni ' l-kiriimdan Mehmed Ataul liih Efendi'nün hatmiyle 
mahtum bir kıt'a i ' liim ve balasını  zayi ' den senedi i 'tii o
l ınsun diyü musahhah ferman-ı all mfıcebince tafsil ü 
tasrlh olmdığı üzre Saray-ı amireye cari miri Halkalı su
yından müfrez nısf masura ma-i leziz bii hatt-ı hümiiyun-ı 
şevket-makrün Çiivuş Ahmed Efendi'ye inayet ve ihsan 
o l ınup ol dahi mahmiyye-i İslambol'da Ayasofya-i kebir 
kurbında Üskübl mahalles inde kain mutasarrıf oldığı 
menzi l i  derunına icrii ve ta'y'in idüp ba'dehu tedavül-i e
yiidi ile menzil-i mezbur i le derfınına ciir'i nısf masura 
ma-i l eziz- i mezkurda müvekki lüm müşarun i leyh hazret
leri mal ik ve mutasarrıf olup lakin nısf masura ma-i le
ziz-i mezkurı menzi l- i  mezburdan tefrlk ve hala Çatalçeş
me kurbında Mol la Fenari mahal lesinde vakı '  mutasarrıf 
oldukları devlethaneleri derunına ta'yin ve icrii itdükle
rinde lakin ma-i l eziz-i mezkurun müstak ı l len hücceti ol
mamağla veeh-i muharrer üzre kıbel-i şer'den hüccet tah
rlr ve tastir ol ınmak müvekkilüm müşiirun i leyh hazret
lerinUn muradlarıdur diyü min kül l i ' l-vücuh takririne mu
tabık ibraz eylediği derkenar ve i ' lam ve balası musahhah 
ferman-ı aliye nazar olındukda mukırr-ı vekil-i mürnil i 
leyhün takririne mutabık ve nefsü' 1-emre muvılfık yo
l ından'7 ma' ada As tane-i ali yy e ve mahiill-i saire ye cari 
bi '  I-cümle sularun bey' u ş ira vesiiir iktizii iden sened-i 
şer'lieri Hassa su nazırı ve bölükbaşı lar ihbar ve ma'rifet
leriyle Haslar kadisı huzurında tanzim ve senedi ba'de
' 1-kayd i 'tii olmması bii hatt-ı hümiiyun-ı şevket-makrün 
şürut-ı m er' iyyesinden old ığma binilen hala Hiissa su na
zırı fahru'  1-eşbiih Mehmed N ebi Ağa tarafından vekil-i 
müseccel i  Kethudii-yı rah-ı abi e l-Hacc İbrahim Ağa ve 
Saray-ı amire serbölüği es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa ve 
Katib-i rah-ı abi Mustafa Ağa ve zeyl-i vesikada muhar
rerü' l-esiim1 evkaf-ı seliitin-i miizıyye serbölükleri vesiiir 
haderne-i riih-ı abiler li ecl i ' ş-şehade meclis-i şer 'a hiizı
run olup istifsiir ve istintiik o lmduklarında Saray-ı ami-

17 bulındığından 
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reye cari miri Halkalı suyından müfrez n ısf masura ma-i 
lezlz ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrfın Çavfış Ahmed 
Efendi'ye inayet ve ihsan ol ınup ol dahi ma-i teziz-i 
mezkfırı sal ifti ' l-beyan Üskübl mahallesinde vakı '  malik 
a ldığı menzi le ta'yin ve icra idüp ba'dehu menzil-i  mez
bCır ile derCınına cari n ısf masura ma-i lezlz-i mezkure 
!ağın ü kanavatma tebe' iyyetle müvekki l-i müşarun i leyh 
Derviş Mehmed Efendi hazretleri tedavül-i eyadl i le ma
l ik ve mutasarrıf olup msf masura ma-i teziz-i mezkCırı 
menzil-i mezkı1ra tefrik ve Sadefeiter kurbında Ali Pa
şa-yı Atik cami'-i şerif havallsinde vakı '  Saray-ı amireye 
cari miri Halkalı suyı mesleğinden ifraz ve cedid yol ile 
Çatalçeşme kurbında Molla Fenari mahallesinde kain ma
lik ve mutasarrıf oldukları devlethanelerinde ta'yin ve 
el-yevm cari aldığını bi' l-ittifak her biri haber virme
leriyle vakı 'u ' l-hal h ıfzen l i ' l-makiil bi 't-taleb işbu vesi
ka-i enika ketb ve l i  eel i '  s-sened müvekkil-i müşarun i
leyh hazretleri yed-i kerimanelerine i 'ta alındı .  

Fl 9  Receb sene 1 2 1 8  [25 Ekim 1 803] 

Şühfıdü' l-hal : 
Aynü' l-a'yan Mehmed Nebi Nazır-ı rab-ı ab 
Es-Seyyid Reşid Serbölük-i Saray-ı amire 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Katib-i rah-ı ab 

3231512 Havass-ı refi'a kazası, Uzuncaova mevkiinden 
Sultan Süleyman suyoluna mülhak ve Topçular ana 
mesleğinden Bayram Paşa suyoluna aktarma Kıbleli
zade Mehmet Bey katmasuyundan ifrazla Nuri Dede 
malıal/esindeki eve bağlı suyun, malikleri tarafindan 
Yakup Efendiye satıldığına dair lıüccet kaydı. 

f��
_.;.;.;

··.,_ 1 . • oo:- 1 ... . .,.., 
[Kenarnotu] Tophane nazırı Ya'küb Efendi'nün Karye-i ;/ı:i;.> ' :;; 
Uzuncova 

Mahrniyye-i İstanbul'da Ma'cfıncı kurbında Serrac Doğan 
mahallesinde sakin iken bundan akdem vefat iden menzil 
ve mevkCıfat başhalifesi Hafız Mehmed Efendi ibn-i Ha
fız Mehmed'ün veraseti zevce-i menkılha-i metrı1keleri 
Emine Hatı1n ibnet-i Mehmed ve Cemlle Hatun ibnet-i 
Abdul lah ve Binnaz(?) Kadın ibnet-i Abdul lah ve Naile  
Hatı1n ibnet-i Abdul lah i le validesi Zeyneb Hatun ibnet-i 
Osman ve su lbiyye kebire kızı Ayişe Hanım ve sulbiyye 
sağTre kızları Reşide ve Rukıyye ve Rüveyde ve Tayyibe 
hanımiara ve li ebeveyn kız karındaşları Hadice ve Emine 
ve Hafıze hanımiara münhasıra ve ba'dehCı mezbfıre Zey
neb HatCın dahi vefat idüp veraseti sadriyye kebire kızları 
mezbfırat Hadice ve Emine ve Hafıze hanımiara münha
sıra ba'deha zevce-i mezbfıre Binnaz(?) Kadın dahi vefat 
idüp veraseti zevc-i nıetrCıki olup sii lüs mal ın ı vesaya-yı 
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mu'ayyen ve gayrı mu' ayyinesini tenflze sülüsan tere
kesinden nısf h issesini ba'de' l-kabz n ısf- ı  aharın dahi asla 
varis ve varisesi o lmamağla nefs iyçün bi hükmi ' l-vesaye 
ahz ü kabz ve kendü umurına sarfla ba hüccet vasi-i muh
tarı All Efendi ibn-i Mehmed ve sağTre-i mezbure Reşl
de'nün validesi ve tesviye-i umurına vasi-i mansubesi 
mezbure Cemlle Hatun ve sağTre-i mezbı1re Rüveyde'nün 
l i  ebeveyn amınesi ve kezalik tesviye-i umurını ru'yete 
vasi-i mansubesi mezbure Hafize Hanım ve sağTre Tay
yibe'nün l i  eb kız karındaşı ve tesviye-i umurını vasi-i 
mansubesi olan mezbure Ayişe Hanım taraflarından ber 
veeh-i ati hususa vekll leri oldığı zat-ı mezbure-yi arifan 
Hasan Ağa ibn-i İbrahim ve Ahmed Ağa bin A ll nam 
kirnesneler şehadetleriyle sabit olan sağTre-i  mezbı1re Ru
kıyye'nün li ebeveyn amınesi ve kezalik tesviye-i umı1-
rına vasi-i mansubesi zat-ı mu'arrefe-i mezbı1re Hadlee 
Hanım meclis-i şer'-i  hatir-i Iazımü't-tevkirde hala Top
hane-i amire nazırı hacegan-ı Divan-ı hümayundan işbu 
kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı umdetü erbabi 't-tahrlr ve
' I-kalem zübdetü ashabi ' t-tastlr ve ' r-rakam sa'adetlü Ya'
küb Efendi ibn-i el-Hacc Mehmed Efendi tarafından zikri 
ati hususı tasdlka vekil-i mürsel i  İbrahim Ağa ibn-i Os
man nam kirnesne mahzarında bi ' l-asale ve b i ' l -vesaye 
ve b i ' l-vekale ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp işbu 
sicil iden muhrec derkenarda tafsll u beyan olmdığı üzre 
sabıkii Tersane-i amire emini Kıblelizade Mehmed Beğ 
hal-i hayatında Havass-ı refi'a kazasında Uzuncaova di
meğle arif mahallde Sultan kethudası Mehmed Paşa suyı 
kurbın da kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı ' - ı  ha
Ilde kendi mal ıyla abar-ı müteferrika hafr ve tahte' l -arz 
lağm ü kanavat i le  cem' u tahsll itdürdiği suyın ı ol mev
zı 'a  kar'ib merhum ve mağfıret-nişan Sultan Süleyman 
Han hazretlerinün mahrniyye-i mezbı1rede cari cami ' - i  
şerlfı suyı yol ına bi izn i ' l-mütevel ll i l hak u idrac idüp 
hakk-ı mecradan ma'ada suyından nısf masurasını ifraz 
lağm ü kanavatma tebe' iyyetle Hasan Paşazade Ebubekir 
Beğ'e bey' u temllk ol dahi medine-i Eyyı1b havallsinden 
Tobcı lar altında ana mesleğinden tefr'ik ve Bayram Paşa 
suyı yol ıyla mahmiyye-i mezbı1ra dah i l  oldukda Molla 
Gürani kurbında Kalender mesleğinden erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle ifraz ve Nı1rldede mahallesinde kain mülk 
menzi l i  derunına icra ve ta'yln idüp ol vechile menzil-i 
mezbur i le derunına cari nısf masura ma-i lezlz-i mezkı1r 
tedavül-i eyadl i le mı1risimüz müteveffa-yı mezbur malik 
ve mutasarrıf iken fevt oldukda benüm i le vas) oldığum 
sağTre-i mezbure ve müvekki l lerüm mezburun ve saği
rat-ı mezburata mevrus olmağla yine müvekki l lerüm 
mezbı1rı1n menzil- i  mezbı1rda olan kendi h isselerimizi sa
ğiretan-ı mezburanun hisseleriyle ma'an mesmu'-ı(?) 
şer'lye binaen müvekki l-i ınılma i leyh Ya'küb Efendi'ye 
ba hüccet bey' u temllk idüp derunına cari n ısf masura 
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ma-i leziz-i mezkurı dahi ben ve müvekkilelerüm mez
burun bey' murad eylediğimüzde sağirat-ı mezburanun 
hisselerini dahi serneo-i misi lleriyle kıbel-i şerden bey'a 
me'zun oldığıma binaen Astane-i aliyye'ye ve mahall-i  
saireye cereyan iden bi' l-cümle sularun bey' u şira vesair 
iktiza iden sened-i şer' iyyeleri su nazırı ve bölükbaşılar 
ihbar ve ma'rifetleriyle Haslar kadisı huzurında tanzim ve 
senedi ba'de' l-kayd i 'ta olmması ba hatt-ı hümayun-ı 
şevket-makrun şürfıt-ı m er' iyyesinden oldığına binaen 
hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mehmed Nebi Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi ei-Hacc 
İbrahim Ağa ve Katib-i riih-ı abi Mustafa Efendi ve zeyl-i 
sahifede muharrerü' l-esami evkaf-ı selatın-i salife serbö
lükleri vesair haderne-i ralı-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriy
le tarafeynden icab ve kabuli havi şürut-ı müfsideden ari 
bey '- i  bat-ı sahilı-i şer'i ile müvekki l-i muma i leyh Ya'
kiib Efendi'ye beş yüz guruş serneo-i medfU'  ve makbuza 
bi ' l-vekale ve bi ' l-asale ve bi ' l-vesaye bey' u temlik ey
lediğimde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük 
ve kabul idüp derun-ı menzil-i mezkura cari nısf masura 
ma-i leziz-i mezkurda benüm ve müvekkilelerüm mezbu
runun ve sağirat-ı mezburanun asla ve kat'a alaka ve 
medhal lerimüz kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle 
müvekkil-i mezbure Ya'kiib Efendi'nün mülk-i müşterası 
ve hakk-ı s ırfı olmışdur didükde gıbbe't-tasdikı 'ş-şer'i 
ma vaka'a bi ' t-taleb ketb olınd ı .  

FI I S Recebü' l -ferd sene [ 1 ]2 1 8  [3 1 Ekim 1 803] 

Şühudü' t-lıal : 
Fahru' l -eşbah Mehmed Nebi Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
Ali Halife Haderne-i Bayrampaşa 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı ralı-ı  ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 

3231611 Havass-ı refi'a kazası, Küçük köy yakınındaki 
Sırık/ı çayırından Sultan Beyazıt suyoluna mü/hak, On
üç Mustafa Efendi katmasuyundan ifrazla Samanviran 
malıal/esindeki arsaya bağlı Giridi Küçük Mehmet Ağa 
vakftna ait suyun, Mehmet Ağa ve Ali Ağanın tasarru
funda olduğuna dair /ıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Seyyid Hacı Mehmed Ağa ve el-Hacc All 
Ağa 

[Derkenar] Hüccet-i mezkurun suyında hata vakı '  ol
mağla s ıhhati üzre karşu tarafa kayd olmdığı eci lden işbu 
mahalle şerh v irildi vakf haricinde h ıdmet olınmaya. 

Nezaret-i hazret-i şeyhülislamide asude evkafdan mer-
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hum Giridi Küçük e l-Hacc Mehmed Ağa mekteb-i şerlfı 
vakfınun bi '  1-meşrut mütevel llsi umdetü' 1-müderrisini
' 1-kiram Mahmud Nidayi Efendi hazır oldığı halde işbu 
ba'isü ' l-kitab es-Seyyid el-Hacc Mehmed Ağa ibn-i 
Mehmed ve el-Hacc Ali Ağa ibn-i All nam kirnesneler 
mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde takrlr-i kelam ve 
ta'blr-i ani ' I-meram idüp işbu yed imüzde olup bin iki yüz 
on sekiz senesi Cumiide' l-evvel 'i gurresi tarihiyle müver
rah mütevel ll-i hazır-ı muma i leyhün hatt [u] hatmini ha
vi iki kıt'a temessükat mantuklarınca mahmiyye-i İstan
bul'da Süleymaniyye kurbında Samanviren mahallesinde 
vakı ' Iede' l-ahali ve' l -clran ma' Iumu' I-hudud bir bab 
vakf menzil arsası i le derunına cari ma-i lezlz hazır-ı mu
ma i leyh Mahmud Nidayl Efendi hazretleri b i ' t-tevl iye 
münasafeten bize lcar ve tefvlz eylediğinde biz dahi ber 
veeh-i muharrer istlcar ve tefevvüz ve kabul idüp ol vec
hile arsa-i mezkure ile derunına cari nısf masura ma-i le
zlz bi ' l-icareteyn dahil- i  havza-i tasarrufımuzda olup la
kin arsa-i mezkura cari nısf masura ma-i lezizün hiifiri ve 
menba' ı olan mahal l i  ma' lum olmadığına binilen husus-ı 
mezbura vuküf-ı  tarnınları olup hazırun olan erbab-ı mi
yahdan İstihbar olınup menba' ı beyanıyla kıbel-i şer'den 
bir kıt'a hüccet yedimüze i 'ta olmması matlubımuzdur di
düklerinde mahmiyye-i mezburede olan çeşmelere ve 
mahall-i saireye cereyan iden cemi' sularun kuyudatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup 
ma-i lezlze dair senediltı mahkeme-i mezbureden gayrı 
mehakimde tahrlr ü temhir ol ın mak bii emr-i all memnu ' 
oldığı şürut-ı ıner' iyyesinden old ığına binilen hala Hassa 
su nazırı fahru' l-eşbah Mehmed Neb'i Ağa tarafından 
ıneb'us Azablar bölükbaşısı  Mehmed Ağa ibn-i İsma''il 
ve Sultan Bayezid Han-ı Veli vakf-ı şerlfı tarafından 
Katib-i dih-ı abi Mustafa Efendi bin Mehmed ve zeyl-i 
sahifede masturü ' l-esaml evkaf-ı selatin-i mazıyye serbö
lükleri haderne-i rah-ı abilerden istihbar ol ındukda ınah
miyye-i ınezburede Karabaş mahallesinde vakı '  Onüç 
Mustafa Efendi hayatında bin yüz el l i  üç senesi Havass-ı 
refi'a kazasında Küçük nam karye kurbında S ırıklı çayı
rında Emir deresi nam mahallde kimesnenün mülkine it
tisalden ari mevzı ' - ı  hallde müceddeden yedi aded baca 
hafr ve tahte' I-arz )ağın ü kanavat i le cem' u tahsll ve 
tarih-i mezburede erbab-ı ıniyah ma' rifetleriyle ba'de
' 1-vezn ol ınevzı 'da merhum ve mağfurun leh Sultan Ba
yezld Han-ı Veli tabe seralıunun suyı yol ına izn-i müte
velliyle i lhak ve kanun-ı cihandari üzre hakk-ı mecriisı 
ba'de' l-ifriiz biikT kalan bir masura mii-i lezlz-i mezkfirun 
nısf masurası lağın ü kanaviitma tebe' iyyet ve tediivül-i 
eyiidi ve şirii- ı şer'( ile vakf-ı  mezbur Girldl Küçük Meh
med Ağa'nun mülk-i ınahzı iken vakf idüp marrü'z-zikr 
Samanviren mahallesinde arsa-i mezkure derunında 
el-yevm mevcud ve cari oldığını bi ' l-icma' ve' l-ittifak 
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haber virmeleriyle vakı 'u ' l-hal h ıfzen l i ' l-makal b i ' l-ibti
ğa işbu vesika ketb ü imla ve Ii ecli-istihkam mezburan 
es-Seyyid e l-Hacc Mehmed Ağa ve ei-Hacc Ali Ağa yed
Ierine i 'ta al ındı .  
Fı 26 min Recebi '  1-mürecceb sene 1 2 1 8  [ l l Kasım 1 803] 

Şühfıdü' I -hal : 
Fahru ' l-eşbah Mehmed Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Mehmed Ağa Serbölük-i Azablar 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
İbrahim Han if Çavfış-ı rah-ı ab 

3231612 Halkalı suyundan hattı hümayun ile Divanyo
lu'ndaki saraya bağiatmak üzere Ayşe Sultana ihsan o
lunan suyun, Ruhşah Kadının mülkünde olduğuna dair 
lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Başkadın'un 

Hudavendigar-ı esbak merhum ve mağfCırun leh cen
net-mekan firdevs-aşiyan Sultan Abdülhamid Han aley
hi ' r-rahmeti ve' r-rıdvan hazretlerinün Başkadın rütbesiy
le şeref-yab olan işbu kitab-ı müstetab yed-i kerimanele
rine vası l  zübdetü' l-muhadderat aliyyetü' l-muhassenat ta
c i ' l-mestfırat iffetlü ismetlü Ruhşah Kadın darnet ismetü
ha hazretleri taraf-ı meymenet-mahsfıslarını takrire ve
kil-i mu 'teber-i şer'lieri Bostan! el-Hacc Mustafa Ağa 
ibn-i Mustafa nam k irnesne mecl is-i şer' - i  hatir-i lazımü
't-tevklrde müvekkilem müşarun i leyha hazretlerinün 
yedierinde olup Daru's-saltanati' l-aliyye e l-mahmiyyede 
Divanyolında vakı'  Ayişe Sultan darnet ismetüha hazret
lerinün bina buyurdukları sarayları derfınına icra içün Sa
ray-ı amireye cari Halkalı suyından n ısf masura ma-i 
leziz bin yüz seksen bir senesi Şahan-ı şerifinün on al
tıncı güni ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrfın müşarun i
leyha Ayişe Sultan hazrederine temlikname-i hümayun 
olınup ba'dehfı müşarun i leyha hazretleri dar-ı bekaya 
rıhlet idüp saray-ı mezkfıra cari olmak üzre n ısf masura 
ma-i leziz-i merkümı Rukıyye Sultan hazrederine bin yüz 
seksen dokuz senesi Şa'ban-ı şerifınün on dokuzuncı güni 
ba ternlikname-i hümayun ihsan ol ınup anlar dahi irtihal-i 
dar-ı beka itdüklerinde saray-ı mezkfır derfınına cari nısf 
masura ma-i leziz-i mezkfıre ınüvekkilem müşarun i leyha 
hazrederine ihsan-ı hümayfın olınup lakin ma-i leziz-i 
mezkfırun senedatı olmamağla erbab-ı vuküfdan sual ve 
hakikati üzre kıbel-i şer'den hüccet tahrir ve Haslar sicil
Iatında ve su nazırı defterine kayd ol ınup bir kıt 'a hüccet 
i ' ta al ınmak müvekkilem müşarun i leyha hazretlerinün 
matlfıblarıdur didükde vekil-i ınılma i leyhün takrir-i meş
rfıhı  vakı 'a mutabık ve nefsü' l-emre muvafık bul ındığın-
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dan ma'ada Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan 
iden cemi' sularun bey' u ş ira ve i hbar vesair iktiza iden 
sened-i şer'lieri su nazırı ve bölükbaşı lar ma'rifetiyle 
Haslar kadlsı huzurında tanzim ve senedi ba'de' l -kayd 
i 'ta olmmak ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrfın şürfıt-ı 
mer' iyyesinden old ığına b inaen hala Hassa su nazırı fah
ru' l-eşbah Mehıned Nebl Ağa tarafından zeyl-i sahifede 
Saray-ı cedld serbölüği es-Seyyid Mehıned Reşld Ağa ve 
zeyl-i sahlfede muharrerü ' l-esaml evkaf- ı  selatin-i mazıy
ye serbölükleri vesair haderne-i ralı-ı abilerden herbiri i s
tifsar ve istintak ol ınduklarında fı' l-haklka salifü ' z-zikr 
Divanyol ında vakı ' Ayişe Sultan daınet ismetüha hazret
lerinün bina huyurdukları sarayları derfınına icra içün sa
ray-ı alllerine cari Halkalı suyından ınüfrez nısf masura 
ma-i lezlz ınüşarun i leyha Ayişe Sultan hazretlerine 
temllkname-i hümayı1n i le ihsan ol ınup ol dahi dar-ı be
kaya rıhlet eyledüklerinde saray-ı ınerküın derfınına cari 
ma-i lezlz-i ınerküm Rukıyye Hanım Sultan hazretlerine 
kezalik ba temllkname-i hümayı1n ihsan ol ınup ol dahi 
irtihal-i dar-ı beka itdüklerinde saray-ı mezkfır derfınına 
cari nısf masura ma-i lezlz müvekkile-i müşarun i leyha 
hazretlerine ihsan- ı hüınayun ol ınup ol vechile ma-i 
lezlz-i mezkı1r i la  haze' l-an müvekkil e-i müşarun il ey ha 
hazretlerinün uhdelerinde olup saray-ı mezkfıra cari ve 
mevcfıd oldığını herbiri Ihbar itmeleriyle vakı 'u ' l-hal h ıf
zen l i ' l-makal bi ' l-ibtiğa işbu veslka-i enlka ketb ü imla 
ve li ecl i ' l-istihkam müvekkile-i müşarun i leyha hazret
leri yedierine i ' ta ol ındı .  

Fı 28 Recebü' l-ferd sene 1 2 1 8  [ 1 3  Kasım 1 803] 

Şühfıdü' l-hal : 
Sabıkün 

32316/3 Havass-ı refi'a kazası, Küçük köy yakınındaki 
Sırık/ı çayırından Sultan Beyazıt suyoluna mü/hak, On
üç Mustafa Efendi katmasuyundan ifrazla Samanviran 
mahallesindeki arsaya bağlı Giridi Küçük Mehmet Ağa 
vakftna ait suyun, Mehmet Ağa ve Ali Ağanın tasarru
funda olduğuna dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Seyyid el-Hacc Mehmed Ağa ve el-Hacc 
All Ağa karye-i Küçükköy 

Darü' 1-hilafeti ' I-al i yy e Kostantıniyye e l-mahmiyyede 
Süleymaniyye kurbında Samanviren mahallesinde vakı ' 
zikri ati arsa i le derfınına cari ma-i l ezlzün b i ' l - icareteyn 
mutasarrıfları işbu ba' isü' l-kitab es-Seyyid e l-Hacc Meh
ıned Ağa ibn-i Mehmed ve e l-Hacc All Ağa ibn-i All 
nam kirnesneler meclis-i şer' - i  şerif-i enverde nezaret-i 
hazret- i şeyhülislamide asfıde evkafdan merhum Giridi 
Küçük el-Hacc Mehmed Ağa mekteb-i şerlfi ve vakfınun 
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b i '  1-meşrfita mütevel llsi umdetü' 1-müderrlslni '  1-kiram 
Mahmud Nidayi Efendi hazır oldığı halde herbiri takrir-i 
kelam ve ta'blr-i ani ' I-meram idüp i şbu yedimüzde olup 
bin ik i  yüz on sekiz senesi Cumade' l-evvel'inün gurresi 
tarihiyle müverrah mütevel li-i hazır-ı mfimii i leyhün hatt 
[u] hatmini hiivi iki kıt'a temessükiit mantuklarınca sii
l ifü' z-zikr Samanviren mahallesinde vakı '  lede' l-ahall 
ve' l-dran bir bab vakf menzil- i  haremiyyesi bin ik i  yüz 
senesi Muharremü' l-haram'ınun on ikinci güni tarihiyle 
müverrah Haslar sici l iatından muhrec bir kıt'a hüccet 
mficebince arsa-i mezkure derunına cari ma-i 1ezlzün 
menba ' ı  o lup mahmiyye-i mezbfirede Karabaş mahalle
sinde sakin Onüç Mustafa Efendi hayatında bin yüz e l l i  
üç senesi Havass-ı refi' a kazasına tab i '  Küçükköy kurbın
da Sırıklıçayırı'yla Emirler deresi nam mahallde k imes
nenün mülkine ittisalden ari mevzı ' -ı halide kendi mii
lıyla yedi aded baca hafr tahte' l -arz lağm ü kanaviit i le 
cem' u tahsil itdürdiği suyını ol mevzı ' a  karib merhum ve 
mağfıret-nişiin Sultan Biiyezid Han-ı Veli hazretlerinün 
suyı yolına bi izn i ' l-müteve l li i lhiik u i drac itdürdiği suyı
nun hakk-ı mecriisından baki bir masura suydan müfrez 
nı sf masura ma-i tezize !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle 
siibıka Havass-ı refi'a  kadisı Mehmed Sa'id Efendi teda
vül- i  eyiidi i le mal ik ve mutasarrıf iken vakıf-ı muma 
i leyh Giridi Küçük e l-Hacc Mehmed Ağa'ya yedi yüz gu
ruş semen-i medffı' ve makbı1za bey ' u temllk idüp ol 
dahi arsa-i mezkurenün derunına icrii ve ta'yin eylediğİn
den sonra arsa-i mezkure i le derunına cari ma-i leziz-i 
mezkfirı kendi vakfına vakf idüp mütevelll-i hazır-ı mu
ma i leyh Mahmud Nidayi Efendi dahi b i 't-tevl iye müna
safeten bize iciir ve tefviz eylediğinde biz dahi ber veeh-i 
muharrer isticiir ve tefevvüz ve kabul idüp ol vechile nısf 
masura ma-i lezlz-i mezkı1r uhde-i tasarrufımuzdan aldı
ğını müş ' ir kıbel-i şer'den bir k ıt 'a  hüccet tahrlr ve yedi
müze i 'ta olmmak matlubımuzdur d idüklerinde fi' l-hakT
ka mezburanun biilada takrir u beyan ve şerh u ayan 
eyledük1erinden ma'ada Astane-i aliyyeye ve mahall-i sil
ireye cereyan iden bi ' l-cümle sularun bey' u şira ve istih
kam vesair iktiza iden sened-i şer'lieri Hiissa su nazırı ve 
bölükbaşı lar ihbar ve ma 'rifetleriyle Haslar kadisı hu
zurında tanzim ve senedi ba'de' l -kayd i 'tii olmması bii 
hatt-ı hümiiyun-ı şevket-makrun şürut-ı m er' iyyesinden 
oldığına b inaen hala Hiissa su nazırı fahru' 1-eşbiih Meh
med Nebi Ağa tarafından vekil-i müsecceli Azebler bö
lükbaşısı Mehmed Ağa ve zeyl-i siihifede muharrerü' l-e
saml evkaf-ı seliitin-i mazıyye serbölükleri vesiiir hade
me-i riih-ı abiler ve Sultan Bayezid Han-ı Veli vakf-ı  şe
rifı suyol ı  katibi Mustafa Efendi bin Mustafa taraf-ı 
vakf- ı  şerifden her biri meclis-i şer'a hiizırun olup İstih
bar olınduklarında fı ' 1-hakTka mezbı1ran es-Seyyid 
el-Hiicc Mehmed Ağa ve ei-Hiicc Ali Ağa'nun biilada tak-
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rlr u beyan eylerlükleri üzre nısf masura ma-i leziz-i 
mezkurı ber muceb-i temessükat uhde-i tasarrufında olup 
ve el-yevm arsa-i mezkure derunına cari ve mevcud al
dığını her biri b i ' l-icma' ve' l-ittifak haber virmeleriyle 
vakı 'u ' l-hal hıfzen l i ' l-makal bi- ibtiğa işbu veslka-i enika 
ketb ü imla ve l i  ecl i ' l-istihkam mezbfiran es-Seyyid 
el-Hacc Mehmed Ağa ve e l-Hacc All Ağa yedierine i 'ta 
o lındı . 

Fi 26 Recebü' l-ferd sene 1 2 1 8  [ 1  ı Kasım ı 803] 

Şühudü' I-haı 
Şahidun-ı sabıkun 

3231711 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci ve Pirinçci köy
leri ile Çınarlı arasından Yedinci Mehmet Paşa, Sefer 
Ağa, Güzelce Mehmet Paşa, Darussaade Ağası Mustafa 
Ağa ve Sultan Süleyman suyollarına mülhak Genç 
Mehmet Paşazade İbrahim Bey katmasuyunun, maliki 
Hafiz Mustafa Efendi tarafindan Ahmet Cemi/ Efen
diye, Cağaloğlu sarayı yakınındaki Yeşil/i imaret terazi
sinden ifrazla İmam Ali mahallesindeki eve bağlanmak 
üzere satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Rumi l i  valisi kapu kethudası Ahmed Cemil 
Efendi naib efendi karye-i Cebeci 

Zikri ati ma-i lezizün malik i  serracin-i hassa hacegan-ı 
Divan-ı hümayundan Hafız Mustafa Efendi ibn-i Hüseyin 
tarafından ber veeh-i ati hususda vekll o ldığı Bostan( Mu
sa Ağa ibn-i Ömer ve Mustafa Ağa ibn-i Ömer nam ki
mesneler şehadetleriyle  sabit olan Mehmed Ağa ibn-i Ab
dullah nam kirnesne mec lis-i şer'-i hatir-i lazımü 't-tevklr
de hala Rumil i  valis i  Mehmed Paşa hazretlerinün kapu 
kethudaları hacegan-ı Divan-ı hümayundan işbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun hafızı umdetü erbabi't-tahrir ve' l -kalem 
zübdetü ashabi ' t-tastir ve'r-rakam sa'adetlü Ahmed Ce
mll Efendi ibn-i Osman tarafından ber veeh-i ati hususı 
tasdika vekil-i mürse l i  Mehmed Ağa bin Mehmed nam 
kirnesne mahzarında bi ' l -vekale ikrar-ı tarnın ve takdr-i 
kelaın idüp müvekkilüm muma i leyh Hafız Mustafa E
fendi'nün i şbu yedinde olup bin iki yüz on dört senesi Cu
made' l-evvel'inün üçünci güni tarih iyle müverrah bir kıt
'a hüccetde tafsll ü beyan al ındığı üzre. Genç Mehmed 
Paşazade İbrahim Beğ bin yüz doksan bir senesi Havass-ı 
refı'a kazasına tab i '  Cebeci ve P irincci karyeleri ve Çı
narlı nam mahall beynlerinde on bir aded baca hafr !ağın 
ü kanavatıyla cem' u tahsil itdürdiği suyını tarih-i mer
kürnda erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ba'de ' l-vezn tarnın 
ve kamil  üç çuvaldız su mevcfid olup ma-i leziz-i mer
küm ol mevzı 'a karlb Yedinci Mehmed Paşa suyı yol ın a  
andan Sefer Ağa suyına andan Güzelce Mehmed Paşa su-
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yı andan Daru' s-sa'ade ağası Mustafa Ağa suyına andan 
merhum ve mağfıret-nişan Sultan Süleyman Han hazret
lerinün suyı yolına bi izn i ' l -mütevel l l  i lhak u idrilc idüp 
bir çuvaldız ma-i lezlz hakk-ı mecra içün alıkonulup baki 
kalan nısf masura ma-i lezizi müma i leyh İbrahim Beğ 
müvekkilüm mfıma i leyh Hiifız Mustafa Efendi'ye h ibe 
ve temllk idüp ol dahi ittibab ve temel lük eylediğİnden 
sonra ma-i lezlz-i mezkfırı bir mahalle ta'yin ve İcra it
meksizin n ısf masura ma-i lezlz-i mezkfırı müvekki l-i 
ınılma i leyh Ahmed Cernll Efendi'ye bey' muriid eyle
düklerinde Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cari bi
' I-cümle sularun bey' u şira vesair iktiza iden sularun se
nedi Hassa su nazırı ve bölükbaşları ihbar ve ma'rifetle
riyle Haslar kadisı huzurında tanzim ve senedi ba'de
' 1-kayd i ' ta olmması ba hatt-ı hümayfın şürfıt-ı mer' iyye
sinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan 
Mehmed Nebl Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethu
da-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i rah-ı abi 
Mustafa Efendi ve zeyl- i  sahifede muharrerü' l-esaml ev
kaf-ı seliitin-i mazıyye serbölükleri vesair hademe-i ralı-ı 
abiler ihbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden icab ve kabul i 
havi şürfıt-ı müfsideden ari bey' -i bat-ı sahlh-i şer'i i le 
müvekkil- i  ınılma i leyh Ahmed Cemil Efendi'ye sekiz 
yüz guruş semen-i medfı1' ve makbı1za bey ' u temlik ey
lediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük 
ve kabul idüp fıma ba'd nısf masura ma-i lezlz-i mez
kfırda müvekkilüm mfıma i leyh Hafız Hiifız28 Mustafa E
fendi'nün asla ve kat'a alaka ve medhali kalmayup ınılma 
i leyh Ahmed Cernll Efendi'nün mülk-i müşterası olmış
dur nısf masura ma-i leziz-i mezkfırı mahmiyye-i mezbı1-
rede Cığaloğl ı  sarayı kurbında Yeşi l l i  imaret karşusmda 
mevcı1d terazı1den erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve 
İmam All mahallesinde sakin oldukları haneleri derfınma 
İcra ve ta'yin buyursunlar didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l 
ma vaka'a bi 't-taleb ketb olındı .  

Fi 13 Şa'bani ' l-mu 'azzam sene 1 2 1 8  [28 Kasım 1 803] 

Şühfıdü' I -hai : 
Mehmed Nebi Ağa Nazır-ı rab-ı ab 
İbrahim Çavfış Halife-i rab-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rab-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rab-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 

3231712 Havassı rejia kazası, Küçükgun köyünden Sul
tan Mehmet'in şadırvam suyoluna illıakla Otakçılar 
yakınmda Melımet Bey malıallesndeki eve bağlı, Recep 
Paşazade Melımet Bey katmasuyunun malikleri tarafin
dan Sarayi Fatma Kadına satıldığma dair lıüccet kaydı. 

2' "Hafız" mükerrerdir. 
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[Kenarnotu] Sarayi Fatıma Kadın naib efendi Bağlar 
kurbında menba' ından 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer Sarayi Fatıma 
Hatıln mal ike o ldığı n ısf masura ma-i teZız-i mezkurı hala 
Kethuda-yı hazret-i sadr-ı a'zam devletlü İbrahim Efendi 
hazretlerine bey' eylediğini müş' ir müşarun i leyh hazret
lerine müceddeden hüccet i 'ta o lmdığı işbu mahalle şerh 
virildi .  

Fi Rebl'u ' l-ahir sene 1 220 
[29 Haziran-27 Temmuz 1 805] 

Medine-i Hazret-i Eba Eyyılb ei-Ensari radıya anhu 
Rabbuhü' l-Bari'de Otakcı lar kurbında Mehmed Beğ'ün 
mahallesinde sakin iken bundan akdem veda'- ı  alem-i fa
ni iden eş-Şeyh Mehmed Emin Efendi ve İbrahim Efen
di 'nün veraseti zevce-i menkılha-i metrukesi Fatıma Ha
tıln ibnet-i Mustafa ile sulbi kebir oğlı  es-Seyyid Abdül
kadir Beğ ve sulbiyye kebire kızları Şerife Fatıma ve Şe
rife Zübeyde hanımiara münhasıra olup mes'ele-i miras
ları olan otuz iki sehmün dört sehrni zevce-i mezbılreye 
ve on dört sehmi ınılma i leyh es-Seyyid Abdülkadir Beğ'e 
ve yedişer sehmi mezburetan Şerife Fatıma ve Şerife Zü
beyde Hanımiara isabeti ve ba'de't-tahakkukı ' ş-şer'l 
mezbılr es-Seyyid Abdülkadir: Beğ'ün kendi nefs inden a
saleten ve mezburat Fatıma Hatun ve Şerlfe Fatıma ve 
Şerlfe Zübeyde Han ımlar taraflarından ber veeh-i ati hu
susa vekil ieri oldığı zat-ı mezbureyi arifan Ahmed Efendi 
ibn-i Mehmed ile Mehmed Tahir Ağa ibn-i Ahmed nam 
kirnesneler şehadetleriyle sabit olan zevce-i mezbılre Fa
tıma Hatun'un babası mezbur Mustafa Ağa ibn-i Hüseyin 
nam kirnesne meclis- i  şer'-i hatir-i lazımü 't-tevklrde işbu 
ba' isetü ' l-vesika Sarayi Fatıma Kadın ibnet-i Abdülmen
nan tarafından ber veeh-i ati hususı tasdika vekil-i mür
seli Halil Ağa bin Hüseyin nam kirnesne mahzarında her 
biri bi ' l-asale ve bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrir-i ke
lam idüp işbu bin doksan iki senesi Muharremü' l-ha
ram'ınun sekizinci gün i  tarihiyle müverrah sicil latdan 
muhrec bir kıt 'a hüccetde tafsil ü beyan o lmdığı üzre me
dine-i mezbılrede Nişancı Paşa mahallesi sükkanundan 
Receb Paşazade Mehmed Beğ Küçükgun nam karyenün 
bağları kurbında vakı' menba' ından merhum ve mağfG
run leh Sultan Mehmed Han hazretlerinün şadurvanı suyı 
yolına izn-i mütevel liyle i lhak u i drac itdürdiği suyın ı  
tarih-i mezbılrede Mukabele-i süvari All Efendi malik ve 
mutasarrıf olup ba'dehG lağm ü kanavatım ba'de't-ta'mir 
ve' l-keşf hakk-ı mecradan ma'ada nısf masura ma-i lezizi 
salifü' z-zikr Mehmed Beğ mahal lesinde malik oldığı 
menzil ine ta'yin ve icra itdükden sonra menzil - i  mezkılr 
i le nısf masura ma-i l eziz[e] müteveffa-yı muma i leyh 
eş-Şeyh Mehmed Emin Efendi tedavül-i eyadi ile malik 
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ve mutasarrıf iken fevt oldukda benüm ile müvekkilat-ı 
mezbılrata mevrı1s olup menzil- i  mezbılr ile ma-i leziz-i 
mezkurı müvekkile-i ınılma i leyhaya bi ' l-asale ve b i ' l-ve
kale bey ' u temlik eylediğimüzde ol dahi ber veeh-i mu
harrer iştira ve temellük ve kabul idüp lakin ma-i leziz-i 
mezkurun asi hücceti olmadığından Astane-i aliyye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sularun bey ' u 
şira vesair iktiza iden sened-i şer' iyyeleri Hassa su nazırı 
ve bölükbaşılar ihbar ve ma'rifetleriyle Haslar kadisı hu
zılrında tanzim ve senedi ba'de' l-kayd i 'ta olmması ba 
hatt-ı hümayun şürılt-ı m er' iyyesinden oldığına binaen 
hala Su nazırı fahru' l -eşbah Mehmed Nebi Ağa tarafın
dan vekil-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi ei-Hacc İbra
him Ağa ve Katib-i rah-ı abi Mustafa Efendi zeyl-i sahi
fede muharrerrü ' l-esami evkiif-ı selatin-i  salife serbölük
leri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle 
menzi l-i mezbur derfınına cari nısf masura ma-i leziz-i 
mezkurı !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle müvekkile-i mu
ma i leyha Saray'i Fatıma Kadın'a yedi yüz guruş semen-i 
medfı1' ve makbılza her birimüz bi ' l-asale ve bi ' l-vekale 
bey ' u temlik ve teslim eylediğimüzde ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp fıma ba'd men
zil-i mezbur derfınına eMi nısf masura ma-i leziz-i mez
kurda benüm ve müvekki lat-ı mezbfıranun asl a  ve kat'a 
alaka ve medhalimüz kalmayup müvekki le-i ınılma i ley
ha Sarayi Fatıma Kadın'un mülk-i müşterası ve hakk-ı 
sırfı olmışdur didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer' i  ma vaka'a 
bi ' t-taleb ketb olındı. 

Fi 25 Şa'ban ı ' l-mu'azzam sene 1 2 1 8  [ l O  Aralık 1 803] 

Şühudü' l-hal : 
Sabıkun 

323/811 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyü, Uzuncaova 
başından Sultan Süleyman suyoluna mü/hak Mehmet 
Nebi Ağa katmasuyunun, maliki Mehmet Nebi Ağa ta
rafından Gazi Yusuf Ziya Paşaya satıldığına dair hüc
cet kaydı. 

[Kenarnotu] Yusuf Ziya Paşa'nun karye-i Cebeci 

Hala bala-nişin-i mesned-i Saclaret-i uzma vela-i rnekin-i 
merkez-i vekalet-i kübra mah-ı cihan-tab sipihr-i izz ü ik
bal mihr-i münir-i mülk-i cah ü celal eminü' d-devleti
' 1-aliyye vekilü '  s-saltanati ' s-seniyye düstılr-ı mükerrern-i 
huceste ve hısal-ı asaf-ı muhterem sahib-i kemal memdıl
hu' l-fi 'al memduhu ' l-hısal nazım-ı mülk-i mil let hafız-ı 
merasim-i din-i devlet mu 'in-i hükkam-ı şeri'at devletlü 
inayetlü atılfetlü veliyyü ' n-ni 'am cemilü'ş-şiyem ei-Hacc 
Gazi Yusuf Ziya Paşa yesserallahu lehfı fı'd-dareyn ma 
yürid vema yeşa' hazretlerinün zikri cal husus-ı meyme-
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32318/lb net-mahsuslarını tasdlka vekil-i mu 'teberleri Mehmed 

· A Arif Efendi ibn-i Mehmed Sa'ld Efendi mahzarında hala !;.�z:. ''.l;,Ji)i�t'( �/.vı- JJ�/;r.:r:;.;!..�:IJf..,t;. Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mehmed Nebl Ağa ibn-i . ..;�!/J_"!"v)t�./J�)-_;,1.../i--:'ti·;,_;._J':'f.l Hüseyin ibn-i Hasan tarafından ber veeh-i ati hususda 

-�,_�':(,�.ı-'�' 1/,.._�f..:.;. : �J;...,.,� f:V�;u .r!·{�� �_;,;,, ve kil o ldığı es-Seyyid İsa Ağa ibn-i All ve es-Seyyid 

.t�.,..i,,ı,Jvv,,./,;,t,/p · 1 ,;.,  ;.;, .l t . ·� , : . .  -f: Mehmed bin Süleyman nam kirnesneler şehadetleriyle 
� , , ·, . • . : /; J :t • - �" �_..:'7.�"/ '-'/.r' ber nehc-i şer''i sabit olan Nur- ı Osmaniyye serbölüği 
�:;;.J:'o�r!,,:W?'ts'-::...l.f/,;ltl/��.r,,.':''.-f':'•�;,,., Mustafa Ağa ibn-i e i-Hiicc Mustafa nam kirnesne mec-

?(�;'!',.C.:,"!.�,.f';.ı� /J /.,./;.,_;.;.1�·",.(,.;(./, l is-i şer' -i şerif ve mahfel-i din-i münlf-i Ahmedl'de ik-

'I)I,)�Oj/r ;),)! • . ("' - -1'. . riir-ı tiimm ve takrlr-i kelam idüp müvekkilüm muma 
•• ', • · .J.:-"'v.-,�lıf/J/.J"�"--f)'-!;�'1 i leyh Mehmed Nebl Ag�a yedinde olan arz-ı hal derlinında ' ;ı r. !� . (• • • .1: - • • • � • ",.J �/.":'!it_--:,�/.J·'�--;-ı('t�ıJ:.,.j./�.l'.j"' müceddeden bii ferman-ı all Havass-ı refi'a kazasına tabi ' 
./,/J -'.,..1(, ,.ı, · ·" .;. • •  ,/ ,/ /. ı k "1 d c b . k . d u ·1.; · .. _ �,,�,.. �.�JJ,JI.;t�i,�JI!!/r·v,- .1v,.:- su yo ı ura arın an e ecı aryesı sınurın a zuncaova 

-��.J."i'P.'.:J : · . . � . .. ,,. : başında Yedinci Mehmed Paşa ve Sefer Ağa lağmları ve 
�.; .L ·• 'JI;;.)�_).�,.;.J- ;f;..,�-_;.., /-''� "'LJ bir tarafı araba tarlkına müntehl olan mevzı 'da kendi (().!/�/.;.! 1111- .; ; • • : / • • • • -- . � . r.J;J/'�.;.4/�tr ..;-• /,jr.-/' malıyla müceddeden beş aded baca hafr ve tahte' l-arz 

\)'-r--- · · · · lağm ü kanavat i le  cem' u tahsil itdürdiği suyını erbab-ı ı 'ı.'t· /ı ı ·ıY' .. .. ... j)' 
miyah ma'rifetleriyle vezn ü ayar ve tahmin-i sahlh i le , .  � 'i.' ,.., 1 ' (} .) • ,,, 

� ;  • 1 . .  ,,... ı l/ \ 1 '  1 r.� . �... . t h " ' td"kl  . d t" k" · ı ' k ' )•'J ., ,_ .  ' · • ,.. �tl · ,ı/ :. b r.  r· a mın ı u e rı n e amrn ve arnı on ı ı masura su · · 'ıl" /�o. ı ı) mevcud bulınmag� la zikr olman iki masura mii-i lezlzi ol  • .; f  
mevzı 'a kar'ib merhum ve  mağfı1run leh Sultan Süleyman 
Han hazretlerinün cami '- i  şer'ifı suyı yolına bi izn i ' l-mü
tevel ll  i lhak u i drac idüp nısf masurasını hakk-ı mecrii 
içün al ıkonulup baki kalan bir buçuk masura ma-i lezlz-i 
mezkurı lağm ü kanaviit ü müsenniitı i le müvekkil- i  mü
şarun i leyh la ziile beyne' l-enam hazretlerine bey' muriid 
eylediğinde mahmiyye-i İstanbul ve mahal l- i  saire cere
yan iden bi ' l-cümle sularun bey' u şira ve h ibe vesair ik
tiza iden senedat-ı şer' iyyeleri su nazırı ve [ser]bölükleri 
ihbar ve ma'rifetleriyle Haslar kad'is ı  huzurında tanzim ve 
senedi ba'de' l -kayd i 'ta olmması bii hatt-ı hümayun-ı 
şevket-makrün şürut-ı m er' iyyesinden oldığına binaen 
zeyl-i kitabda muharrerü' l-esarnl serbölükl er vesair hade
me-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle müvekki lüm mu
ma i leyh Mehmed Neb'i Ağa hafr-ı abar ile cem' u tahsil 
eylediği bir buçuk masura ma-i lezlz-i mezkurı lağm ü 
kanavatıyla müvekkil- i  müşiirun i leyh efendimüz hazret
lerine hibe-i sahlha-i şer' iyye i le bey' u temllk ve veeh-i 
layıkı üzre teslim eylediğinde müvekkil- i  müşarun i leyh 
efendimüz dahi ber minval-i muharrer bi la man i '  ittihab 
ve temel lük ve tesel lüm buyurup fima ba'd bir buçuk ma
sura ma-i lezlz-i mezkurede müvekkilüm muma i leyh 
Mehmed Neb'i Ağa'nun asla ve kat'a alaka ve medhali 
kalmayup vezlr-i müşarun i leyh efendimüz hazretlerinün 
mülk-i mevhubları olmışdur devlet [ü] ikbiil ile diledükle
ri gibi tasarruf buyursunlar didükde gıbbe't-tasdlkı
'ş-şer' - i  ma vaka'a b i ' t-taleb ketb ol ındı . 

F'i 3 Ramazan sene 1 2 1 8  [ 1 7  Aral ık 1 803] 

Şühudü' I-hal : 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
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El-mkc Ahmed Serbölük-i U.lel i  
Es-Seyyid Mehmed Reşld Serbölük-i Saray-ı cedld 
İbnlhlm Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

323/812 Havass-ı refi'a kazası, Küçükköy, Ayarlar mev
kiinden Sultan Süleyman suyoluna mülhak ve Topçular 
mevkiinden Bayram Paşa suyoluna aktarma, Saraç Do
ğan mahallesindeki eve bağlı Ahmet Efendi katmasu
yun maliki Ümmügülsüm Hanım tarafindan İbrahim 
Beye satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Si lahşör İbrahim Beğ 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer bir masura ve bir 
çuvaldız ma-i lezlzün n ısf masurasını İbranlm Ağa'ya bii 
hüccet ba'de' l -bey' işbu mahalle şerh viri ldi .  

Fl 7 M sene 1 229 [30 Aralık 1 8 1 3]  

[Derkenar] Ve n ısf masurasını dahi Feyzullah Efendi'ye 
bii hüccet bey' ancak yedinde bir çuvaldız ma-i l ezlz baki 
kaldığı işbu mahal le şerh viri ldi .  

Fl 7 M sene 1 229 [30 Aralık 1 8 1 3] 

Mahmiyye-i İstanbul'da Şehremini kurbında Serrac Do
ğan mahal lesinde vakı '  bir bab menzi l i le derunına cari 
ma-i lezizün mal ikesi Ümmügülsüm Hanım ibnet-i Os
man i le All tarafından ber veeh-i ati hususa vekll oldığı 
zat-ı mezbureyi arifan All Ağa ibn-i Mehmed ve İbrahim 
Beşe ibn-i Ahmed şehadetleriyle sabit olan Osman Ağa 
ibn-i All mecl is- i  şer'- i  şerif- i  enverde si lahşör-i hazret-i 
şehriyari i şbu ba' isü' l-kitab İbrahim Beğ ibn-i Halil Beğ 
mahzarında bi' 1-vekale i krar-ı tam m ve takrlr-i kelam 
idüp müvekki lem mezburenün işbu yedinde olup bin 
seksen beş senesi Şa'banü' l-mu'azzam'ınun on üçünci 
güni tarihiyle müverrah derkenar olman bir kıt'a hüccetde 
tafsll ü beyan olmdığı üzre asrında Mevküfat başhallfesi 
Ahmed Efendi ibn-i Hüseyin hal- i  hayatında Havass-ı 
refi'a kazasına tab i '  Küçükköy dimeğle ma'rlıf karye kur
bında Akyarlar nam mevzı 'da kendi mal ıyla abar-ı müte
ferrika hafr itdürdiği altı aded ma'mur ve on boş hacalar 
i le cem' u tahsil eylediği bir masura ve üç çuvaldız suyını 
ol  mevzı 'a  karlb merhum ve mağflırun leh Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün suyı yolına bi izni ' l-müte
vel li i lhak u i drac itdürüp nısf masurası hakk-ı mecra alı
konulup baki bir masura ve bir çuvaldızı Tobcı lar nam 
mahallde Süleymaniyye'nün ana yolından tefrlk ve Bay
rampaşa hazretleri suyı yol ına i lhiik u idrac idüp mah
miyye-i mezbüra dahi l  oldukda Fenayı kurbında Çiftete
raziiden erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve menzil- i  
mezbüra icra ve ta'yin idüp ol vechile bir masura ve bir  
çuvaldız ma-i l eziz-i mezküra tedavül-i eyad1 i le mal ik  

209 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

olup menzil- i  mezbur bundan akdeınce mumii i leyh İbra
him Beğ'e feriiğ u tefvlz idüp derunına cari bir masura ve 
bir çuvaldız ma-i leziz-i mezkurı dahi bey' ınuriid eyledi
ğinde Astiine-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden 
cemi' su larun bey' u şirii vesair iktiza iden senediit-ı 
şer' iyyeleri Haslar kadi sı huzurında tanzim ve senedi ba'
de' l-kayd i 'tii olmması bii hatt-ı hüıniiyun şürut-ı mer' iy
yesinden oldığına b inilen hala Hiissa su nazırı aynü' l-a'
yan Mehıned Nebl Ağa tarafından vekil-i müsecce l i  Ket
hudii-yı riih-ı abi el-Hiicc İbrahim Ağa ve Katib-i riih-ı ii
bi Mustafa Efendi ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esami 
serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ına'ri
fetleriyle tarafeynden Icab ve kabuli hiivl şürut-ı ınüfsi
deden ari bey '-i bat-ı sahih-i şer' l  i le bir masura ve bir 
çuvaldız ma-i lezlz-i ınezkurı ınumii i leyh İbrahim Beğ'e 
bin yüz guruş semen-i medfü' ve makbuza bey ' u temllk 
ve veeh-i layıkı üzre tesilm eylediğinde ol dahi ber veeh-i 
ınuharrer iştirii ve temel lük ve tesel lüın ve kabul idüp fi
ınii ba'd bir masura ve bir çuvaldız ma-i leziz mezkurda 
ınüvekkilelerüın ınerküme Üınmügülsüın Hanım'un asla 
ve kat'ii aliika ve medhali kalmayup !ağın ü kanaviitma 
tebe' iyyetle m uma i leyh İbrahim Beğ'ün mülk-i müşteriisı 
ve hakk-ı sırfı olmışdur didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l 
ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı .  

Fi 9 N sene [ 1 ]2 1 8  [23 Aral ık I 803] 

Şühudü' I-hal : 
Fahru' 1-eşbiih Mehıned Ne bl Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
El-Hiicc İbrahim Kethudii-yı riih-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i riih-ı ab 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 

323/813 Havassı refia kazası, Kemerler tarafından Çif
tehavuz suyoluna müllıak İbrahim Efendi katmasuyu
nun, maliki Esman Hanım tarafından Eyüp Ağaya, 
Haydar Paşa kubbesinden ifrazla, Timurhan mahalle
sindeki eve bağfatmak üzere satıldığına dair lıüccet kay
dı. 

[Kenarnotu] Kapan tücciirı Hacı Eyyub Ağa'nun karye-i 
Kemerler 

[Derkenar] İhriic ol ınınışdur. 
F1 1 9  S sene [ 1 ]225 [26 Mart 1 8  1 0] 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ınii-i 
lezlze Başmuhasebe kalemi ketebesinden Çayır katibi 
Ahmed Nuri Efendi şiriien malik oldığını müş' ir istihkii
mı hiivl hüccet i 'tii ol ındığı kaydı biiliisıyla işbu mahalle 
şerh ol ındı. 

F1 5 Ca Sene [ 1 ]250 [9 Eylül  1 834] 
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Mahmiyye-i İstanbul'da Şehsuvar mahal lesinde vakı ' 
menzil derfınına cari zikri ati ma-i lezizün el-yevm mali 
kesi Esma Hanım ibnet-i el-merhum Yazıcı-yı esbak İb
rahim Efendi tarafından ber veeh-i ati husı1sda vekil o ldı
ğı zat-ı ınılma i leyhayı arifan Mustafa Ağa ibn-i Mustafa 
ve İbrahim Beşe ibn-i Hüseyin nam kirnesneler şehadetle
riyle  sabit olan sabit olanı• Mehmed Ağa ibn-i All nam 
kirnesne mecl i s-i şer' - i  hatir-i lazımü't-tevkTrde Kapan-ı 
dakik tüccarlarından işbu sahibü' l-kitab el-Hacc Eyyfıb 
Ağa ibn-i ei-Hacc Süleyman nam kirnesne tarafından ber 
veeh-i ati husfısı tasdika vekil-i mürsel i  Süleyman Ağa 
ibn-i Halll ınahzarında bi ' l -vekale ikrar-ı taınm ve takrir-i 
kelaın idüp işbu ınüvekki lem ınılma i leyha Esma Ha
nım'un yedinde olup bin yüz altmış dokuz senesi Muhar
remü' l-haram'ı gurresi tarihiyle müverrah bir kıt'a keşf 
i ' lamı mantfıkınca müvekkilem ınılma i leyhanun perleri 
Daru ' s-sa'adeti' ş-şerife ağası yazıcısı olan İbrahim Efen
di hal-i hayatında kendi malıyla Havass-ı refi'a kazasında 
Kemerler canibinde hafr u abar''1 ile cem' u tahsil itdürdi
ği üç buçuk çuvaldız suyı ol mevzı 'a  karlb Çiftehavz suyı 
yolına bi izn i '  1-mütevelll  i lhak u idrıle itdürdüp üç hilal 
suyı hakk-ı mecra içün al ıkonılup ma'ada n ısf masura 
ma-i lezizi mahmiyye-i mezbılreye dahi l  oldukda salifü
' z-zikr Şehsuvar mahal lesinde menzil ine ta'yin ve icra i
düp ba'dehı1 fevt oldukda sulbiyye kızı ve hasren varisesi 
müvekki lem ınılma i leyha Esma Hanım'a irsen intikal i
düp irsen mal ik oldığı nısf masura ma-i lezlz-i mezkfırı 
Iağın ü kanavatma tebe ' iyyetıe h ibe murad itıneğle As
tane-i aliyye ve mahall- i  saireye cereyan iden bi ' l-cümle 
sularun bey' u şira vesair iktiza iden sened-i şer' iyyeleri 
su nazırı ve bölükbaşılar ihbar ve ma'rifetleriyle Haslar 
kadi'sı huzurında tanzim ve senedi ba'de' l-kayd i 'ta olm
ması ba hatt-ı hümayıln-ı şevket-makrün şürfıt-ı mer' iy
yesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı aynü' 1-a'
yan Mehmed Nebl Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Ket
huda-yı ralı-ı ab el-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i ralı-ı abi 
Mustafa Efendi ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esaml ev
kaf- ı  selatin-i mazıyye serbölükleri vesair haderne-i ralı-ı 
abiler ihbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabı1li 
havi şürfıt-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı sahih şer'! i le iki 
yüz el l i  guruş seınen-i medfı1' ve makbılza müvekkil-i 
ınılma i leyh e l-Hacc Eyyfıb Ağa'ya bey' u temlik eyledi
ğinde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve 
kabul idüp fima ba'd nısf masura ma-i leziz-i mezkılrda 
ınüvekkilem ınılma i leyha Esına Hanım'un asla ve kat'a 
alaka ve medhal i kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iy
yetle müvekki l- i  ınılma i leyh e l-Hacc Eyyfıb Ağa'nun 
mülk-i ınüşterası olmağla nısf masura ma-i lezlz-i mez-

ı• "sabit olan" mükerrerdir. 
.lll hafr-ı abar 

2 1 1 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZIZ DEFTERLERİ 

kGn mahmiyye-i mezbGrede Haydar Paşa kubbesinden if
diz ve atik yol i le  Timurhan mahallesinde Cabir(?) Efendi 
medresesi ittisalinde sakin oldığı menzil i  derGnına ta'yln 
ve icra eylesün didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l ma vaka'a 
bi ' t-taleb ketb ol ındı . 

Fl ı 6 Şevval sene ı 2 ı 8 [29 Ocak 1 804] 

Şühudü' ı-haı : 
Aynü' l-a'yan Mehmed Nebl Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i ralı-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Halife Çavuş-ı ralı-ı ab 

3231911 Havassı refia kazası, Belgrat köyü, Kirazlı 
havuz yakınından Kirazlı havuz su lağımına mülhak ve 
Haydar Paşa kubbesinden ifrazla Haydar Paşa hama
mma bağlı Abdül/atif Ağa katmasuyunun maliklerinin 
Mehmet Sait Ağa, Mehmet Arif Ağa ve Derviş Mehmet 
Ağa olduğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Hıdır Paşa harnmaını suyı karye-i Belgrad 

Zikri ati harnınarn derGnına cari ma-i lezlzün el-yevm 
malikleri işbu sahibü' l -kitab es-Seyyid Mehmed Sa'ld 
Ağa ve es-Seyyid Mehmed Arif Ağa'ya ve es-Seyyid 

.�;;..: -� Derviş Mehmed Ağa ibnü es-Seyyid el-Hacc İsma'll nam 
-- kirnesneler taraflarından ber veeh-i at'i husGsı takrlre ve-,._;�:/ kllleri o ldığı Mustafa Efendi ibn-i Mustafa İbrahim Beşe 

ibn-i Hüseyin nam kirnesneler ihbarlarıyla mütehakkık 
olan Mehmed Ağa ibn-i İsma'll nam kirnesne mecl is-i 
şer'-i hatir-i lazımü't-tevkirde b i ' l-vekale takrlr-i kelam 
ve ta'bir-i ani ' I-meram idüp müvekkillerüm mezbürGnun 
işbu yedierinde olup sici l latdan muhrec bir kıt'a derke
narda tafsll ü beyan olmdığı üzre mahmiyye-i İstanbul'da 
merhum Haydar Paşa hazretlerinün bina ve ihya buyur
duktan hammam derunına cari ma-i lez!zün maliki olan 
Abdüllat'if Ağa ibn-i Abdullah bin yüz yiğirmi senesi 
Zi ' l-hicce-i şerlfe'sinün yiğirmi dokuzuncı güni Havass-ı 
refi'a  kazasına tabi' su yol ı  kuralarından Belgrad karyesi 
sınurında Kirasl ıhavz'un kıble canibinde atik baca ve 
lağmları harab ve mu 'attal oldukda tarih-i merküınede 
ta'mlr ü termlm idüp hası l  olan suyını erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle vezn ü ayan31 ve tahmin-i sahih i le tahmin 
eyledüklerinde tarnın ve kami l  ve revan beş masura su 
mevcüd olup ma-i lezlz-i mezkfirı ol mevzı 'a karlb ka
dlmden cereyan eylediği havz-ı mezkGr lağmına bi iz
n i ' l-ınütevel ll i lhak u idrac idüp bir masura ve bir hi lal 
suyı hakk-ı mecra içün alıkonılup baki üç masura ve üç 
çuvaldız ve bir hilal suyı mahmiyye-i ınezbüra dahi l  ol-

31 ayar 
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vass-ı refı'a kazasına tabı '  su yol ı  kuralarından Belgrad · : _v r-;"i/ r.�,f,·"-<.,..,--"!'d yly-.)!t 
karyesi sınurında Kirasl ıhavz'un kıble canibinden atik ba- �� �;� 'rP' ;,-/� ; .. ...,�.;,;,J:(_,...;.,/1 
calarda hası l  üç masura ve üç çuvaldız ve bir hi lal ma-i .. _ -:---._ 
lezlz havz-ı merküm suyı lağmına idhal olınup mahmiy- r� '- ------

ye-i mezbfıra dahi l  oldukda Haydar Paşa kubbesinden if-
raz ve müvekkilfın-ı mezbfırfın es-Seyyid Mehmed Sa'ld 
Ağa ve es-Seyyid Mehmed Arif Ağa ve Derviş Mehmed 
Ağa'nun mutasarrıf oldukları harnmam-ı merküm derfını-
na hala cari ve mevcfıd oldığını her biri bi ' l-icma' ve' l-it-
tifak ala tarikı 'ş-şehade haber virmeleriyle vakı 'u ' l-hal 
hıfzen l i ' l-makal işbu vesika-i enlka ketb ve l i  ecli ' s- se-
ned müvekki lun-ı mezbfırfın yedierine i ' ta ol ındı. 

Fl 1 6  Şevval sene 1 2 1 8  [29 Ocak 1 804] 

Şühfıdü' I -hai : 
Sabıkfın 

3231912 Havassı refia kazası, Ayvat köyü, Bakraç dere
den Kara İbrahim Paşa ve Hacı Odabaşı suyolları ile 
Uzunca kemere mülhak katmasudan müfrez suyun, 
malikleri tarafindan İbrahim Ağaya, Çukurçeşme mes
leğinden ifrazla Bezzazı cedid mahallesindeki eve 
bağiatmak üzere satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] İzmirli el-Hacc İbrahim Ağa'nun karye-i 
Ayvadl ı  

Darü' l-hiliifeti ' l-al iyye Kostantıniyye e l-mahmiyyede 
Divoğlı çeşmesi kurbında bir bab arsa derfınına cari zikri 
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· . ,t.;,ı,ıf'J.-:;' .. h'r. ' ) 

İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERi 1 MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

atı ma-i lezizün maliki  iken bundan akdem vefat iden hil
eegan-ı Divan-ı hümayundan İsma'll İsmet Efendi ibn-i 
Ahmed Efendi'nün hallle-i menkuha-i metrı1kesi Emetul
lah Hanım ibnet-i Hafız Mustafa Efendi i le sulbiyye ke
blre kerlmeleri Hadlee ve Hibetullah Hanımiara münha
s ıra olan on altı sehmün iki sehmi muma i leyha Erne
tuilah Hanım'a ve yedişer sehmi muma i leyha Hadlee ve 
Hibetullah Hanımiara isabeti ba'de't-tahakkukı ' ş-şer'l 
muma i leyhim Emetul lah ve Hadice ve Hibetul l ah hanım
lar taraflarından ber veeh-i ati hususda vekll oldığı zat-ı 
muma i leyhimi arifan Mustafa Ağa ibn-i el-Hacc Mustafa 
ve İsma'll Beşe ibn-i Ahmed nam kirnesneler şehadetle
riyle sabit olan Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin nam ki
mesne mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkfrde Mısır tüc
carlarından işbu ba'sü ' l-kitab İzmirli ei-Hacc İbrahim E
fendi ibn-i ei-Hacc All mahzarında bi '  1-vekale ikrar-ı 
tarnın ve takrir-i kelam idüp işbu Haslar mahkemesi si
ci l latından muhrec bir kıt'a derkenarda muharrer Ha
vass-ı refı'a kazasına tab i '  Ayvad nam karye kurbında 
Bakrac deresinde kain lağm ve bacalarda hası l  olan ma-i 
lezlzi Kara İbrahim Paşa ve Hacı odabaşı suları lağmına 
ve andan Uzunca kemere mülhak olan sudan müfrez nısf 
masura ma-i lezlzi sabıka Kethuda katibi Ham Efendi 
ibn-i e l-Hacc İbrahim ve Fatıma Hanım ibnet-i Süleyman 
Beğ'den iştira idüp ol dahi arsa-i mezkura icra ve ta'yin 
itdükden sonra müvekkil lerüm mı1ma i leyhün mı1risleri 
müteveffa-yı muma i leyh isma'll İsmet Efendi malik ve 
mutasarrıfı iken fevt oldukda müvekki l lerüm muma i ley
hime mevrus olmağla irsen malik o ldukları n ısf masura 
ma-i leziz-i mezkurı lağm ü kanavatma tebe' iyyetle bey' 
murad eyledüklerinde Astane-i aliyye ve mahall - i  saireye 
cereyan iden bi ' l-cümle sularun bey' u şira vesair iktiza 
iden senediltı Hassa su nazırı ve bölükbaşı ları ihbar ve 
ma' rifetleriyle Haslar kadi sı huzurında tanzim ve senedi 
ba'de' l-kayd i 'ta olmması ba hatt-ı hümayun şürut-ı mer
' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı aynü
' 1-a'yan Mehmed Nebl Ağa tarafından vekil-i müseccel-i 
şer'lsi Mustafa Efendi ve Tahtakal 'a suyolcısı Mehmed 
Sadık Halife vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'ri
fetleriyle nısf masura ma-i lezlz-i mezkurı lağm ü kana
vatma te be' iyyetle merküm el-Hacc İbrahim Ağa'ya iki 
yüz el l i  guruş semen-i medfı1' ve makbı1za bey ' u temllk 
eyledüklerinde ol dahi ber minval-i muharrer iştira ve 
temel lük ve kabul eylediğİnden sonra n ısf masura ma-i 
lezlz-i mezkı1rda müvekkil lerüm mı1ma i leyhi m  Hablbe 
Hanım ve Hadlee ve Hibetullah hanımlarun asla ve kat'a 
alaka ve medhalleri kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iy
yetle mezbı1r e l-Hacc İbrahim Ağa'nun mülk-i müşteriisı 
oldukdan sonra nısf masura ma-i l ezlz-i mezkurı Çukur
çeşme mesleğinden ifraz ve cedld yol i le  Bezzaz-ı cedld 
mahall esinde menzil inde icra ve ta'yln eylesün didükde 
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gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a  b i ' t-taleb ketb a l ındı .  
F1 2 Zi ' l-ka'dei' ş-şerife sene 1 2 1 8  [ 1 3  Şubat 1 804] 

ŞühCıdü' I-hai :  
Mehmed Nebi Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
İbrahim Halife ÇavCış-ı rah- ı  ab 
Mehmed Sadık Haderne-i Tahtakal 'a 
İsma'il Halife Haderne-i Yeni Cami ' 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasafya 

323/913 Havass-ı refi'a kazası, Belgrat köyü, Domuz 
dere mevkiinden Kırkçeşme suyoluna mül/ıak Yusuf 
Efendi katmasuyundan ifrazla Kumkapı yakınında İb
ralıim Paşa (Mulısine Hatun) mahallesindeki eve bağlı 
suyun, maliki Şemsettin Bey tarafindan Ketlıüdazade 
Mehmet Sadık Efendiye satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Kadiasker Kethudazade'nün karye-i Bel
grad 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde muharrer bir masura ve bir  
buçuk çuvaldız ma-i Ieziz ma-i I eziz12 Beğl ikci Ali Rıza 
Efendi'ye bey' al ındığı ba hüccet işbu mahalle şerh viril
d i .  

F1 19  B sene 1 246 [3 Ocak 1 83 1 ]  

Daru' s-saltanati' 1-al iyye Kostantın iye el-mahmiyye h ı  sm 
ebvabından Kumkapu kurbında İbrahim Paşa nam-ı d iğer 
Muhsine Hatlin mahallesinde vakı '  vakf menzi l-i kebir 
derCınına cari zikri ati ma-i lezizün el-yevm maliki  Der
gah-ı ali kapucıbaşlarından hala MirahCır-ı hazret-i şeh
riyari u mdetü ' l-emacid ve' l-ekarim cami 'u ' l-mehamid 
ve' l-mekarim sa 'adetlü semahatlü Şemseddin Beğ ibn-i 
el-merhum Ratib Ahmed Paşa hazretleri taraf-ı bahiri
' ş-şereflerinden ber veeh-i ılti husCısı ikrar ve i ' ta-i hüccet 
vekil a ldığı ei-Hacc İsma'il Ağa ibn-i Mehmed ve Meh
med Arif Ağa ibn-i ei-Hacc Mehmed nam kirnesneler şe
hadetleriyle sabit olan es-Seyyid Abdurrahman Ağa ibn-i 
Salih nam kirnesne mecl is-i şer'- i  hatir-i lazımü't-tevklr
de işbu kitab-ı müstetab yed-i kerimanelerine vası l  ve h i
tab-ı belağat sıhhat-nisabı harni l  hala revnak-efza-yı 
sadr-ı Anadolı a' le mü' 1-ulemai ' 1-mütebahhirln efdalü
' 1-fudalai ' l-müteverri ' ln i lmü' P1-i l m  ve' l-hüda menarü
' 1-fazl ve ' t-tüka zü' l-kadri ' r-refi' semahatlü fazlletlü ina
yetlü Ketbudazade Mehmed Sadık Efendi ibn-i el-mer
hum el-mebrı1r Osman Efendi hazretleri taraf-ı alilerin
den zikri ati husus-ı meymenet-mahsı1slarmı tasdika ve
kil-i mu 'teber-i şer'lieri e i-Hacc İs ma 'il Ağa ibn-i Yahya 
mahzarında bi ' l-vekale ikrılr-ı tarnın ve takrir-i kelam 
idüp müvekkilüm mCıma i leyhün işbu yedinde olup bin 

32 "ma-i lezlz" mükerrerdir. 
33 a'lemü ' l  

2 1 5  
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZIZ DEFTERLERİ 

iki yüz on altı senesi Cumade' l-ı1Hi'sınun yiğirmi doku
zuncı güni tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccetde tafsll ü 
beyan olmdığı üzre merhum Yusuf Efendi hal-i hayatında 
bin doksan sekiz senesi Havass-ı refi'a kazasında Kemer
ler canibinde Belgrad karyesi  haricinde Domuz deresi 
nam mahallde abar-ı müteferrika hafr itdürdiği üç masura 
suyını merhum ve mağfiret-nişan Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün Kırkçeşme suyı lağmına bi izn i ' l-mütevelli' 
i lhak u idrilc itdürdiği üç masura ma-i leziz-i mezkı1run 
bir masurasını  salifü' z-zikr menzi l  bağçesi derunına ve 
ma'adasını İbrahim Paşa cami'- i  şerlfi şadırvanına ba'de
' t-ta'yin mürur-ı ezmine ile ma-i leziz-i mezkı1run bacala
rı hariib ve ma-i mezbur küll iyyen münkat ı '  olup ba'dehu 
lağmları ve bacaları ba'de't-ta'ınlr ve' l-keşf erbab[-ı mi
yah] ma'rifetleriyle vezn ol ındukda tarnın ve kami l  iki 
masura ve buçuk su mevcud bul ınup yine kadiınl üzre 
Kırkçeşme lağmına ba'de' l-i lhak nısf masurası hakk-ı 
mecra içün al ıkonulup bakT kalan bir buçuk masura ve 
buçuk çuvaldız suyun nısf masurası şiidırvan-ı merküme 
ve bir masura ve buçuk çuvaldızı dahi menzil-i mezkı1r 
derunmda bağçeye ta'yln ve icra ol ındukdan sonra zikr o
l ınan bir masura ve buçuk çuvaldız ma-i lezize tedavül -i 
eyadi i le malik ve mutasarrıf olan sabıka Şıkk-ı evvel 
defterdan Recai Halil Efendi ibn-i Mustafa Efendi bii 
hüccet mutasarrıf iken fevt oldukcia taraf-ı devlet-i c ihan
dariden müvekkilüm ınılma i leyh Şemseddln Beğ'e ihsan 
ve temllk ol ınup anlar dahi menzi l-i mezkurı müvekkilüm 
müşarun i leyh efendi hazrederine bii re'y-i  mütevelli' fe
rağ u tefvlz idüp derunına cari bir masura ve buçuk çu
valdız ma-i lezlz-i mezkurı dah i bey' murad eylerlüklerin
de Astane-i aliyye ve mahall - i  saireye cereyan iden bi
' I-cümle su lanı n bey' u ş ira vesair iktiza iden senediltı 
Hassa su nazırı ve bölükbaşı lar i hbar ve ma'rifetleriyle 
Haslar kadisı huzurında tanzim ve senedi ba'de' l -kayd i ' 
ta olmması bii hatt-ı hümiiyun-ı şevket-makrun şürut-ı 
mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hiissa su nazırı ay
nü' l-a'yiin Mehmed Nebi Ağa tarafından vekil-i müsec
celi Katib-i riih-ı abi Mustafa Efendi ve Laleli serbölüği 
el-Hiicc Ahmed Ağa ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esa
mi evkaf-ı seliitin-i  salife serbölükleri vesair haderne-i 
ralı-ı abiler ihbar ve ma' rifetleriyle bir masura ve buçuk 
çuvaldız suyı lağm ü kanaviltına tebe' iyyetle tarafeynden 
Icab ve kabuli  havi şürut-ı müfsideden ari bey '-i bat-ı sa
hlh-i şer'i ile müvekkilüm müşarun i leyh efendi hazretle
rine beş yüz guruş semen-i medfı1' ve makbı1za bey' u 
temllk ve veeh-i layıkı üzre teslim eyledüklerinde anlar 
dahi iştira ve temellük ve tesel lüm ve kabul buyurup 
lağm ü kanaviltına tebe ' iyyetle bir masura ve buçuk çu
valdız ma-i l eziz-i mezkı1rda müvekkilüm ınılma i leyh 
Şemseddln Bey'ün asl a  ve kat 'a  alaka ve medhali kalma
yup lağm i.i kanavatından mikdar-ı mu 'ayyen hissesine te-
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be ' iyyetle  müvekki l - i  müşarun i leyh efendi hazretlerinün 
mülk-i müşteriisı ve hakk-ı sarihleri olmışdur sa'adet ve 
ikbal i le tasarruf buyursunlar didükde gıbbe't-tasdikı
' ş-şer'i ma vaka'a bi 't-taleb ketb ol ındı .  

Fi 9 Zi ' J-ka'de sene 1 2 1 8  [20 Şubat 1 804] 

Şühfıdü' I-hai : 
Mehmed Nebi Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Mehmed Reşid Serbölük-i Saray-ı cedld 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Laleli 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 

32311011 Havassı refia kazası, Kömürcü Belgrat köyü, 
Öküz dere mevkiinden Kırkçeşme suyoluna mü/hak, 
Kasap İvaz mahallesindeki eve bağlı Zağaretbaşı Ali 
Ağa katmasuyunun malikinin Mehmet Emin Efendi ol
duğuna dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Viiiide imareti bina emini suyı karye-i Kö
mürci Belgrad 

Darü' 1-hiliifeti ' 1 -al i yy e Kostantın i yy e e l  -m ah mi yy ed e 
Kassab İvaz mahal lesinde vakı ' bir bab menzil arsası ile 
deri'ınına cari zikri ati ma-i lezizün maliki olup sabıka 
Şam-ı şerif payesiyle mümtaz buyurılan işbu kitab-ı sıh
hat -nisabun hiifızı umdetü' 1-mevaliyi ' 1-izam zübdetü
' 1-fudalai ' l-fıham Hiifız Mehmed Emin Efendi ibn-i 
el-merhum Mustafa Efendi taraf- ı meymenet-mahsfısları
nı takrlre vekil-i müseccel-i şer'lieri Süleyman Ağa ibn-i 
Halil mecl is-i şer'-i hatir- i lazımü't-tevklrde bi' l-vekale 
takrlr-i kelam ta'bir-i ani ' I-meram idüp Haslar mahkeme
si sici liatından ınuhrec bir kıt'a derkenarda tafsll ü beyan 
olmdığı üzre asrında Zağracıbaşı All Ağa ibn-i Yusuf Ha
vass-ı refı'a kazasına tab i '  Kömürci Belgrad karyesi hu
dudı sınurında kimesnenün mülkine ittisalden ari ceva
nib-i erba'ası Öksüzdere dimeğle ma' rfıf viidlde kendi 
mal ıyla abar-ı müteferrika hafr ve tahte' J-arz taş lağm ü 
kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği suyın ı  ol mevzı ' a  karib 
Kırkçeşme suyı lağmına bi izn i ' l-mütevelli i lhak u idrilc 
itdürdüp hakk-ı mecriidan ma'ada bir buçuk masura 
suyını ınarrü'z-zikr Kassab İvaz mahallesinde menzile  
ta'yln ve icra idüp ba'dehu tedavül-i eyadi i le  hacegan-ı 
Divan-ı hümayfından Osman Efendi ibn-i Mehmed'e ve 
zevcesi Ayişe Hanım ibnet-i Hüseyin arsa-i mezkur i le 
derunına cari bir buçuk masura ma-i lezlzi lağm ü ka
navatına tebe' iyyetle bi' l-iştirak mal ik ve ınutasarrıf iken 
düyGnı terekelerinden ezyed oldukları halde müte'akıben 
fevt olduklarında terekelerini kabz ve düyfın-ı müsbite
lerini edaya başka başka bii hüccet vasileri vesair erbab-ı 
garlm ma' rifetleriyle arsa-i mezkure i le bir buçuk masura 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

ma-i lezlz- i mezkurı lağm ü kanaviitma tebe' iyyetle sarraf 
taifesinden Yanaki veled-i Panayot zimmiye bii hüccet 
bey ' u temllk eyledüklerinde ol dahi temel lük ve kabUl 
eylediğİnden sonra mersum Yanaki zimmi bir buçuk ma
sura ma-i leziz-i mezkurun nısf masurasını  bin iki yüz üç 
senesi Recebü' l-ferd'inün y iğirmi beşinci güni hacegan-ı 
Divan-ı hümiiyundan Mustafa İsmet Efendi ve kainva
l idesi Efriiyin Kadın'a ale ' l-iştiriiki ' s-seviyy bey ' idüp an
lar dahi Aksaray civarında Cerriih Paşa cami ' - i  şerlfı kur
bında menzi l lerine icrii ve ta'yln eyledüklerinden sonra 
mersfım Yanaki zimml[ye bey ' ]  ol ınan arsa-i mezkure i le  
derunına cari baki kalan b ir  masura ma-i leziz-i mezkurı 
lağm ü kanavatma tebe' iyyetle müvekki lüm mfımii i leyh 
Mehmed Emin Efendi'ye bii hüccet bey ' u temllk eyledi
ğinde anlar dahi temel lük ve kabul buyurup lakin mii-i 
leziz-i mezkfırun müstakı l len hücceti olmamağla erbab-ı 
vuküfdan sual ve hakikati üzre yed-i kerimanelerine kı
bel-i şer'den hüccet i ' tii olmmak matlfıblarıdur d idükde 
hakikat-ı hal vekil-i mezbı1run biilada takrir u beyan ve 
şerh u a'yiin eylediği vech üzre aldığından ma'adii Astii
ne-i aliyye ve mahall- i  siiireye cereyan iden cemi' sularun 
bey' u ş ira vesair iktiza iden sened-i şer' iyyeleri Hiissa su 
nazırı ve bölükbaşıları ihbar ve ma'rifetleriyle Haslar ka
disı huzurında tanzim ve senedi ba'de' l-kayd i 'tii olmmak 
bii hatt-ı hümiiyun şürut- ı mer' iyyesinden oldığına binilen 
hala Hiissa su nazırı fahru' l -eşbiih Mehmed Nebl Ağa ta
rafından vekil-i müsecceli Kethudii-yı riih-ı iibl el-Hacc 
İbrahim Ağa ve Katib-i riih-ı iibl Mustafa Efendi ve Aya
sofya serbölüği es-Seyyid İsa ve zeyl-i sahifede muhar
rerü' 1-esiimi evkaf-ı seliitin-i mazıyye serbölükleri vesiiir 
haderne-i rah-ı abiler l i ecli ' l-ihbar meclis- i  şer'a hiizırun 
olup eseri' l-istişhiid fi' l-hakika Zağracıbaşı All Ağa ibn-i 
Yusuf Havass-ı refi'a kazasına tabi ' Kömürci Belgrad 
karyesi s ınurında kimesnenün mülkine ittisalden iirl ce
vanib-i erba'ası Öksüzdere d imeğle ma'rlıf viidlde kendi 
miilıyla abiir-ı müteferrika hafr ve tahte' l -arz !ağın ü ka
navat i le  cem' u tahsil itdürdiği suyını ol mevzı ' a  karlb 
Kırkçeşme suyı lağmına b i  izn i ' l -mütevel ll i l hak idüp 
hakk-ı mecriidan mii'adii bir buçuk masura suyını siili
fü' z-zikr Kassab İvaz mahal lesinde menzi l i  derfın ına icrii 
ve ta'yin idüp ba'dehu ve menzil-i mezkur muhterik olup 
arsa-i hal iye kaldıkda tediivül-i eyadi ile hacegan-ı DI
van-ı hümiiyfından Osman Efendi ve zevcesi Ayişe Ha
nım ale ' l- iştirak malikler iken müte' iikıben fevt oldukla
rında düyun-ı müsbitelerini ediiya vasileri ve erbab-ı ga
rlm ma'rifetleriyle  Sarraf Yanaki zirnıniye bey' idüp ol 
dahi ma-i leziz-i mezburun n ısf masurasını ifriiz ve 
hacegan-ı Divan-ı hümiiyundan Mustafa İsmet Efendi ve 
kiiinvalidesi Efriiyin Kadın'a bey' u temllk idüp arsa-i 
mezkur i le  baki kalan bir masura ma-i lezizi müvekkil- i  
mumii i leyh Hiifız Mehmed Emin Efendi hazretlerine 
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bey ' u temllk idüp ol vechile arsa-i mezkfıre i le derfınına 
cari bir masura ma-i lezlz mülk-i müşteriilan ve hala ma-i 
leziz-i mezkfın arsa-i mezkfıra cari ve mevcfıd oldığını 
her biri bi' 1- icmii' ve' I-ittifak ala tarik ı' ş-şehiide haber 
virmeleriyle vakı 'u ' l-hiil h ıfzen l i ' l-makal işbu ves!ka 
ketb ve l i  eel i '  s-sened müvekkil- i  mu ma i leyh yedi ne i ' ta 
o l ındı . 

Fl gurre-i Zi' l -ka'de sene 1 2 1 8  [ 1 2  Şubat 1 804] 

Şühudü' I-hal : 
Siibıkün 

32311012 Havass-ı refi'a kazası, Bergos köyü yakının
dan Kırkçeşme suyoluna mü/hak, Ayasofya kuhhesiden 
ve Kasaphaşı terazisinden ifrazla Elvanıade mahalle
sindeki eve bağlı suyun, maliki Hasan Şakir Bey tara
fim/an Hüseyin Ağaya satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Karye-i Bergos 

[Derkenar] Vezir Karakulağı Şiikir Beğ'ün Nizam-ı ce
dld duhiinlsi ei-Hiicc Hüseyin Ağa'ya bey' eylediği hüc
cetdür. 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkfır nısf masura ma-i 
lezlze es-Seyyid Hüseyin Reşid Efendi şiriien malik al
dığını müş' ir istihkamı hiivl hüccet i ' tii ol ınmağla bu tak
dirce işbu hüccet kül l iyen tehi kı l ındığı işbu mahalle şerh 
virildi .  

Fl 1 5  M sene I 240 [26 Ağustos 1 824] 

Diirü' 1-hiliifeti '  1-al iyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Hiice Paşa kurbında Elvanziide mahallesinde vakı'  bir 
bab menzil i le derlınına ciirl ma-i lezi'zün maliki  hala 
Sadr-ı a'zam karaku lağı Hasan Şakir Bey ibn-i Mahmud 
Beğ ibn-i el-merhum Ahmed Paşa tarafından ber veeh-i 
iiti hususa vekll oldığı Haseki Mehmed Sa'ld Ağa ibn-i 
Halil ve Hüseyin Ağa ibn-i Ali nam kimesneler şehıldet
leriyle sabit olan es-Seyyid Mehmed Ağa ibn-i es-Seyyid 
Mehmed nam kirnesne mec li s-i şer' -i hatir-i lazımü 't-tev
kTrde hala Devlet-i al iyye darnet fı h ıfzı 'r-rabbiinlde İ
rad-ı cedld defterdan devletlü inayetlü atOfetlü İbrahim 
Efendi hazretlerinün duhiinibaşısı h ıdmetiyle şeref-yiib 
buyrulan işbu kitab-ı sıhhat-nisiibun hiifızı ei-Hiicc Hüse
yin Ağa ibn-i Ebubekir mahzannda bi ' l-vekiile ikriir-ı 
tarnın ve takrlr-i keliim idüp müvekki1üm mumii i leyhün 
i şbu yedinde olup bin iki  yüz on yedi senesi Cumiide' I-a
h ir'inün on beşinci güni tarihiyle müverrah bir kıt'a hüc
cetde tafs'il ü beyan olmdığı üzre zikri ati ma-i Iezi'zün 
menba' ı  olup Havass-ı refı'a kazasına tab i '  Bergos kar
yesi kurbında Devecioğlı bostanı ve İbrahim Hanzade su-

2 1 9  
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

yı ve Paşa kemeri beynlerinde has ı l  müctemi '  olup As
tane'ye cari Kırkçeşme suyı yolına bi izn i ' l-mütevell i  
hakk-ı mecra-dan ma'ada i lhak o lman beş çuvaldız ma-i 
leziz tedavül- i  eyadi i le Fatıma Hatfın ba hüccet malike 
ve mutasarrıfe olup ol dahi n ısf masurasını  erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle ifraz ve müvekkilüm ınılma i leyh Hasan 
Şakir Beğ'e iki yüz e l l i  guruş serneo-i medfı1' ve mak
bı1za bey' u temlik itdükde ol dahi iştira ve temel lük idüp 
nısf masura ma-i leziz-i mezkfırı Ayasofya kubbesinden 
tefrik ve Paşakapusın'da baş terazlıden El vanzade cami ' -i 
şerifı kurbında Kassabbaşı terazlısine cari ve andan er
bab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve cedid yol i le  menzil- i  
mezbı1ra icra ve ta 'yin itdükden sonra menzil - i  mezbfırı 
müvekkilüm ınılma i leyh Hasan Şakir Beğ ba re'y- i  mü
tevel l i  el-Hacc Hasan Ağa'ya ferağ u tefviz idüp derfınına 
cari n ısf masura ma-i leziz-i mezkfırı dahi bey' murad ey
lediğinde mahmiyye-i mezbı1reye cari b i ' l-cümle sularun 
bey' u şira vesair iktiza iden senedi su nazırı ve bölük
başılar ihbar ve ma'rifetleriyle Haslar kadisı huzurında 
tanzim ve senedi ba'de' l -kayd i ' ta olmması şürfıt-ı mer
' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı fahru
'1-eşbah Mehmed Nebi Ağa tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve zeyl-i sahi
fede muharrerü' l-esami evkaf-ı selatin-i mazıyye serbö
lükleri haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tara
feynden icab ve kabfıli  havi şürfıt-ı müfsideden ari bey'- i  
bat-ı sahih şer'i i le n ı  sf masura ma-i leziz-i mezkfırı !ağın 
ü kanavatma tebe'iyyetle iki yüz e l l i  guruş serneo-i med
m' ve makbı1za mu ma i leyh e i-Hacc Hüseyin Ağa'ya 
bey ' u temlik eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer i ş
tira ve temellük ve kabul idüp fima ba'd derun-ı menzil-i 
mezkfıra cari n ısf masura ma-i leziz-i merkürnda müvek
kilüm mfıma i leyh Hasan Şakir Beğ'ün asla ve kat 'a alaka 
ve medhal i kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle mu
ma i leyh ei-Hacc Hüseyin Ağa'nun mülk- i  müşterası ve 
hakk-ı sırfı olmışdur didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i ma 
vaka'a bi- 't-taleb ketb olındı .  

Fi 20 Recebü' l-ferd sene 1 2 1 8  [5 Kasım 1 803] 

ŞühCıdü ' I-hai : 
Rab-ı abiler 

323/1111 Havass-ı re.fi'a kazası, Çınarlı çeşme yakı
nında, Nasuh Paşa mevkiinden Musahip Paşa ve Sultan 
Süleyman suyollarına mü/hak Mimarbaşı Hüseyin Ağa 
katmasuyundan müfrez suyun, maliki Fatma Hatun ta
rafından İbrahim Ağaya, Seyfullah Ağa suyu mesleğin
den ifrazla Molla Gürani mahallesindeki eve bağiatmak 
üzere satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Çınarlıçeşme'de yoğurdcıbaşınun 
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[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkfır nısf masura ma-i 
lezlze malik  olan es-Seyyid el-Hacc İbrahim Ağa vefat 
idüp Yereselerine ba 'de' )-meVrUS Yereseleri dahi ma-i )e
ZJZ-i mezbfırı derfınına cari oldığı bir bab menzi liyle 
ma'an hassa hasekilerinden hala Yeniçeri ağası kara Ku
lağı Hüseyin Ağa bin Ali'ye beynlerinde ma' lfım semen-i 
makbuza ba hüccet-i şer'l bey' u temllk idüp bu takdirce 
işbu hüccet ki.i l l iyen tehl ve battala keşide kı l ındığı işbu 
mahalle şerh virildi . 

Fi 6 min Şa'ban sene 1 228 [4 Ağustos 1 8 1 3] 

Astane-i aliyye ve mahall- i  saireye cereyan iden cemi' 
sularun bey' u şira ve iktiza iden senedatı Hassa su nazırı 
ve bölükbaşı ları ihbar ve ma'rifetleriyle Haslar kadisı e
fendi huzurunda tanzim ve senedi ba'de ' l-kayd i 'ta olm
ması ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrfın şürfıt-ı mer' iy
yesinden oldığma binaen hala Hassa su nazırı aynü' l-a'
yan Mehmed Nebi Ağa tarafından vekil-i müsecceli Ket
huda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i ralı-ı a
bi Mustafa Efendi ve zeyl-i vesikada muharrerü' l-esami 
evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair haderne-i 
rah-ı abiler hazırfın oldukları halde zikri ati ma-i lezizün 
ba hüccet malikesi Fatıma Hatfın ibnet-i Mehmed tarafın
dan ber veeh-i ati hususa vekll oldığı zat-ı mezbfıreyi 
arifao İbrahim Ağa ibn-i Osman ve Isa Ağa ibn-i Ali Ağa 
nam kirnesneler şehadetleriyle sabit olan Mustafa Ağa 
ibn-i Mustafa nam kirnesne mecl is-i şer'-i şerif-i enverde 
hala Yoğurdcılar kethudası işbu sahibü' l-kitab es-Seyyid 
el-Hacc İbrahim Ağa i le es-Seyyid Ali tarafından zikri 
cal husfısı tasdika vekil-i mürseli Süleyman Ağa ibn-i 
Halil nam kirnesne mahzarında bi ' l -vekale ikrar-ı tamm 
ve takrir-i kelam idüp müvekkilem mezbfırenün işbu 
yedinde olup bin iki yüz yedi senesi Cumade' l-ahir'inün 
on i kinci güni tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccetde tafsll 
ü beyan olmdığı üzre asrında Mi'marbaşı Hüseyin Ağa 
Havass-ı refı'a kazasında Çınarlıçeşme kurbında Nasfıh 
Paşa nam mevzı 'da kendi malıyla abar-ı müteferrika hafr 
ve tahte' l -arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği 
suyını ol mevzı 'a karib Musahib Paşa suyı yol ına andan 
merhum ve mağffirun leh Sultan Süleyman Han hazretle
rinün suyı yolına bi izni ' l-mütevel li i lhak u idrac itdürdüp 
hakk-ı mecradan ma'ada bir masura ve üç çuvaldız suyı 
Mir-i miran Ebubekir Paşa'ya bey' idüp ol dahi İstan
bul 'da Katib Muslihiddin mahallesinde menzil inde İcra ve 
ta'yin idüp ba'dehu bir masura ve üç çuvaldız ma-i lezize 
tedavül- i  eyadi i le Dergah-ı ali yeniçerileri ocağı turna
cı larından Sal ih Ağa mal ik ve mutasarrıf iken müvek
ki lem mezbfıre Fatıma Hatfın'un zevci Dergah-ı ali ge
düklülerinden Halil Ağa ibn-i Musa'ya bey ' u temlik idüp 
ol dahi mal ik oldığı bir masura ve üç çuvaldız suyınun 
nı sf masurasını erbab-ı miyah ma 'rifetleriyle ifraz ve 
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!ağın ü kanavatma tebe' iyyetle müvekki lem mezbureye 
bey ' u temllk eylediğinde ol dahi temellük ve kabul idüp 
ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkurı bir mahalle 
ta'yin ve icra itmeğle mülk-i müşterası olan nısf masura 
ma-i leziz-i mezkurı hazın1n-ı mezbCırCın ihbar ve ma'ri
fetleriyle tarafeynden l'cılb ve kabul i  havi şürCıt-ı müf
sideden ari bey '- i  bat-ı sahih-i şer' - i  i le müvekkilem mu
ma i leyh el-Hacc İbrahim Ağa'ya altı yüz guruş semen-i 
medfU' ve makbuza bey ' u temllk eylediğinde ol dahi ber 
veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp fima 
ba'd nısf masura ma-i leziz-i mezkurda müvekk ilem mez
bure Fatıma HatCın'un asla ve kat 'a alaka ve medhali kal
mayup !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle müvekki l-i mezbur 
es-Seyyid el-Hacc İbrahim Osman'un mülk- i  müşterası 
oldukdan sonra nısf masura ma-i leziz-i mezkCırı Süley
maniyye cami ' -i şerifı kurbın da tirnarhane köşesinde kain 
Seyfullah Ağa'nun suyı mesleğinden erbab-ı miyah ma' 
rifetleriyle ifraz ve civarında Molla Gürani mahal lesinde 
vakı'  menzi l  derCınına icra ve ta'yin eylesün d idükde gıb
be' t-tasdikı 'ş-şer'i ma vaka'a b i ' t-taleb ketb a l ındı .  

Fı 2 1  Zi ' l -ka'de 1 2 1 8  [3 Mart 1 80:4] 

ŞühCıdü' I-hal : 
Mehmed Nebi Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
İbrahim ÇavCış Halife-i dih-ı abi 
Hasan Halife Haderne-i rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 

32311112 Kırkçeşme suyundan hattı lıümayun ile Der
viş Mehmet Paşaya ilısan olunan sudan ifrazla, Nev
belhane yakınında, Karaki Hüseyin Çelebi mahallesin
deki eve bağlı Derviş Mehmet Paşa vakfına ait suyun, 
mutasarrifı Mehmet Emin Ağa tarafından Hafize Ka
dınajerağ olunduğuna dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Hafize Kadın'un 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkCır nısf masura ma-i 
lezlzün mllikesi Hafize Hatun Hammamizade e l-Hacc 
Mehmed Emin Ağa'ya bey' olmdığı Katibzade mahalle
sinde menzil ine icraya hüccet tahrir ol ınup işbu mahalle 
şerh viri ld i .  

Fi  23 Muharrem sene 1 226 [ 1 7  Şubat 1 8 1 1 ]  

Darü' 1-h i lafeti '  I-al i yy e Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Hace Paşa'da Nevbethane kurbında Karaki Hüseyin Çe
lebi mahallesinde vak ı '  bir bab vakf menzi l derCınına cari 
zikri ati ma-i l ezlzün b i ' l- icareteyn mutasarrıfı Za'im 
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es-Seyyid el-Hacc Mehmed Emin Ağa ibn-i es-Seyyid 
Ömer tarafından ber veeh-i ati hususa vekll oldığı İsma'll 
Ağa ibn-i Osman ve es-Seyyid Mustafa Ağa ibn-i İbra
him nam kirnesneler şehiidetleriyle sabit olan İmam 
es-Seyyid İsma'll Efendi ibn-i es-Seyyid İbrahim nam ki
mesne mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde işbu sahi
betü ' l-kitab Hafize Kadın ibnet-i Mahmud tarafından ber 
veeh-i ati hususı tasdlka vekil-i mürsel i  sadrl keblr oğlı 
Hüsameddln Efendi ibn-i el-Hacc Ahmed mahzarında bi
' 1-vekale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvekkilüm 
mfıına i leyhün işbu yedinde olup bin iki  yüz yedi senesi 
Re bi 'u'  l-evvel ' inün on altıncı gün i tarihiyle ınüverrah bir 
kıt'a hüccetde tafsll ü beyan ol ındığı üzre Kırkçeşme su
yından bii hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrun Derviş Meh
ıned Paşa hazretlerine ihsan ol ınan ına' lumu' l-mikdar su
yın ı Paşa-yı müşarun ileyh vakf eylediği suyından müfrez 
bir masura ma-i lezlzi beher şehr otuz akçe icare-i müec
cele ile Mehmed Tahir Ağa nam kirnesneden ba ına' ri
fet-i ınütevel ll tevefftiz eylediğİnden sonra bir masura 
ma-i lezlz-i ınezkur Ferhad Paşa konağı karşusında olan 
terazuden erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve menzil-i 
ınezkura i cra ve ta'yln eylediğİnden sonra nı sf masurasını 
ifraz ve lağın ü kanavatma tebe' iyyetle Mahmud Paşa 
mahkemesi başkatibi Süleyman Edlb Efendi'ye beher 
şehr on beş akçe icare-i mü'eccele ile ferağ u tevfiz idüp 
yedinde baki kalan nısf masura ma-i lezlz-i mezkura mu
tasarrıf iken ınenzi l-i mezkurı müvekkilem ınuma i ley
h[a] Hatize Kadın'a ferağ u tefvlz idüp derunına cari nısf 
masura ma-i lezlz-i mezkurı dahi lağm ü kanavatma te
be' iyyetle bii re' -yi mütevelll ferağ murad itmeğle As
tane-i aliyye ve mahall- i  saireye cereyan iden cemi" sula
run bey' u şira ve ferağ vesair iktiza iden senedatı Hassa 
su nazırı ve bölükbaşılar ihbar ve ma'rifetleriyle Haslar 
kadlsı huzurında tanzim ve senedi ba'de' l-kayd i 'ta olm
ınası ba hatt-ı hüınayun şürut-ı mer' iyyesinden oldığına 
binaen Hassa su nazırı Mehmed Nebl Ağa tarafından ve
kil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi e l-Hacc İbrahim Ağa 
ve katib rah-ı abi Mustafa Efendi ve zeyl-i sahifede mu
harrerü' l-esami evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri ve
sair haderne ralı-abller ihbar ve ma'rifetleriyle nısf masu
ra ma-i leziz-i mezkurı müvekkilüm muma ileyh es-Sey
yid el-Hacc Mehmed Emin Ağa ba re'y-i mütevel l i  iki 
yüz el l i  guruş bedel-i medfı1' ve makbuza beher şehr on 
beş akçe iciire i le  müvekkil- i  muma i leyha Hafize Kadın'a 
ferağ-ı mu'teber-i kat'l i le ferağ u tefvlz eylediğinde ol 
dahi ber veeh-i muharrer tefevvüz ve kabul idüp fima 
ba'd nısf masura ma-i leziz-i mezkurede müvekkilüm 
es-Seyyid e l-Hacc Mehmed Emin Ağa'nun asla ve kat 'a 
alaka ve medhal i kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iy
yetle ınüvekkileın mfıma i leyha Hafize Kadın'un uhde-i 
tasarrufında olmışdur didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma 
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vaka'a bi ' t-taleb ketb olındı . 
Fl gurre-i Zi ' J -hieee sene 1 2 1 8  [ 1 3  Mart 1 804] 

Şühudü' l-hal : 
Aynü' l -a'yiin Mehmed Nebl Ağa Nazır-ı riih- ı  ab 
EI-Hiiee Ahmed Serbölük-i La.leli 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hiice İbrahim Kethudii-yı ralı-ı ab 
Mustafa Efend i Katib-i riih-ı ab 

32311113 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyü 
yakınından AyasoJYa sulağımına mü/hak Çavuşbaşı 
Ebubekir Paşa katmasuyundan ifraz/a Taş Kasap 
mahallesindeki eve bağlı suyun, maliki Rabia Hatun 
tarafından Şerife Rukiye Hatuna satıldığına dair lıüccet 
kaydı. 

[Kenarnotu] Rukıyye HiltOn'un mühr-i naib efendi 

[Derkenar] Derun-ı hüecetde muharrer menzil-i mezkı1ra 
cari nısf masura ma-i lezlz mukabele Süvari Kethudii 
Mehmed Ataul liih Efendi'ye bey' a l ındığını müş'ir yedi
ne ımıfassal hüccet virildiği işbu mahalle şerh virildi . 

Fl 2  Cumade' l -ahire sene 1 224 [ 1 5  Temmuz 1 809] 

Darü' 1-hiliifeti '  1-al iyye Kostantın iyye el-mahmiyyede Taş 
Kassab kurbında Sarı Musa mahallesinde vakı '  bir bab 
menzil derunına cari zikri ati ma-i l ezlzün el-yevm miHi
kesi Rabi 'a  Hatı1n ibnet-i Abdu llah ibn-i Abdülmennan 
tarafından ber veeh-i at! husı1sda vekll oldığı zat-ı mezbu
reyi arifan Abdurrahman Beşe ibn-i Mehmed ve Halil 
Beşe ibn-i All şehadetleriyle sabit olan zevci müderris!n-i 
kirarndan Mehmed Efendi ibn-i Hasan meclis-i şer' - i  
hatir-i liizımü 't-tevklrde işbu sahibetü' l-kitiib Şerlfe Ru
kıyye Hatı1n ibnet-i es-Seyyid Mehmed'ün zevei ve tara
fından zikri ati hususı tasdlka vekil-i mürseli eşriif-ı ku
zatdan Mehmed Emin Efendi bin Abdullah mahzarında 
b i ' l-vekale ikrar- ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp zeveem 
müvekkilem mezbure Riibi 'a HiitCın'un işbu yedinde olup 
bin iki yüz senesi Saferü' l-hayr' ınun on dördünci güni ta
rihiyle müverrah bir kıt'a hüecetde tafsll ü beyan olmdığı 
üzre asrında Çiivuşbaşı ei-Hiiec Ebubekir Paşa hayatında 
Havass-ı refı' a kazasına tab i '  Cebeei karyesi kurbında ıs
kara tey n beyn inde kendi miil ıyla abiir-ı müteferrika hafr 
ve tahte' l-arz lağm ü kanaviit i le cem' u tahsil itdürdiği 
suyın ı  ol mevzı 'a  karlb Ayasofya suyı lağmına bi izni
' 1-mütevelll i lhak u idrae itdürdiği suyından müfrez bir 
masura ma-i tezize irsen Paşa-yı müşiirun i leyhün oğlı Ö
mer Beğefendi mal ik ve mutasarrıf iken zevcem müvek
ki lem mezbı1re Rabi 'a  Hatı1n'a bey ' u temllk idüp ol dahi 
ber veeh-i muharrer iştirii ve temellük ve kabul idüp ol 
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vechile bir masura ma-i leziz-i mezkur mülk-i müşterası 
iken nı sf masurasını erbab-ı miyah ma 'rifetleriyle ifraz ve 
menzil- i  mezkur tahtında bina ve ihya eylediği çeşmesine 
vakfiyyet üzre ta'yin ve icra idüp baki kalan n ısf masura
sını dahi bey' murad itmeğle Astane-i aliyye ve mahall-i 
saireye cereyan iden b i ' l-ci.imle sularun bey' u şira vesair 
iktiza iden senedatı Hassa su nazırı ve bölükbaşıları ihbar 
ve ma' rifetleriyle Haslar kadisı huzurında tanzim ve se
nedi ba'de' l-kayd i ' ta olmması ba hatt-ı hümayCın-ı şev
ket-makrCın şürfıt-ı mer' iyyesinden old ığma binaen hala 
Hassa su nazırı aynü' l-a'yan ve makbCılü' s-sudur ve ' l-er
kan Mehmed Nebi Ağa tarafından vekil-i müseccel i  
es-Seyyid Isa Ağa ve Yedikulle bademesi Mehmed Emin 
ve zeyl-i sahifede muharrerü ' l-esami evkaf-ı selatin-i 
mazıyye serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve 
ma'rifetleriyle zevcem müvekkilem mezbure Rabi 'a Ha
tOn nı sf masura ma-i Iezlz-i mezkfırı iki yüz el l i  guruş se
men-i medfCı' ve makbuza lağm ü kanavatma tebe' iyyetle 
mi.ivekkilem mfıma i leyha Şerlfe Rukıyye Hatfın'a bey' u 
temllk eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve 
temel lük ve kabul idüp menzil-i mezkfır derfınına cari 
n ısf masura ma-i lezlz-i mezkı1rda zevcem müvekkilem 
mezbı1re Rabi 'a  Hatı1n'un asla ve kat'a alaka ve medhali 
kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle müvekkile-i 
ınılma i leyha Şerlfe Rukıyye Harun'un mülk-i mUşterası 
ve hakk-ı sırfı olmışdur didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'l 
ma vaka'a bi 't-taleb ketb ol ındı .  

Fı 1 9  Zilh icce sene ı 2 ı 8 [3 ı Mart 1 804] 

Şühfıdü' l -hal : 
Mehmed Nebi Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Osman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mehmed Emin Haderne-i Yedikul le 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 

32311211 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyünde, Fırın 
dere mevkiinden Kırkçeşme suyoluna mülhak ve Bob
yar mahallesindeki eve bağlı Mehmet Ağa katmasuyun
dan müfrez suyun, malikleri tarafindan Ögizade Tahir 
Efendiye satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Üvegizade Tahir Efendi'nün mühr-i naib e
fendi karye-i Cebeci 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
lezlzün maliki es-Seyyid Mehmed Tahir Efendi ma-i 
mezkfırı Çakırcıbaşı Süleyman Beğ i le halilesi Emine Ha
nım'a ale' l-iştirak bey' eylediğini müş' ir hi.iccet i 'ta olm
dı .  

Fı 24 B sene ı 246 [8 Ocak ı 83 1 ]  

Darü' l-hilafeti' l-al iyye Kostantın iyye el-ınahrniyyede 
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Bağçekapusı dah il inde Hobyar mahallesinde vakı ' Zi levl 
el-Hacc Mehmed Ağa hanesi d imeğle arif bir bab vakf 
menzil deri1nına cari zikri ati ma-i lezizün el-yevm malik
leri olup kendi tarafından asil ve halilesi Nesahat Kadın 
ibnet-i Abdurrahman bin Abdullah tarafından ber veeh-i 
ati hususa vekil o ldığı es-Seyyid Mustafa Efendi ibn-i 
Mehmed ve TayfCır Ağa ibn-i Abdul lah şehadetleriyle sa
bit olan Süleyman Ağa ibn-i Hüseyin meclis- i  şer'-i ha
tir-i lazımü 't-tevkTrde işbu sahibü '  1-kitab Ögiziide 
es-Seyyid Mehmed Tahir Efendi ibn-i e l-Hacc Ahmed 
mahzarında bi ' l-asale ve bi ' l-vekiUe ikrar-ı tarnın ve tak
rir-i kelam idüp işbu yedimüzde olup bin iki yüz on bir 
senesi Recebü ' l-ferd'inün yiğirminci güni tarihiyle mü
verrah bir kıt'a hüccetde tafsil ü beyan o lmdığı üzre as
rında Sadr-ı a'zam ağalarından Mehmed Ağa Cebeci kar
yesi sınurı dah i l inde F ırın deresi d imeğle arif mevzı 'da 
kendi mal ıyla abar-ı müteferrika hafr ve tahte' l-arz ]ağın 
ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği suyını  ol mevzı ' a  ka
rlb Kırkçeşme suyı yol ına bi izn i ' l-mütevel ll i lhak u idrac 
hakk-ı mecradan ma'ada dört masura ma-i lezlzden müf
rez nısf masura ma-i t ezize tedavül- i  eyiidi i le  malik  olan 
merküm el-Hacc Mehmed Ağa fevt oldukda veraseti zev
cesi Rabi 'a Hatlin ibnet-i Abdul lah i le sul bl keblr oğlı İb
rahim Ağa'ya ba'de' l-mevrus nısf masura ma-i leziz-i 
mezkur lağm ü kanavatma tebe' iyyetle mezbur İbrahim 
Ağa'ya asiileten ve vekaleten benüm halilem müvekkilem 
mezbı1re Nesahat Kadın'a üç yüz guruşa ale' l- iştiriiki
' s-seviyy bey ' u temlik idüp ol vechi le menzil-i mezkur 
derünına cari iken menzil- i  mezkurı ba re'y-i  mütevelll 
mezbur es-Seyyid Mehmed Tahir Ağa'ya ferağ u tefvlz 
eylediğimüzde derunına cari nısf masura ma-i l eziz-i 
mezkurı dah i ]ağın ü kanavatma tebe ' iyyetle bey' murad 
itmemüzle Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan i
den cemi' sularun bey' u şira vesair iktiza iden senedatı 
Hassa su nazırı ve bölükbaşıları ihbar ve ma'rifetleriyle 
Haslar kadi sı huzurında tanzim ve senedi ba'de' l -kayd i ' 
ta olmması ba hatt-ı hümayun şürut-ı ıner' iyyesinden ol
dığına binilen hala Hassa su nazırı aynü' l -a 'yan makbı1-
Iü' s-sudı1r ve' l-erkan sa'adetlü Mehıned Nebi Ağa tara
fından vekll-i müseccel i  Katib-i rah-ı  abi Mustafa Efendi 
ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esami haderne-i rah-ı abi
ler ihbar ve ma'rifetleriyle nısf masura ma-i leziz-i mez
kurı lağın ü kanavatma tebe' iyyetle tarafeynden Icab ve 
kabul i  havl şürut-ı müfsideden ari bey' -i bat-ı sahib-i 
şer'i ile ınezbur es-Seyyid Mehmed Tahir Efendi 'ye üç 
yüz guruş seınen-i medfı1 '  ve makbı1za bi' 1-asale ve bi
' 1-vekale bey ' u temlik eylediğiınüzde o l  dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp fıma ba'd nısf 
masura ma-i leziz-i mezkı1rda benüm ve halilem müvek
ki lem mezbı1renün asla ve kat 'a alaka ve medhali kalma
yup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle ınezbur es-Seyyid 
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Mehmed Tahir Efendi'nün mülk-i müşteriisı ve hakkı s ırfı 
olmışdur d idükde gıbbe't-tasdik ı ' ş-şer'l ma vaka'a bi
' t-taleb ketb ol ındı . 
Fi'' l-yevmi ' s-sarnin ve' l -ışrln min Zi ' l-hicce-i şerlfe sene 
semani aşrete ve mieteyn ve elf 

28 Zi ' l-hiccce 1 2 1 8  [9 Nisan 1 804] 

ŞühCıdü' I-hal : 
Şahidfın-ı sabıkfın 
Temme' 1-kelam l i-adl i '  I-mülki '  s-selam 

323/1212 Bozdoğan kemerlerinden Dergah-ı ali yeniçe
rileri tulumbacılarının kış/alarına verilen Sultan Os
man vakjina ait suyun, yeni bir yolla kışla yanında inşa 
olunacak su lıaznesine bağlanması hususunda ilgili 
makamlarla birlikte Haslar mahkemesine de ilam 
olunduğuna dair ilmuhaber. 

[Kenarnotu] i lm ü haber ma-i lezi'z 

[Derkenar] Sic i liata kayd içün Haslar mahkemesine i lm 
ü haberdür kayd olma diyü buyruldı mfıcebince kayd o
l ındı .  

İstanbul 'da vakı '  NCır-ı Osmaniyye dimeğle şehr merhum 
ve mağffırun leh Sultan Osman Han tiibe serahu haz
retlerinün cami ' -i şerifleri haval İsine şadırvana ve ma
hall-i sairelerine cereyan iden ma-i lezlz Dergah-ı all ye
niçerileri tulumbacılarınun kışiakları derfınına mücedde
den inşa olman su hazinesine Bozdoğan kemerlerinden 
civar kışlada vakf-ı müşarun i leyh terazlısinden kışiak-ı 
mezkfırda müceddeden icrası husfısı tanzim ve irade-i a
l iyye[ye] ta'al luk itmekden naşl merhum-ı müşarun i leyh 
hazretlerinün ma-i lezlzlerinden yarım masura mikdan su 
icra olmdığı suretde vakf-ı mezbfırlarına tenezzül ve te
nakıs olmayacağını ve andan icrası müstahsen idiği su 
nazırı i '  lam ve mfıcebince hala Şıkk-ı evvel defterdan 
es-Seyyid Feyzul lah Efendi takrlr ve beyan itmeğin ne
ferat-ı merküme hıdmet-i ibadul laha istihdam olman O
cağ-ı amire neferatından olduklarından ma-i l ezlz-i mez
kfır cereyan ı ecr-i cezlle mı1ceb olacağı aşikar ve vakf-ı 
mezkur nezaretlerinde olmak hasebiyle ma-i mezkurun 
kışiak-ı mezkfıra salifli 'z-zikr Osmaniyye suyından yarım 
masura mikdan ma-i lezizün cereyanı husfısına iktisab 
ancak iktiza iden arzun i ' tası tanzim hususını hala sadr-ı 
a'zam ve bedr-i efham hazretleri taraflarından vürfıd iden 
bir kıt'a tezkire-i allleri ve efendi-i muma i leyhün takrlr-i 
mefiihimlerini rikab-ı kamer-tab-ı hüsrevaneye arz u tak
dim ol ındukda kışlakiha-i mezkfıre derfınına müceddeden 
inşa olmacak su hazinesine cami'- i  şerif-i mezkurenün 
marrü'z-zikr ma-i lezlzi mahal l- i  makseminden ve tera
zu-i mezkfırede yarım masura su hazine-i mezkureye icra 
ve i ' tası husfısına müsa'ade-i şahaneleri erzani buyrulma-
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ğın bu takdirce Dergah-ı ali yeniçerileri tulumbacılarınun 
kışlakıhanun muktezi olan ta'miratı canib-i ınlriden ru' 
yet ve tanzim ve ber müceb-i şürfit ma-i mezkür içün ca
nib-i vakfa müseccel ve ınfı 'ceb ta'yin olınınadukca ik
tiza iden ta 'mirat ve tecdldleri canib-i hazine-i ınlrlden 
harc u sarf olmmak üzre şürfit-ı nizılın ve rabt- ı düstüru
' 1-aınel tutılup ınüceddeden Hareıneynü ' ş-şerifeyn muha
sebesine kayd ve Başmuhasebe'ye sureti i 'ta ve mücebin
ce kış iak-ı ınezkfire tuluınbacıbaşısına ve Haslar ve su 
nazırı ve canib-i vakf-ı müşarun i leyh vesair iktiza iden 
mahal lere ilm ü haberleri viri l ıneğin recasına iftiharü
' 1-havass ve' l-mukarrebln mu 'temedü' l-mülı1k ve' s-sela
tln muhtaru' l-izz ve' t-temkln b i ' l-fi ' l-Daru' s-sa 'adeti
'ş-şerife ağası olup hala Hareıneynü ' ş-şerifeyn evkafı na
zırı olan Bil al Ağa dam e uluvvühı1 i '  lam itıneğin arzı ınfi
cebince tanzim ol ınup iktiza iden mahallere ilm ü haber
leri i ' ta olmmak ferman-ı all sadır olınağla asl-ı arz fer
man-ı all Haremeynü ' ş-şerifeyn muhasebesine kayd ve 
h ıfz o l ınup ınficebince iktiza iden mahallere i lm ü haber
leri virilıneğle ber minval-i ıneşrfih Başmuhasebe'ye su
reti ve kışiak-ı ınezkfir tuluınbacıbaşısına ve su nazırı ve 
canib-i vakf-ı şerife i lm ü haberleri viri l ıneğle veeh-i 
ıneşrfih üzre Haslar tarafına dahi işbu ilm ü haber viri ldi .  

Fi 27 Z sene 1 2 1 8  [8 Nisan 1 804] 

32311213 Havass-ı refi'a kazası, Çavuş köyü yakının
daki Güzelcekemer civarından mü/hak Osman Ağa kat
masuyunun, maliki Emetullalı Hanım tarafindan Ah
met Ağaya, Sultan Ahmet Camii civarındaki Yoğurtlıa
ne suyu nıesleğinden ifrazla, Nalılbent malıal/esindeki 
eve bağiatmak üzere satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Yoğurtçubaşı es-Seyyid Ahmed Ağa'nun 
karye-i Çavfış 

Darü' 1-hilafeti ' 1-al iyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Sultan Ahmed cami ' -i şerifi civarında Kabasakal Sinan 
Ağa mahal lesinde sakine Emetul lah Hatı1n ibnet-i Musta
fa bin Abdul lah'un hala zevci tarafından ber veeh-i ati 
husfisda vekil oldığı zat-ı mezbfireyi ariran Süleyman A
ğa bin Mehıned Emin ve Ebubekir Beşe ibn-i Ali şeha
detleriyle sabit olan Dergah-ı ali eebeciler çorbaeıların
dan Salih Ağa ibn-i Hasan mecl is- i  şer' - i  hatir-i lazımü
' t-tevkTrde hala Enderün-ı hassa yoğurtcıbaşı işbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun hafızı fahru' l-akran es-Seyyid Ahmed Ağa 
bin Mustafa tarafından ber veeh-i ati husfisı tasdika ve
kil-i şer'isi Ömer Efendi ibn-i Halil ınahzarında bi' l-ve
kale ikrar-ı taının ve takrir-i kelam idüp zeveem müvek
kilem mezbı1re Emetul lah Hatı1n'un yedinde olup bin iki 
yüz sekiz senesi Muharremü' 1-haraın'ınun gurresi tari
hiy le ınüverrah bir kıt' a hüecetde tafsil ü beyan olmdığı 
üzre asrında Hassa su nazırı Osman Ağa hayatında Ha-
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vass-ı refı'a kazasına tabi' Çavfış karyesi kurbında Güzel
cekemer civarında kendi malıyla hafr u abar" ve tahte
' I-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği ma' lfı
mu' l-mikdar suyından müfrez lağm ü kanavatma tebe' iy� 
yetle nısf masura ma-i lezlze tedavül- i  eyadl ile malike 
olan Fatıma Hanım ibnet-i Ahmed Efendi bin iki yüz on 
yedi senesi Zi ' l-ka'de'sinün yiğirmi üçünci güni nısf ma
sura ma-i lezlz-i mezkürı lağm ü kanavatma tebe ' iyyetle 
ba hüccet-i şer' iyye zevcem müvekki lem mezbfıre Erne
tui lah Hatı1n'a semen-i medfı1' ve makbuza bey' u temllk 
ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul 
eylediğİnden sonra nısf masura ma-i lezlz-i mezkurı zev
cem müvekki lem mezbure bir mahalle  ta'yln ve İcra it
meksizin bey' murad eylediğine binaen Astane-i aliyye 
ve mahall - i  saireye cereyan iden cemi' sularun bey' vesa
ir iktiza iden senediltı Hassa su nazırı ve bölükbaşları ih
bar ve ma'rifetleriyle Haslar kadlsı huzurında senedi ba'
de' l-kayd i 'ta ol ınması ba hatt-ı lıümayun-ı şevket-mak
rün şürut-ı m er' iyyesinden oldığına binaen zevcem mü
vekkilem mezbfıre Emetul lalı Hatün'a nısf masura ma-i 
lezlz-i mezkürı Has sa su nazırı aynü' 1-a 'yan Me h med 
Nebl Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı a
bi el-Hacc İbrahim Ağa ve Sultan Alımed serbölüği Sü
leyman Ağa ve zeyl-i salılfede muharrerü' l-esaml evkaf-ı 
selatin-i mazıyye serbölükleri vesair haderne-i ralı-ı abiler 
ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabı11 i  havl 
şürut-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sahilı-i şer'l i le müvek
kil-i mezbur es-Seyyid Ahmed Ağa'ya iki yüz altmış gu
ruş semen-i medfı1' ve makbuza bey ' u temllk eylediğİn
de ol dahi ber minval-i muharrer iştira ve temel lük ve ka
bul idüp fıma ba'd zevcem müvekki lem mezbure Emetul
lalı Hatun'un nısf masura ma-i lezlz-i mezkurda asla ve 
kat 'a alaka ve medhali kalmayup lağm ü kanavatma te
be ' iyyetle müvekkil-i mezbur es-Seyyid Ahmed Ağa'nun 
mülk-i mUşterası ve hakk-ı sı rfı oldukdan sonra müvek
kil-i mezbur es-Seyyid Ahmed Ağa malik o ldığı nısf ma
sura ma-i lezlz-i mezkürı salifti 'z-zikr Sultan Ahmed ci
varında Şeftal'l çeşmesi kurbında Yağurthane suyı mesle
ğinden erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve cedld yol i le 
civarında Nahlbend mahal lesinde mutasarrıfı oldığı men
zi l i  derunına ta'yln ve icra eylesün didükde gıbbe't-tas
dlkı 'ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı .  

Fı 4 Muharremü' I-haram sene 1 2 1 9  [ 1 5  Nisan 1 804] 

Şühüdü' l-hal : 
Fahru' l-eşbah Mehmed Nebl Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı ralı-ı ab 
Es-Seyyid İsa Ağa Serbölük-i Ayasofya 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Laleli 

34 hafr-ı iibiir 
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32311311 Bozdoğan kemerlerinden Dergah-ı ali yeniçe
rileri tulumbacılarının kışfalarına verilen Sultan Os
man vakfına ait suyun, yeni bir yolla kışla yanında inşa 
olunacak su haznesine bağlanmasına dair hüccet. 

[Kenarnotu] Tulumbacı kışiasınun 

Dergah-ı all yeniçerileri tulumbacı larınun kış iası levazı
mınun mütevel llsi işbu ba' is 'ü ' l-kitab Mehmed Ağa ibn-i 
Mehmed nam kirnesne mec li s-i şer' - i  hatir-i lazımü't-tev
klrde bi 't-tevliye takrir-i kelam ve ta'bir-i ani ' I-meram i
düp İstanbul'da vakı '  Nur-ı Osmaniyye dimeğle meşhur 
merhum ve mağflırun leh Sultan Osman Han tabe serahu 
hazretlerinün cami '-i şerifı havl ıs ında şiidurvan i le ve ma
hall-i saireye cereyan iden ma-i lezizde kış la-yı mezkur 
derunına müceddeden inşa buyurı lan su hazinesine Boz
doğan kemerlerinden civar kışlada merhum-ı müşarun i
leyh terazlısinden ifraz ve kışla-yı mezkurdan müced
deden icrası hususı tanzim ve irade-i aliyye ta'alluk it
mekden naşi merhum-ı müşarun i leyh hazretlerinün 
suyından yarım masura mikdan ma-i leziz ber ınıleeb-i 
emr-i all ihsan alındığını müş' ir erbab-ı m iyahdan sual ve 
hakikati üzre kıbel-i şer'den bir kıt'a hüccet i ' ta ol ınmak 
bi ' t-tevl iye matlubımdur diyü ibraz eylediği bin iki yüz 
on sekiz senesi Zi ' l-h icce'sinün yiğirmi yedinci güni 
tarih iyle müverrah Haremeynü' ş-şerifeyn muhasebesin
den i ' ta ol ınan bir kıt'a ilm ü habere nazar birle Astane-i 
aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden cemi' sularun 
bey' u şira vesair iktiza iden senediltı Hassa su nazırı ve 
bölükbaşılar ihbar ve ma'rifetleriyle Haslar kadisı huzu
rında tanzim ve senedi ba'de' l-kayd i 'ta olmması ba 
hatt-ı hümayun-ı şevket-makrun şürut-ı mer' iyyesinden 
oldığına binaen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Meh
med Nebi Ağa tarafından vekil-i müsecceli  Kethuda-yı 
rah-ı abi el-Hacc İbrahim ve Sultan Ahmed serbölüği Sü
leyman Ağa ve Lalel i  serbölüği el-Hacc Ahmed ve zeyl-i 
sahifede mastı1rü' l-esarni evkaf-ı selatın-i mazıyye serbö
l ükleri vesair haderne-i rah-ı abilerden her biri istifsar ve 
istintak olınduklarında fı' 1-haklka Nur-ı Osmaniyye di
meğle şehr merhum ve mağflırun leh Sultan Osman Han 
tabe serahu hazretlerinün cami ' -i şerifı havl ıs ında şiidur
van i le  mahall - i  saireye cereyan iden ma-i lezizden Der
gah-ı all yeniçerileri tulumbacı larınun kışla derunına bina 
ve inşa buyurı lan su hazinesine icra içün merhum-ı 
müşarun i leyh hazretlerinün Bozdoğan kemerinden c ivar 
kışlada merhum-ı müşarun i leyhün terazlısinden ifraz ve 
kışla-yı mezkurda müceddeden icrası hususı tanzim ve 
irade-i aliyye ta'alluk itmekden naşi merhum-ı müşarun 
i leyh hazretlerinün suyından yarım masura mikdan ma-i 
leziz ber mı1ceb-i emr-i all kış la-yı mezkura inayet ve 
ihsan ol ındığına binaen kemer-i mezkurdan c ivarında ka
in müşarun ileyhün terazlısinden yarım masura ma-i lezlz 
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ifraz ol ınup ferş ol ınan cedld yol i le kışla-yı mezkfır de
rfınına bina olman su hazinesinden icra ve ta'yln olın
mışdur d iyü her biri bi ' l -icma' ve' l-ittifak haber virmele
riyle hıfzen l i ' l-makal işbu veslka-i enika ketb ve li ec
l i ' l-istihkam mütevellt-i merküm Mehmed Ağa yedine 
i 'ta olındı .  

Şühfıdü' I-hal : 

Fi gurre-i Muharremü' l-haram sene 1 2 1 9  
[ 1 2  Nisan 1 804] 

Mehmed Nebl Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Uile l i  
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Çavfış Hallfe-i n1h-ı ab 

32311312 Havass-ı refi'a kazası, Kadı Yakup/u köyü sı
nırında, Uzuncaova başından Kantari Mehmet Ağa, 
Kasapbaşı Abdülbaki Ağa ve Sultan Süleyman suyolla
rına mü/hak Ahmet Efendi katmasuyundan müfrez su
yun, maliki Akile kadın tarafindan Derviş Mehmet E
fendiye, Kantari Mehmet Ağa suyolundan Halkalı suyo
luna illıak ve Atik Ali Paşa mesleğinden ifrazla Molla 
Fenari mahallesindeki eve bağiatmak üzere satıldığına 
dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] İmam-ı evvel-i şehriyari Derviş Mehmed 
Efendi'nün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur , bir masura ve bir 
çuvaldız ma-i leziz-i mezbur Defterdar Yusuf Efendi'ye 
ba hüccet bey' ol ın up hüccet i 'ta olmdığı bu mahalle şerh 
virildi .  

Fl 15 C sene 1 23 1  [ 1 3  Mayıs 1 8 1 6] 

işbu kitab-ı müstetab yed-i kerimanelerine vası l  ve h ita
bet-i belağat-nisabı harni l  sabıka revnak-efza-yı vala-yı 
Anadol ı  ve hala imam-ı evvel-i hazret-i şehriyari a' le
mü' l-ulemai ' l-mütebahhirin efdalü ' l-fudalai ' l-müteverri-
ın hallalü' l-müşkilati ' d-dlniyye keşşafti ' l-mu 'attalati

' 1-yakın ıyye miftahu' 1-künfızı ' 1-hakayık rumfızu' d-deka
yık semahatl i  faziletli inayetl i  Derviş Mehmed Efendi 
ibn-i Hasan Efendi hazretlerinün taraf-ı bahir i 'ş-şerefle
rinden zikri cai husus-ı meymenet-ınahsfıslarını tasdlka 
vekil-i mu ' -teber-i şer'lieri biraderleri eşraf-ı kuzatdan 
Feyzul lah Efendi  mahzarında zikri ati ma-i lezizün mali 
kesi zat-ı ta'rif-i şer'( i l e  mu'arrefe olan Akile Kadın ib
net-i Abdülmennan mecl is-i şer' - i  hatir-i lazımü't-teşrifde 
bi ' t-tav ' i- 's-saff ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp bin i 
ki yüz on bir  senesi Şa'ban-ı şerlfinün on sekizinci güni 
tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccetde tafsll ü beyan olm-
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dığı üzre Reisülküttab Ahmed Efendi Havass-ı refı'a ka
zasına tabi ' Kadi Ya'kübl ı  karyesi sınurında Uzuncaova 
başında kendi malıyla hafr itdürdiği üç aded baca ve e l l i  
kulaç !ağın i le  cem' u tahsil o l ınan ik i  masura ve bir 
çuvaldız suyını ol mevzı 'a  karlb KantMl Mehmed Ağa 
suyı yol ına ve andan Kassabbaşı Abdulbakl Ağa suyı yo
lına ve andan merhum ve mağffırun leh Sultan Süleyman 
Han hazretlerinün Ma'zfıl kemeri suyı yolına bi izni
, 1-mütevel l l  i l  hak u idrac ol ındukdan sonra ma-i leziz-i 
mezkfırı mahmiyye-i İstanbu l'da Hobyar mahallesinde 
vakı' ınenzi l i bağçesine ta'yin ve icrii idüp ba'dehfı iki 
masura ve bir çuvaldız ma-i lezize tedavül-i eyadi i le ben 
malike olmamla ber veeh-i muharrer mal ik oldığum iki 
masura ve bir çuvaldız ma-i leziz-i mezkfırun lağmları 
harab ve mu 'attal olup bir vechile ma-i leziz-i mezkı1run 
cereyiinı mümkin olmamağla ma-i leziz-i mezkı1run bir 
masura ve bir çuvald ızını !ağın ü kanaviitından mikdar-ı 
mu'ayyen hissesine tebe' iyyetle bey' muriid eylediğimde 
Astane-i aliyyede ve mahall- i saireye cereyan iden cemi' 
sularun bey u şira vesair iktizii iden senediltı Hiissa su 
nazırı ve bölükbaş ı ları ihbiirlarıyla Haslar kadlsı huzurın
da tanzim ve senedi ba'de' l-kayd i 'tii olmması bii hatt- ı 
hümayı1n-ı şevket-makrün şürfıt-ı mer' iyyesinden o ldığı
na bini'ten Hiissa su nazırı fahru' l-eşbiih Mehmed Nebl A
ğa tarafından vekil-i müsecceli Katib-i riih-ı abi Mustafa 
Efendi ve Saray-ı cedld-i amire serbölüği es-Seyyid Meh
med Reşld Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü ' l-esami ev
kaf-ı seliitin-i salife serbölükleri vesair haderne-i hade
me31 riih-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle bir masura ve bir 
çuvaldız ma-i leziz-i mezkfırı tarafeynden Icab ve kabfıli 
havl şürı1t-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sahib-i şer'l i le 
müvekkil-i müşarun ileyh hazretlerine beyn imüzde ma' 
lı1m semen-i medfı1' ve mabı1za bey ' u te mlik ve  veeh-i 
l ayıkı üzre teslim eylediğimde anlar dahi ber veeh-i mu
harrer iştira ve temel lük ve kabfıl buyurup fıma ba'd bir 
masura ve bir çuvaldız ma-i leziz-i mezkı1rda benüm asla 
ve kat 'a alaka ve medhalüm kalmayup !ağın ü kanavatma 
tebe' iyyetle müvekkil- i mi.işarun i leyh hazretlerini.in 
mülk-i mUşteraları ve hakk-ı sırfları olmışdur didükde 
gıbbe' t-tasdikı 'ş-şer'l vekil-i ınılma i leyh Feyzu1 lah Efen
di mecl is-i şer'-i şerif-i enverde takrlr-i kelam idüp mü
vekkilüm mi.işarun ileyh hazretleri sal ifii'z-zikr on üç a
ded baca ve el l i  kulaç !ağını tatbir ve kanaviitım ta'mlr 
buyurdukdan sonra hasıl olan iki masura ve bir çuvaldız 
ma-i Iezlz-i mezkfırı mukaddem icra olman Kantari Meh
med Ağa suyı yol ından nazır-ı mfıma i leyh [ve] erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle tezkire buyurup ol mevzı 'a karlb 
Saray-ı amireye cari mlrl Halkalı suyınun ana mesleğine 
idhal ve idrac eyledi.iklerinden sonra şiraen mal ik olduk-

31 "hadeıne" ınükerrerdir. 
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ları bir masura ve bir çuvaldız ma-i leziz-i mezkt1rı mah
miyye-i mezbfıreye dahi l  oldukda Sadefci ler kurbında All 
Paşa-yı Atik cami'- i  şerlfi hav l ıs ında olan meslekden if
raz ve kadiıni kanavat i le Çatalçeşme kurbında Molla Fe
nari mahallesinde kain sa'adethaneleri dert1nına ta'yln ve 
icra buyurınalarıyla ma vaka'a bi ' t-taleb ketb o l ındı .  

Fi 1 8  Muharrem sene 1 2 1 9  [299 Nisan 1 804] 

Şühudü' l-hal : 
Nazır-ı rab-ı ab Mehmed Nebl Ağa 
Es-Seyyid Reşld Ağa Bölükbaşı-i Saray-ı cedld 
Mustafa Efendi Katib-i rab-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı rab-ı ab 

323/1411 Havass-ı refi'a kazası, Kadı Yakup/u köyü 
sınırında, Uzuncaahat başından Kantari Melımet Ağa, 
Kasapbaşı Abdülbaki Ağa ve Sultan Süleyman suyolla
rına müllıak Alırnet Efendi katmasuyundan müfrez su
yun, maliki Akile kadın tarafindan Feyzullalı Efendiye, 
Kantari Melımet Ağa suyolundan Halkalı suyoluna il
lıakla, dilediği malıaile bağiatmak üzere satıldığına dair 
lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Karye-i Kadi Ya'kübl ı  imam-ı evvel-i şeh
riyari biraderi Feyzul lah Efendi'nün 

[Kenarnotu] Mühr-i efendi 

[Derkenar] Derun- ı  hüccetde bir masura ma-i lezizün 
maliki Feyzul lah Efendi mal ik oldığı bir masura suyınun 
n ısf masurasın ı İstanbul'da Sultan Ahmed küttabhanesi 
evkafınun mütevell'isi Salih Ağa bin Ömer'e bey ' ol dahi 
nısf masura suyı vakf-ı mezbt1reden Kefel i  Paşa sarayı 
dert1nına sandal boyacısı iki aded dükkanına ez kadim 
cari olan iki masura ma-i lezlz boyacı lanın şurb [i.i] i s
ti 'malleri i çü n vakfiyyet üzre mütevelll-i mezbı1r yedine 
ımıfassal ve meşrt1h hi.iccet virildiği bu mahal le şerh viril
di . 

Fi 23 S sene [ l ] 2 1 9  [3 Haziran I 804] 

[Derkenar] Ba'deht1 n ısf masura ma-i lezlz Mehmed 
Sa'ld Efendi'ye ba hi.iccet bey' olınup işbu mahal le şerh 
viri ld i .  

Fl 3 Ra sene 1 229 [23 Şubat 1 8 1 4] 

Mahmiyye-i İ stanbul'da Hobyar mahallesinde sakine zat- ı 
ta'rlf-i şer'l i le mu'arrefe olan Aki le Kadın ibnet-i Abdül
mennan mecl i s-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde hala İ
mam-ı evvel-i hazret-i şehriyari devletl i  inayetl i  Derviş 
Mehmed Efendi hazretlerinün biraderleri eşraf-ı kuzat-ı 
kiramdan i şbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı Feyzul lah E-
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fendi mahzarında ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp işbu 
bin iki yüz on bir senesi Şa'ban'ınun on sekizinci güni 
tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccetde tafsll ü beyan olm
dığı üzre asrında Relsülküttab Mlr Ahmed Efendi Ha
vass-ı refi'a kazasına tab i '  Kadi Ya'kub l ı  s ınurında U
zuncaabad başında kendi malıyla hafr itdürdiği on üç a
ded baca ve e l l i  kulaç !ağın i le cem' u tahsil itdürdiği iki 
masura ve bir çuvaldız suyı ol mevzı 'a karlb Kantari 
Mehmed Ağa suyı yol ına andan Kassabbaşı Abdulbakl 
Ağa suyına ve andan merhum Sultan Süleyman Han haz
retlerinün Ma'zul kemeri suyı yolına bi izni' l-mütevel li 
i lhil.k u idrilc idüp ol dahi mahmiyye-i mezbı1ra dahi l  ol
dukda mahalle-i mezbı1rede ta'yin ve icra idüp ba'dehı1 
iki masura ve bir çuvaldız ma-i leziz-i mezkur tedavül- i 
eyil.di i le ben mal ike olmamla lakin zikr ol ınan !ağın ü 
kanavil.t haril.b ve mu 'atta! kal up ma-i leziz-i mezkı1run 
bir vechi le cereyanı mümkin olmadığına binilen ben bir 
masura ve bir çuvaldız suyın ı  bundan akdeınce !ağın ü 
kanavatım ta'mlr ü termlm itmek üzre müşarun \ileyh 
Derviş Mehmed Efendi hazretlerine bey' u temllk eyledi
ğİrnde anlar dahi iştira ve temellük buyurup sal ifti' l-be
yan bacalar ve lağmdan has ı l  olan ma-i mezkurı Kantari 
Mehmed Ağa suyı yol ından erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
tezkire ve ol mevzı 'a karlb Saray-ı amireye cari mlrl Hal
kal ı suyı yol ına ilhil.k u idrilc buyurduklarında bir masura 
ve bir çuvaldız ma-i leziz-i mezkurı mahmiyye-i mez
burede Sadefci ler kurbında All Paşa-yı Atik cami'- i  şerlfı 
havl ıs ında vakı' mlrl Halkal ı  suyı mesleğinden ifraz ve 
kadiıni yol i le Çatalçeşme kurbı nda Molla Fenari ma
hallesinde sa'adethanelerine icra buyurmalarıyla ancak 
yedimde bir masura ma-i l eziz baki kalmışidi el-hil.letü 
hil.zihi yedimde baki kalan bir masura ma-i leziz-i mezkı1-
rı dahi bey' murad eylediğİrnde Astane-i aliyye ve ma
hall-i saireye cereyan iden cemi' su larun bey' u şira ve
sair iktiza iden senediltı Hassa su nazırı ve bölükbaşı ları 
ihbar ve ma'rifetleriyle Haslar kadlsı huzurında tanzim ve 
senedi ba'de ' l-kayd i 'ta olmması bii hatt-ı hümayun şü
rı1t-ı mer' iyyesinden oldığına b inilen hala Hassa su nazırı 
fahru ' J-eşbah Mehmed Nebl Ağa tarafından vekll-i mü
secceli Katib-i riih-ı abi Mustafa Efendi ve Saray-ı cedid 
serbölüği es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa ve zeyl-i sil.hife
de muharrerü' l-esil.mi evkaf-ı seliitin-i mazıyye serbölük
leri vesil.ir haderne-i ril.h-ı abiler ihbar ve ma' rifetleriyle 
bir masura ma-i leziz-i mezkurı tarafeynden icab ve ka
buJi havl şürut-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sahlh-i şer'! 
i le mı1ma i leyh Feyzul lil.h Efendi hazrederine beynimüz
de ma' lı1m semen-i medfı1' ve makbuza bey ' u temlik ey
lediğümde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel
lük ve kabul idüp fima ba'd baki kalan bir masura ma-i 
lezlz-i mezkı1rda benüm asla  ve kat 'il. alaka ve medhalörn 
kalmayup lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen hisse-
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sine tebe'iyyetle mı1ma i leyh Feyzul lah Efendi'nün 
mülk-i müşterası ve hakk-ı s ırfı olmışdur sal ifti' z-zikr bir 
masura ma-i l eziz-i mezkfirı mlrl Halkal ı suyı i le mah
miyye-i mezbı1ra dah i l  oldukda mahall-i münasibden if
diz ve di lediği mahallde İcra buyursunlar didükde gıb
be' t-tasdlkı 'ş-şer'l ma vaka'a bi't-taleb ketb olındı . 

Fi 1 9  Muharrem sene 1 2 1 9  [30 Nisan 1 804] 

Şühfıdü' l-hal: 
Mehmed Nebi Ağa Nazır-ı ralı- ı  ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı ralı-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Kemerler 
Es-Seyyid Mehmed Reşld Serbölük-i Saray-ı cedld 
EI-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultanahmed 
Mustafa Efendi Katib-i rab-ı ab 
İbrahim Halife Çavı1ş-ı rab-ı ab 
ve gayruhum 

32311412 Havass-ı re.fi'a kazası, Küçükköyden Ayasol
ya su lağımına mü/hak Osman Ağa katmasuyundan 
müfrez suyun, malikleri tarafından Yakup Efendiye, 
Haydarhane mahallesindeki meslekten ifrazla Sofular 
hamamı yakınındaki eve bağiatmak üzere satıldığına 
dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Tophane nazırı Ya'kub Efendi'nün karye-i 
Küçükköy 

[Kenarnotu] Mühr-i efendi 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mastur nı sf masura ma-i le
zlzün mal iki iken bundan akde m vefat iden Ya 'ku b E
fendi'nün veraseti sulbl keblr oğlı hacegandan Mehmed 
Salih Efendi ile sulbiyye keblre kızı Sellme Hatı1n'a mün
hasıra oldığı ba'de't-tahakkukı ' ş-şer' l  verese-i mezbı1ran 
irsen malik oldukları n ı sf masura ma-i leziz-i merkumı 
müdenisinden es-Seyyid Ahmed Beğ Efendi'ye beynle
rinde ma'lı1m semen-i medfı1' ve makbı1za bey ' eyledük
lerini mü ş' ir mu fassal ve meşrfih hüccet viri ldiği işbu 
mahalle şerh virildi . 
Fi gurre-i Zi ' l-hicce'ş-şerife sene [ 1 ]222 [30 Ocak 1 808] 

Medine-i Hazret-i Eba Eyyı1b el-Ensarl radıya anhu Rab
buhü ' l-Bari'de Cami '- i kebir mahallesinde sakin iken 
bundan akdem vefat iden Mehmed Efendi ibn-i Alı
med'ün veraseti zevce-i menkılha-i metrfikesi Fatıma Ha
tı1n ibnet-i Mehmed ile sulbi kebir oğl ı Mehmed Arif E
fendi'ye münhasıra olup mes'ele-i mirasları sekiz sehmün 
bir sehmi zevce-i mezbfire Fatıma Hatfın'a ve bakT yedi 
sehmi oğl ı mezbfır Mehmed Arif Efendi'ye isabeti ba'de-
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' t-tahakkukı' ş-şer'l kendi nefsinden asil ve val idesi mez
bfıre Fatıma Hatfın tarafından her veeh-i ati hususa vekll 
oldığı zat-ı mezbfıreyi ariffin olan mezbfır Mehmed Arif 
Efendi meclis-i şer' -i hatir-i lazımü't-tevkTrde hala Top
hane nazırı hacegan-ı Divan-ı hUmaylından işbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun hafızı umdetü erbabi ' t-tahrlr ve' l -kalem 
zübdetü ashabi ' t-tastlr ve' r-rakam Ya'küb Efendi ibn-i 
ei-Hacc Mehmed tarafından zikri ati husfısı tasdlka ve
kil-i şer'isi Hüseyin Ağa ibn-i İbrahim ınahzarında bi ' l-a
sale ve b i ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrir-i kelaın idüp iş
bu yediınde olup bin yüz seksen bir senesi Şa'ban'ınun on 
dokuzuncı güni tarih iyle ınüverrah bir kıt'a hüccetde taf
sil ü beyan al ındığı üzre asrında Su nazırı olan Osman 
Ağa Havass-ı refi'a kazasında Küçükköy nam karyenün 
İstanbul tarafında köpriden aşağı lağın ağzından bağlara 
varınca kirnesnenUn mülkine ittisalden ari ınevzı ' - ı  hallde 
abar-ı müteferrika hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat i le  
cem' u tahsil ve ol ınevzı 'a  karib Ayasofya suyı lağmına 
bi izn i ' l -mütevell l  i lhak u idrıle eylediği dört buçuk ma
sura suyıının buçuk masurasın ı  hakk-ı ınecra alıkanı lup 
bakT kalan dört masura suyından müfrez n ısf masura ma-i 
lezlze lağın ü kanavatından mikdar-ı ınu 'ayyen hissesine 
te be' iyyetle ınal ik olan Mi' marbaşı Ebubekir Ağa fevt ol
dukda sulbl ağl ı ve hasren varis-i vahidi Cebehane katib
lerinden Ahmed Efendi irsen mal ik aldığı nısf masura 
ma-i lezlz-i ınezkfırı pederüın ınezbfır Mehıned Efendi'ye 
bey ' bey '16 u teınlik id üp ol dahi fevt o ldukda nı sf masura 
ma-i lezlz-i ınezkfırı ber tashlh-i ınerküın benüın i le vali 
dem müvekkile-i mezbureye mevn1s olınağla ber veeh-i 
ınuharrer irsen malik ald ığımuz nısf masura ma-i lezlz-i 
ınezkfırı bey' ınurad eylediğiınüzde Astane-i aliyye ve 
mahall-i siiireye cereyiin iden b i ' l-cümle sularun bey' u 
şira vesair iktiza iden senedatı su nazırı ve bölükbaşı ları 
vesair rah-ı abiler ihbar ve ına' rifetleriyle Haslar kadisı 
buzfırında tanzim ve senedi ba'de' l-kayd i ' ta al ınınası ba 
hatt-ı hüınayfın-ı şevket-makrün şürfıt-ı m er' iyyesinden 
oldığına binaen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Meh
ıned Nebi Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı 
rah-ı ab el-Hacc İbrahim ve Katib-i rih-ı ab Mustafa E
fendi ve Laleli serbölüği ei-Hacc Ahmed ve Sultan Ah
med serbölüği Süleyman Ağa ve zeyl-i sahlfede muharre
rü ' l-esaml evkaf-ı selatin-i ınazıyye serbölükleri vesair 
haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ına'rifetleriyle n ısf masura 
ma-i leziz-i mezkürı !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle tara
feynden icab ve kab Cı li havi şürfıt-ı ınüfsideden ari bey' - i  
bat-ı sahih-i şer'i i le ınüvekki l-i muma i leyh Ya'küb E
fendi'ye iki yüz eli i guruş seınen-i medfU ' ve makbuza 
bey ' u temllk ve veeh-i layıkı üzre b i ' l-asale ve b i ' l -veka
l e  teslim eylediğüınde ol dahi ber veeh-i ınuharrer iştira 

36 "bey"' mükerrerdir. 



iSTANBUL SU KÜLLiY ATI 

ve temel lük ve kabul idüp fimii ba'd nısf masura mii-i 
teziz-i mezkfırda benüm ve validem müvekkilem mezbı1-
re Fatıma HiltOn'un asla ve kat' ii aliika ve medhali kalma
yup !ağın ü kanaviitma tebe' iyyet i le mfımii ileyh Ya'kub 
Efendi'nün mülk-i müşteriisı oldukdan sonra nısf masura 
ma-i teziz-i mezkürı mahmiyye-i İstanbul'da Haydarhane 
mahallesinde mekteb kurbında !ağın derünında ana mes
lekden ifniz ve müceddeden ferş olmacak kurşun borıyla 
Sofılar hammilını kurbında mal ik oldukları menzil deru
nma ta'yin ve icrii eylesün ler didükde gıbbe't-tasdikı
'ş-şer'i mii vaka'a bi 't-taleb ketb ol ındı .  

Fi 7 Saferü ' l -hayr sene 1 2 1 9  [ 1 8 Mayıs 1 804] 

Şühfıdü' l-hiH : 
Mehmed Nebi Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
El-Hiicc İbrahim Kethudii-yı riih-ı iib 
El-Hiicc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Mustafa Efendi Katib-i riih-ı iib 
Es-Seyyid Hüseyin Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Çiivfış Halife-i riih-ı iib 
Ali Halife Haderne-i Eyyı1b 
Emrul lah Halife Haderne-i Eyyı1b 
ve gayruhum 

32311511 Havass-ı refi'a kazası, Orta Belgrat köyü ya
kınından Sultan Süleyman kemerine müllıak ve Acem 
Ahmet Ağa malıal/esindeki eve bağlı Mustafa Ağa kat
masuyundan müfrez suyun bir kısmının, maliki olan 
Mehmet Hasip Bey tarafindan diğer malik Ayşe Hatuna 
satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Ayişe Hiitün'un karye-i Orta Belgrad 

[Kenarnotu] Mühr-i efendi 

[Derkenar] işbu hüccetde muharrer ma-i lezizün bir ma
surasını Langa semtinde Darü' l -hadis'e ve iki masurasını 
dahi Şeyh Feridun cami ' ine muttası l  çeşmeye ve bir ma
surasını dahi Ayasafya-i kebir kurbında Acem Ahmed 
Ağa mahallesinde vakı' asrında Reisülküttab Koca Mus
tafa Efendi hanesi dimeğle arif ınenzil derfınına mülkiy
yet üzre icrii itdükden sonra ınenzil i le derfınına cari su
yun el-yevm mal ikesi olan mezküre Ayişe Hiitün'a bir 
çuvaldızın ı ifraz idüp menzil-i mezkfıre civarında bina 
eylediği masiağa ruhsat üzre ta'yin ve İcra itdirdüp bakisi 
yedinde mülki oldığı mii-i leziz i şbu mahalle şerh viri ldi .  

Fi 13 Saferü' l-hayr sene 1 2 1 9  [24 Mayıs 1 804] 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde muharrer üç çuvaldız mii-i 
leziz-i mezkı1re Ali Efendi bin Mustafa Efendi'ye bey' 
al ındığını müş' ir yed ine hüccet-i şer' iyye i 'tii al ındığı iş-
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bu mahalle şerh ol ındı .  
Fl 3 C sene 1 25 1  [26 Eylül 1 835] 

Darü' l-hi lafeti ' l-aliyye Kostantıniyyede Ayasofya-i kebir 
kurbında Acem Ahmed Ağa mahal lesinde vakı ' lede ' l-a
hall ve' I -ciran asrında Koca Reis Mustafa Efendi hanesi 
dimeğle arif menzi l ile derunı na cari zikri ati ma-i Iezizün 
el-yevın maliki iken bundan akdem vefat iden Aşcıbaşı
zade Ahmed Beğ ibn-i el-merhum Abdul lah'un verilseti 
zevce-i menkı1ha-i metrukes i  Ayişe Hatun ibnet-i Abdul
lah ile sulbi kebir oğlı hacegan-ı Divan-ı hümayundan 
Mehmed Hasib Beğ Efendi'ye ba'de' l-inhisar mes' ele-i 
mirasları sekiz sehimden olup siharn-ı mezbureden bir 
sehmi zevce-i mı1ma i leyha Ayişe Hatı1n'a ve baki yedi 
sehm ınuma ileyh Mehmed Hasib Beğ Efendi'ye isabeti 
tahakkukından sonra muma ileyh Mehmed Hasib Beğ 
Efendi tarafından ber veeh-i ati hususı ikrar ve i 'ta-i 
hüccete vekil oldığı All Ağa ibn-i Mehmed ve Mehmed 
bin Yusuf şehiidetleriyle sabit olan Si lahşör-i sadr-ı ali 
es-Seyyid Ali Efendi ibn-i Mehmed mec lis-i şer'-i hatir-i 
Hizımü 't-tevkirde zikri mürı1r iden ma-i Iezizün sekiz 
sehm i 'tibarıyla bir sehmine tashih-i merküm üzre irsen 
malik o lan işbu kitab-ı sıhhat-nisabun biifizesi mı1ma 
i leyha Ayişe Hatun tarafından husus-ı atiyü' l-beyanı 
tasdika vekil olan es-Seyyid Isa Ağa ibn-i Ali mahzarında 
bi ' l-vekale ikriir-ı tarnın ve takrir-i kelam idüp işbu ye
dimde olup bin seksen dört senesi Cumade ' I -ahir'inün yi
ğirmi sekizinci gün i tarih iyle müverrah bir kıt'a keşf hüc
ceti ınantukınca derun-ı menzile cari ma-i Iezizün men
ba' ı olup Havass-ı refı'a kazasına tab i '  Orta Belgrad kur-

. bında Çuka zimıni tarlası dimeğle arif kimesnenün mül
kine ittisalden Ml mevzı ' -ı hallde ma-i mezbı1run hiifiri 
olan sabıka Mi' ınarbaşı Mustafa Ağa mevzı '- ı  mezkurda 
kendi malıyla hafr-ı abar itdürdiği suyını tarih-i mer
küında Hassa su nazırı İbrahim Ağa vesair erbab-ı ıniyah 
ma'rifetiyle ma-i mezkı1rı ba'de' l-vezn ve' I-keşf hüccet-i 
şer' iyye ol ınup bir masura hakk-ı mecra al ıkanılup baki 
kalan dört masura suyın ı  !ağın ü kanavatma tebe 'iyyetle 
cennet-mekan firdevs-aş iyan merhum ve mağfiret-nişan 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün bina huyurdukları ke
mere idhal itdürdükden sonra mecmı1 ' ma-i mezkurı 
mı1ma i leyh Koca Reis Mustafa Efendi'ye tarih-i mer
kürnda iki bin guruşa bey' u temlik ol dahi ber veeh-i mu
harrer iştira ve temellük ve kabul idüp ma-i mezbı1run 
mahmiyye-i ınezburede Langa Yen ikapusı'nda vakı '  Da
rü ' l-hadis ile Şeyh Ferhad cami '-i şerifine muttası l  mü
ceddeden bina eylediği çeşmeye ta'yin ve baki bir masu
rasını dahi marrü' l-beyan Acem Ahmed Ağa mahalle
sinde vakı ' menzil-i mezkur derunına ta'yin zernanında 
ila haze ' I-an cari ve mevcı1d olan menzil-i mezbı1r i le 
derunına cari bir masura ma-i leziz-i mezkı1ra tedavül-i 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

eyadl i le müteveffa-y ı  müma i leyh Ahmed Beğ malik 
olup ol dahi vefat itdiğinde ber tashlh-i merkilm müma 
ileyha Ayişe Hatün ile müvekkilüm müma i leyh Mehmed 
Haslb Beğ'e mevrüs almışdur müvekkilüm müma i leyh 
Mehmed Haslb Beğ Efendi dahi ber veeh-i muharrer 
malik aldığı yedi sehm h isse-i şayi 'as ı  bey' murad ey
lediğimde mahmiyye-i mezbürede o lan bi ' l-cümle sula
run kuyüdatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastür u mu
kayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hücec-i şer' iy
yeleri erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbüre
den gayrı mehakimde tahrlr ü temhlr al ınmak ba emr-i all 
memnü' aldığı şürüt-ı mer' iyyesinden oldığına b inaen 
hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mehmed Neb1 Ağa 
tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı ab e l-Hacc 
İbrahim Ağa ve Katib-i rah-ı abi Mustafa Efendi ve zeyl-i 
sahlfede muharrerü' l-esami evkaf-ı selatın-i sıllife serbö
lükleri vesair sikat-ı sahlhat i ' l -kel imat haderne-i ralı-ı 
abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden idb ve kabill i  
havl şürüt-ı müfsideden art bey'-i bat-ı sahlh-i şer'! i le 
validesi müvekkile-i müma i leyha Ayişe Hatün'a beyn
lerinde ma' lüm semen-i medfü ' ve makbüza bey u temllk 
eylediğinde ol dahi ber minval-i muharrer iştira iştira37 ve 
temel lük ve kabul idüp fima ba'd bir masura ma-i lezlz-i 
mezkürun sekiz sehmi i 'tibarıyla yedi sehm hisse-i şa
y i 'asında müvekkilüm müma ileyh Mehıned Haslb Beğ 
Efendi'nün asla ve kat'a alaka ve medhali kalmayup !ağın 
ü kanavatma tebe ' iyyetle validesi müvekkile-i müma i
leyha Ayişe Hatün'un ınecmü' ma-i lezlz-i mezkür mülk-i 
müşterası ve hakk-ı s ırfı alınışdur didükde gıbbe't-tasdl
kı ' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb alındı . 

R 1 1 min Saferü' 1-hayr sene 1 2 1  9 [22 Mayıs 1 804] 

Şühüdü ' ı-hal : 
Mehıned Nebl Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
E l-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
E l-Hacc İbrahim Kethuda-yı rab-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 

32311512 Havass-ı refita kazası, Orta Belgrat köyü ya
kınından Sultan Süleyman kemerine mü/hak ve Acem 
Ahmet Ağa malıal/esindeki eve bağlı Mustafa Ağa kat
masuyundan müfrez suyun bir kısmının, maliki Ayşe 
Hatun tarafından inşa olunan masiağa vakfiyet üzere 
bağlandığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Maslak Ayişe Hatı1n'un 
[Kenarnotu] Mühr-i efendi 
Darü' l-hilılfeti ' l -al iyye Kostantın iyye el-mahmiyyede A-

37 "iştirii" mükerrerdir. 
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yasofya-i kebir kurbında Sovukçeşme nam mahallde A
cem Ahmed Ağa mahal lesinde vakı '  lede' l-ahall ve' l-ci
ran ma' lı1mu ' l-hudı1d ve' l-müştemi lat asrında Relsülküt
tab Koca Mustafa Efendi hanesi dimeğle arif menzi l  i le 
derunına cari sabıka mi 'marbaşı ağa suyından müfrez bir 
masura ma-i lezlzün malik i  iken bundan akdem vefat 
iden Mlrlzade Ahmed Beğ ibn-i Abdullah'un verilseti 
zevce-i menkılha-i metrukesi Ayişe Hatun ibnet-i Abdul
lah tarafından husus-ı atiyü' l-beyanı takrlre vekll oldığı 
zat-ı mezbureyi arifan olan All Ağa ibn-i Mehmed ve 
Mehmed ibn-i Yusuf şehadetleriyle sabit o lan S ilahşör-i 
hazret-i sadr-ı all es-Seyyid All Ağa ibn-i Mehmed mec
l is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde bi ' l-vekale ikrar-ı 
tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvekki lem mezbure Ayişe 
Hatun'un işbu yedinde olup bin iki yüz on dokuz senesi 
Saferü' l-hayr'ınun on birinci güni tarih iyle müverrah ir
sen ve ş ira'en mal ike oldığı bir kıt' a hüccet-i şer' iyyde 
tafsll ü beyan olmdığı üzre derun-ı menzile cari bir masu
ra ma-i l ezlz-i mezkı1r sekiz sehm i ' tibarıyla bir sehmine 
irsen mal ike olup ve sadrl keblr oğl ı  hacegan-ı Divan-ı 
hümayı1ndan Mehmed Haslb Beğ Efendi'ün iştira eyledi
ği yedi sehm ki cem'an sekiz sehm i ' tibarıyla lağm ü ka
navatına tebe' iyyetle malik  oldukdan sonra bir masura 
ma-i lezlzün bir çuvaldızını menzil- i mezbı1r hazinesin
den erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve menzil-i mez
bı1r civarında vakfiyyet üzre vaz' u inşa eylediği maslak 
derı1nına icrii ve ta'yln murad itmeğle bir çuvaldız ma-i 
lezlzün vakfiyyet üzre oldığını mü ş' ir yedinde hücceti 
olmamağla sikat-ı müsl imlnden ve erbab-ı miyahdan sual 
ol ınup müvekki leın ınılma i leyha Ayişe Hatun'un yedinde 
müstakı l len hüccet tahrlr ve i 'ta olmmak matlı1bımdur di
yü ibraz eylediği Haslar mahkemesinden virilen bir kıt'a 
mübaya'a hüccetine ba'de'n-nazar vekll - i  ınılma i leyhün 
takrlr-i meşrı1hına mutabık ve nefsü' l-emre muvafık bu
l ındığından ma'ada mahmiyye-i mezbı1rede olan çeşme
lere ve mahall-i saireye cereyan i den bi ' l-cümle sularun 
kuyı1datı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukay
yed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hücec-i şer' iyyeleri 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbı1reden 
gayrı ınehakiınde tahrlr ü temhlr o lmması ba emr-i all 
ınemnu' oldığı şürut-ı ıner' iyyesinden oldığına binaen 
hala Hassa su nazırı Mehmed Nebl Ağa tarafından vekil-i 
müseccel i  Kethuda-yı rah-ı ab el-Hacc İbrahim Ağa ve 
Katib-i rah-ı abi Mustafa Efendi ve evkaf-ı selatin-i salife 
serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abilerden istifsar o lın
dukda fi' l-hakTka marrü' l-beyan Acem Ahmed Ağa ma
hallesinde vakı '  asrında Relsülküttab Koca Mustafa Efen
di hanesi dimeğle arif menzil- i mezbı1run el-yevm de
runına cari ma-i lezlzün hatiri sabıka Mi'marbaşı Mustafa 
Ağa suyından müfrez ma-i lezlzün malik i  iken bundan 
akdem vefat iden Aşcıbaşızade Ahmed Beğ'ün zevce-i 
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menkuha-i metrfıkesi müvekki lem mfıma i leyha Ayişe 
Hatun'un bin iki yüz on dokuz senesi Saferü' l-hayr'ınun 
on birinci güni tarihiyle müverrah !ağın ü kanavatma te
be' iyyetle malik aldığı bir masura ma-i l ezlzün bir çuval
d ızını erbab-ı miyah ma'rifetiyle ifraz ve menzi l-i mezbur 
kapusı önünde bina ve inşasına muvaffak aldığı maslak 
hazinesine vakfıyyet üzre İcra ve ta'yin eylediğimizi her 
biri ala tarikı ' ş-şehade haber virmeğle işbu veslka'-i eni
ka ketb ü imla ol ınup kıbel-i şer'den müvekkilem mfıma 
i leyha Ayişe Hatı1n yedine I i  ec l i ' s-sened i 'ta ol ındı . 

Fi 1 3  Saferü' l-hayr sene 1 2 1 9  [24 Mayıs 1 804] 
Şühfıdü ' I-hal : 
Mehmed Nebi Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Es-Seyyid Mehmed Reşid Serbölük-i Saray-ı cedld 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 
ve gayruhum 

32311611 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyü sınırından 
Ayasofya lağımının Güzelcekemer suyoluna mü/hak 
Hüseyin Ağa katmasuyundan müfrez suyun, maliki 
Mehmet Nurullah Efendi tarafindan Şerif İbrahim E
fendiye, İshak Paşa mahallesindeki eve bağfatmak üze
re satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Defterhane katibi Şerif İbrahim Efendi'nün 
karye-i Cebeci 

[Kenarnotu] Mühr-i efendi 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde ismi mezkfır Şerif İbrahim 
Efendi derun-ı hüccetde mezkı1r mal ik o ldığı ıllSf masura 
ma-i lezlz-i mezkfırı menzil- i mezkı1rdan ihrac b irle men
zi l i  karşusında müceddeden bina ve ihyasına muvaffak 
ald ığı çeşmeye vakfıyyet üzre İcra ve ta'yln eylediğini 
müş ' ir istihkamı havl hüccet-i şer' iyye i 'ta ol ındığı kaydı 
balasıyla işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fl 30 M Sene 1 252 [ 1 7  Mayıs 1 835] 

Darü' 1-hilafeti '  1-aliyye Kostantıniyye el-mahrniyyede A
yasofya-i keblr kurbıncia İshak Paşa mahal lesinde vakı '  
Akif Mehmed Beğ hanesi dimeğle arif menzi l  derfınına 
cari bir buçuk masura ma-i lezlzün mal ik i  olup Valide 
Sultan al iyyetü ' ş-şan hazretlerinün kahvecibaşı l ık h ıdme
tiyle şeref-yab iken bundan akdem vefat iden All Efendi 
bin el-Hacc All Ağa'nun sulbi kebir oğlı ve hasren varis-i 
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vahidi umdetü' l-müderrislni ' l-kiram Mehmed Nurı1llah 
Efendi'ye ba'de' l- inhisar ınılma i leyh Mehmed Nılrul lah 
Efendi tarafından ber veeh-i ati husılsı ikrar ve i ' ta-i 
hüccete vekll oldığı Ömer Efendi ibn-i Mustafa ve Meh
med Ağa ibn-i All şehadetleriyle ber nehc-i şer'! sabit o
lan Bostan! İbrahim Ağa bin Mustafa mecl is-i şer'-i ha
tir-i lazımü ' t-tevklrde salifü '  z-zikr İshak Paşa mahalle
s inde sakin defterhane küttiibından olup işbu kitab-ı sılı
hat-ni sabun hiifızı Şerif İbrahim Efendi ibn-i İbrahim 
mahzarıı1da bi ' l-vekale ileriir-ı tilının ve takrir-i kelam i 
düp müvekkil- i  ınılma i leyh Mehmed Nurul lah Efen
di'nün işbu yedinde olup bin iki yüz beş senesi Cuma
de' l -ahir'inün yedinci gün i  tarihiyle müverrah bir kıt'a 
mübaya'a hüccetinde tafsll ü beyan olmdığı üzre derun-ı 
menzile cari ma-i lezlzün hatiri olup asrında Hazine-i a
mire ketimdası Hüseyin Ağa bin altmış beş senesinde Ha
vass-ı refi'a  kazasına tabi ' Cebeci karyes i  sınırunda Şahin 
deresi ve Delik l i  kaya nam mevzı 'da kimesnenün mülki
ne ittisalden ari mevzı ' - ı  hallde cem' u tahsil itdürdiği ta
rih-i merkümda erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ba'de
' 1-vezn ol mevzı 'a karib Ayasofya lağmınun Güzelceke
mer suyı yolın a bi i zn i ' l-mütevelll i lhak u İcra itdirdiği on 
yedi masura ma-i lezizün on bir masurasın ı  hakk-ı mecra 
içün alıkanılup baki kalan altı masura suyınun !ağın ü ka
navatına tebe' iyyetle bir masurasını erbab-ı ıniyah ına' ri 
fetleri yle ba' de ' 1 -ifraz mahmi yy e-i ınezbılrede Kumkap u 
kurbında Nişancı Paşa-yı atik mahal lesinde sakin Nak
kaşbaşısı Mehmed Ağa'ya hibe-i sahilı-i şer' iyye i le h ibe 
ve temllk idüp yedinde baki kalan beş masura ma-i lezlz-i 
mezkurı sal ifti'z-zikr İshak Paşa mahall esinde sakin oldı
ğı menzi l-i mezbGr derGnına İcra ve ta'yln itdürdükden 
sonra menzil- i mezbGr i le beş masura ma-i lezlzün bir bu
çuk masurasına tedavül-i eyadl i le irsen ve şiraen malik 
ve mutasarrıf olan Şerlfe Hadlee HatGn bint-i Selim ber 
veeh-i muharrer mal ike oldığı menzil-i mezbCırı bii re'y-i 
mütevelli müvekkilem ınGmil i leyhün babası All Efen
di'ye ferağ-ı mu'teber-i kat'! ile ferağ u tefvlz idüp de
mn-ı menzile cari bir buçuk masura ma-i lezlz-i mezkGrı 
dahi ba hüccet-i şer' iyye bey ' u temllk itdükden sonra 
ınılma i leyh All Efendi fevt oldukda menzil - i  mezbılr i le  
derCınına cari b ir  buçuk masura ma-i leziz-i mezkı1r mü
vekk ilüm ınılma i leyh Mehmed Nurul lah Efendi'ye mev
rı1s oldukdan sonra ol dahi ma-i teziz-i mezkurun n ısf 
masurasın ı  erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve bey' 
murad eylediğinde mahmiyye-i mezbı1rede olan bi ' l-cüm
le sularun kuyudatı Haslar mahkemesi s ic i l iatında mastur 
u mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hücec-i 
şer' iyyesi erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mez
bCıreden gayrı mehakimde tahrlr ü temhlr olmmak bii 
emr-i all memnG' oldığı şürGt-ı mer' iyyesinden oldığına 
binilen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mehmed Nebl 
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Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi 
el-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i rah-ı abi Mustafa Efendi 
ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esarnl evkaf-ı selatin-i sa
l ife serbölükleri vesair haderne-i ralı-ı abiler ihbar ve 
ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabilli havl şürut-ı 
müfsideden ari bey'- i bat-ı sahlh-i şer'! i le muma i leyh 
Şerif İbrahim Efendi'ye n ısf masura ma-i lezlz- i mezkurı 
lağm ü kanavatma tebe' iyyetle beynlerinde ma' lum se
men-i medfı1 ' ve makbuza bey ' u temllk eyledüklerinde 
ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul 
idüp fima ba'd derun-ı menzi l- i mezkurda olan bir buçuk 
masura ma-i lezizün nısf masura-i müfrezesinde müvek
kilüm muma i leyh Nurullah Efendi'nün asla ve kat 'a 
alaka ve medhali kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyet
le muma i leyh Şerif İbrahim Efendi'nün mülk-i müşterası 
o ldukdan sonra n ısf masura ma-i lezlz-i müfrezeyi er
bab-ı miyah ma'rifetleriyle mahall-i münasibden ifraz ve 
müceddeden ferş o lman yol i le mahalle-i mezburede 
vakı' Serrachane sukında sakin oldukları sa' adethanele
ri ne icra ve ta'yln eyledi didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l 
ma hüve' l-vakı' bi 't-taleb ketb ol ındı . 

Fı 1 9  Saferü' 1-hayr sene 1 2  I 9 [30 Mayıs 1 804] 

Şühudü' I-hal : 
Sabıkün 

32311612 Havass-ı refi'a kazası, Kadı Yakup/u köyü sı
nırında, Uzuncaova başından Kantari Melımet Ağa ve 
Halkalı suyollarına müllıak Alımet Efendi katmasuyun
dan müfrez suyun, maliki Feyzullalı Efendi tarafindan, 
Sali/ı Ağaya, Divanyolu 'nda Serraçlar başındaki terazi
den ifrazla eski saray yakınına vakfiyet ile bağfatmak ü
zere satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Sal ih Ağa karye-i Kadi Ya'kübl ı 

[Kenarnotu] Mühr-i efendi 

Mahmiyye-i İstanbul'da Hobyar mahallesinde vakı' lede
' 1-ahall ve' l-clran ma'lUmu ' l-hudud bir bab menzil derlı
nma cari zikri ati ma-i lezlzün bundan akdem malikesi 
o lan Akile Kadın bint-i Abdülmennan malik oldığı suyını 
bundan akdeınce sadr-ı vala-yı Anadotı- i esbak imam-ı 
evvel-i şehriyari Derviş Mehmed Efendi bin Hasan Efen
di hazretlerinün biraderleri eşraf-ı kuzati ' l-kiramdan Fey
zullah Efendi tarafından ber veeh-i ati bey ' i  ikrar ve i 'ti
raf-ı hüccete vekil oldığı es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa 
bin es-Seyyid İsma'il ve Mehmed Ağa bin Hasan şeha
detleriyle sabit olan İbrahim Edhem Ağa bin Süleyman 
meclis-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevklrde mahmiyye-i mez
burede merhum ve mağfıret-nişan Sultan Ahmed Han 
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hazretlerinün küttabhanesi evkafınun bi ' l-fi ' l  mütevel lisi 
işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı Salih Ağa bin Ömer ta
rafından ber veeh-i ati husfısı tasdika vekil-i şer'isi Bos
tan! Salih Ağa bin İbrahim mahzarında b i ' l-vekille ikrar-ı 
tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvekki lüm ınılma i leyh 
Feyzul lah Efendi'nün işbu yedinde olup bin iki yüz on 
dokuz senesi Muharremü' l-haram'ınun on dokuzuncı gü
ni tarih iyle müverrah bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsil 
ü beyan olmdığı üzre mal ik oldığı ma-i leziz-i mezbı1run 
hatiri olup asrında Reisülküttab olan Ahmed Efendi Ha
vass-ı refi' a kazas ına tab i '  Kadi Ya 'kübl ı  karyesi s ınırun
da Uzuncaova başında kendi malıyla hafr u abar" itdür
diği on üç aded baca e l l i  kulaç lağm i le cem' u tahsll it
dürdiği iki masura bir çuvaldız suyını ol mevzı 'a  karib 
Kantari Mehmed Ağa suyı yol ına ve andan Kassabbaşı 
AbdulbakT Ağa suyı yol ına ve andan merhum Sultan Sü
leyman Han hazretlerinün Ma'zfıl kemeri suyı yol ına bi  
izn i ' l-mütevel ll i lhak u idrac idüp ma-i lez!z-i mezkı1r 
mahmiyye-i mezbı1rede dahi l  oldukda marrü' l-beyan 
Hobyar mahallesinde menzil i nde icra ve ta'y!n itdükden 
sonra zikri mürfır iden iki masura ve bir çuvaldız ma-i le
zlze tedavül-i eyadl i le malike olan ınılma i leyha Akile 
Kadın ma-i mezbfırun yol ları harab ve ınu 'attal o lup ma-i 
ınezbfırun cereyanı ınümkin olmaınağla yollarını ta' ınir 
ve tastir itdürmek içün müvekki lüm ınılma i leyh Feyzul
lah Efendi'nün biraderleri Derviş Mehıned Efendi'ye er
bab-ı ın iyah ma'rifetleriyle bey' u temllk idüp ol dahi ber 
veeh-i muharrer ma-i mezbfırun yol ların ı  ta' ınir ve tathir 
itdükden sonra has ı l  o lan suyını Kantari Mehmed Ağa su
yı yol ından ihrac ve mahıniyye-i mezbı1rede Saray-ı ami
reye cari ıniri Halkalı suyı yol ına izn-i mütevel liyle i lhak 
u idrac itdükden sonra ınüşarun i leyh Derviş Mehmed 
Efendi ma-i lezlz-i ınezbfırun bir masura ve bir çuvaldız 
suyın ı  Sadefci ler kurbında Ali Paşa-yı Atik cami '-i şerifı 
havl ıs ında ıniri Halkalı suyı mesleğinden ifraz ve cedid 
yol i le Çınarçeşıne kurbında Molla Fenari mahal lesinde 
vakı '  sa'adethanelerine icra icra3" ve ta'yin itdükden son
ra ınüşarun i leyh Mehıned Derviş Efendi yedinde bakT 
kalan bir masura ma-i lezizi !ağın ü kanavatma tebe' iy
yetle karındaşı müvekkil-i ınfıma i leyh ile Feyzul lah E
fendi'ye erbab-ı ıniyah ma'rifetleriyle beynlerinde ma'
lilm semen-i mezkı1r" medfı1 ' ve makbı1za bey ' u temlik 
idüp ol dahi bir masura ma-i lez!z-i ınezbfırun nısf masu
rasın ı  ifraz ve bey' ınurad eylediğinde ınahmiyye-i mez
bı1rede olan bi' l-cümle çeşınelerün ve sularun kuyfıdatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olın
mağla ma-i lezize dair iktiza iden hücec-i şer' iyyesi mah-

3" hafr-ı iibiir 
39 "icrii" mükerrerdir. 
40 "mezkCır" fazladır. 
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keme-i mezbı1reden gayrı mehakimde tahrir u bey'•ı olm
ması bii emr-i iili memnu' oldığı şürut-ı mer' iyyesinden 
oldığına binilen hala Hiissa su nazırı fahru' l-eşbiih Meh
med Nebi Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı 
rah-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i rah-ı abi Mus
tafa Efendi vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma' rifet
Jeriyle taraflarıyla•ı Icab ve kabı11i havl şürı1t-ı müfside
den ari bey'- i  bat-ı sahlh-i şer') i le müvekkil43 müvekkil-i 
muma i leyh Salih Ağa'ya sekiz yüz guruş semen-i medfı1 ' 
ve makbı1za bey ' u temlik eylediğinde ol dahi n ısf masura 
ma-i lezlz-i müfrezeyi vakf içün iştira ve kabz idüp fima 
ba'd nısf masura ma-i leziz-i müfrezede müvekkil- i  mu
ma i leyh Feyzul lah Efendi'nün asla [ve kat 'a] alaka ve 
medhali kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle müte
velll-i müvekkil-i muma i leyh Sal ih Ağa'nun mülki ol
dukdan sonra nısf masura ma-i leziz-i mezkurı Dlvan
yolı'nda Serradar başında olan terazilden tefrik ve müte
vellisi oldığı küttabhane vakfı mukata'atından Kefeli Pa
şa sarayı derunına kadimden cereyan iden iki masura 
ma-i lezlz i lhak ve yine sandal boyacı iki aded dükkan
Iarda olan ustalarınun isti'malleriyçün atik hazine derı1-
nına vakfıyyet üzre icra ve ta'yln itmeğle hıfzen l i ' l-ma
kal işbu veslka-i enlka ketb ol ındı . 

Fi 23 Saferü' 1-hayr sene 1 2 1 9  [3 Haziran 1 804] 

Şühudü' I-hal : 
Fahru' l-eşbah Mehmed Nebl Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafii Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa Serbölük-i Saray-ı cedld 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mehmed Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

323/1711 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyü yakının
dan Kırkçeşme suyolu ile Çorbacı kemerine müllıak 
katmasudan müfrez suyun, maliki Fatma Hatun tara
fından Alırnet Efendiye, Haydarpaşa 'da ana lağımdan 
ifrazla Üsküplü malıal/esindeki eve bağiatmak üzere sa
tıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Hacı Ahmed Efendi'nün karye- i  Cebeci 

[Kenarnotu] Mühr-i naib efendi 

[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde mezkur nısf masura 

41 temhlr 
42 tarafeynden 
43 "müvekkil "  mükerrerdir. 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

ma-i leziz Mehmed Tahir Ağa'ya ba hüccet bey' alın
dığını müş ' ir yedine senedi i ' ta olınmağla bu takdirce iş
bu hüccet battala [keşide] k ı l ındığı işbu mahalle şerh vi
rildi . 

Fl 27 Ş sene 1 239 [27 Nisan 1 824] 

Daru' s-saltanati' l-aliyye Kostantın iyye e l-mahmiyyede 
Aksaray kurbında Abdullah Ağa mahallesinde vakı '  le
de' l-ahall ve' l-clran ma' lı1mu' l-hudı1d ve' l-müştemi lat 
menzil arsası den1nına cari beş çuvaldız ma-i lezizün ir
sen ve şira'en bundan akdem mal ikesi olan Abide Hanım 
ba'dehfı Fatıma Hatfın ibnet-i Feyzul lah tarafından ber 
veeh-i ati bey' i  ikrara ve i 'ta-i h üceete vekll o ldığı zat-ı 
mezbı1reyi arifan Mustafa Efendi ibn-i e l-Hacc Mustafa 
ve isma'll Beşe bin Ahmed şehadetleriyle sabit olan Ah
med Ağa ibn-i Abdullah mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü
't-tevkTrde işbu kitab-ı s ıhhat-n i sabun hafızı el-Hacc Ah
med Efendi bin Mehmed Emin tarafından ber veeh-i ati 
husus-ı meymenet-mahsfısların ı  tasdlka vekil-i şer'lsi 
Mehmed Ağa ibn-i İsma'll mahzarında b i ' l-vekale ikrar-ı 
tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvekki lem mı1ma i leyha 
Fatıma Hatfın'un işbu bin iki yüz on yedi senesi Cuma
de' l-evvel' inün yiğirmi altıncı güni tarihiyle müverrah bir 
kıt'a mübaya'a hüccetinde ve bin yüz kırk yedi senesi 
Muharremü' l-haram'ınun on üçünci güni tarihiyle müver
rah bir kıt'a atik hüccetde tafsll ü beyan olmdığı üzre de
rı1n-ı arsaya cari ma-i lezlzün menba' ı olup Havass-ı re
fı'a kazasına tab i '  Cebeci karyesi kurbında Devecioğl ı 
bostan ı dimeğle arif nam mevkı 'de İbrahim Hanzade suyı 
ve Paşa kemeri beyninde has ı l  ve müctemi' o lup Astane-i 
aliyyeye cari Kırkçeşme suyı yal ından Çorbacı kemerine 
bi izni ' l -mütevelll mülhak bir buçuk masura ma-i lezlzün 
bir çuvaldızını hakk-ı mecra içün alıkanılup bakT kalan 
beş çuvald ız suyını mahmiyye-i mezbı1ra dah i l  oldukda 
mahall-i münasibden ifraz ve salifü ' l-beyan Abdul lah 
Ağa mahal les inde kain menzil-i mezbfır arsasına ta'yln 
zemanından i la haze' l-an cari ve mevcfıd olan beş çuval
dız ma-i lezlzün malikesi olan Abide Hanım ibnet-i Hü
seyin Beğ mal ik aldığı o l  mikdar suyın ı  derun-ı arsadan 
ihrac ve ınüvekki lem mfıma ileyh Fatıma Hatfın'a bey' u 
temlik itdükden sonra ol dahi malik aldığı beş çuvaldız 
suyınun iki çuvaldızını erbab-ı miyah ma'rifetleriyle tef
rlk idüp Karakulak Hasan Şakir Beğ'e bundan akdem ba 
hüccet bey ' u temllk idüp ancak yedinde üç çuvaldız su 
bakT kalmışidi yedinde bakT kalan üç çuvaldız ma-i lezi
zün iki çuvaldızını dahi bey' murad eylediğinde mahmiy
ye-i mezbı1rede olan çeşmelere ve mahall- i saireye cere
yan iden bi ' l-cümle sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi 
sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair ik
tiza iden hücec-i şer' iyyesi erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehakimde tahrlr ü temhlr 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

olmması ba emr-i all memnı1' oldığı şürut-ı mer' iyyesin
den oldığına binaen hala Hassa su nazırı Mehmed Nebl 
Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi 
e l-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i rah-ı abi Mustafli Efendi 
ve zeyl-i sahi'fede muharrerü' l-esami' evklif-ı selatin-i sa
l ife serbölükleri vesair s iklit-ı sahihat i ' l -kelimat haderne-i 
rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden icab ve 
kabul i ha vi şürfıt-ı müfsideden ari bey' -i bat-ı sahih-i 
şer'! ile müvekkilüm ınılma i leyh el-Hacc Ahmed Efen
di'ye iki yüz e l i  i guruş semen-i medfı1' ve makbuza bey' 
u temllk eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve 
temel lük ve kabul idüp fıma ba'd iki çuvaldız ma-i lezi'z-i 
müfrezede müvekkilem ınfıına i leyha Fatıma Hatfın'un 
as la ve kat'a alaka ve medhali kalmayup lağın ü kanava
tından ve mikdar-ı ınu'ayyen hissesine tebe' iyyetle ınü
vekki l- i  ınılma i leyh ei-Hacc Ahmed Efendi'nün mülk-i 
ınüşterası o ldukdan sonra iki çuvaldız ma-i lezi'z-i mez
kurı Haydar Paşa'da ana lağınından erbab-ı ıniyah ına'ri
fetleriyle ifraz Cebe All kapusı dahi l inde Üskübl i  mahal
lesinde h isar dibinde vakı '  sakin oldığı ınenzi l i  derunına 
icra ve ta'yin eyledi didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i ma 
vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı .  

F1 1 7  Rebi''u' i-evvel sene 1 2 1 9  [26 Haziran 1 804] 

Şühfıdü' I-hal : 
Sabıkün 

32311712 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyünden Kırk
çeşme suyoluna mü/hak katmasuyudan müfrez suyun, 
maliki Fatma Hatun tarafindan Halil Ağaya Karanlık 
Mescit mahallesindeki eve bağiatmak üzere satıldığına 
dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Es-Seyyid Halil Ağa'nun karye-i Cebeci 

[Kenarnotu] Mühr-i naib efendi 

Darü' l-hi lafeti' 1 -al iyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Aksaray kurbında Abdul lah Ağa mahal lesinde vakı ' lede
' 1-ahall ve' l-ci'ran ma' lı1mu' l-hudı1d ve' l-ınüşteın i lat 
menzi l arsası derfınına cari zikri ati ma-i lezi'zün el-yevın 
malikesi o lan Fatıma Hatun ibnet-i Feyzul lah tarafından 
ber veeh-i ati bey ' i  ikrar ve i 'ta-i h üceete vekll oldığı 
zat-ı ınezbfıreyi ariflin Mustafli Efendi ibn-i el-Hacc Mus
tafa ve İsma'il Beşe ibn-i Ahmed şehadetleriyle sabit o
Ian Ahmed Ağa bin Abdul lah mecl is-i şer'-i hatir-i lazı
mü' t-tevklrde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı es-Seyyid 
Halil Ağa bin es-Seyyid Ahmed tarafından ber veeh-i ati 
husfısı tasdika vekil-i şer'isi Mehıned Ağa bin İsına'll 
ınai1Zarında bi ' l-vekale i krar-ı taının ve takrlr-i kelam i
düp ınüvekki leın ınezbfıre Fatıma Hatfın'un işbu yedinde 
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İ STANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

olup bin ik i  yüz on yedi senesi Cumade ' l -evvel 'inün yi
ğirmi altıncı güni tarih iyle müverrah bir kıt'a hüccetde ve 
bin yüz kırk yedi senesi Muharremü ' l-haram'ınun on ü
çünci güni tarih iyle müverrah bir k ıt 'a  atik hüccetde tafsil 
ü beyan olmdığı üzre ma-i lezizün menba' ı  olup Havass-ı 
refı' a kazasına tab i '  Cebeci karyesi kurbında Devecioğlı 
bostanı dimeğle arif mevzı 'da İbrahim Hanzade suyı ve 
Paşa kemeri beyninde hası l ve müctemi '  olup Astane-i 
aliyyeye cari Kırkçeşme suyı yalından Çorbacı kemerine 
bi izn i ' l-mütevel l i  mülhak bir buçuk masura ma-i lezlzün 
bir çuvaldızı hakk-ı mecra içün al ıkonı lup baki kalan beş 
çuvaldız suyın ı mahmiyye-i mezbüra dah i l  o ldukda ma
hall-i münasibden ifraz ve salifü '  I-beyan Abdul lah Ağa 
mahallesinde vakı '  menzil-i mezbur arsasına ta'yini ze
manından ila haze' l-an mevcüd ve cari olan beş çuvaldız 
ma-i tezize müvekki lem mezbure Fatıma Hatun mal ike 
olup iki çuvaldızını Karakulak Hasan Şiikir Beğ'e bey' ve 
iki ve iki'" çuvaldızını dahi bundan akdeınce e i-Hacc 
Ahmed Efendi 'ye bey ' idüp yedinde yedinde45 ancak bir 
çuvaldız ma-i lezlz baki kalmışidi el-haletü hazihl ye
dinde baki kalan bir çuvaldız ma-i lezlzini dahi bey ' mu
rad eylediğinde mahmiyye-i mezburede olan çeşmelere 
ve mahal l- i  saireye cereyan iden ma-i l ezlzün kuyudatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastür u mukayyed olup 
ma-i lezize dair iktiza i den hücec-i şer' iyyesi mahkeme-i 
mezbureden gayrı mehakimde tahrir ü temhir olmması bii 
emr-i ali memnu' aldığı şürut-ı mer' iyyesinden o ldığına 
binaen hala Hassa su nazırı Mehmed Nebi Ağa tarafından 
vekil-i müseccel i  Kethuda-yı ralı- ı  abi ei-Hacc İbrahim 
Ağa Katib-i ralı-ı abi Mustafa Efendi ve zeyl-i sahifede 
muharrerü' l-esarnl evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri 
vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tara
feynden icab ve kabuli havi şürut-ı müfsideden ari bey'- i  
bat-ı sahilı-i şer'i i le müvekki l- i  mezbür es-Seyyid Halll 
Ağa'ya yüz yiğirmi beş guruş semen-i medfü' ve mak
büza bey ' u temllk eylediğümde ol dahi ber veeh-i mu
harrer iştira ve temel lük ve kabul idüp fıma ba'd bir çu
valdız ma-i lezlz-i mezkurda müvekki lem mezbfıre Fatı
ma Hatün'un asla ve kat 'a alaka ve medhali kalmayup 
!ağın ü kanavatından mikdan mu'ayyen h issesine tebe' iy
yetle müvekkil-i müma i leyh es-Seyyid Halil Ağa'nun 
mülk-i müşterası ve hakkı sı rfı oldukda mezkur bir çuval
dız dahi ahar malıal lden iştira idüp cem'an iki çuvaldıza 
baliğ oldukda erbab-ı miyah ma' rifetleriyle mahall- i  mü
nasibden ifraz ve Üskübli kurbında Karanlık Mescid ma
hal lesinde kain menzil ine icra ve ta'yln eylesün didükde 
gıbbe't-tasdikı 'ş-şer'i ma vaka'a  b i ' t-taleb ketb alındı .  
Fı' l -yevmi' s-sab i '  aşere min şehr-i Rebi 'u ' l-evvel sene 

44 "ve iki " mükerrerdir. 
4-' "yedinde" mükerrerdir. 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

tis'a aşrete ve mieteyn ve elf 
[ 1 8  Rebl 'u ' l -evvel 1 2 1 9] [27 Haziran 1 804] 

Şühudü' I-hal : 
Fahru' l-eşbah Mehmed Nebl Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Mehmed Ağa Haderne-i Haydarpaşa 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Sü leyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
İbrahim Halife Çavı1ş-ı rah-ı ab 
ve gayruhum 

32311811 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyünden Aya
sofya su lağımına mü/hak Mehmet Ağa katmasuyundan 
müfrez suyun, maliki Akile Hanım tarafindan Beyhan 
Sultan ve Hatice Sultana, Laleli camii, Sultan Mustafa 
türbesi yakınındaki Adilşah Kadın masiaklarına vakfi
yetle bağiatmak üzere satıldığına dair /ıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Beyhan ve Hadlee Sultan'un karye-i Cebeci 

[Kenarnotu] Mühr-i efendi 

Sahibetü' z-zati '  z-zekiyyeti ' 1-muttasıffeti bi '  s-sıfatı '  1-me
lekiyye tacü' l-muhadderiiti' l-mu 'azzama ibtihacü' l-mu
vakkarati' 1-mufahhama devletlü inayetlü Beyhan Sultan 
ve Had!ce Sultan al iyyetü 'ş-şan hazretlerinün beyan-ı ati 
husus-ı meymenet-mahsı1slarını kalem-i huceste ve ra
kam-ı şer'-i kavim i le  ketb ü tahrlr ve terkim ve tastir o
I ınmasın ı irade-i al iyye huyurdukları ei-Hacc Ahmed Ağa 
bin Ömer mahzarında mahmiyye-i İ stanbul'da Topkapusı 
dahi l inde Arpa elliıni mahal lesinde vakı'  bir bab menzil 
arsası derı1nına cari zikri ati ma-i lezlzün el-yevm mal ike
si Akile Hanım ibnet-i Mustafa Beğ tarafından ber veeh-i 
ati bey ' i  i krara ve i 'ta-i hüccete vekll oldığı zat-ı ınılma 
i leyhii-yı arifan Süleyman Ağa ibn-i Mehmed Emin ve A
ll Beşe bin Ahmed şehadetleriyle sabit olan Mustafa E
fendi bin ei-Hacc Mustafa mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü
't-tevkirde bi ' l-vekale i krar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp 
müvekki lem ınılma i leyha Akile Hanım'un işbu yedinde 
olup bin iki yüz yedi senesi Cumiide' l-evvel'inün yiğirmi 
dokuzuncı güni tarihiyle müverrah Haslar mahkemesin
den muhrec bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsll ü beyan 
olmdığı üzre asrında Vezlr ağası Mehmed Ağa Havass-ı 
refı'a kazasına tabi ' Cebeci karyesi sınurında Fırındere 
nam mevzı 'da kendi mal ıyla abar-ı müteferrika hafr ve 
tahte' I-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği altı 
masura suyın ı ol mevzı 'a  karlb Ayasofya lağmına bi izni-
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

' 1-mütevel ll i lhak u idrac itdirüp iki  masura ve bir çuval
dız suyın ı  hakk-ı mecra içün al ıkonılup bakT kalan üç 
masura ve üç çuvaldız suyın ı  salifti'z-zikr Arpa emini 
mahallesinde menzil-i mezbur derunına sahırnıca ta'yin 
ve icra idüp ba'dehu sipah kalemi ağalarından es-Seyyid 
Mehmed ve Hüseyin  Efendi 'ye menzil - i  mezbur i le de
rfın-ı sahırnıca ta'yln ol ınan üç masura üç çuvaldız suyını 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle bey ' u temlik idüp ol dahi 
fevt oldukda vereseleri derun-ı  sahırnıca ta'yin ol ınan ol 
mikdar suyını müvekkilem muma i leyha Akile Hanım'a 
bey ' u temlik idüp ol vechi le  malik o ldığı üç masura ve 
üç çuvaldız suyınun nısf masurasını bey' murad eyledi
ğinde mahmiyye-i mezburede olan b i ' l-cümle sularun ku
yudatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed 
olup ma-i tezize dair iktiza iden senedat-ı şer' iyyesi er
bab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı 
mehakimde tahrir ü temhir olmması ba emr-i ali memnu ' 
oldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa 
su nazırı fahru' l-eşbah Mehmed Nebl Ağa tarafından ve
kil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi e l-Hacc İbrahim ve 
Katib-i rah-ı abi Mustafa Efendi ve zeyl-i sahifede muha
rrerü ' l-esami evkaf-ı selatin-i  salife serbölükleri vesair si
kat-ı sahihatü' l-kelimat haderne-i ralı-ı abiler ihbar ve 
ma'rifetleriyle tarafeynden icab ve kabuli  havl şürut-ı 
müfsideden ari bey '-i bat-ı sahlh-i şer' !  i le Sultan-ı müşa
run i leyhima hazretlerine üç yüz guruş semen-i medfU' ve 
makbuza bey ' u temlik eylediğinde müşarun i leyhima 
hazretlerinün dahi nam [u] şanlarına layık iştira ve kabul 
buyurduktanndan sonra nısf masura ma-i leziz-i mez
kfırda müvekkilem muma i leyha Akile Hanım'un asla ve 
kat'a alaka ve medhal i kalmayup lağm ü kanavatma te
be' iyyetle müşarun i leyhima hazretlerinün mülk-i müş
teriilan oldukdan sonra ma-i l eziz-i mezkfırı Laleli ca
mi ' -i şerlfı kurbın da merhum ve mağfıret-nişan Sultan 
Mustafa Han hazretlerinün türbe-i şerifeleri civarında va
l ide-i muhteremeleri merhum ve mağffırun leha Adi lşah 
Kadın iki aded taş masiaklarına vakfiyyet üzre ta'yin ve 
icra buyurdılar didükde gıbbe't-tasdlk ı 'ş-şer'i ma vaka'a 
bi 't-taleb ketb olındı .  

Fi 26 Rebi 'u ' l -evvel sene 1 2 1 9  [5 Temmuz 1 804] 

Şühudü ' I-hat : 
Mehmed Nebl Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Süleyman Ağa Serbölük-i Lalel i  

32311812 Havass-ı refi'a kazası, Orta Belgrat köyünden 
Sultan Süleyman suyoluna mü/hak İbrahim Paşa kat
masuyundan müfrez suyun, maliki Seyfullalı Ağa tara-



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

fından Sali/ı Ağaya Daye Hatun mahallesindeki eve 
bağiatmak üzere satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Salih Ağa'nun karye-i  Orta Belgrad 

[Kenarnotu] Mühr-i efendi 

Darü' 1-hilafeti '  I-al i yy e Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Hace han ı kurbın da Day e Hatun mahallesinde vakı'  lede
' 1-ahali ve' l-clran ma' h1mu' l-hudud menzil arsası i le de
runına cari zikri ati ma-i lezizün maliki  olan Seyfu llah 
Ağa bin Abdi ibn-i Hasan tarafından her veeh-i ati hususı 
ikrar ve i 'ta-i h üceete vekll o ldığı el-Hacc İbrahim Ağa 
bin Osman ve Mustafa Ağa bin ei-Hacc Mustafa şeha
detleriyle sabit olan Abdullah Ağa bin Hasan mecl is-i 
şer'-i şerif-i enverde işbu kitab-ı sıhhat-n isabun hafızı 
Sal ih Ağa bin Ömer tarafından husus-ı atiyü ' l-beyanı tas
dika vekil-i şer'lsi Süleyman Ağa bin Mehıned Emin 
mahzarında bi ' l-vekale i krar-ı tarnın ve takrlr-i kelam i
düp müvekkilüın ınerküm Seyful lah Ağa'nun işbu yedin
de olup bin yüz doksan dokuz senesi Şevval' inün yiğir
minci güni tarihiyle müverrah Haslar mahkemesi sicil la
tından muhrec bir kıt 'a ınübaya'a hücceti mantukınca de
mn-ı arsaya cari ma-i lezizün hatiri asrında Vezlr-i a 'zam 
İbrahim Paşa hayatında Havass-ı refi'a kazasında Orta 
Belgrad karyesinde dere içinde Boyacı çayırı nam ma
hallde hafr-ı abar itdürdiği suyın ı erbab-ı miyah ma'rifet
leriyle ba'de' l -vezn tarnın ve kamil ve revan bir masura 
ve bir çuvaldız suyını  ol mevzı 'a  karlb merhum ve mağfı
ret-nişan Sultan Süleyman Han tabe serahu lıazretlerinün 
Astane-i aliyyeye cari suyı yolına bi izn i ' l-mütevem i lhak 
u idrac itdürdüp bir çuvaldızını hakk-ı mecra içün alıko
nı lup bakT kalan bir masura ma-i leziz Astane'ye dahi l  ol
dukda erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve Hace Hamza 
mahallesinde Devecioğlı çeşmesi nam mahallde kain 
menzil derunına ba'de't-ta'yln ınüşarun ileylı İbrahim 
Paşa hazretleri bir masura ma-i teziz-i ınezkurı lağm ü 
kanavatma tebe ' iyyetle kerime-i muhteremeleri Üromü
hani Hanıın'a hibe-i sahlhati ' ş-şer' iyye ile bey' u teınllk 
idüp ol dahi ma-i leziz-i mezkurı kanavatma tebe' iyyetle 
Şahin Mustafa Paşa'ya bey' eylediğinde ol dah i ınahmiy
ye-i ınezburede Hace hanı kurbında Daye Hatiin mahalle
sinde menzil ine ta'yln ve icra itdükden sonra bir masura 
ma-i tezizden n ısf masurasına tedavül-i eyadi i le malik 
olan el-Hacc Ebubekir Ağa fevt oldukda zevcesi Afife 
Hatun i le sulbl kebir oğlı ei-Hacc Ahmed Ağa'ya ba'de
' 1-mevrfis merküm el-Hacc Ahmed Ağa dahi fevt oldukda 
nısf masura ma-i leziz-i mezkiir mezbure Afife Hatiin'a 
mevrus oldukda ol dahi irsen ınalike oldığı n ısf masura 
ma-i leziz-i mezkurı salifti'z-zikr Daye Hatun mahalle
sinde menzile ta'yln i zemanından ila haze' l -an mevcud 
ve cari olup menzil-i mezbur arsasına ha re'y-i mütevel ll 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

feriiğ-ı mu'teber-i kat'] i le müvekki lüm mezbı1r Seyful lah 
Ağa'ya feriiğ u tefviz eylediğümde o l  dahi ba'de't-tefev
vüz ve' l-kabı11 ol dahi derun-ı arsaya cari nısf masura 
ma-i lezlz-i ınezkfırdan bir çuvaldızını bey' muriid eyledi
ğinde ınahıniyye-i mezbfıreye cereyan iden b i ' l -cümle su
larun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u 
mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza i den senedat-ı 
şer' iyyeleri erbab-ı ıniyah ma'rifetleriyle mahkeme-i 
mezbfıreden gayrı ınehiiki ınde tahrir ü temhlr olmması bii 
emr-i iili memnfı' oldığı şürfıt-ı ıner' iyyesinden oldığına 
binilen hala Hiissa su nazırı fahru' l-eşbiih Mehıned Nebl 
Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı ralı-ı  abi 
e l-Hiicc İbrahim ve Katib-i riih-ı abi Mustafa Efendi ve 
zeyl- i  sahlfede muharrerü' l-esiimi evkaf-ı seliitin-i ıniizıy
ye serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve 
ına' rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabfıli  hiivl şürfıt-ı 
müfs ideden ari bey'-i bat-ı sahlh-i şer'l i le ınüvekki lüm 
mı1mii i leyh müvekki l- i  ınerküın Salih Ağa'ya beynle
rinde ma' lfı m  serneo-i medfı1 ' ve makbı1za bey ' u temllk 
eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer iştirii ve temel lük 
ve kabul idüp fimii ba'd derun-ı menzil-i mezbfır arsasına 
cari ma-i Iezlz-i mezkı1rda müvekkilüm merküm Seyful
lah Ağa'nun asla ve kat'ii aliika ve medhal i kalmayup 
lağın i.i kanaviitma tebe' iyyetle müvekkil- i  ınılma i leyh 
Salih Ağa'nun mülk-i müşteriisı oldukdan sonra ma-i l ezl
zün bir çuvaldızmı mülkiyet üzre ınenzil-i mezbı1r deru
nma ke' l-evvel cari itmişidi didükde gıbbe't-tasdlkı
'ş-şer'l ma vaka'a bi 't-taleb ketb o lmdı .  

Fl 25 Rebl 'u ' l -evvel sene 1 2 1 9  [4 Temmuz 1 804] 

Şühfıdü' l-hiil : 
Siibıkün 

323/1911 Havass-ı refi'a kazası, Orta Belgrat köyünden 
Sultan Süleyman suyoluna müllıak İbralıim Paşa kat
masuyundan müfrez suyun, maliki Seyfullalı Ağa tara
findan Sali/ı Ağaya Daye Hatun malıal/esindeki mas
Iağa vakfiyet ile bağiatmak üzere satıldığına dair lıüccet 
kaydı. 

[Kenarnotu] Salih Ağa'nun karye-i Orta Belgrad 

[Derkenar] Sarraf Niko la ziınmlye bey' olmup hüccet 
i 'tii olındı. 

Fl gurre-i Ramazan sene 1 228 [28 Ağustos 1 8  1 3] 

Diirü ' 1-hiliifeti ' 1-al iyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Hiice ham kurbın da Day e Hiitfın mahallesinde viikı '  lede
' 1-ahiill ve' l -dran ma' Ifımu' I-hudfıd menzi l  arsası derfını
na cari zikri ati ma-i lezlzün mal iki olan Seyfullah Ağa 
bin Abdurrahman tarafından ber veeh-i iiti husfısı ikriir ve 
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i 'ta-i hüccete vekil o ldığı ei-Hacc İbrahim Ağa bin Os
man Mustafa Ağa bin e l-Hacc Mustafa şehadetleriyle 
sabit olan Abdullah Ağa bin Hasan mecl is-i şer'-i şerif-i 
enverde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı Salih Ağa bin 
Ömer tarafından husus-ı atiyü' I-beyanı tasdika vekil-i 
şer'isi Süleyman Ağa bin Mehmed Emin mahzarında bi
' 1-vekale i krar-ı tarnın ve takrir-i kelam idüp müvekkilüm 
merküm Seyful lah Ağa'nun işbu yedinde olup bin yüz 
doksan dokuz senesi Şevval'inün yiğirminci güni tarihiyle 
müverrah Haslar mahkemesi sici l iatından muhrec bir 
kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsll olmdığı üzre derun-ı 
arsaya cari ma-i lezi'zün hafiri olup asrında Vezir-i a'zam 
İbrahim Paşa hayatında Havass-ı refi'a kazasında Orta 
Belgrad karyesinde dere içinde Boyacı çayırı nam ma
hallde hafr-ı ab ar itdürdiği suyını erbab-ı miyah ma 'ri
fetleriyle ba'de' l-vezn tarnın ve kamil ve revan bir ma
sura ve bir çuvaldız suyını ol mevzı 'a  karlb merhum ve 
mağfıret-nişan Sultan Süleyman Han hazretlerinün Asta
ne-i al iyyeye cari suyı yol ına bi izni' l-mütevel l i  i lhak u 
idrac itdirdüp bir çuvaldızı hakk-ı mecra içün al ıkonı lup 
bakT kalan bir masura ma-i lezi'z Astane'ye dahi l  oldukda 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve Hace Hamza ma
hallesinde Deve[ ci]oğl ı çeşmesi nam mahallde kain men
zil derunına ba'de't-ta'yin müşarun i leyh İbrahim Paşa 
hazretleri bir masura ma-i lezlz-i mezkurı kerime-i muh
teremeleri Ümmühani Hatun'a hibe-i sahiha ile bey ' u 
temlik idüp ol dahi ma-i lezi'z-i mezkurı kanavatma te
be' iyyetle Şahin Mustafa Paşa'ya bey' eylediğinde ol da
h i  mahmiyye-i mezblırede mevcud Hace hanı kurbında 
Daye Hatlin mahallesinde menzil ine icra ve ta'yi'n itdük
den sonra bir masura ma-i lezizden müfrez nısf masura
sına tedavül-i eyadi i le malik olan el-Hacc Ebubekir Ağa 
fevt oldukda zevcesi Afife Hatun ile sulbi kebir oğlı 
el-Hacc Ahmed Ağa'ya ba'de' l -mevriis merküm el-Hacc 
Ahmed dahi fevt olup mecmlı' nısf masura ma-i lezi'z-i 
mezbure Afife Hatun'a mevrus oldukda ol dahi irsen ına
like oldığı nısf masura ma-i Jezi'z-i mezkurı salifti'z-zikr 
Daye Hatlin mahallesinde vakı'  menziline ta'yini zema
nından ila haze ' l-an cari ve mevcud olup menzil-i  mezbur 
arsasını ba re'y-i mütevelli ferağ-ı mu'teber-i kat '! i le 
müvekkilüm mezblır Seyful lah Ağa'ya ferağ u tefvlz ey
lediğinde ol dahi ba'de't-tefevvüz ve' l-kabul deriin-ı ar
saya cari nısf masura ma-i lezi'z-i mezkurı dahi bey' mu
rad eylediğinde mahmiyye-i mezbura cereyan iden bi
' I-cümle sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sicil iatında 
mastur u mukayyed olup ma-i lezi'ze dair iktiza iden se
nedatı mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde tahrlr ü 
temhlr olmmak ba emr-i ali memnu' oldığı şürut-ı mer
' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı fahru
' 1-eşbah Mehmed Nebi' Ağa tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim ve Katib-i rah-ı abi 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

el-Hacc Mustafa Efendi ibn-i Mustafa ve zeyl- i  sahlfede 
muharrerü' l-esaml evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri ve
sair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tara
feynden Icab ve kabilli havi şürfit-ı müfsideden ar'i bey'-i 
bat-ı sahlh-i şer'l i le müvekkilüm mfima i leyh Seyfullah 
Ağa müvekki l-i merküm Salih Ağa'ya beynlerinde ma'
lum semen-i medfı1' ve makbuza bey ' u teml1k eyledi
ğinde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve 
kabul idüp fima ba'd derun-ı menzi l-i mezbfir arsasına 
can ma-i lezlz-i mezkurda müvekkilüm mezbur Seyfu llah 
Ağa'nun asla ve kat'a alaka ve medhali kalmayup lağm ü 
kanavatma tebe' iyyetle müvekkil- i  merküm Sal ih  A
ğa'nun mülk-i müşterası oldukdan sonra ma-i lez1zün bir 
çuvald ızın ı mülkiyyet üzre ba hüccet menzi l-i mezbur de
rfinına ke' l-evvel icra ve bir çuvaldızın ı  menzi l- i  mezbur 
tahtında bina eylediği maslak derfinına vakfıyyet üzre 
icra ve ta'yln itmişdür didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'l ma 
vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı . 

Fi 15 Reb1'u ' l -evve1 sene 1 2 1 9  [24 Haziran 1 804] 

Şühudü' I-hai : 
Sabıkün 

32311912 Kumkapı Nişancısı 'nda ahalinin kullanımına 
hasrolmuş havuza, İhsan-ı hümayun ile Kırkçeşme su
yundan ilave su tahsisine dair arz kaydı. 

[Kenar notu] Virile mübarek hatt-ı hümayfin 

Sahh 
Şeref-yafte-i(?) sudfir o lan hatt-ı hümayfin-ı inayet-mak
run mucebince Haslar mahkemesi siciii ine kayd ve su 
nazırı tarafına ilm ü haberi viri le .  

Fi 22 Ca sene [ 1 ]2 1 9  [22 Temmuz 1 804] 

Cenab-ı Hakk subhanehfi ve te'ala hazretleri ( . . . ) alempe
nah Şevketlü kudretlü mehabetlü kerametlü halledallalla
hu h i lafetehu i la  yevrni ' d-din efendirniz hazretlerinün 
mübarek vücud-ı lazım u' 1-mevcude-i şahanelerine kaffe
tü ' l -emm ve ikdarehu rnekane ve eınln ve salim ve senr-i 
saltanat cihan-tablarından ber karar ve mekln ve a'da-i 
bed hava 'llerün daima payimal ve sezkun(?) eyleye aınln 
bi hürmet-i seyyidi' l-enbiya ve' l -mürselln rikab-ı müs
tetab-ı cihandadanndan arz-ı hal-i kul ları budur ki Kum
kapu Nişancısı'nda amme-i ibadul lahun havayic-i zaru
releriyçün müceddeden bina ve inşası emr-i hümayun 
buyrılan havza bihamd ihl subhanehfi ve te'ala bu esnada 
reslde-i hüsn-i bitarn olmakdan naşl bu kul larınun işbu 
vechi le nai l ve mazhar aldığımuz inayet-i aliyye-i şahane 
ve mahall-i merhamet-i padişahanelerinden cümlemüz 
memnun ve mesrur olarak du 'a-yı devam-ı örnr-i devlet-i 
mülfikanelerine muvazıbet ve i ştiğal k ı l ınmışdur havz-ı 
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mezkür-ı cedidün nısf masura suyı olup ol mikdar su vefa 
itmediğinden iki masura suya dahi muhtac olmağla mera
him-i adalet padişahanelerinden mercüdur ki Kırkçeşme 
suyından havz-ı mezkura iki masura su sarf ve inayet ve 
ihsan buyurılmak babında emr-i ferman şevketlü kera
metlü mehabetlü kudretlü padişah-ı alempenah efendi
müz hazretlerinündir. 
Bende ahali- i  . . . . . .  kulları 

32311913 Havass-ı refi'a kazası, Küçükköy'den Va/ide 
Sultan ve Sultan Beyazıt suyollarına mü/hak Yusuf Ağa 
katmasuyundan ifrazla Mercan Ağa mahallesindeki ar
saya bağlı suyun, malikleri tarafindan Hüseyin Ağaya 
satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Karye-i Küçükköy Viiiide kethudası kapu 
çukadarı 

[Kenarnotu] Mühr-i naib efendi 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur üç çuvaldız ma-i 
leziz Ahmed Ağa ve zevcesi Hadice Hatun'a bii hüccet 
bey' ol ınup işbu hüccet tehi bartala keşide kı l ındığı işbu 
mahalle şerh viri ld i .  

Fi 7 Ş Sene 1 230 [ 1 5 Temmuz 1 8 1 5] 

Darü ' 1-hi1afeti ' 1-al iyye Kostantıniyye e l-mahmiyyede Ö
riciler kurbın da Mercan Ağa mahal lesinde vakı'  Kapu 
kethudası Halil Ağa hanesi d imeğle arif menzil arsası de
runına cari zikri ati ma-i lezizün maliki iken bundan 
akdem vefat iden el-Hacc Abdul lah Ağa ibn-i e l-Hacc 
Ahmed'ün verilseti zevce-i menküba-i metrı1kesi Hadice 
Hatun ibnet-i Abdullah i le sulbi kebir oğlı Mehmed Tahir 
Efendi ve sulbiyye kebire kızı Hadice Hatun'a münhasıra 
ve mes' ele-i mirasları olan yiğirmi dört sehmün üç sehıni 
zevce-i mezbureye ve on dört sehmi Mehmed Tahir E
fendi'ye ve yedi sehrni mezbure Hadice Hatün'a isabeti 
ba'de' t-tahakkukı 'ş-şer'i mezburfın Mehmed Tahir Efen
di ve mezburetan Hadice Hatün ve Hadice Hatun taraf
larından ber veeh-i ati hususda vekil ieri ald ığı zat-ı mez
buretanı arifan Osman Efendi bin Hüseyin ve Mehmed 
Ağa bin İbrahim şehadetleriyle sabit olan Feyzul lah Ağa 
bin Hüseyin mecl is-i şer' - i  hatir-i lazımü't-tevkTrde dev
letlü inayetlü Vali de Sultan al iyyetü'ş-şan hazretlerinün 
kethudii-yı ali-kadrieri ağa hazretlerinün kapu çukadarları 
yamağı i şbu kitab-ı sıhhat-nisabun hiifızı Hüseyin Ağa 
bin Osman mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve tak
rir-i kelam idüp işbu müvekki l lerüm mezburfınun yedie
rinde olup bin iki yüz on senesi Zil hicce'sinün dördünci 
güni tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccetde tafsil ü beyan 
al ındığı üzre Yusuf Ağa hayatında Havass-ı refı'a kaza-
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sına Hibi ' Küçükköy kurbında kimesnenün mülkine itti
salden ari mevzı ' - ı  hallde kendi malıyla yedi aded baca 
hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i l e  cem '  u tahsil itdür
diği suyını ol mevzı 'a karlb merhum Valide Sultan su
yına andan Sultan Bayezld Han-ı Veli suyı yolına bi 
izni ' l-mütevel ll i lhak u idrıle itdürdiği suyınun hakk-ı 
mecrasından bakT bir buçuk masura suyından müfrez üç 
çuvald ız ma-i lez!ze müs li me bey' itmek üzre ba hüccet 
malikleri Sedri ve Yuvan zirnınller üç çuvaldız ma-i le
z!z-i mezkur lağm ü kanavatma tebe' iyyetle müvekki l
lerüm mezburunun mürisieri e l-Hacc Abdullah Ağa'ya 
bey ' eyledüklerinden sonra mezbı1r el-mkc Abdu!Hl.h A
ğa üç çuvaldız ma-i lez!ze mali k  iken fevt oldukda vere
sesi müvekkil lerüm mezbı1runa ber tash!h-i merküro 
mevrus o lmağla arsa-i mezkurı müvekki l lerüm mezbur 
Mehmed Tahir Efendi i le  mezbı1re Hadice Hatı1n bundan 
akdeınce muma i leyh Hüseyin Ağa['ya] ferağ u tefvlz 
idüp derunına cari üç çuvaldız ma-i leziz-i mezkurı dahi 
bi-' 1-verase bey' murad eyledüklerinde Astane-i aliyye ve 
mahall-i saireye cereyan iden cemi' su larun kuyudatı 
Haslar mahkemesi sicil iatında mastur u mukayyed olup 
iktiza iden senedatı Hassa su nazırı ve bölükbaşı ları ihbar 
ve ma'rifetleriyle Haslar kadisı huzürında tanzim ve se
nedi ba'de' l-kayd i ' ta olmması şürut-ı mer' iyyesinden ol
dığına binaen hala Hassa su nazırı fahru ' l-eşbah Mustafa 
Ağa tarafından vekil-i müsecceli  Kethuda-yı rah-ı abi 
el-Hacc Mehmed Arif Ağa ve zeyl-i sahifede muharre
rü' l-esaml evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair 
haderne-i dl.h-ı abiler ihbar ve ma'rifetleri ve Sultan Ba
yezid-i Veli vakfı tarafından Katib-i rılh-ı abi Mustafa 
Efendi hazır aldığı halde üç çuvaldız ma-i lez!z-i mezkurı 
lağm ü kanavatma tebe' iyyetle tarafeynden Icab ve kabuli 
havl şürut-ı müfsideden ari bey' - i  bat-ı sahlh-i şer'! i le 
muma ileyh Hüseyin Ağa'ya beynlerinde ma' lum semen-i 
medfı1' ve makbı1za bey ' u temllk eyledüklerinde ol dahi 
ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabQI idüp fima 
ba'd üç çuvaldız ma-i leziz-i mezkı1rda müvekkil lerüm 
mezbı1run Hadice Hatı1n ve Mehmed Tahir Efendi ve Ha
dice Hatı1n'un aslen ve kat 'an alaka ve medhali kalmayup 
üç çuvaldız ma-i leziz-i mezkı1run baca ve lağmlarını 
ba 'de' t-ta'mir ınuma ileyh Hüseyin Ağa'nun mülk-i müş
teriisı ve hakk-ı s ırfı alın ışdur didükde gıbbe't-tasdlkı
'ş-şer'l ma vaka'a bi 't-taleb ketb al ındı .  

Fi 17 Cumade' l-Cıla sene 1 2 1 9  [24 Ağustos 1 804] 

Şühudü' I-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rab-ı ab 
El-Hacc Arif Kethuda-yı rab-ı ab 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Ahmed Halife Haderne-i Sultan Bayezid 
İsına'il Halife Haderne-i Sultan Bayezid 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 



İSTANBUL SU KÜLLiY ATI 

32312011 Havass-ı refi'a kazası, Kemerler tarafındaki 
Başhavuz yakınından mü/hak ve Taşkasap yakınındaki 
ana meslekten ifrazla Molla Gürani yakınında Şirin 
Mert mahallesindeki Saka hamamma bağlı Abdi Ağa 
katmasuyundan müfrez suyun, maliki Tıftllı Ayşe Ha
lun tarafindan Mehmet Arif ve Şerife Zeynep Hanıma 
satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Saka harnmaını suyı karye-i Kemerler 

[Kenarnotu] Mühr-i efendi 

Darü' l-hilafeti' l-al iyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Molla Gürani kurbında Şiri'nmerd mahallesinde vakı '  Sa
ka harnmaını dimeğle arif hammarnun mutasarrifesi ve 
derunına cari zikri ati ma-i lezi'zün mal ikesi oldığı Tıfı l l ı  
Ayişe Hatun İbnet-i Ebubekir tarafından ber veeh-i ati 
hususda vekll oldığı zatını arifan es-Seyyid Ahmed Efen
di bin es-Seyyid All ve Halil şehadetleriyle sabit olan 
müvekki le-i mezburenün kız karındaşı mu'arrefetü'z-zat 
Ayişe Hatun ibnet-i el-mezbur Ebubekir meclis-i şer' - i  
şerif-i  enverde el-yevm hammarn-ı mezburun bi ' l-icare
teyn ba re'y- i  mütevelli' ale' l- iştiraki ' s-seviyy mutasarrıf
ları işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızları Mehmed Arif 
Ağa bin Mustafa ve hallle-i muhteremleri zatı ta'rlf-i şer
'I i le mu 'arrefe olan Şerlfe Zeyneb Hanım ibnet-i Ahmed 
mahzarında b i ' l-vekale i krar-ı tarnın ve takri'r-i kelam i 
düp kız karındaşum müvekki le-i ınuma i leyha Ayişe Ha
tun'un işbu yedinde olup bin iki yüz on beş senesi Sa
fer'inün yiğirıninci güni tarihiyle müverrah bir kıt'a ınü
baya'a hüccetinde tafsll ü beyan olmdığı üzre salifti ' l -be
yan Şirlnınerd mahal lesinde vakı'  Sefayl46 hatnınarnı de
run ına cari ma-i lezi'zün ınenba ' ı  olup müteveffa Abdi 
Ağa hayatında Havass-ı refi' a  kazasında Kemerler cani
binde Başhavz kurbında kendi ınalıyla abar-ı ınüte'ad
dide hafr ve tahte' l-arz )ağın ü kanavat i le cem' u tahsil 
itdürdiği ına' luınu' l-ınikdar suyından ınüfrez iki masura 
ve bir çuvaldız ma-i lezlze sabıka Sady-ı atik-i ma 'mure 
hazarbaşısı el-Hacc Musa Ağa bin Ahmed bin yüz kırk 
sekiz senesi Saferü' l-hayr'ınun sekizinci güni  ba hüccet 
malik olup muma i leyh el-Hacc Musa Ağa malik oldığı 
suyını Yedikul le canibinden cereyan iden ma-i lezizün 
lağınına cari olup ınahmiyye-i ınezburede Taşkassab kur
bında ka in ana lağınından erbab-ı ıniyah ma' rifetleriyle 
tarih-i ınezburede ifraz ve cedld yol i le cari olan suyınun 
iki masurası hammarn-ı ınezbur derunına ve bir çuvaldız 
suyını dahi harnınam-ı ınezbur kurbında kain sakin o ldığı 
menzil-i mezbura ta'yi'n ve icra itdükden sonra muma 
i leyh el-Hacc Musa Ağa fevt oldukda sulbl keblr oğul ları 
Hüseyin Ağa ve Abdul lah Ağa'ya mevrus olup ınezbur 
Abdul lah Ağa dahi fevt oldukda sulbl keblr oğlı Haseki 
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Ahmed Ağa i le mezbCır Hüseyin Ağa'dan her biri bi
' 1-ma' iyye hammilm-ı mezbfir i le kurbında kiiin menzi l-i 
mezbfir dertiniarına cari iki masura ve bir çuvaldız suyını 
bin yüz seksen sekiz  senesi Zi ' l-h icce'sinün on ikinc i  gü
ni tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccet-i şer' iyye mantu
kınca Şerlfe Ümmügülsüm Hiitfin'a bey' idüp ol dahi 
hammarn-ı mezbfir i le kurbında kain ınenzi l- i  mezbı1r de
rfinlarına cari iki masura ve bir çuvaldız ma-i teziz-i mez
kı1ra tedavül-i eyadl i le es-Seyyid İbrahim Ağa bin Musa 
malik  olup derun-ı menzile cari bir çuvaldız ma-i lezlz 
!ağın ü kanaviitından mikdar-ı ınu'ayyen h issesiyle ına'an 
yedinde ibka idüp hammarn-ı ınezbfirı ber ınficeb-i te
ınessük ınütevel ll Beyhan Hiinım'a bii. re'y-i müteve l ll fe
riiğ idüp derfinına cari iki masura ma-i teziz-i ınezkfirı 
dahi müvekkile-i ınCıına i leyhii Tıfı l l ı  Ayişe Hatfin'a bii. 
hüccet bey ' u temllk i tdükden sonra müvekk ile-i ınılma 
i leyhii dahi ınalike oldığı iki masura ma-i teziz-i mezkfirı 
bey' ınuriid eylediğinde ınahmiyye-i mezburede olan 
çeşınelere ve mahal l-i siiireye cereyan iden cemi' sulartın 
kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukay
yed olup ma-i tezize dair i ktiza iden senedat-ı şer' iyye 
erbab-ı ıniyah ına'rifetleriyle mahkeme-i mezGreden gay
rı mehakiınde tahrir ü teınhlr olmması bii. emr-i all mem
nfi' oldığı şürfıt-ı ıner' iyyesinden oldığına binilen hala 
Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından ve
kil-i müseccel i Kethudii-yı riih-ı abi el-Hacc Arif Ağa ve 
Azebler suyolcısı Mehmed Ağa ve zeyl-i sahlfede muhar
rerü' l -esami evkaf-ı seliitin-i sillife serbölükleri vesair 
haderne-i riih-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle ınütehakkık 
olan derun-ı hammilm-ı mezbfira cari iki masura ma-i le
zlz-i ınezkfirı (ağın ü kanaviltına tebe' iyyetle tarafeynden 
Icab ve kabill i  hiivi şürfit-ı ınüfsideden ari bey'-i  bat-ı 
sahih-i şer') i le ınerkfımiin Mehmed Arif Ağa ile halllesi 
Şerife Zeyneb Hanım'dan ber birine ale ' l- iştiriiki's-seviyy 
beynlerinde ma'lı1m semen-i medfı1 ' ve makbı1za bey ' u 
temlik eylediğinde anlar dahi ber veeh-i ınuharrer iştirii 
ve temel lük ve kabul  idüp fima ba'd hammilm-ı ınezbfır 
derfinına cari iki masura ma-i leziz-i mezkı1rda müvek
ki leın ınfıınii i leyhii Tıfı l l ı  Ayişe Hatfın'un asla ve kat 'ii 
aliika ve medhal i kalmayup lağm ü kanaviltına tebe' iy
yetle ınerküıniin Mehıned Arif ile halllesi Şerife Zeyneb 
Han ım'un ale' l-iştiraki ' s-seviyy mülk-i müşteraları ve 
hakk-ı sırtları a l ın ışdur didükde gıbbe't-tasdikı 'ş-şer'i ma 
vaka'a b i ' t-taleb ketb a l ındı .  

Fı 25 Cumiide'l-evvel sene 1 2 1 9  [ 1  Eylül 1 804] 

şuhudü' t-hal : 
Sabıkün 

32312012 Mihrişah Va/ide Sultan 'ın Galata, Tophane 
ve Beşiktaş ahalisinin ilıtiyact icin Balıçe köyü yakının
daki Arahactoğlu mandtrast deresinde bina ey/ediği 
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bentten tahsil/e, Hatice Va/ide Sultanın Bahçekapı 'sın
daki camii şadırvanına akan suyoluna bağlı sudan müf
rez suyun Foti zımmiye, Ayasofya kapısı dışındaki bak
kal dükkanı yakınında inşa edeceği çeşmeye vakfiyet ile 
bağiatmak üzere satıldığına dair hüccet. 

Veeh-i tahrir-i hurı1f oldur ki : 
Hala vücud-ı hümayun ba' is-i asayiş-i alemiyan olan şev
ketlü keramütlü kudretlü veli-i ni 'metimüz efendimüz 
hazretlerinün valide-i mükerrerne-i muhteremeleri mihr-i 
ulya' -i saltanat s ıdk-ı der h i lafet devletlü inayetlü mer
hametlü veli-i n i 'met Mihrişah Val ide Sultan aliyyetü
' ş-şan Efendimüz hazretlerinün derya-yı merhamet ve 
şefkatleri mevc-engiz olup Galata ve Tophane ve Beşik
taş ve hususan Astane-i sa'adetde sayfen ma-i Iezize 
muhtac olan ahalllerinün zarı1retleri def' ve ref'iyçün has
beten l i ' l lahi te 'ala ve taleben Ii merzati ' l-ali Havass-ı 
refı'a kazasına tabi ' Bağçe karyesi kurbında Arabacıoğlı 
mandrası deresi dimeğle ma' rfıf mahallde ka in emr-i şerif 
merahi m-i redlfleriyle müceddeden bina ve inşa ve ihya
sına muvaffak oldukları bend-i cedidde dört buçuk lü le 
ma-i tezizi merhum ve mağffırun leha Hadlee Valide Sul
tan tabe[t] serahanun istanbul'da Bağçekapusı kurbında 
olan cami ' -i şerifleri şadurvanına cari olan ma-i lezizi 
lağmına idhal ve i lhak ve ma-i Ieziz-i mezkfırdan ımf lü le 
ma-i lezizini vakf-ı merhum hazret-i ınüşarun ileyhaya 
hakk-ı ınecra olmak içün ibka ve ma'ada dört lüle ma-i 
lezlzi vakf-ı ınerhfiıne-i müşarun i leyhanun ma-i lezlzi i le  
Astane'ye icra ol ındukdan sonra hln-i iktizada ma-i mez
klırı kadr-ı kifaye !ağın-ı mezkGrdan irade buyırdukları 
ınahal lden ahz olmmak i.izre merhfime-i ınüşarun i leyha 
vakfı tarafından izn i.i icazet viri lınesine vakfeyn-i ınüşa
run i leyha taraflarından mukavele olmdığı kalemine kayd 
ve tarafeyn vaktlarına yine i lm ü haberi i 'ta kı l ınmış ol
ınağla zikr olman dört lüle hal isadan İstanbul'da Ayasof
ya kapusı haricinde kain bakkal dükkanı ittisal inde bi
, i-cümle ınesarifatını kendi tarafından ru 'yet eylemek üz
re ıni.iceddeden bina ideceği çeşınesine icra içün kanava
tma tebe' iyyetle bin beş yüz guruş ınu'accelesiyle bir ına
sura ma-i l ezlze talib  olan Foti veled-i Zaheri zimm1 hak
kında derya-yı mürüvvet hazret-i veliyyü 'n-n i 'aını cGş u 
hurlış eyleyüp ber veeh-i ınuharrer ınesflır çeşıne-i mez
kureyi kendi mal ından ınüceddeden bina ve kanavat [ü] 
ıni.isennat vesair ınesarifatını kendü tarafından ru'yet ey
lemek ve ma-i mezkfır çeşme-i mezkureye mahsus oldı
ğından gerek mesflır Foti ve gerek ıni.isl i ın ve ziınınlden 
kimesneleri.in hanelerine icra olınınaınak üzre daima çeş
me-i merklımeye icra ve ibadullaha i 'tiraf eylemek şi.irlı
tıyla bir masura ma-i lez'iz ifraz ve !ağın-ı ınezkfirun her 
kangı ınahal lden ınurad ol ınur ise ahz olmmak üzre i ' ta 
kı l ın ınağla ınu 'accele-i ınerküın canib-i vakfdan ahz mu
radıyla mesarifat-ı vakfa sartla istihlak olındukdan sonra 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

amme-i da'vadan taraf-ı vakfı benüm zimmetimi ba'de
' 1-ihbar kaimmakam-ı mütevel l l  oldığum hasebiyle işbu 
temessük tahrlr ve defter-i vakf-ı şerlfe kayd ve i 'ta al ın
mışdur bi menn ihl te 'ala gerekdi r  k i  ma-i l ezlz-i mezkur 
çeşme-i cedlde-i merkürneye tahsis aldığından !eylen ve 
neMren icra olmarak ibadullaha i 'ti raf eylemek ve işbu 
ma-i lezlzi yahud bir mikdar ın ı  hiç bir kimesne kendi ha
nesine icra itdürmeyüp çeşme-i merkümenün ba'de ezln 
lazım ge len ta'mlr ü termlmi ve müceddeden kanavat 
ferşi mersum Foti tarafından ru'yet o l ındukca ibadulla
hun itirafiyçün ma-i l ezlz-i mezkurun İcrasına kirnesne 
man i '  ve dafı ' o l ınmamak içün merhume-i müşarun i ley
ha Hadlee Val ide Sultan vakfı defterine sebt ü kayd ol ın
dukda icrasına kirnesne man i '  olmayalar. 
Tahrlren Fi' l-yevmi ' l-hadl ve' l - ı şrln şehri Cumade' l -Ula 
sene tis'a aşrete ve mieteyn ve elf 

[2 1 Cumade' I-u la sene 1 2 1 9] [28 Ağustos 1 804] 

Yusuf Ketbuda hazret-i müşarun i leyha 

32312111 Havass-ı refi'a kazası, Sadahat köyünden Bey 
suyoluna illıakla Sadahat köyündeki çiftfiğe bağlı Ah
met Ağa katmasudan müfrez suyun, malikleri taraftn
dan Havva Hatuna satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Havva Hatun'un. karye-i Sa'dabad 

[Kenarnotu] Mühr-i efendi 

Medine-i Üsküdar'a tab i '  Kadi karyesinde sakin i ken 
bundan akdem i rtihal-i dar-ı beka iden sabıka Çukadar-ı 
hazret-i şehriyari iznikınldl Ahmed Ağa'nun veraseti ha
llle-i menkuha-i metrukesi Münevvere Hatlin ibnet-i Ab
dul lah i le  sulbl sağTr oğu l ları Hasan Beğ ve Hüseyin 
Beğ'e sulbiyye sağTre k ızı Emine Hanım'a münhasıra ve 
mes ' ele-i miras ları olan kırk sehmün beş sehmi muma i
leyha Münevvere Hatun 'a ve on dört sehmi muma i leyhi
ma Hasan Beğ ve Hüseyin Beğ'e ve yedi sehmi muma i 
leyha Emine Hanım'a isabeti ba'de't-tahakkukı ' ş-şer'l sa
ğTn1n-ı muma i leyhimanun ba hüccet vasileri sabık E
min-i matbah-ı amire sa'adetlü İsma'll Kami ll Efendi i le 
muma i leyhii Münevvere Hatun taraflarından ber veeh-i 
ati hususda vekll oldığı zat- ı muma i leyhayı arifan 
e l-Hacc İsma'll bin Halil ve Mehmed Galib Efendi bin 
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, .  · v '; Abdul lah şehadetleriyle sabit olan All Ağa bin Ömer 
"" .r  . . mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde işbu ba' isü ' l-vesl:"'/,:: � ka Havva Hatlin ibnet-i lbriihlm'ün oğl ı ve tarafından zik-

ri iitl hususı tasdlka vekil-i mürsel i  Mehmed Rif'at Efendi 
ibn-i e l-Hacc Abdi Ağa mahzarında bi ' l-vekale i krar-ı 
tarnın ve takrlr-i kelam idüp bin ik i  yüz on bir senesi 
Zi ' l-h icce'sinün yiğirmi altıncı güni tarih iyle müverrah 
bir kıt'a mülkname-i hümayunda tafsll ü beyan olındığı 
üzre müteveffa-yı mı1mii i leyhün Havass-ı refı'a kazasına 
tabi ' Sa'dabad karyesinde vakı '  lede' l-ahall ve' l-clran 
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İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

ma' lUmu' l-hudlıd bir bab vakf ç iftliğün derCınına icra 
içün karye-i mezbCıre hudCıdı dahi l inde cendere asiyabı 
mukabelesinde Beğ suyı ta'bir olınır Sa'dabad sarayına 
cari ma-i leziz mecrasınun fevkınde Söğüt deresi dimeğle 
arif kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı'-ı hallde 
bundan akdem metrlık lağm ü kanaviltı harab olan baca 
ve lağmları müteveffa-yı mCıma i leyh Ahmed Ağa ba'
de' t-ta' mir ve' t-tathir hasıl olan ma-i leziz erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle vezn ü a'yar eyledükde tarnın ve kami l  ve 
revan bir masura ma-i leziz has ı l  olup bir masura ma-i 
lezlz-i mezkCırı mahall-i mezbüra karlb sal ifü'z-zikr Beğ 
suyına bi izn-i hümayCın yüz yetmiş zidi' mahal le ferş 
olınan künk i le i lhak u idrilc eylediğİnden sonra karye-i 
mezbCıre civarında mahal l-i münasibden ifraz ve çiftlik-i 
mezkCır derCınına icra ve ta'yin idüp ol vechile bir masura 
ma-i lezlz lağm ü kanavatma tebe' iyyetle mCıma i leyh 
Ahmed Ağa'nun mülk-i müşteriisı iken irtihal-i dar-ı beka 
eyledükde mürisieri mürnil i leyhi me ber tashlh-i merküm 
mevrCıs olmağla evliid-ı sığar mürnil i leyhime intikal-i adi 
ile intikal iden çiftl ik-i mezkCırı bundan akdeınce mü
vekki lüm vasl-i mlıma i leyh İsma'il Kilmi ll Efendi bi iz
n i ' ş-şer'l ve bii re'y-i mütevelll müvekki lem mezbüre 
Havva Hatlın'a ferağ u tefvlz idüp sağirun-ı mezbCırCınun 
bir masura ma-i lezizde olan hisse-i şayi 'alarını dahi mü
vekkilem vasl-i mCıma i leyh ahara bey'a mez'lın oldığına 
b inilen bir masura ma-i lezlz-i mezkCırı lağm ü kanavatma 
tebe' iyyet i le bey ' murad eyledüklerinde Astane-i aliyye 
ve mahall- i  saireye cereyan iden bi ' l-cümle sularun bey' 
u şira vesair iktiza iden senediltı Hassa su nazırı ve bö
lükbaşı ları ihbar ve ma'rifetleriyle Haslar mahkemesinde 
tanzim ve senedi ba'de' l-kayd i 'ta olmması bii hatt-ı hü
mayCın şürlıt-ı m er' iyyesinden oldığına binilen hala Has sa 
su nazırı fahru' 1-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i 
müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Mehmed Arif 
Ağa ve Katib-i rah-ı abi Mustafa Ağa ve zeyl-i sahifede 
muharrerü' l-esaml evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri 
vesair haderne-i rah-ı abiler zikri ati meblağ el-yevm ma-i 
mezbürun semen-i misl i  old ığı ber biri ihbar ve ma'ri
fetleriyle tarafeynden Icab ve kabCıl i  havl şürlıt-ı müfsi
deden ari bey ' -i bat-ı sahlh-i şer'! i le müvekkilem mezbCı
re Havva Hatün'a her biri b i ' l-asale ve b i ' l-vekale her biri 
bin guruş semen-i medflı ' ve makblıza bey ' u temllk eyle
düklerinde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel l ük 
ve kabul idüp fima ba'd bir masura ma-i leziz-i mezkurda 
müvekki le-i mCıma i leyha Münevvere HatCın i le sağirun-ı 
ınılma i leyhi mün asla ve kat 'a alaka ve medhalleri kalma
yup lağm ü kanaviltına tebe' iyyetle müvekkile-i mürnil 
i leyha Havva Hatun'un mülk-i müşteriisı ve hakk-ı s ırfı 
olmışdur didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi
' t-taleb ketb ol ınd ı .  

Fı 22 Cumade' l-evvel sene 1 2 1 9  [29 Ağustos 1 804] 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

Şühudü' l-hal : 
Sabıkün 

32312112 Havass-ı refi'a kazası, Bahçe köyündeki Va
/ide deresi yakınından mü/hak ve Çakır Ağa mahalle
sindeki eve bağlı Abdi kethüda katmasuyundan müfrez 
suyun, malikleri tarafindan Ahmet Efendiye satıldığına 
dair /ıüccet kaydı . 

[Kenarnotu] Karye-i Bağçe Divan kalemi katibi Ahmed 
Efendi'nin 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde zikr olman n ısf masura 
ma-i lezlzün ba hüccet malik i  olan es-Seyyid Ahmed E
fendi mal ik old ığı ma-i mezkurı es-Seyyid Nurul lah E
fendi'ye ba'de' l -bey ' ol  dahi Terceman katibi es-Seyyid 
Mustafa Efendi'ye bey' idüp yedine mufassal ve meşruh 
hüccet i 'ta olmdığı işbu mahalle şerh viri ld i .  

Fı 1 5  Rebl'u ' l-ahir sene 1 23 1  [ 1 5  Mart 1 8 1 6] 

Mahıniyye-i İstanbul'da Aksaray kurbında Çakır Ağa ma
hallesinde vakı'  ınenzi l dertlll illa cari zikri ati ma-i lezi
zün mal iki iken bundan akdem vefat iden Sermi 'mar-ı 
hassa el-Hacc Ebubekir Ağa ibn-i e l-Hacc Mustafa'nun 
veraseti zevce-i menkuha-i ınetrukesi Şerife Ayişe Hatun 
ibnet-i İsma'll i le sulbi kebir oğul ları es-Seyyid All E
fendi ve es-Seyyid Süleyman Efendi'ye ınünhasıra ve 
mes'ele-i mirasları olan on altı sehmün iki sehmi zevce-i 
ınezbureye ve yedişer sehıni mezburan es-Seyyid Ali E
fendi ve es-Seyyid Sü leyman Efendi'ye isabeti ba'de't-ta
hakkukı ' ş-şer'i kendi nefsinden asil mezbure Şerife Ayi
şe Hatun ve es-Seyyid Süleyman Efendi taraflarından ber 
veeh-i ati hususa vekil oldığı zat- ı ınezbureyi arifan Se
lim Efendi bin e l-Hacc Musa ve Mehmed Hablb Efendi 
bin Mustafa şehadetleriyle sabit olan mezbur es-Seyyid 
Ali Efendi mecli s-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevklrde kethu
da-yı hazret-i sadr-ı ali kalemi küttablarından i şbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun hılfızı es-Seyyid Ahmed Efendi i bn-i Mus
tafa ınahzarında bi ' l-asale ve b i ' l -vektHe ikrar-ı tarnın ve 
takrlr-i kelam idüp işbu yedimüzde olup bin iki yüz dört 
senesi Saferü' l-hayr' ınun on ikinci güni tarihiyle müver
rah bir kıt'a hüccetde tafsil ü beyan olmdığı üzre Ha
vass-ı refi'a kazasına tabi Bağçe karyesinde ve Validesi 
deresi tahtında dere içinde Abdi Kethuda nam kiınesne ıl
bar-ı müteferrika hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat i le 
cem' u tahsil itdürdiği ma' luınu' l-ın ikdar suyından müf
rez iki masura ma-i leziz[e] lağm ü kanavatından mik
dar-ı ınu'ayyen h issesine tebe' iyyetle mal ik olan Tersa
ne-i amire emini el-Hacc Selim Ağa fevt oldukda canib-i 
ıniriden bir masurası Başmuhasebe kisedarı e l-Hacc Os
man Efendi'ye ber muceb-i temllkname-i hümayı1n i 'ta 
ol ınup ol dahi nısf masurasını  lağın ü kanavatma te
be' iyyetle erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz idüp üç yüz 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

guruş semen-i medfU ' ve makbüza babam miirisimüz 
merküm Ebubekir Ağa'ya bey' u temlik idüp ol dahi nısf 
masura ma-i leziz-i mezkurı mahmiyye-i mezbı1rede Toz
koparan kurbında Yediku l le suyı lağmından ifraz ve sali 
fü'z-zikr Çakır Ağa mahal lesinde vak ı '  menzi l  derunına 
icra ve ta'yin eylediğİnden sonra fevt oldukda nısf ma
sura ma-i lezlz-i mezkı1r ber tashlh-i merküm bizlere 
mevrus olmağla biz dahi irsen mal ik oldığımuz nısf ma
sura ma-i leziz-i mezkurı bey' murad itmemüzle Astane-i 
aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden cemi' sularun 
bey' u ş ira vesair iktiza iden senediltı Hassa su nazırı ve 
bölükbaşı lar ihbar ve ma' rifetleriyle Haslar karlisı huzu
rında tanzim ve senedi ba'de' I-kayd i 'ta olmması bii 
hatt-ı hümayun şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
hala Hassa su nazırı fahru' l -eşbah Mustafa Ağa tarafın
dan vekil-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi el-Hacc Meh
med Arif Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esami ev
kaf-ı selatin-i sillife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı ii
bller ihbar ve ma'rifetleriyle nısf masura ma-i leziz-i 
mezkurı lağm ü kanavatma tebe' iyyetle tarafeynden Icab 
ve kabuli  havl şürut-ı müfsideden ari bey' bat-ı sahih-i 
şer'l ile muma i leyh es-Seyyid Ahmed Efendi'ye üç yüz 
guruş semen-i med fO' ve makbı1za bey ' u te mlik eyledi
ğimüzde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve 
kabul idüp fıma ba'd nısf masura ma-i leziz-i mezkı1rda 
benüm ve müvekki lelerüm mezburan Şerife Ayişe ve 
es-Seyyid Süleyman Efendi 'nün asla ve kat'a alaka ve 
medhallerimüz kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle 
ınılma i leyh es-Seyyid Ahmed Efendi'nün mülk-i müşte
riisı ve hakk-ı s ırfı olmışdur didükde gıbbe't-tasdlkı
' ş-şer'l ma vaka'a bi 't-taleb ketb ol ındı .  

R 1 8  Cumiide' I-evvel sene 1 2 1 9  [25 Ağustos 1 804] 

Şühudü' I-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
El-Hacc Mehmed Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
El-Hacc Mustafa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 
İbrahim Halife Çavuş-ı ralı-ı ab 
ve gayruhum 

32312211 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyünden Aya
sofya su lağımma müllıak Melımet Ağa katmasuyundan 
ifraz/a Arpa emini malıal/esindeki eve bağlı suyun ma
lik/erinin Mustafa Efendi, İbralıim Etlıem Efendi ve 
Hasan Ağa olduğuna dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Karye-i Cebeci Katib-i rah-ı ab mühr-i e
fendi 

[Derkenar] Derun-ı muharrer ma-i lezlzün ancak iki ma
surasını erbab-ı miyah ma'rifetiyle Sulı manastır ( . . .  ) hav-
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

za içeri içün bey' o l ınup müceddeden hüccet tahrlr olm
dığı işbu mahalle şerh virildi. 

Fi 25 C sene 1 2 1 9  [ 1 Ekim 1 804] 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur bir masura ve bir 
çuvaldız ma-i lezlzden baki kalan bu defa dahi bir çuval
dız ifraz ve Alımed Ağa'ya bey' idüp yedinde ancak bir 
masura ma-i leziz baki kaldığı işbu mahal le şerh viri ldi .  

Fi 22 Recebü' l -ferd sene [ 1 ]224 [2 Eylü l  1 809] 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur ma-i tezizden baki 
bir masura ma-i lezizün ınaliki Mustafa Ağa ma-i leziz-i 
ınezkurı ağalar ağası es-seyyid  Halil Ağa'ya bey' ol dahi 
mal ik oldığı bir masura ma-i lezizi El l iyedi kapusı dahi
l inde çeşınede vakfıyyet üzre İcra eylediği hüccet v iri ldi .  

Fi selh-i Saferü' l-hayr sene 1 226 [25 Mart 1 8 1 1 ]  

Mahmiyye-i İ stanbul lıısnı ebvabından Topkapu dahil in
de Emin-i cevv malıal lesinde sakine olup bundan akdem 
vefat iden Akıle Han ım ibnet-i Mustafa'nun veraseti 
zevc-i metruki Mustafa Efendi bin e i-Hacc Mustafa i le 
sadr! kebir oğlı İbrahim Edheın Efendi'ye ve sadr'i sağir 
oğl ı Hasan Ağa'ya ınünhasıra ve mes'ele-i mirasları olan 
sekiz sehmün iki sehmi mezbur Mustafa Efendi'ye ve 
üçer sehıni oğul ları ınezburan İbrahim Edheın Efendi ve 
Hasan Rıza'ya isabeti ba'de't-tahakkukı ' ş-şer' i sağir-i 
ınezburun babası işbu ba' isü ' l-kitab mezbur Mustafa E
fendi mecl is-i şer' -i hatir-i lazı ınü ' t-tevklrde bi' 1-asale ve 
b i ' l-vesaye ikrar-ı taının ve takrir-i kelaın idüp işbu yedi
müzde olup bin iki yüz yedi senesi Cumade' l-evveli 'si
nün yiğirıni dokuzuncı güni tarihiyle ınüverrah bir kıt'a 
hüccetde tafsll ü beyan olmdığı üzre asrında Vez'ir ağası 
Mehmed Ağa Havass-ı refi'a kazasına tabi ' Cebeci kar
yesi sınurında Fırın deresi nam ınevzı 'da kendi ınal ıyla 
hafr u abar'7 itdürdiği bacalar ve tah te' I-arz lağmlardan 
hasıl eylediği altı masura suyını ol ınevzı 'a karlb Ayasof
ya lağınına b i  izn i '  1-müteve l ll i l  hak u i drac id üp iki  masu
ra ve bir çuvaldız ma-i lezlz hakk-ı ınecdi içün al ıkonı lup 
baki kalan üç masura ve üç çuvaldız ma-i lezlzi mahall-i 
ınezbure civarında Arpa Emini mahallesinde vakı'  ınenzil 
derunında sarh ınca4" icra ve ta'yln idüp ba'dehu tedaviil-i 
eyadl i le menzil-i mezbur i le üç masura ve üç çuvaldız 
ma-i lezlze malik olan sipalı kalemi hulefalarından 
es-Seyyid Mahmud Hayd[ar] Efendi fevt oldukda zevcesi 
İsmihan Hatun ve oğlı es-Seyyid All Ağa irsen mal ik ol
dukları üç masura ve üç çuvaldız ma-i leziz-i ınezkurı 
murisi.im zevceın ınezbure Akıle Hanıın'a bey' u teınllk 
idüp ol dahi ma-i lezlz-i ınezkurdan nısf masurasını er
bab-ı miyalı ma'rifetleriyle ifraz idüp devletlü inayetlü 
Beyhan Sultan ve Hadlee Sultan hazrederine bey ' u tem-

47 hafr-ı abar 
4" sahırnıca 
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lik idüp baki yedinde üç masura ve bir çuvaldız ma-i le
zlz mevcud kalmağla ol vechile üç masura ve bir çuvaldız 
ma-i leziz-i mezkur ber tashih-i merküm benüm ile o
ğullarım mezburana mevrus aldığını müş' ir  yedimüze 
hüccet i ' ta o lmmak matlubımdır diyü takrlrine mutabık 
ve nefsü' l-emre muvafık bulındığını ibraz eylediği bir 
kıt'a hüccetde tafsll ü beyan olınmağla ber muceb-i hüc
cet yedine işbu veslka ketb ü i 'ta olındı .  

Fı 7 C sene 1 2 1 9  [ 1 3  Eylül 1 804] 

şuhudü' t-hal : 
Sabıkün 

32312212 Havass-ı refi'a kazası, Uzuncaova mevkiinden 
Daru 's-saade ağ ası suyu mesleğine ve Sultan Süleyman 
suyoluna mü/hak Sarayi Handan Hatun katmasuyun
dan müfrez suyun, maliki Ahmet Bey tarafından Ahmet 
Arif Ağaya, Çaylık tekyesi yakınındaki teraziden ifrazla 
Mahmut Paşa camii civarındaki eve bağiatmak üzere 
satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Ahmed Arif Ağa'nun karye-i Uzuncaova 

[Kenarnotu] Mühr-i naib efendi 

[Derkenar] İşbu derun-ı hüccetde mezkur nısf masura 
ma-i leziz hala Serbostaniyan-ı hassa Halil Ağa'ya ba 
hüccet bey' olmdığı işbu mahal le şerh viri ldi .  

Fl 27 Muharrem sene 1 234 [26 Kasım 1 8 1 8] 

Darü ' l-hilafeti ' l-aliyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Kırkçeşme kurbında Sekbanbaşı İbrahim Ağa mahalle
sinde vakı '  ınenzi l  derunına cari zikri ati ma-i leZızün 
irsen ınaliki Ahmed Beğ ibn-i Ahmed Efendi tarafından 
ber veeh-i ati hususda vekll old ığı Hasan Halife ibn-i 
Hüseyin ve İbrahim Beşe ibn-i Hüseyin şehadetleriyle sa
bit olan Mehmed Ağa bin Vel iyyüddin mecl is-i şer' -i ha
tir-i lazıınü't-tevkTrde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı 
Ahmed Arif Ağa bin (boş) tarafından zikri ati hususı tas
dlka vekil-i mürseli MirahOr Mehıned Emin Ağa ibn-i 
Ahmed ınahzarında bi ' l -vekale ikrar-ı taınm ve takrir-i 
kelaın idüp işbu ınüvekkilem ınuına ileyh[an]un yedinde 
olup bin yüz seksen beş senesi Şevval i ' l-mükerrem'inün 
on beşinci güni tarih iyle ınüverrah bir kıt'a hüccetde 
tafsll ü beyan olmdığı üzre ınerhuıne Sarayi Handan Ha
tun Havass-ı refi'a kazasında Uzuncaova nam mahallde 
yedi aded baca hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le  
cem' u tahsil itdürdiği beş çuvaldız suyını  önünde Da
ru ' s-sa'ade ağası suyı mesleğine ve andan merhum ve 
ınağfiret-nişan Sultan Süleyman Han Hazretlerinün suyı 
yolına bi izni ' l -mütevel l l  ba'de'l-i lhak kanun-ı şehinşahi 
üzre bir çuvaldızı hakk-ı mecra içün alıkonıl ıp baki kalan 
bir masura suyınun nısf masurasını tedavül- i  eyadi i le 
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mu ma i tey h Ahmed Beğ'i.in pederi Ahmed Efendi ibn-i 
İbrahim Ağa mal ik iken fevt oldukda oğlı müvekkilüm 
mumii i leyh Ahmed Beğ'e mevrus olmağla müvekki lüm 
mumii i leyh Ahmed Beğ dahi irsen mal ik oldığı nısf ma
sura ma-i lezlz-i mezkurı lağm ü kanaviitma tebe' iyyetle 
bey' muriid itmeğle Astiine-i aliyye ve mahall- i  saireye 
cereyiin iden sularun bey' u şirii vesair iktiza iden se
nediitı su nazırı ve bölükbaşı lar ihbar ve ma'rifetleriyle 
Haslar kadlsı huzurında tanzim ve senedi ba'de ' l-kayd 
i ' tii ol ınması bii hatt-ı hümaytin-ı şevket-makrun şürfıt-ı 
mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hiissa su nazırı ay
nü' l-a'yiin Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli 
Kethudii-yı rah-ı abi el-Hiicc Mehmed Arif Ağa ve zeyl-i 
sahlfede muharrerü' l-esaml evkaf-ı seliitin-i mazıyye ser
bölükleri vesair haderne-i rah-ı ii b 'il er ihbar ve ma' ri
fetleriyle nısf masura ma-i lezlz-i mezkurı tarafeynden 
icab ve kabQii hiivl şürfıt-ı müfsideden iirl bey'-i bat- ı 
sahlh-i şer'! i le müvekkil-i mı1ma i leyh Ahmed Arif A
ğa'ya altı yüz el l i  guruş semen-i medfı1' ve makbı1za bey ' 
u temllk eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer iştirii ve 
temellük ve kabfıl idüp fıma ba'd ı1 1Sf masura ma-i lezlz-i 
mezkfırda müvekkilüm mfımii i leyh Ahmed Beğ'ün asla 
ve kat'a alaka ve medhal i kalmayup müvekkil-i mı1ma 
i leyh Ahmed Arif Ağa'nun lağm ü kanaviitma tebe' iy
yetle mülk-i müşteriisı oldukdan sonra ı11Sf masura ma-i 
lezlz-i mezkurı mahmiyye-i mezburede Çayl ık tekyesi 
plşgiih ında olan terazlısinden erbab-ı miyiih ma'rifetleriy
le ifriiz ve ced'id yol ile Mahmud Paşa cami'- i  şerlfı civa
rında Kal'izoğlı Süleyman Paşa vakflarından müvekkil- i  
mumii ileyh mutasarrıf oldukları menzil leri derfınına ta' 
yln ve  icrii buyursunlar didükde gıbbe't-tasd'ikı 'ş-şer'l ma 
vaka'a bi't-taleb ketb ol ınd ı .  

F1 23 C sene [ 1 ]2 1 9  [29 Eylül  1 804] 

ŞühCıdü ' t-hat : 
Hasan Halife Haderne-i Süleymaniyye 
İbrahim Halife Çavuş-ı riih-ı ab 
El-Hacc Bayram Kethuda-yı sabık 
EI-Hiicc Mehmed Arif Kethudii-yı riih-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 

323/2213 Samatya yakınında Sulu manastır bitişiğine, 
bir deprem vuukunda alıalinin kullanması için yapılan 
ve lıalen suyu olmayan havuza, İlısan-ı hümayun ile su 
tahsisine izin verilmesine dair arz kaydı. 

[Derkenar] Haslar kadlsı fazlletlü efendi su nazırı ağa 
ma' rifetiyle tanzim ve i ' lam eyleyesüz di  yü 

Fl 3 Ca sene [ 1 ]2 1 9  [ 1 0  Ağustos 1 804] 

Devletili iniiyetlü merhametlü su ltiinum hazretleri sağ ol-
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sun : 
İstanbul 'da Samatya kurbında Sulı manastır derfınına ba 
ferman-ı all müceddeden inşa olınan havz-ı keblrün suyı 
olmayup bir mikdar suya muhtac oldığı manastır-ı mez
kfır havallleri ve cümle mahalle ahali'si taraf-ı kul larına 
ifade ve inha itmeleriyle vakıf-ı havz-ı mezkfırun inşası 
ma'azallah i  te'ala harlk vakı ' olur ise su bul ınmak arzına 
mebnl idüği ol  havailde suyu ( . . .  ) kıl leti oldığı aşikar 
olmağla merahim-i aliyyelerinden merciidur ki emsali 
misi l lü su nazırı ağa ma'rifetiyle bir ınünasib mahallden 
bir mikdar ma-i lezlz alınup manastır-ı mezkfır deri'ınında 
havz-ı mezkfıra İcra itdürilmek içün izn ü ruhsatı havl 
fazi'letlü Haslar kadlsı efendi hazretlerine ve nazır-ı mu
ma i leyhe hitaben ferman- ı  all inayet ve ihsan buyurt irnak 
babında emr-i ferman devletlü inayetlü merhametlü sulta
nun hazretlerinindir. 

Bende-i A van is Rahib patrik-i Ermeniyan-ı İstanbul ve 
tevariha hala 

32312214 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyünden Aya
sofya su lağımına müllıak Melımet Ağa katmasuyundan 
müfrez suyun, malikleri Mustafa Efendi ve İbralıim Et
hem Efendi tarafindan, Sulu manastır vakfı mütevellisi 
Kigork zımmiye, Sancaktar Hayretlin malı allesindeki A
ğa Jıamamı terazisinden ifraz/a, Sulu manastır bitişiğin
deki havuza bağiatmak üzere satıldığına dair lıüccet 
kaydı. 

[Kenarnotu] Sulı manastır'un karye- i  Cebeci 

[Kenarnotu] Mühr-i efendi 

Mahmiyye-i İstanbul'da Topkapusı dahi l inde Arpa emini 
mahallesinde vakı '  menzil arsası derfınına cari zikri ati 
ma-i lezlzün malikesi iken bundan akdem vefat iden A
kıle Hanım ibnet-i Mustafa'nun verilseti zevc-i metrüki 
Mustafa Efendi bin el-Hacc Mustafa ile sulbl keblr oğl ı 
İbrahim Edhem Efendi'ye ve sulbl sağir oğlı Hasan Rı
za'ya münhasıra ve m es' ele-i mirasları sekiz sehmden 
olup siharn-ı mezbfıreden iki sehmi zevc-i mezbür Mus
tafa Efendi'ye ve üçer sehmi oğulları mezbfırana isabeti 
ba'de' t-tahakkukı' ş-şer'l mezbfıran Mustafa Efendi ve İb
rahi'm Edhem Efendi  mecl i s-i şer'-i şeri'f-i enverde Asta
ne-i aliyye ve mahall- i  saireye cereyan iden ceınl' sularun 
bey' u şira vesair iktiza iden senediltı Hassa su nazırı ve 
bölükbaşıları ihbar ve ma'rifetleriyle Haslar kadlsı huzu
rında tanzim ve senedi ba'de ' l-kayd i 'ta olmması ba 
hatt-ı hümayün-ı şevket-makrün şürüt-ı mer' iyyesinden 
old ığına binilen hala Hassa su nazırı aynü' l -a'yan Musta
fa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi 
el-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Katib-i rah-ı abi Hüseyin 

:f/t,;_. 
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Efendi ve Laleli serbölüği el-Hacc Ahmed ve Sultan Ah
med serbölüği Süleyman Ağa ve zeyl-i sahifede muhar
rem ' l-esami evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesair ha
deme-i ralı-ı abiler hazırun oldukları halde zikri ati husu
sun tanzimine ba ferman-ı all irade-i aliyye buyurılmağla 
mahmiyye-i mezburede Sancakdar Hayreddin mahalle
sinde kain Sulı manastır d imeğle ma'rUf kenlsanun gal
lesi fukaraya vesair vücuh-ı yire meşruta nüküdun müte
vel llsi işbu ba' isü' s-sifr Kifork veled-i Etam nam zimmi 
muvacehesinde her biri b i ' l -verase ikrar-ı tarnın ve tak
rir-i kelam idüp işbu yedimüzde olup iki kıt'a hüccet-i 
şer' iyyelerinde tafsll ü beyan al ındığı üzre asrında Vezlr 
ağası Mehıned Ağa Havass-ı refi' a kazasına tab i '  Cebeci 
karyesi s ınurında Fırun deresi nam mevzı 'da kendi ma
l ıyla hafr u abar"" itdürdiği baca ve lağmlar i le hası l  eyle
diği altı masura suyını ol mahal le karlb Ayasofya lağ
mına bi izni ' l-mütevel ll  i lhak u i drac itdürdüp iki masura 
ve bir çuvaldızını hakk-ı mecra içün alıkonulup bakT ka
lan üç masura ve üç çuvaldız suyınun sal ifü'z-zikr Arpa 
emi'ni mahallesinde kain arsa-i ınezbur derunında ser
hanca51' ta'yln ve İcra idüp ba'dehu üç masura ve üç çu
valdız ma-i leziZ51 ma-i lezi'z-i mezkura malik olan sipah 
kalemi hu lefalarından es-Seyyid Mahmud Hayd[ar] Efen
di fevt oldukda veresesi İsmihan Hatun ve es-Seyyid Ali 
Ağa la ğın ü kanavatma te be' iyyetle ınurisiınüz ınüte
veffiye-i ınezbure Akı le Han ıın'a bey' u temllk idüp ol 
dahi üç masura ve üç çuvaldız ma-i lezi'z-i mezkurun nısf 
masurasın ı ifraz idüp !ağın ü kanavatından mikdar-ı 
mu 'ayyen h issesine tebe' iyyetle devletlü inayetlü Beyhan 
Sultan ve Hadlee Sultan hazretlerine bey ' u te mlik id üp 
ına'ada üç masura ve bir çuvaldız ma-i leziz yedinde mal 
ve mülki iken fevt oldukda bizüın i le sağTr-i mezbur Ha
san Rıza'ya ber tashlh-i merküm isabet itmeğle üç masura 
ve bir çuvaldız ma-i lezlz-i ınezkur sekiz sehm i ' tibarıyla 
bizüm hisse-i irsiyyemüze isabet iden beş selımden olarak 
iki masura ma-i lezlz lağm ü kanavatma tebe' iyyetle ta
rafeynden Icab ve kabill i havl şürut-ı müfsideden ari 
bey '- i  bat- ı sahlh-i şer'] i le mütevel ll-i ınerküın Kifork 
zirnıniye bin iki yüz guruş semen-i medfU ' ve makbuza 
bi ' l-asale bey ' u temllk eylediğiınüzde ol dah i yedinde o
lup balası sahlh ba arz-ı hal sad ır olan ferman-ı all mantu
kınca kenlsa-i ınezkur dertınında müceddeden inşa al ınan 
havza icra ve ta'yln içün iştirasma ıne'zun old ığına bina
en ber minval-i muharrer galle-i nüküd ve vakf-ı mezkur
da bi ' t-tevl iye iştira ve kabul itıneğin fima ba'd iki ma
sura ma-i lezlz-i mezkurda b izüm asla ve kat 'a  alaka ve 
medhalimüz kalmayup mütevel ll-i mersum Kifork zim-

49 haff -i ab ar 
so sahırnıca 
st "ma-i lezlz" mükerrerdir. 
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rni'nün dahi l-i havza-i tasarrufı almışdur didükde gıbbe
' t-tasdlkı ' ş-şer'l mütevelll-i mersum Kifork zimmi mec
lis- i  şer' -i hatirde takrir-i kelam idüp hala mütevellisi ol
dığum vakfun gal lesinden olmak üzre iştira eylediğüm iki 
masura ma-i lezlz-i mezkı1rı mahal l-i mezburede vakı '  A
ğa harnmaını kurbında terazı1den erbab-ı miyah ma'rifet
leriyle ifraz ve ferş alınan borı ile işbu marrü'z-zikr Sulı 
manastır dimeğle meşhur kenlsa derı1n ına ber mantı1k-ı 
emr-i allşan müceddeden inşa al ınan havza cari olup ma
hall-i ahara nakl ü icra alınmayup iyazen bi ' l lahi te'ala 
harlk vukü'  ında vesair evkatde ş ur b ü isti '  ınal iç ün de
vam ve te'bidi müstelzim vakf-ı sahlh ve habs-i sarih i le 
vakf ve habs eyledüm diyü b i ' t-tav ' i ' s-saf i krar ve i 't iraf 
itmenüz ma vaka'a b i ' t-taleb ketb alındı. 

Fı 2 Cumade' l-ahir sene 1 21 9  [8 Eylül 1 804] 

Fahru' l-eşbah Mustafa Ağ Nazır-ı rah-ı ab 
EI-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
EI-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Es-Seyyid lsa Serbölük-i Ayasofya 
Mehıned Emin Ağa Hademe-i Yedikulle 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

32312311 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyünden Aya
sojj;a su lağımına mül/ıak Me/ımet Ağa katmasuyundan 
müfrez suyun, malikleri Mustafa Efendi ve İbrahim Et
/ıem Efendi tarafından, Sulu manastır vakfı müteveltisi 
Kiğork zımmiye, Sulu manastır bitişiğindeki /ıavuza 
bağfatmak üzere satıldığına dair lıüccet kaydı. 

Ma'ruz-ı da'! devlet-i aliyyeleridir k i :  
Mahmiyye-i İstanbul'da Arpa emini mahallesinde vak ı '  
menzil arsası derı1nında olan sarhıncası cari üç masura ve 
bir çuvaldız ma-i lezizün malikesi olup bundan akdem 
ınüteveffıye olan Akıle Hanım ibnet-i Mustafa'nun zevc-i 
metrı1ki Mustafa Efendi ve sulbi kebir oğl ı İbrahim Ed
hem ve sağir oğl ı Hasan Rıza'ya mevrı1s olup verese-i 
kibar-ı ınezbı1ran Mustafa Efendi ve İbrahim Edhem his
selerine i sabet iden iki  masura ma-i lezlzi mahmiye-i 
mezburede Sancakdar Hayreddin mahallesinde vakı '  Sulı 
manastır dimeğle arif kenlsa derı1nında gallesi fukaraya 
meşrı1ta nüküdun mütevellisi Kifork zirnıniye bin ik i  yüz 
guruşa bey ' idüp ol dahi ik i  masura ma-i lezlz-i mezklırı 
kentsa-i mezklırun derı1nına ber ınantı1k-ı emr-i allşan 
ınüceddeden inşa al ınan havza icra iyazen bi ' l lah i te'ala 
harlk vukı1' ında ve evkat -ı sairede şurb ü isti ' ınal itmek 
içün nüküd-ı merkürneden vakfıyyet üzre iştira idüp ber 

sı sahırnıca 
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veeh-i muharrer ba'de' t-tescil havz-ı mezkfıra ta'yin ve 
icra itmeğle mütevel li-i mersfım Kifork zimınl yedine 
mufassal ve meşrfıh mübaya'a hücceti i ' ta olmdığı hu
zur-ı alilerine i '  lam o l ındı . 

Fl 25 Cumade' l -ahir sene 1 2 1 9  [ 1  Ekim 1 804] 

Mühr-i efendi e l-Hacc Veliyyüddi'n e l-Kadı bi medine-i 
Havass-ı refi'a 

32312312 Havass-ı refi'a kazası, Akköy mevkiinden Çif
te/ıavuz'a mü/hak Hüseyin Ağa katmasuyunun, maliki 
Abdullah Efendi tarafından Hafize Hatuna, Su/ta Selim 
yakınındaki ana /ağımdan ifrazla, Cafer Subaşı mahal
lesindeki eve bağiatmak üzere satıhlığına dair hüccet 
kaydı. 

[Kenarnotu] Hafize Hatun'un Çiftehavz'dan 

[Kenarnotu] Mühr-i efendi 

Darü' 1-hilafeti '  1-al i yy e Kostantın i yy e el-mahmiyyede 
Yenibağçe kurbında Karabaş mahallesinde vakı '  menzil 
derfinına cari zikri ati ma-i lezi'zün el-yevm maliki Ba
yezi'dzade es-Seyyid Abdullah Efendi bin es-Seyyid Mus
tafa Efendi mecl is-i şer'-i şerif- i  enverde işbu ba' isü' l-ve
si'ka Hafize Hatun ibnet-i Halll tarafından ber veeh-i ati 
husfısı tasdika vekil-i mürse l i  li ebeveyn karındaşı İbiş 
Ağa ınahzarında ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp işbu 
yedimde olup bin iki yüz on altı senesi şehri Rebi'u' l-ev
vel'inün on altıncı güni tarih iyle müverrah bir kıt'a hüc
cetde tafsil ü beyan olmdığı üzre Şakir Hüseyin Ağa ha
yatında Çiftehavz ve Paşa deresi beynlerinde Akköy di
meğle arif mevzı 'da kendi malıyla abar-ı müte'addide 
hafr ve tahte' l -arz lağm ü kanavat i le  cem' u tahsll eyle
diği suyını ol mevzı 'a karib Çiftehavz yol ına bi iz
n i ' l-mütevelll i lhak u i drac itdirüp hakk-ı mecradan bakT 
sekiz masura suymdan müfrez nısf masura ma-i lezize ba 
hüccet malike olan Züleyha Hatun ibnet-i Mehmed müte
veffıye oldukda sadrıyye kebire kızı ve hasren varisesi 
Şerife Fatıma Hatfın ibnet-i es-Seyyid Malımüd Ağa'ya 
ınevrfıs olup ol dahi irsen ınal ike o ldığı nısf masura ma-i 
lezlz-i ınezkfırı lağın ü kanavatma tebe ' iyyetle bana beş 
yüz guruş seınen-i medfU' ve makbuza bey ' u temllk idüp 
ben dahisı ben dahi iştira ve kabfıl idüp ol vechi le mülk-i 
m üşteram iken nı sf masura ma-i l ezlz-i ınezkfırı bey' mu
rM itmemle Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan 
iden cemi' su larun bey' u şira ve ferağ vesair iktiza iden 
senedatı Haslar kadlsı huzurında tanzim ve senedi ba' 
de' l-kayd i 'ta olmması ba hatt-ı hümayCın-ı şevket-mak-

.o "ben dahi"  mükerrerdi r. 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

rfın şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen hala hassa su 
nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü
secceli Kethuda-yı rah-ı abi e i-Hacc Mehmed Arif ve 
zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esaml serbölükler vesair ha
deme-i rah-ı abiler ihbar ve ma'ri fetleriyle nısf masura 
ma-i leziz-i mezkfırı lağm ü kanavatından mikdar-ı 
mu 'ayyen h issesine tebe ' iyyetle tarafeynden icab ve ka
bı11i havl şürfıt-ı müfsideden ari bey '- i  bat-ı sahlh-i şer'! 
i le müvekki lem ınılma i leyha Hafize Hatı1n'a iki yüz gu
ruş semen-i medfı1' ve makbı1za bey' u te mlik ey le di
ğimde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve 
kabul idüp fıma ba'd n ısf masura ma-i leziz-i mezkı1rda 
benüm asla ve kat'a alaka ve medhalüro kalmayup lağm ü 
kanavatma tebe' iyyetle müvekkilem mfıma i leyha Hafıze 
Hatı1n'un mül k-i  müşterası oldukdan sonra nısf masura 
ma-i leziz-i mezkfırı mahmiyye-i mezbı1rede Sultan Se
Ilm kurbında ana lağmından erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
ifraz ve Camcı çeşmesi lağmına müceddeden ferş olınan 
kurşun borılarla civarında Ca'fer subaşı mahallesinde ka
in mutasarrıf oldukları menzili derfınına ta'yln ve İcra ey
lesün didükde gıbbe't-tasdlk ı 'ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb 
ketb olındı. 

Fı 1 2  Recebü' l-ferd sene 1 2 1 9  [ 1 7  Ekim 1 804] 

Şühudü' ı-hal : 
Sabıkün 

32312313 Havass-ı refi'a kazası, Davut Paşa bahçeşi ile 
Timurkapı arasında, Litros köyü yolu kenarından Ali 
Ağa suyuna mü/hak İbrahim Ağa katmasuyundan müf
rez suyun, maliki Mehmet Odabaşı tarafından Aydın 
kethüda mahallesindeki çeşmeye vakfiyet üzere bağ
latıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Mehmed Odabaşınun çeşmede cari karye-i 
Litros 

[Kenarnotu] Mühr-i efendi 

Mahmiye-i İstanbul'da Yayla kurbında Aydın Ketbuda 
mahallesinde kain Asesbaşı Halil Ağa hanesi dimeğle arif 
menzil derfınına cari zikri ati suyun mal iki Mehmed Oda
başı ibn-i Mustafa tarafından ber veeh-i at! husı1sda vekil 
oldığı Emrul lah Ağa ibn-i Halll ve Ahmed Ağa bin Mus
tafa şehadetleriyle sabit olan İmam Mehmed Zühdi Efen
di ibn-i İbrahim mec lis- i  şer' -i hatir-i !azı mü 't-tevkfrde 
b i ' l-vekale takrir-i kelam ve ta'blr-i ani ' I-meram idüp iş
bu Haslar mahkemesi sicil iatında mastur bir kıt'a hüccet
de tafsll ü beyan olmdığı üzre asrında Saray-ı cedld ağası 
İbrahim Ağa hayatında Havass-ı refı'a kazasında Davı1d 
Paşa hadlkası ve Timurkapu beynlerinde Litros karyesine 

27 1 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

giden tarlkun kenarında müceddeden kendi malıyla yedi 
aded baca ile yetmiş kulaç lağmdan tahsil itdürdiği suyın ı  
ol mevzı 'a karlb Çebedeniz(?) All Ağa suyına yüz yiğir
mi  aded künk i le  icra ve ba'dehfı mezbfır İbrahim A
ğa'nun kethudası es-Seyyid Mehmed Ağa bi ' l-vekale 
ma- i mezbfırun nısf masurasını ifraz lağm ü kanavatma 
tebe ' iyyetle Barbfıdl Mustafa Ağa'ya bey' idüp ol dahi 
mal ik old ığı nısf masura ma-i leziz-i mezkfırı salifti
'z-zikr Yayla kurbında Aydın Ketbuda mahallesinde kain 
menzil derfınına ta'y'in ve icra itdürdükden sonra fevt ol
dukda n ısf masura ma-i leziz-i mezkGra Damadi Hüseyin 
Çavfış ibn-i Ramazan şiraen malik ve mutasarrıf iken bir 
çuvaldızını bir kıt'a vakfıyye-i ma'mfılün bihası mantu
kınca menzi l-i mezkfır civarında tarlk-i arnmda b ina eyle
diği çeşmeye icra ve ta'yin idüp menzil- i  mezkfır i le 
derfınında bakT kalan bir çuvaldız ma-i leziz yedümde 
mal ve mülki iken fevt oldukda sulbl oğul ları Mustafa 
Ağa ve İbrahim Ağa ve Mehmed Ağa'ya ba'de' l-mevrfıs 
mezburfın dahi mal ik oldukları bir çuvaldız ma-i leziz-i 
mezkurı si lahdar ocağı ei-Hacc All Ağa'ya ba'de' l-bey' 
ol dahi fevt oldukda sulbiyye keblre kızı ve hasren vari
sesi Ayişe Hatfın'a ba'de' l-mevrfıs mezbfıre Ayişe Hatfın 
dahi irsen mal ike malike54 oldığı bir çuvaldız ma-i leziz-i 
mezkfırı Yeşi lbayrak ağası Abdullah Ağa'ya bey' idüp ol 
dahi bila varis fevt oldukda menzi l-i mezbfır i le derfınına 
cari bir çuvald ız ma-i leziz-i mezkfırı Berber el-Hacc 
Mehmed Ağa'ya canib-i  beytü ' l-malden i ştira idüp ol 
vechi le mülk-i müşteriisı iken bir çuvaldız ma-i leziz-i 
mezkfır lağm ü kanavat ından mikdar-ı mu'ayyen h issesi
ne tebe ' iyyetle Asesbaşı Halil Ağa'ya bey' u temllk idüp 
ol dahi fevt oldukda veresesi zevcesi Hanife Hatfın ib
net-i Mustafa'ya ve li ebeveyn arnmizadesi Mehmed Arif 
bin Rfışen'e mevrfıs olup mezbfıre Hanife Hatfın dahi fevt 
oldukda dört sehm i 'tibarıyla bir sehm-i şayi ' ası veresesi 
zevc-i mi.ivekkilüm mezbfır Mehmed Odabaşı ile mezbfır 
Mehmed Arife ba'de' l-mevrfıs mezbur Mehmed Arif bir 
çuvaldız ma-i leziz-i mezkurda olan hisse-i ma' lumesini 
müvekkilüm mezbfır Mehmed Odabaşı'ya bey' u temllk 
idüp müvekkil-i mezbfır Mehmed Odabaşı dahi irsen ve 
şiraen malik oldığı bir çuvaldız ma-i leziz-i mezkfırı )ağın 
ü kanavatma tebe' iyyetle salifli 'z-zikr Hüseyin Çavfış'un 
bina eylediği çeşmede ibadullahun şurb ü ist i 'malleriyçün 
vakfıyyet üzre icra ve ta'yln eylediğini müş' ir kıbel-i 
şer'den bir kıt'a hüccet tahrlr ve yedine i 'ta olmmak mat
lfıbımdur didükde Haslar mahkemesi sici l iatından mastur 
hüccete nazar ol ındukda vekil-i mezbur Mehmed Zühdi 
Efendi'nün min kül l i ' l-vücfıh takrlrine mutabık ve nef
sü ' l-emre muvafık bul ındığından ma'ada Astane-i aliyye 
ve mahall-i saireye cereyan iden sularun bey' u şira ve-

54 "malike" mükerrerdir. 
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siiir iktizii iden senedatı Haslar su nazırı ve bölükbaşı lar 
ihbar ve ma' rifetleriyle Haslar kadi sı huzurında tanzim ve 
senedi ba'de' l-kayd i 'tii olmmak bii hatt-ı hümiiyfin şü
rı1t-ı mer' iyyesinden o ld ığına binilen husus-ı mezbura vu
küf-ı tarnınları olup li ecl i ' ş-şehade meclis-i şer'a hazırfin 
olan Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafın
dan vekll-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Meh
med Arif Ağa ve Sultan Ahmed serbölüği Süleyman Ağa 
ve Çepedeniz(?) suyı bademesi Ahmed Halife ve zeyl-i 
sahlfede muharrerü' l-esami evkaf-ı  selatin-i miizıyye ser
bölükleri vesair haderne-i rah-ı abilerden istifsar ve istin
tak ve İstihbar o l ındukda fı ' l-hakTka Saray-ı cedld ağası 
İbrahim Ağa ve Davud Paşa haclikası ve Timurkapu 
beynlerinde cem' u tahsll itdürdiği suyından müfrez bir 
çuvaldız ma-i l ezlz müvekkil-i mezbur Mehmed Odaba
şı'nun irsen ve şiriien mülki merhum Hüseyin Çiivuş nam 
sahibu' l-hayrun Yayla kurbında Aydın Kethuda mahalle
sinde bina ve i hyii eylediği çeşmesine ibiidul liihun şurb u 
isti'malleriyçün vakfıyyet üzre icrıl ve ta'yln itmişdür di
yü her biri b i ' l-icmii' ve' l- ittifak ala tarikı ' ş-şehade haber 
virmeleriyle vakı '  hal h ıfzen l i ' l-makal işbu vesika-i eni
ka ketb ü imla ve l i  ecl i '  s-sened müvekkil-i  mezbur Meh
med Odabaşı yedine i 'ta olındı .  

Fı 1 3  Recebü' l-ferd sene 1 2 1 9  [ 1 8  Ekim 1 804] 

Şühudü' I-hal : 
Fahru' l-eşbah Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Mehmed Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Çavuş bin Osman 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Es-Seyyid Mehmed Reşid Serbölük-i Saray-ı cedid 
Ahmed Halife Haderne-i çavuş 
Mahmud Ağa bin Süleyman 
Tatar Ömer Ağa bin Hüseyin 
V e zir çukadarı Hüseyin Ağa 
Es-Seyyid Mehmed Haşim bin Osman 
Es-Seyyid Mehmed Nuri bin Yahya 
El-Hacc Ahmed Ağa bin Mustafa 
Halll bin Emrul liih 
Edhem İbrahim bin Emrul lah 
Es-Seyyid Mehmed Nuri bin es-Seyyid Hasan 
Es-Seyyid Abdülhallm bin Hasan 
Es-Seyyid Hüseyin Ağa b in Abdullah 
Ali Çiivfış bin Abdullah 
Hiifız Osman Ağa bin İbrahim 

323124/1 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyünün üst ta
rafindan Kırkçeşme suyoluna mü/hak Osman Ağa kat
masuyundan ifrazla Kadırga Limanında, Dostancıbaşı 
Ali Ağa mahallesindeki eve bağlı suyun malikinin Ali
cenap Kadın olduğuna dair hüccet kaydı. 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

[Kenarnotu] Alicenab Kadın'un karye-i Cebeci 

Darü' 1-hi liifeti '  I-al i yy e Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Kadırga Ilmanı kurbında Bostancıbaşı All Ağa mahalle
sinde kain Sadr-ı a'zam-ı esbak merhum Mustafa Paşa 
hanesi dimeğle arif menzil-i kebir i le derunına cari zikri 
ati ma-i lezizün malikesi oldığı ihbar olman devletlü ina
yetlü Esma Sultan al iyyetü' ş-şan hazretlerinün dadı l ık 
h ıdmetleriyle şeref-yab buyurılan hala Çırağan zümresin
den işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafizesi fahru ' l-muhadde
rat Alicenab Kadın ibnet-i Abdülmennan tarafından ve
kil-i müseccel-i şer'lieri müşarun i leyha Sultan efendi
mizlin teberdarlarından Hasan Ağa bin Musafa mecl is- i  
şer'- i  hatir-i lazımü 't-tevkTrde b i ' l-vekale takr!r-i kelam 
ve tabir-i ani ' I-meram idüp işbu müvekkilem muma i ley
ha Alicenab Kadın hazretlerinün uhde-i tasarruflarında o
lan menzil- i  kebir derunına cari ma-i lezlz Haslar mahke
mesinde mahfüz sici llaıda mastur u mukayyed olup bin 
ik i  yüz yedi senesi Zi ' l -hicce'sinün on sekizinci günü tari
h iyle müverrah hüccetde tafsll olmdığı üzre bin yüz alt
mış beş senesi kuzatdan Osman Efendi bin Ramazan Ha
vass-ı refi' a kazasına tabi ' Cebeci karyes inün üst tara
fında kon i le tarlk-i amın beynlerinde Koca Hürmüz tar
lasında ba ferman-ı all sabık Defter eınlni İshakzade 
Mustafa Efendi'den i ştira eylediği mahal l-i mevzı 'da do
kuz aded baca hafr ve tahte ' l-arz lağmlardan cem' u tah
sll itdürdiği hakk-ı mecrasıyla ma'an bir buçuk masura 
suyını mahall- i  merküme karib Kırkçeşme suyınun ana 
lağmına varınca altı pulluk ta'blr olınur ferş eylediği üç 
yüz aded künk i le  b i  izni ' l-müteve l ll i l hak u i drilc eyledi
ğinden sonra bir buçuk masura ma-i lezlz-i mezkfirı bin 
yüz altmış yedi senesi Sadr-ı a 'zam Mustafa Paşa hazret
lerinUn bin guruş semen-i medffı' ve makbuza bey ' u 
te m Ilk id üp anlar dahi salifü '  z-zikr menzil-i keb1r derfını
na ta' -yin ve i cra i tdürdüklerinden sonra bir buçuk masu
ra ma-i lezlz-i mezkfirda Şerif Hasan Paşa kapu kethudası 
Ahmed Tevfik Efendi ve halllesi Ayişe Hanım bi ' l-müna
sefe mal ik ve mutasarrıflar iken mfima i leyh Ahmed Tev
fik Efendi fevt olup ma-i lezlz-i mezkfirun n ısfı olan nısf 
masura ve bir çuvaldız ma-i leziz halilesi mezbfire Ayişe 
Han ım i le eviadları Mehmed Emin ve Adi le ve Münire ve 
Lebabe'ye ba'de' l-mevrfis mezbfire Ayişe Hatun dahi şi
riien mal ik oldığı nısf masura ve bir çuvaldız ve nısf ma
sura bir çuvaldız ki cem'an bir buçuk masura ma-i lezlz-i 
mezkfirı lağm ü kanavatma tebe' iyyetle b i ' l-asale ve bi
' 1-vekale sabıka S i lahdar katibi Tecll Mehmed Efendi 'ye 
bey ' u teml1k idüp ba'dehu menzil-i keblr-i mezbfir i le 
derfinına cari bir buçuk masura ma-i lezlz-i mezkı1r mü
vekki lem muma i leyha Aııcenab Kadın uhde-i tasarrufına 
geçüp lakin ma-i leziz-i mezkfir müvekkile-i muma i ley
hiinun mülki oldığını müş ' ir yedine müstak ı l len hücceti 
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olmamağla kayd-ı mezküra nazaran erbab-ı vuküfdan su
al ve hakikati üzre kıbel-i şer'den hüccet tahrir ve yedine 
i 'ta olmmak müvekki lem muma i leyha Al icenab Ka
dın'un muradıdur didükde vekil-i merküm Hasan Ağa'nun 
min kül l i ' l-vücı1h takrlrine mutabık ve nefsü ' l-ernre mu
vafık ve sici l l- i  mahffızda mukayyed bul ındığından ma' a
da Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden cemi' 
sularun bey' u şira vesair iktiza iden senedatı Hassa su 
nazırı ve bölükbaşı lar ihbar ve ma' rifetleriyle Haslar ka
disı huzurında tanzim ve senedi ba'de' l-kayd i 'ta olmmak 
ba hatt-ı hümayun şürut-ı mer' iyyesinden oldığına b inaen 
hala Has sa su nazırı aynü' 1-a 'yan Mustafa Ağa tarafından 
vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Mehmed 
Arif Ağa ve husus-ı mezbura vuküf- ı  tarnınları olup li 
ec l i ' ş-şehade meclis-i şer'a hazırun olan Sultan Ahmed 
serbölüği Süleyman Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Sey
yid İsa Çavuş rah-ı abi İbrahim Halife vesair haderne-i 
rah-ı abilerden istifsar ve istintak olındukda fı ' l-haklka 
kuzatdan Osman Efendi Havass-ı refı'a kazasına tabi ' 
Cebeci karyesinün üst tarafında kon i le tarlk-ı amın bey
ninde Koca Hürmüz tarlasında Defter emini İshakzade 
Mustafa Efendi'den i ştira eylediği mahall-i mevzı'dan do
kuz aded bacalar hafr ve tahte' l -arz lağmlardan hasıl ey
lediği hakk-ı mecrasıyla ma'an bir buçuk masura ma-i 
tezizi bin yüz altmış beş senesi keşf ü mu'ayene itdür
dükden sonra mahall-i merküma karlb Ayasofya'nun 
Kırkçeşme lağmından altı pul luk üç yüz aded künk i le  b i  
izni ' l-mütevel ll i lhak u idrac itdürdüp b in  yüz altmış  yedi 
senesi Sadr-ı a'zam Mustafa Paşa'ya bin guruş semen-i 
medfı1' ve makbüza bey ' u ternllk idüp anlar dahi bir bu
çuk masura ma-i leziz-i mezkurı mahmiyye-i mezbüra 
dahi l  ol.dukda salifü ' z-zikr Kadırga Ilmanı kurbında Diz
dariyye çeşmesi makseminden ifraz ve menzil-i mezbüra 
icra ve ta 'yln idüp ba'dehı1 tedavül- i  eyadl i le ber müceb 
hüccet kaydı ınuma i leyh Tecll Mehıned Efendi mal ik ve 
ınutasarrıf  olup ba'dehu müvekki l-i55 müvekkile-i müma 
il ey ha Allcenab Kadın uhdesine geçüp i la haze' l-an bir 
buçuk masura ma-i lezlz-i mezkur lağm ü kanavatma te
be' iyyetle müvekki le-i müma i leyhanun mülki  olup men
zil-i mezkura cari ve mevcud oldığını her biri bi ' l- icma' 
ve' l-ittifak ala tarlkı ' ş-şehade haber v irmeleriyle bir bu
çuk masura ma-i lezlz-i mezkürun ahar senedi zuhür ider 
ise bir vechile amel ve i 'tibar olınınaınak üzre işbu ve
slka-i enlka ketb ve l i  ecl i ' s-sened müvekkile- i  müma 
ileyha Allcenab Kadın yedine i ' ta ol ınd ı .  

Fl 4 Recebü' l -ferd sene 1 2 1 9  [9  Ekim 1 804] 

Şühudü' t-hal : 
Sabıkün 

55 "müvekki l - i "  mükerrerdie 
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323/2511 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyü, Uzunca
ova mevkiinden Sultan Beyazıt suyoluna mü/hak ve Es
ki saray yakınında, Mercan Ağa mahallesindeki eve 
bağlı Canbolat Mustafa Paşa katmasuyundan müfrez 
suyun maliklerinin Süleyman Ağa ve Hasan Ağa oldu
ğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] İstanbulizade Mühr-i efendi karye-i Cebe
cı 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkfır n ısf masura ma-i 
lezizi Kayataşl ı  es-Seyyid  Abdurrahim Ağa'ya bey' ol ı
nup hüccet i 'ta olındı. 

Fı 19 C sene 1 226 [ l l Temmuz 1 8 1 1 ]  

Darü' 1-hi lafeti '  I -al i yy e Kostantın iye el-mahmiyyede Eski 
saray kurbında Mercan Ağa mahal lesinde vakı' sandık 
mütevel lisi el-Hacc Hasan Ağa menzi l i  d imeğle arif men
zil derfinına cari zikri ati ma-i lezizün mal ikleri i şbu 
ba' isü ' l-kitab İstanbulizade d imeğle ma'rCıf Süleyman A
ğa ve karındaşı Hasan Ağa taraflarından ber veeh-i ati 
husı1sı takrire vekil oldığı Mustafa Efendi ibn-i el-Hacc 
Mustafa ve İsma'll Halife ibn-i Ahmed şehadetleriyle sa
bit olan Ahmed Ağa bin Mustafa meclis- i  şer'-i hatir-i la
zımü't-tevklrde ikrar ve takrlr-i kelam idüp müvekki lem 
mezbı1renün işbu yedinde olup bin iki yüz e l l i  senesi Mu
harrem'inün y iğirmi sekizinci günü tarihiyle müverrah 
Haslar mahkemesinden v iri len bir kıt'a hüccetde tafsll ü 
beyan olmd ığı üzre asrında Mısır Kahire valisi Canbolad 
Mustafa Paşa hayatında Havass-ı refi' a kazasına tab i ' Ce
beci karyesi kurbında Uzuncaova başı nam mahallde taş 
lağmun sol tarafında Abdurrahman Ağa suyı !ağını mu
kabelesinde kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı ' - ı  
halide kendi malıyla hafr u abar'" ve tahte ' l-arz [lağm] ü 
kanavat i le cem '  u tahsll itdürdiği suyı ol mevzı 'a karlb 
merhum ve mağffırun leh Sultan Bayezid Han-ı Veli 
hazretlerinün suyı yol ına bi i zn i ' l-mütevel li i lhak u idrac 
itdürdükden sonra hakk-ı mecrası alıkanılup bakf kalan 
üç masurasını mahmiyye-i mezbfirede Topkapusı dah i l in
de S imkeş ve Çivizade mahal lesinde vak ı '  menzi l  deri'ını
na ta'-yin ve icra idüp üç masura ma-i leziz- i  mezkı1r[a] 
tedavül- i  eyadi i le mali k  olan kuzatdan Mehmed Emin E
fendi fevt oldukda eviad-ı sığarınun vasileri Mustafa 
Mustafa·" Ağa bin Ömer ma-i lezlz-i mezkfirun nısf ma
surasını lağm ü kanaviitma tebe ' iyyetle bey'a  kıbel-i şer'
den me'zCın oldığına b inaen sandık mütevel lisi Hasan A
ğa bin Mehmed'e b i ' l-vesaye bey ' idüp ol dahi ba'de' l- iş
t irak ve' t-temel lük nısf masura ma-i lezlz-i mezkfırı Sul
tan Bayezld Han-ı Veli cami ' - i  şerifı kurbında kubbede 

56 hafr-ı abar 
57 "Mustafi:'i" mükerrerdir. 
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erbab-ı m iyah ma'rifetleriyle ifraz ve müceddeden ferş 
olınan müşterek yol i l e  Saray-ı atik divan karşusında kain 
menzil- i  mezkfır derCınına İcra ve ta'yln idüp merküm 
Hasan Ağa dahi vefat idüp zevcesi Hadice HatCın ile va
sisi es-Seyyid Ömer Efendi menzil-i mezkCır ile derfınına 
cari nısf masura ma-i l ezlz-i mezkCırı tarih-i kitab senesi 
Receb'inün gurresi tarihiyle müverrah bir kıt'a askeri kas
saını Fetva eminizade es-Seyyid Mehmed Es 'ad Efen
di'nün imzasıyla mümza ve hatt [u] hatınİyle mahtfım 
hüccet mantCıkınca müvekki l lerüm mezbCıran Süleyman 
Ağa ve Hasan Ağa'ya on sekiz bin on guruşa her biri bi
' 1-asale ve b i ' l-vesaye bey ' u ternllk idüp lakin nısf masu
ra ma-i lezlz-i mezkfırun müstakı l len hücceti olmamağla 
erbab-ı vuküfdan sual ve hakikati üzre müvekki l lerüm 
mezbCıran yedierine hüccet i ' ta ol ınmak mat!Cıblarıdur 
diyü vekil-i merküm Ahmed Ağa'nun ibraz eylediği iki 
kıt'a hüccete nazar ol ınup min kül l i ' l-vücuh takrlrine mu
tabık ve nefsü ' l -emre muvafık bulındukdan ma'ada Asta
ne-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden cemi' sularun 
bey' u şira vesair iktiza iden senedatı Hassa su nazırı ve 
bölükbaşılar ve Sultan Bayezld suyı yolına idhal ol ınan 
sularun dahi vakf-ı müşarun i leyh tarafından ihbar ve 
ma'rifetleriyle Haslar kadi's ı huzurında tanzim ve senedi 
ba'de' l -kayd i 'ta ol ınması şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığı
na binaen husus-ı mezbCıra vuküf- ı  tarnınları o lup l i  ec
l i ' ş-şehade mecl is-i şer'a hazırfın olan Hassa su nazırı 
tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc 
Mehmed Arif Ağa ve Katib-i rah-ı abi Mustafa Efendi ve 
Sultan Bayezld bademesi İsma'il Halife vakf-ı müşarun 
ileyh tarafından mu'temed es-Seyyid Hasan Efendi vesair 
haderne-i rah-ı abilerden istifsar ol ındukda fı' 1-hakika 
Canbolad Mustafa Paşa suyından müfrez menzil- i  mez
bura cari nısf masura ma-i lezlz-i mezkCırı müvekki lan-ı 
mezbCıran Süleyman Ağa ve Hasan Ağa'ya bir kıt'a hüc
cet mantCıkınca bi' l-iştirak sandık mütevelllsi Hasan Ağa 
veresesinden iştira ve temel lük itmeleriyle nısf masura 
ma-i lezlz-i mezkur el-an mevcud ve menzil- i  mezkı1re 
cari ve şiraen mülkleri oldığını her biri bi ' l-icma' ve
' I- ittifak ala tarlkı 'ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen li
' 1-ınakal işbu vesika-i enlka ketb ve li ecl i ' s-sened mü
vekkilan-ı mezbCıran Süleyman Ağa ve Hasan Ağa nam 
karındaşlar yedierine i ' ta ol ındı .  

Fl 9 Şa'ban sene 1 2 1 9  [ 1 3  Kasım 1 804] 

ŞühCıdü' I-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Mehmed Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
İsma'il Halife Haderne-i vakf 
İbrahim Halife ÇavCış-ı rah-ı ab 
ve gayruhum 
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32312512 Fatih Sultan Mehmet Camii şadırvanı suyu 
fazlasından olup vakfa ait, miri Halkalı suyundan if
razla Çatalçeşme yakınındaki arsaya bağlı suyun muta
sarrifının Ulüvve Hanım olduğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Ulüvve Hanım Mühr-i efendi 

Darü ' 1-hilafeti '  l-aliyye Kostantıniyye e l-mahmiyyede Ça
talçeşme kurbında vakı '  menzil-i keblr arsası derfınına 
cari zikri ati ma-i lezlzün ınutasarrıfesi işbu kitab-ı s ılı
hat-nisabun hafizesi umdetü ' l-muhadderat zübdetü' l-mu
vakkırat iffetlü Ulüvve Hanım ibnet-i el-merhum Sadr-ı 
a'zam Hekimzade All Paşa hazretleri taraflarından ber 
veeh-i ati husfısı takrlre vekll oldığı zat-ı mfıma i leyhayı 
aritan Selim Ağa bin Abdul lah ve İbrahim Efendi bin 
Ahmed şehadetleriyle sabit olan Hasan Efendi ve Meh
med meclis- i  şer'-i hatir-i lazı ınü't-tevkTrde b i ' l -vekale 
ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelaın idüp işbu müvekkilem mu
ma i leyhanun yedinde olup bin iki yüz on beş senesi Cu
made' l-evvel'inün on üçünci güni tarihiyle müverrah bir 
kıt 'a istihkaın hücceti ve Ebu' l-feth Sultan Mehmed 
Han-ı Gazi tabe serahu hazretlerinün vakf-ı şerlfı müte
velllsi hacegan-ı Divan-ı hümayfından sa'adetlü es-Sey
yid Mehmed Efendi imzasıyla mümza bir kıt'a teınessük 
mantı1klarınca vakf-ı ınüşarun i leyh hazretlerinün mah
miyye-i istanbul'da vakı '  cami ' - i  şerif şadurvanına cari 
ma-i lezlz fazlasından bir masura ma-i lezlz ma'lı1-
mu' l-mikdar mu 'accele ile bundan akdem müvekkilem 
mı1ma i leyha Ulüvve Hanım i le kaimmakam-ı sadr-ı all 
olan es-Seyyid Abdullah Paşa'ya bi ' l -iştirak taraf-ı vakf
dan lcar ol ınup anlar dahi ba'de'l-isticar bir masura ma-i 
leziz-i mezkfırı mlrl Halkalı suyından olup Fatih-i müşa
run i leyh hazretlerinün kemer başında olan suyına müte
'ayyin ve cari dört masura ma-i lezlzün bir masurası i le 
erbab-ı miyah beynlerinde mübadele olup mlrl Halkal ı  
suyınun mahmiyye-i mezbı1rede Acı harnınarn kurbında 
kain terazlıden ifraz ol ınup salifü ' l -beyan Çatalçeşme 
kurbında vakı' mutasarrıf oldukları devlethanelerine mü
ceddeden ferş olman kurşun ile İcra ve ta'yln eyledükden 
sonra müşarun ileyh es-Seyyid Abdul lah Paşa irtihal-i 
dar-ı beka eyledükde bi' l-iştirak ınutasarrıf oldukları nısf 
masura ma-i lezlz yine bin iki yüz on sekiz senesi 
Zi' l-ka'de'sinün dokuzuncı güni tarihiyle ınüverrah diğer 
temessük i le  taraf-ı vakfdan müvekki lem muma ileyha 
Ulüvve Hanım uhdesine kayd ol ınup mecmu' bir masura 
ma-i lezlz-i mezkı1r müvekki lem mı1ma i leyhanun taht-ı 
tasarrufında olup menzil-i mezkı1r arsasına cari aldığını 
müş' ir yedine müstakı l leten hüccet-i şer'iyyesi olmamağ
la erbab-ı miyahdan sual ve hakikati üzre yedierine hüc
cet i 'ta olmmak müvekki lem muma i leyhanun muradıdur 
didükde vekil-i mezbur Hasan Efendi ibraz eylediği hüc
cet ve temessüke ba'de'n-nazar min kül li ' l-vücı1h takri-
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rine mutabık  ve nefsü' l -emre muvafık bulındığından 
ma'ada mahmiyye-i mezburede ve mahall-i saireye cere
yan iden cemi' sularun bey' u şira vesair iktiza iden sene
datı Hassa su nazırı ve bölükbaşı lar ihbar ve ma'rifetle
riyle Haslar kadlsı huzurında tanzim ve senedi ba'de
' 1-kayd i 'ta olmması şürCıt-ı mer' iyyesinden oldığına bi
naen husus-ı mezbCıra vuküf-ı tarnınları olup l i  edi ' l-ih
bar mecl is-i şer'a hazırCın olan hala Hassa su nazırı Mus
tafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi 
el-Hacc Arif Ağa ve Katib-i rah-ı abi Hüseyin Efendi ve 
Saray-ı cedld serbölüği es-Seyyid Reşld Ağa ve zeyl-i sa
hlfede muharrerü' l-esaml evkaf-ı selatin-i salife serbölük
leri vesair haderne-i rah-ı abilerden suat olındukda fı
' 1-hakTka Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han-ı Gazi hazretle
rinün cami ' -i şerifı derCınına cari ma-i lezizün fazlasından 
bir masura ma-i lezize ber muceb-i temessük mutasarrıf 
olan Ulüvve Hanım Fatih-i müşarun i leyh hazretlerinün 
kemer başında olan suyına müte'ayyin ve cari dört ma
sura ma-i lezizün bir masurası ile mübadele olınup mlrl 
Halkalı suyınun mahmiyye-i mezbCırede Acı harnınarn 
kurbında kain terazCıden ifraz olınup ferş olman kurşun 
barılar ile devlethanelerine icra ve ta'yin olınup ila ha
ze' l-an taht-ı tasarrufında aldığını her biri bi ' 1 -icma' ve
' I-ittifak al·a tarlkı ' ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen li
, 1-ınakal işbu veslka-i enlka ketb ve li ec! i' s-sen ed mü
vekkile-i ınCıına ileyha Ulüvve Hanım yedine i'ta ol ındı .  
Fl' l-yevrni ' l-ışrln min Şa' bani ' l-mu'azzam sene tis'a aş
rete ve rnieteyn ve elf 

[20 Şa' ban 1 2 1 9] [24 Kasım 1 804] 

ŞühCıdü' l-hal : 
Sabıkün 

32313111 Havass-ı refi'a kazası, Kara Alımelli köyü ile 
Çınarlı çeşme arasından Başikinci suyoluna mül/ıak ve 
Veli Malımut Paşa camii yakınındaki Güzelce Malımut 
Paşa çeşmesi karşısındaki eve bağlı Osman Efendi ve 
Murtaza Efendi katmasuyundan müfrez suyun, maliki 
Adi/e Hanım tarafından Melımet Asım Efendiye satıldı
ğına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Asım Efendi'nün karye-i Kara Ahmedl i  

Mahmiyye-i İstanbul'da Akseki mahallesinde Hırka-i şe
rif civarında sakine Adile Hanım İbnet-i Abdullah Beğ ta
rafından ber veeh-i au hususda vekll oldığı zat-ı mCıma 
i leyhayı arifao Mehmed Sa'ld Efendi bin Mustafa ve 
el-Hacc Meıniş Efendi bin Abdurrahman şehadetleriyle 
sabit olan oğulları Mustafa Necib Molla ibn-i el-merhum 
Abdullah Efendi mecl is-i şer' -i hatir-i lazımü 't-tevkTrde 
işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı umdetü' l-müderrisini-
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280 İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

' 1-kiriim Köpri l izade Mehmed Asım Beğ bin e l-merhum 
Abdülhamld Beğ tarafından ber veeh-i ati husus-ı tasdlka 
vekll-i mürsel i  Hafız Osman Efendi bin Halil mahzarında 
bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvek
kilem muma i leyhanun işbu yedinde olup bin yüz doksan 
dokuz senesi Şevval-i şerlf'inün dokuzıncı güni tarihiyle 
müverraha bir kıt'a hüccetde tafsll ü beyan olmdığı üzre 
merhum Kethuda Mehmed Paşa Hazine katibi Osman E
fendi ve Kıbrıs muhassı l ı  Murtaza Efendi bi ' l-ma' iyye 
Havass-ı refi'a kazasına tabi ' Kara Ahmed l i  karyesi ve 
Çınarl ı çeşme beyninde kimesnenün mülkine ittisalden 
ari mevzı '- ı  hallde hafr itdürdükleri on aded bacadan 
nübü ' i le makabir-i müsl imln arasındaki mesleğe cereyan 
ve andan Paşa-yı müşarun i leyhün Başikinci mesleği suyı 
yol ına i lhak ve i lhak58 ol ınup altı çuvaldız ma-i cariden 
n ısf hissesi üç çuvaldız ma-i lezizi müma i leyh Murtaza 
Efendi Mahmud Paşa-yı Veli cami '  -i şerlfı kurbın da Gü
zelce Mahmud Paşa çeşmesi karşusında mutasarrıf oldığı 
menzi l i  derunına icra ve ta'yln idüp ba'de[hu] menzil-i 
mezkur i le derfınına cari üç çuvaldız ma-i leziz-i mezkurı 
bey' muriid itmeğle Astane-i aliyye ve mahall-i  siiireye 
cereyan iden b i ' l -cümle sularun bey' u şira vesair iktiza 
iden senediltı Haslar kadi'sı huzurında tanzim ve senedi 
ba'de' l-kayd i 'tii olmması şürut-ı mer' iyyesinden oldığı
na binilen hala Hassa şu nazırı Mustafa Ağa tarafından 
vekil-i müsecceli Kethudii-yı riih-ı abi ei-Hacc Mehmed 
Arif Ağa ve Katib-i rah-ı ab Hüseyin Efendi vesair ev
kaf-I seliitin-i mazıyye serbölükleri vesiiir haderne-i riih-ı 
iibller ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabiil i  
h avi şürut-ı müfsideden ari bey' - i  bat-ı sahlh-i şer'l i le üç 
çuvaldız ma-i lezlz-i mezkurı lağm ü kanaviitından mik
dar-ı mu'ayyen hissesine teba' iyyetle müvekkil-i müma 
i leyh Mehmed Asım Beğ'e yüz e l l i  guruş semen-i medfü ' 
ve makbüza bey ' u temllk eylediğinde ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temel lük ve kabul  idüp fimii ba'd üç 
çuvaldız ma-i lezlz-i mezkürda müvekkilem müma i leyhii 
Adile Hanım'un asla ve kat'ii aliika ve medhali kalmayup 
müvekkil- i  mfımii i leyh Mehmed Asım Efendi'nün mülk-i 
müşteriisı olmışdur didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma 
vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı .  

Fi 29 Zi ' l-hicce sene 1 2 1 9  [3 1 Mart 1 805] 

Temme' l-keliim fi haze ' l-makam 
El-emr hasbe ma zükire fihi 
Veliyyüddin el-Kadi bi medineti Ebi Eyyüb e l-Ensari ( . . .  ) 
azze şiinuhu gufıre lehu 

32313112 Havass-ı refi'a kazası, Küçük köy yakınından 
Ayasofya su lağımına mü/hak ve Akbıyık mahallesin-

·" " i lhak" mükerrerdir. 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

deki eve bağlı Tülbentçi Mehmet Ağa katmasuyundan 
müfrez suyun, maliki Ahmet Bey tarafından Emine Ha
nıma satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Emine Hanım'un karye- i  Küçükköy 

[Derkenar] Derun- ı  hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
lezlzi Cirazlı(?) damadı Hasan Ağa kerimesi Fatıma Ha
nım şira-i şer'l i le mal ike oldığını müş' ir yedine mufassal 
ve meşruh bir kıt'a hüccet-i şer' iyye i ' ta olınmağla bu 
takdlrce işbu hüccet kül liyyen tehi ve battala keşlde kı l ın
d ığı işbu mahalle şerh viri ldi .  

Fl 5 min Şa' ban Sene 1 228 [3 Ağustos 1 8 1 3 ]  

Daru' s-saltanati ' 1 -al i yy e Kostantın iyyetü ' 1-mahmi yyede 
ve havallsinde olan çeşmeha ve menazil ve pınar ve ma
hall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuyudatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastür u mukayyed olup 
ma-i lezize dair iktiza iden hücec-i şer' iyyeler erbab-ı mi
yahun ihbar ve ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbürede tah
rlr ü temhlr ol ınup mehakim-i sairede tahrir ü temhir 
olmmak bii emr-i all memnu' oldığı şürut-ı mer' iyyesin
den oldığına binaen zikri ati ma-i lezlze mahall inde 
el-yevm mevcüd [ve] cari o ldığı zeyl-i sahifede masturu
' l-esami hazırun olan erbab-ı miyah ihbarlarıyla lede
' ş-şer' i ' l-enver zahir oldukdan sonra zikri atı ma-i lezizün 
maliki olan Enderı1n-ı hümayunda hane-i hassa ağaların
dan Milbeynci Ahmed Beğ ibn-i el-merhum Halil Paşa 
tarafından bey'- i  atiyü' z-zikri i krara ve i 'ta-i hüccete ve
k111eri oldiğı es-Seyyid Isa Ağa bin All ve İbrahim Çavuş 
bin Hüseyin şehadetleriyle sabit olan Kethuda Mehmed 
Arif Ağa ibn-i İbrahim mecl is- i  şer' - i  hatir-i lazımü't-tev
kTrde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hiifızesi fahru' l-muhad
derat Emine Hanım ibnet-i Mehmed Sadık Efendi'nün ta
rafından ber veeh-i ati hususlarını tasdlka vekil-i mürsel
leri olan Süleyman Ağa bin Halil mahzarında bi ' l-vekale 
i krar ve takdr-i kelam idüp müvekki lüm mürnil i leyh 
Ahmed Beğ'ün yedinde olup bin iki yüz altı senesi Sa
ferü' l-hayr'ınun on dokuzıncı güni tarihiyle müverraha 
bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsll ü beyan olmdığı üzre 
müteveffa Dülbendci Mehmed Ağa hayatında Havass-ı 
refi' a kazlls ına tab i '  Küçükköy kurbında Iskara altı nam 
mahal lde kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı ' -ı ha
Ilde menba' ı olup mecra ve kanavatma tebe' iyyetle ol 
mevzı 'a karlb Ayasofya lağmına izn-i mütevel l iyle i lhak 
itdürdiği ma' lümu' l-mikdar suyından müfrez iki masura 
ma-i lezize tedavül- i  eyad1 [i le] bii hüccet ve bii beriit-ı 
allşan mal ik olan Cerrah İshak mahallesi imaını Hiifız is
ma'll Efendi ibn-i İbrahim mal ik oldığı iki masura ma-i 
lezlzden nısf masurasını lağm ü kanavatma tebe' iyyetle 
Si lalışör-i hazret-i şehriyari Mustafa Ağa'ya ve nısf masu
rasını dahi Başmuhasebe kalemi hulefalarından Plrl Meh-

28 1 
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med Efendi'ye bey' ve her birine başka başka hüccet i ' ta 
ol ındukdan sonra yedinde baki kalan b ir masura ma-i le
zizün n ı  sf masurasını  dahi ifraz idüp !ağın ü kana viitından 
mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyetle bin yüz doksan 
bir senesi Rebi'u' l-ahir' inün dokuzıncı güni tarihiyle mü
verraha bir kıt'a mübaya'a hücceti mantukınca el-Hacc 
Ali Ağa'ya bey' eyledükde ol dahi ma-i leziz-i merkümı 
mahmiyye-i mezburede Akbıyık mahallesinde mutasarrıf 
oldığı menzi l i  derunına icra ve ta'yin itdükden sonra 
müşteri- i merküm ei-Hacc Ali Ağa fevt oldukda mutasar
rıf old ığı menzil-i merküm i le mal ik old ığı ma-i lezlz-i 
mezbur sulbi oğlı ve hasren varisi Osman Ağa'ya ba'de
' 1-intikal ol dahi menzi l-i mezbur i le  ma-i lezlz-i mer
kümı müvekkilüm mfıma i leyh Ahmed Beğ'e beynlerinde 
ma ' !Um bedel-i  makbuz mukabelesinde ferağ itmişidi 
hala müvekki lüm ınılma i leyh Ahmed Beğ dahi ber 
veeh-i muharrer mutasarrıf oldığı menzi l-i mezkurı bi 

. izn-i mütevelll ve el-yevm derunına cari malik o ldığı nısf 
masura ma-i lezlz-i merkümı !ağın ü kanavatından mik
dar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyetle müvekki le-i muma 
i leyha Emine Hanım'a tarafeynden bi ' l-lcab ve ' l-kabul 
ferağ-ı mu'teber-i kat '! ve bey '-i bat-ı sahih-i şer'i ile ke
zal ik beynlerinde ma' lum bedele ferağ ve semen-i bey '- i  
makbuz mukabelesinde ferağ u tefviz eyledükde müvek
kile-i ınılma i leyha Emine Hanım dahi ber veeh-i muhar
rer tefevvüz ve kabul itmeğin fima ba'd menzi l- i  mezkur 
i le  el-yevm derunına cari nısf masura ma-i lezlz-i mer
kümda müvekki lüm mfıma i leyh Ahmed Beğ Efendi'nün 
veehen mine' l-vücuh ve sebeben mine' I-esbab alaka ve 
medhalleri kalmayup müvekki le-i ınılma i leyha Emine 
Hanım'un menzil- i  mezkur dah il - i  havza-i tasarrufesi ve 
nısf masura ma-i l ezlz mülk-i müşteriisı ve hakk-ı s ırfı 
olmışdur keyfema yeşa ve haysü ma yahtar mutasarrıfe 
olsun didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'l ma vaka'a b i ' t-taleb 
ketb ol ındı. 

Fi 2 1  Zi ' l-hicce sene 1 2 1 9  [23 Mart 1 805] 

Şuhudu' l-hal : 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
El-Hacc Mehmed Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
Aynü' l -a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
İbrahim ÇavOş Halife-i rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
ve gayruhum 

323132/1 Haviiss-ı refi'a kazası, Kemerler tarafından 
müllıak ve İshak Paşa malıal/esindeki eve bağlı Gazan
fer Ağa katmasuyundan müfrez suyun, malikleri Musa 
Ağa ve Fatma Hanım tarafından Zeynelabidin Ağaya 
satıldığına dair lıüccet kaydı. 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

[Kenarnotu] Si lahşör Zeynelabidln Ağa'nun karye-i Ke
merler 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer Zeynelab idin A
ğa malik o ldığı bir masura ma-i leziz-i mezkurı Süleyman 
Ağa bin Abdullah'a bey' eylediğini müş' ir  yedine hüccet 
i 'ta o l ındı .  

Fl 24 Ca sene 1 22 1  [9 Ağustos 1 806] 

Mahrniyye-i İstanbul'da İshak Paşa mahallesinde vakı'  
bir bab vakf menzi l  derunına cari zikri ati ma-i lezlzün 
malikleri Musa Ağa bin Mustafa ve zevcesi Fatıma Hatun 
ibnet-i Süleyman taraflarından ber veeh-i ati hususda ve
kil oldığı zat-ı mezbureyi arifao Süleyman Beşe ibn-i 
Mustafa ve Hacı Mustafa bin el-Hacc Ya'küb şehadet
leriyle sabit olan İmam Ömer Efendi bin Mustafa mec
l is-i şer' -i şerif-i enverde işbu kitab-ı s ıhhat-nisiibun hii
fızı hala S i lalışör-i hazret-i şehriyari es-Seyyid Zeynela
bidln Ağa bin es-Seyyid el-Hiicc Halll mahzarında bi
' 1-vekale ikrar ve takrlr-i keliim idüp menzil-i mezbı1ra 
cari ma-i lezizün menba' ı  olup Havass-ı refı'a kazasında 
Kemerler canibinde merhum Gazanfer Ağa hafr itdürdiği 
suyından bir masura ma-i l ezizin i  ifraz ve Kethuda Mus
tafa Ağa'ya temllk idüp ol dahi menzil-i mezbı1ra icra ve 
ta'yln itdürdiğinden sonra menzi l-i mezbur ile derunına 
caıi bir masura ma-i lezize tedavül- i  eyadl i le müvekkil
lerüm zevcan-ı mezburiin mal ik  iken menzi l-i mezburı 
bundan akdem ba re'y-i ınılma i leyh es-Seyyid Zeynel
iibidln Ağa'ya feriiğ u tefv'ı'z idüp derunına ciir'ı' bir masura 
ma-i leziz-i mezkı1rı lağm ü kanaviitma te be' iyyetle bey' 
murad itmeleriyle Astane-i aliyye ve mahall- i  saireye ce
reyan iden cemi' sularun kuyı1diitı Haslar mahkemesi si
c i l liitmda mastur u mukayyed olup iktizii iden senediltı 
erbab-ı miyiih ma'rifetleriyle bey' olmması bii hatt-ı hü
mayun şürut-ı m er' iyyesinden oldığına binilen hala Hiissa 
su nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  
Kethudii-yı riih-ı abi Mehmed Arif Ağa ve zeyl-i sahifede 
mastı1ru' l-esaml evkaf-ı selatlıı-i mazıyye serbölükleri -------�":-_,_,-.____:_ _____ _ 
vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tara-
feynden Icab ve kabul i h avi şürut-ı müfsideden ari bey' - i  
bat-ı sahlh-i şer'! i le bir masura ma-i leziz-i mezkurı mu-
ma i leyh es-Seyyid Zeynelabidln Ağa'ya beynlerinde 
ma' IUm semen-i medfı1' ve makbı1za bey' u temlik ey-
ledüklerinde ol dahi ber veeh-i muharrer iştirii ve temel-
lük ve kabul idüp fima ba'd derun-ı menzi le cari bir ma-
sura ma-i leziz-i mezkı1rda müvekki l lerüm mezbı1riin 
Musa Ağa ve Fatıma Hatı1n'un asla ve kat'a alaka ve 
medhalleri kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle mu-
ma i leyh es-Seyyid es-Seyyid5" Zeyneliibidln Ağa'nun 
mülk-i müşteriisı ve hakk-ı sırfı almışdur didükde gıb-

·19 "es-Seyyid" mükerrerdir. 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

be't-tasdikı 'ş-şer'i ma vaka'a b i ' t-taleb ketb ol ındı . 

Şuhudu' I-hal 
Sabıkün 

F1 23 Zi' l-hicce sene 1 2 1 9  [25 Mart 1 805] 

32313212 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyü sınırında, 
Balık/ılıavuz mevkiinden müllıak Alımet Efendi katma
suyundan müjrez suyun, maliki Ayşe Hatun tarafından 
Fatma Hatuna satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Fatıma Hatfin'un karye-i Cebeci 

[Derkenar] Ma-i Iezlz-i mezkura malike olan Fatıma Ha
tOn Hammamizade Ahmed Efendi 'ye bey' eylediği ecil
den işbu mahalle şerh viri ldi .  

F1 5 min M sene 1 220 [5 Nisan 1 805] 

Mahmiyye-i İstanbul'da Daye Hatun mahal lesinde sakine 
Ayişe Hatfin İbnet-i Mustafa tarafından ber veeh-i ati hu
susda vekil oldığı zat-ı mezbfireyi arifan Hüseyin Efendi 
bin Abdul lah ve Hafız Mehmed bin Abdurrahman şeha
detleriyle sabit olan Mustafa Ağa bin Mustafa mecl is-i 
şer'-i şerif-i enverde işbu ba' isetü ' l-vesika Fatıma Hatun 
ibnet-i Abdul lah tarafından zikri ati hususı tasdika vekil-i 
mürsel i  Bostani Hüseyin Ağa ibn-i Salih mahzarında bi ' l 
vekale i krar-ı tarnın ve takrir-i kelam idüp Ahmed Efendi 
nam kirnesne Havass-ı refi 'a kazasına tab i '  Cebeci kar
yesi s ınurında Balıkl ıhavz nam mevzı ' da kendi malıyla 
bin yüz dokuz senesi hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat 
i le cem' u tahsil eylediği suyından müfrez nısf masura 
ma-i lezlze tedavül-i eyadi i le malike olan Zeyneb Hanım 
müteveffıye oldukda sadriyye kızı ve hasren varisesi 
müvekkilem mezbure Ayişe Hanım'a mevrus oldukdan 
sonra müvekki lem mezbure dahi i rsen malike oldığı n ısf 
masura ma-i lezlz-i mezkfirı erbab-ı miyah ihbar ve 
ma'rifetleriyle ber mikeb-i şürut tarafeynden icab ve 
kabul i  havi şürfit-ı müfsideden ari bey' - i  bat-ı sahilı-i 
şer'\' i le müvekki le-i mezblıre Fatıma Hatfin'a iki yüz e l l i  
guruş semen-i medfG' ve makbüza bey ' u temlik eyledi
ğinde ol dahi ber veeh-i muharrer i ştira ve temel lük ve 
kabul idüp fima ba'd nısf masura ma-i l eziz-i mezkurda 
müvekkilem mezbfire Ayişe Hatfin'nun asla ve kat'a ala
ka ve madhali kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle 
müvekkile-i mezbure Fatıma Hatfin'un mülk-i müşteriisı 
olmışd[ur] di lediği malıallden ifraz ve murad eylediği 
mahalle icra eylesün didükde gıbbe't-tasd\'kı ' ş-şer'i ma 
vaka'a bi ' t-taleb ketb olındı . 

Fl 26 Zi ' 1-hicce sene 1 2  I 9 [28 Mart 1 805] 

Şuhfıdu' l -hal : 
Sabıkün 
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323132/3 Havass-ı refi'a kazası, Küçük köy yakınındaki 
Uzuncaova mevkiinden Va/ide Sultan ve Sultan Beyazıt 
suyollarına mülhak ve Üskübi mahallesindeki eve bağlı 
İbrahim Çelebi katmasuyundan müfrez suyun, muta
sarrıft Derviş Mehmet Efendi tarafından Sali/ı Ağaya 
satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Kapu ağası es-Seyyid Salih Ağa'nun kar
ye-i Küçükköy 

Daru' s-saltanati' 1-al iyye Kostantıniyyetü '  1-mahmiyyede 
ve havallsinde olan çeşmeha ve menazil ve mahall-i sai
reye cereyan iden bi ' l-cümle ma-i lezlzün kuyfıdatı Has
lar mahkemesi siciliatında mastur u mukayyed olup ma-i 
lezlze dair iktiza iden hücec-i şer'iyyeler erbab-ı miyah 
ihbar ve ma'rifetleriyle mahkeme-i mezburede tahrlr ü 
temhlr o lınup mahkeme-i sairede tahrir olmmak ba emr-i 
all memnfı' oldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
zikri ati ma-i lezlz mahallinde el-yevın ınevcfıd o ldığı 
zeyl-i sahlfede masturu' l-esaml hazırfın olan erbab-ı mi
yah ihbarlarıyla lede' ş-şer ' i ' l-enver zahir ve müte'ayyin 
oldukdan sonra mahmiyye-i İstanbul'da Ayasofya-i kebir 
kurbında Üskübl mahallesinde bir bab menzil-i kebir i le 
el-yevm derfınına cari nısf masura ma-i lezlze bi ' l -ica
reteyn mutasarrıf olan hala İmam-ı evvel-i hazret-i şehri
yari fazlletlü Derviş Mehmed Efendi ibn-i e l-merhum 
Hasan Ağa taraf-ı bahirü'ş-şereflerinden ber veeh-i ati 
bey ' i  ikrar ve i 'ta-i h üceete vekll o ldığı Bostan i Süley
man Ağa bin e l-Hacc Halll ve Salih Ağa bin Abdullah 
şehadetleriyle sabit olan es-Seyyid Mehmed Reşid Ağa 
ibn-i es-Seyyid İsma'il mecl is-i şer'-i şerif-i enverde işbu 
kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı sabıka Babü' s-sa'adeti ' ş-şe
rlfe ağası sa'adetlü es-Seyyid Salih Ağa bin All Ağa ta
raflarından zikri ati husus-ı meymenet-mahsfısların ı  tasdi
ka vekll-i mürsel leri olan Nezaret cab[l]si Hasan Efendi 
ibn-i el-Hacc Halll mahzarında bi ' l-vekale ikrar ve tak
rir-i kelam idüp müvekkilüın ınfıına i leyh Derviş Meh
ıned Efendi işbu yedümde olup bin yüz doksan dokuz se
nesi Şa'ban'ınun yiğirmi yedinci güni tarihiyle müverraha 
bir kıt'a hüccetde tafsll ü beyan olmdığı üzre mahmiyye-i 
mezburede Keçeci mahallesi sükkanından es-Seyyid İbra
him Çelebi ibn-i Hasan Havass-ı refı'a kazasına tab i '  Kü
çükköy nam karyenün havalisinde Uzuncaova başında 
Valide deresi nam mahallde mevzı '- ı  hallde iştira ve 
hafr-ı abar i le cem' u tahsil ve tahte' l-arz !ağın ü kanavat 
ile Valide Sultan lağmına andan Sultan Bayezld Han-ı 
Vell suyı yol ına bi izn i ' l -mütevel li  i lhak eylediği ma' lfı
mu' l-mikdar ma-i lezizün nısf masurası lağm ü kanava
tından mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyetle ifraz ve 
Sefayin-i sultaniyye defterdan Ahmed Efendi'ye bey' ol 
dahi fevt oldukda ma-i lezlz-i merküm hasren varisi sulbl 
oğl ı zu'amadan el-Hacc Nu'man Ağa'ya mevrfıs olup ol 
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dahi ma-i merkümı hacegan-ı Divan-ı hümayı1ndan 
es-Seyyid Mehmed Efendi'ye bey ' ol dahi el-Hikc Süley
man Paşa'ya bey' ol dahi ma-i leziz-i mezkı1rı salifti
' z-zikr Üsküb1 mahallesinde sakii1 oldığı menzi l-i mezbO
ra ta'yln idüp ba'de vefil.tih1 menzil-i mezbur i le ma-i le
ziz-i merkümı sulbl oğl ı ei-Hacc Mehmed Emin Beğ ve 
sulbiyye kızı Ümmügülsüm Hanım'a iştirak-i seviyy üzre 
ba'de' l- intikal muma i leyh el-Hacc Mehmed Emin Beğ 
dahi menzil-i merkürndan ve ma-i leziz-i mezkurdan 
hemşiresi mezbure Ümmügülsüm Hanım'un nısf h issesi 
ba 'de' t-tefviz menzil-i merküro i le ma-i leziz-i mezkürı 
ma'an ba re'y-i mütevelll beynimüzde ma' lum bedel-i 
medfı1' ve makbuza bana ferağ ve kasr-ı yed itmişidi 
el-haletü hazih1 ben dahi menzil - i  mezbür i le derünına ca
ri nısf masura ma-i leziz-i merkümı şürut-ı müfside ve 
muvaza'adan ari ferağ-ı mu'teber-i kat '! i le müvekkil-i 
muma i leyh es-Seyyid Salih Ağa'ya kezalik beynimüzde 
ma' IOm bedel-i medfO ' ve makbuz mukabelesinde ba 
re' y-i mütevelli ferağ eylediğinde anlar dahi tefevvüz ve 
kabul itmeleriyle fima ba 'd menzil- i  mezbı1r ile derfinına 
car'l !ağın ü kanavatma tebe' iyyet ile nısf masura ma-i 
lezlz-i merkürnda benüm alaka ve medhalüro kalmayup 
müvekkil-i mı1ma i leyh es-Seyyid Salih Ağa'nun dahi l-i 
havza-i tasarrufı olmağla sa'adetle tasarruf buyursunlar 
didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a bi 't-taleb ketb 
o l ındı. 

F1 27 Zi ' l-h icce sene [ 1 ] 1 28 [2 1 Aralık 1 8 1 3 ] 

Şühudü ' l-hal : 
Sabıkün 

32313311 Havass-ı refi'a kazası, Balık/ılıavuz yakının
dan Balık/ı kemerine mü/hak Ahmet Efendi katmasu
yundan müfrez suyun, maliki Ayşe Hanım tarafından 
Tanya nasraniye, Bali Paşa taksiminden ifrazla, Gedik 
Paşa yakınındaki eve bağiatmak üzere satıldığına dair 
hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Tanya Nasraniyye'nün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkı1r bir masura ma-i 
lezizini Oturakçı(?) Kasar ve Baron nam zirnınller karın
claşiara iştirak üzre bey' eylediğini müş' ir  hüccet virildi. 

F1 1 I Ra sene[ 1 ]227 [25 Mart 1 8 1 2] 

Mahmiyye-i İstanbul'da Timurkapu kurbında Daye Hatfin 
mahall esinde sakine Ayişe Hanım ibnet-i Mustafa tara
fından ber veeh-i ati husfisı takrlre vekll oldığı zat-ı mez
bfireyi arifan Hüseyin Ağa bin Abdul lah ve Hafız Meh
med bin Abdurrahman şehadetleriyle sabit olan Mustafa 
Ağa bin Mustafa mecl is-i şer'- i hatir-i lazımü't-tevkTrde 
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işbu hali letü ' l-vesi'ka Tanya bint-i Artini Nasraniyye 
tarafından ber veeh-i ati husfısı tasdlka vekil-i mürseli 
Rafayel veled-i İpek zimml muvacehesinde bi ' l -vekale 
i krar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvekkilem mezbı1re 
Ayişe Hanım'un yedinde o lup tarih-i kitab senesi Rama
zan'ınun on üçünci güni tarihiyle müverraha bir kıt'a 
hüccetde tafsll ü beyan alındığı üzre asrında Muhasebe-i 
evvel Ahmed Efendi Havass-ı refi'a kazasında Balıklı
havz korbında kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı ' - ı  
hallde kendi malıyla hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat i le 
tahsil eylediği hakk-ı mecradan baki ik i  buçuk masura 
suyını Bal ıkl ı  kemerine i lhak u idrac idüp ma-i mezbfırı 
isti'mal idegelmişiken fevt oldukda sulbiyye kızı Zeyneb 
Hanım'a ol dahi müteveffıye oldukda sadriyye kızı 
müvekkilem mezbı1re Ayişe Hanım'a ba'de ' l-mevrı1s ol 
dahi ma-i ınezbfırun n ısf masurasını es-Seyyid el-Hacc 
Salih Ağa'ya ve nısf masurasını Za'lm Ahmed Ağa'ya 
başka başka ba hüccet bey' baki yedinde kalan bir buçuk 
masura suyınun bir masurasın ı  ifraz ve müvekki le-i mes
fGre Tanya Nasraniyye'ye bey' ınurad eylediğinde mersı1-
me Tanya Nasraniyye ba arz-ı hal istid'a [ve] emsal i  sual 
ol ındukda re 'aya makülesine viri legeldiği mukayyeddür 
lakin ferman-ı all olınadukça hüccet i ' ta al ınması meın
nfı' aldığı hassa su nazırı lede' l-inha eınsali vechi le keşf 
ve iktiza-ı nizamma mübaderet eyleyesiz diyü sudfır iden 
bir kıt'a emr-i ali'ye imtisalen hala Hassa su nazırı Mus
tafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi 
el-Hacc Mehıned Arif Ağa ve Katib-i rah-ı abi Hüseyin 
Efendi ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa ve zeyl-i sa
hlfede muharrerü' l-esaml evkaf-ı selatin-i salife serbölük
leri vesair haderne-i rah-ı abiler i hbar ve ına'rifetleriyle 
tarafeynden Icab ve kabfıl i havl şürfıt-ı müfsideden ar! 
bey ' - i bat-ı sahlh-i şer'l i le bir masura ınüfrez ma-i lezlz-i 
mezkfırı lağın ü kanavatma te be' iyyetle beş yüz yiğirmi 
guruş serneo-i medfG' ve makbı1za müvekkile-i mersı1me 
Tanya Nasraniyye'ye bey ' u temllk eyled iğinde ol dahi 
ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp fima 
ba'd bir masura ma-i l ezlz-i mezkı1rda müvekki lem mez
bfıre Ayişe Hanım'un asla ve kat'a alaka ve medhali kal
mayup )ağın ü kanavatma tebe' iyyetle ınüvekkile-i mer
sı1me Tanya Nasraniyye'nün mülk-i müşterası alın ışdur 
didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l vekil-i mersı1m Rafayel 
z imrnl meclis-i şer'de i 'ade-i kelam idüp ınüvekkilem 
mersfııne Tanya Nasraniyye şiraen ınalike aldığı bir 
masura ma-i lezlz-i mezkfırı ınahıniyye-i mezbı1rede Ball 
Paşa taksiminden erbab-ı ıniyah ma' rifetleriyle ifraz ve 
müceddeden ferş al ınacak kurşun borıyla(?) Gedik Paşa 
korbında ınutasarrıfe aldığı menzi l ine icra ve ta'yln ey
ledi didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi 't-taleb 
ketb alındı. 

Fı 27 Zi' 1-hicce sene 1 2 1 9  [29 Mart 1 805] 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

Şühfıdü' 1-hiU : 
EI-Hacc Ahmed Serbölük-i Laleli 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
EI-Hacc Mehmed .Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 
Salih Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Es-Seyyid Mehmed Reşid Ağa Serbölük-i Saray-ı cedid 
ve gayruhum 

32313312 Hüseyin Ağanın kurduğu, Yedikule 'deki Deb
bağhanenin Yalıkapısı 'ndaki çeşmenin vakfiyetinin sa
hi/ı olduğuna dair hüccet . 

[Kenarnotu] Yediku l le'de Debbağhane kapusında çeş
menün 

EI-emru kema zükire fihi ve hukimet ( . . .  ) ala kavli ma 
reahu mine' I-eimmeti ' l-hanefiyye(?) ( . . .  ) el-Kadi bi me
dineti Ebi Eyyub el-Ensarl radıye anhu Rabbuhu' l-bari 
gufire lehu 

EI-hamdü l i ' l lahi ' l lezl erşede ibadehu' l-mü 'min}n ve' !  
mü'minat i le ' I-a 'mal i ' s-salihiit ve eşare ile' l-müslirrıln 
ve' I-müs l imat bi ef'al i ' I-hayrat haysü kale' l lah(?) el-ha
senatü yüzh ibne' s-seyyiat ve' s-salatü ve' s-selamu ala eş
refi ' l-mahlukat seyyidina Muhammed şefi 'u( . . .  ) ve ala 
alihl ve ashabihi zevi 'n-nüffıs( . . .  ) amma ba'd işbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun hafızı ve zikri ati ma-i Ieziz çeşmesinün 
maliki ve banlsi o lan fahru' l -akran el-Hacc Hüseyin Ağa 
bin Hüseyin mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde me
dine-i Hazret-i Ebi Eyyub el-Ensari hurniyet ani ' l  iifat 
ve' l-kün1b havallsinde Yediku l le'de De b bağlar esnafının 
kethudaları olup zikri ati vakfına l i  ecl i ' t-tescil mütevel li 
nasb ve ta'yln eylediği Mustafa Ağa bin Hüseyin mahza� 
rında esnaf-ı mezbfırenün müsinn [ü] ihtiyar ustalarından 
ma' lumu' l -esami kirnesneler hazırfın o ldukları halde ik
rar-ı sahlh-i şer'! ve i ' tiriif-ı sarih-i mer'l idüp mahall- i  
mezbfırede kain debbağhanenün Yal ıkapusı nam malıall 
de müceddeden bina ve inşas ına muvaffak o ldığum kargir 
hazineli ve ahcar ebniyeli ve tahdld ve tavsifden müs
tağnl ve ma-i lezlz cereyanıyçün ferş olman kurşun borı 
ve müştemi lat-ı saireyi muhtevi hala mülküm olan bir 
kıt'a çeşme i le atyeb-i mal ve enfes-i meniiiümden ifraz 
ve kemal iyle imtiyaz eylediğüm üç yüz guruş nükfıdımı 
hasbeten l i ' ll ah ve taleben Ii merzati' llah vakf-ı sahih ma
hallde habs-i sahlh-i müebbed i l e  vakf ve habs idüp şöyle 
ta 'yin-i şart ve tebylni-i kuyfıd eyledüm ki meblağ-ı mer
küm yed-i mütevel liyle ba devr-i şer'l edna(?) on bir bu-
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çuk misl i  üzre istirbah ve istiğlal olınup has ı l  olan nema
sından çeşme-i mezbı1renün bi ' l-cümle mesarifi ru'yet 
o l ındukdan sonra fazla  nesne kalur ise asl- ı nüküd-ı mev
küfeme zamm u i lhak olınup nüküd-ı mevküfem iksar ve 
tevsi' ol ına ve vakf-ı mezbfirımun tevliyeti mahall-i mer
kürnda vakı ' Kazlıçeşme'nün vakfına bi ' l-meşruta müte
velli olup debbağlar kethudası olan merküm Mustafa Ağa 
ketbuda oldığı müddetde benüm vakfuma dahi mütevelli 
ola ve vakf-ı mezbfırıma debbağhane-i mezbı1renün bi
' I-cümle ustaları ber veeh-i hasbi nazırlar olup beher 
re' s-i senede Havass-ı refı'a  kadisı efendiler nezaretiyle 
vakfı m un muhasebesi ru ' yet olınup galle-i vakfdan bir 
buçuk akçe harc-ı muhasebe virile ve eger mürür-ı eyyam 
ve kürfir-ı şühur-ı a'vam i le şürfıt-ı mezkfıreye ri ' ayet 
mü te' azzir olur ise vakfı m un gal lesi mutlaka fukara-i 
müsl i ınine ıneşruta ola ve vakf-ı ınezburun tebdil ve tağ
ylr ve taklll ve teksiri merreten ba'de uhra yedümde ola 
diyü çeşıne-i ınezbure ile meblağ-ı merkümı fariğan ani
' ş-şevagı l  ınütevel li-i mezbfıra def' u teslim eylediğümde 
ol dahi ber veeh-i muharrer kabul idüp sair mütevel liler 
gibi tasarruf eyledi didükde gıbbe't-tasdikı '  1-mu 'teber va
kıf-ı mezbfır el-Hacc Hüseyin Ağa mütevel li-i mezbı1r 
Mustafa Ağa i le kema hüve' l-(?) mastür fi ' l-kütübi ' l-fık
hiyye ( . . .  ) ve vakıf-ı ınılma i leyh vakf-ı ınezburından rü
cu ' ve mevküfı mülkine istirdad ve ınütevel li-i mezbı1r 
dahi imtina' i le mütenazi'an olduklarında a' la- ı  kitabı tev
kl' -i refı ' i  i le tevşih iden hakim hasiın ( . . .  ) cariyen bi
' I-hakkı ve' s-savab hazretleri dahi canib-i vakfı tercih ile 
alimen bi ' l -hilafi ala kavl-i men yerahu mine ' l -eimme
i ' l-eslaf vakf-ı mezburın sıhhat ve lüzfımına(?) hükm-i 
sahih-i şer' i  ve kaza-i sarih-i mer'i buyurmalarıyla min 
ba'd vakf-ı ınezbur sahih ve lazım ve ınüteınıneın(?) oldı 
fe men beddelehı1 ba'de ma semi 'ahı1 fe innema ismuhı1 
ale' l lezine yübeddilı1nehı1 inne' l lahe seınl'un alim ( . . .  ) 
kerim cera(?) zalik  
Hurrire fi' l-yevmi ' s-samin ve' l-ışrin min Zi ' l-hicce sene 
1 2 1 9  

[30 Mart 1 805] 

ŞühCıdü' t-hai : 
Fahru' l -akran Kethuda-yı rab- ı  ab EI-Hacc Arif 
EI-Hacc Ahmed Ağa Serbölük-i Lalel i  
Es-Seyyid İsa Ağa Serbölük-i Ayasofya 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Usta İbrahim Çavuş-ı rab-ı ab 
Katib es-Seyyid Mustafa Efendi 

323/3411 Kazlıçeşme vakftna ait çeşmeye bağlı suyun 
fazlasının, Hüseyin Ağa vakftna ait, Yedikule'deki Deb
bağlıanenin Yalıkapısı 'ndaki çeşmeye vakfiyet üzere 
bağlatıldığına dair lıüccet. 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

El-emr hasbe ma zükire fihi 

Veliyyüdd!n ei-Kad! bi med!neti Ebi Eyyı1b e i-Ensari ( . . .  ) 
' l lahu azze şanuhG 

Daru' s-saltanati' 1 -al iyye Kostantıniyyetü' 1-mahmiyyede 
ve havallsinde olan çeşmehii vü menazil ve mahal l-i sili
reye ce re yan iden bi '  I-cümle sularun kuyudatı Haslar 
mahkemesi sicil iatında mastur u mukayyed olup ma-i le
z!ze dair iktiza iden hücec-i şer' iyyeler erbab-ı miyahun 
ihbar ve ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbı1rede tahr!r ü 
temhlr ol ınup mehakim-i sairede temhlr olmmak bii emr-i 
all mennG' oldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binilen 
zikri at! ma-i lez!z el-yevm mevcud ve cari aldığı zeyl-i 
sahlfede mastı1ru ' l-esaml hazırun olan erbab-ı miyah ih
barlarıyla zah ir oldukdan sonra medine-i Eyyı1b havall
sinde Y edikulle'de ka in de b bağ ustalarınun kethudaları o
lup zikri ati çeşme vakfınun bi' l-meşruta mütevelllsi olan 
Mustafa Ağa bin Hüseyin mecl is-i şer'- i hatir-i lazımü
' t-tevkTrde işbu ba' isü ' l-kitab el-Hacc Hüseyin Ağa bin 
Hüseyin mahzarıııda esnaf-ı mezburenün müsinn ü ihti
yar ustalarından olup vakf-ı şerif-i mezbı1ra ber veeh-i 
hasbl nazırlar olan mazbutü ' l-esaml kimesneler bazırün 
oldukları halde ikrar-ı tamm ve takrir-i kelam idüp Yedi
kulle çarşusında kain ber veeh-i hasbl mütevelllsi oldı
ğum Kazlıçeşme dimeğle meşhur vakf çeşmenün bundan 
akdem hazırun olan erbab-ı miyahun keşf ü mu'ayene ve 
ihbarı üzre iki lüle mikdan mevcud ve cari ve kifayet 
mikdanndan ezyed ma-i lezlzi olup fazlası blhude telef 
ve zayi '  olmağla ma-i merkümun fazlasından bir masura 
ma-i leziz talibine !car ve ücreti nüküd-ı mevküfesine 
zamm u i lhak olmmak min kül l i ' l -vücı1h vakfa ve ibadu
' llaha enfa' aldığı blgaraz erbab-ı vuküfun ihbarlarıyla 
zahi r  olmağın binilen aleyh hazırun olan erbab-ı miyahun 
ma 'rifetleriyle ma-i lez!z- i merkümun bir masurasını if
raz ve merküm ei-Hacc Hüseyin Ağa'ya mu'accel misli 
idiği ihbar ol ınan iki yüz guruşa bi ' t-tevliye icar ve tesilm 
eylediğümde ol dahi ma-i leziz-i merkümı ber veeh-i mu
harrer ba'de' l- isticar ve' l-kabı11 ücret-i merkürneyi mez
bı1r ei-Hacc Hüseyin Ağa'nun yedinden bi ' t-tevliye tama
men ahz ü kabz idüp veeh-i meşruh üzre bir masura ma-i 
Iez!z-i merküm mezbı1r ei-Hacc Hüseyin Ağa'nun bi ' l-i
careti ' s-sahlha dahil-i havza-i tasarrufı oldukdan sonra 
merküm ei-Hacc Hüseyin Ağa dahi ma-i leziz-i mezbı1rı 
hazırun olan erbab-ı miyah ma' rifetleriyle çeşme-i mez
bı1renün halfinde olan meslekden ifraz ve müceddeden üç 
yüz aded kurşun borı ferşiyle debbağhane derunında Ball
kapusı ittisalinde vakfıyyet üzre ahcar i le müceddeden 
bina ve inşasına muvaffak aldığı kargir hazineli çeşmeye 
ibiidu' llah vesair zevi ' l-ervah şürb ü ist i 'mal itmeleriyçün 
hasbeten I i ' l lahi te'ala icra ve ta'yin eyledi didükde mer-



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

küm ei-Hacc Hüseyin Ağa dahi mukırr-ı mezbür Mustafa 
Ağa'yı bi ' l-cümle kelimat-ı meşruhasında vicahen tasdik 
ve şifahen tahkik itmeğin ma hüve' l-vakı ' bi ' t-taleb ketb 
o l ındı. 

R 28 Zi ' l-hicce sene 1 2 1 9  [30 Mart 1 805] 
Şühfıdü' I-haı : 
El-Hiicc Mehmed Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Usta İbrahim Haderne-i rah-ı ab 
Usta İbrahim Çavfış-ı rah-ı ab 
ve gayruhum 

El-emr hasbe ma zükire fihi 
Veliyyüddin el-Kadi bi medineti Ebi Eyyüb el-Ensari ( . . . ) 
' Ilah u azze şanuhfı 
Medine-i Hazret-i Ebi Eyyüb ei-Ensari havallsinde Yedi
kulle nam mahallde kain debbağ esnafınun Ahi babaları 
e l-Hacc Ahmed Ağa bin Abdul lah ve kedhudaları Mus
tafa Ağa bin Hüseyin ve yiğitbaşıları Halil Ağa bin All ve 
e l-Hacc Mustafa Ağa bin Hüseyin ve es-Seyyid el-Hacc 
Ahmed Efendi bin Osman [ve] Mehmed Ağa bin ei-Hacc 
İbrahim ve es-Seyyid e l-Hacc Ömer Ağa bin el-Hacc 
Mehmed ve Süleyman Ağa bin All ve Mustafa Ağa bin 
e l-Hacc Mustafa vesair mazbütü' l-esami müsinn ü i htiyar 
ustalar mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde bi ecma' i
him takrlr-i kelam ve ta 'bir-i ani ' I-meram idüp salifü
' z-zikr Yedikul le'de vakı '  Kazlıçeşme dimeğle meşhur 
ahciirdan mebni ma' lümu' l-hudüd ve hayrat-ı kadimeden 
bir kıt'a çeşmeye cereyan iden ma-i leziz çeşme-i mezbü
renün verasında Gölbaşı nam mahallde olan tarla deru
n ından erbabı izniyle nübfı' ve tahte' l-arz !ağın ü kanavat 
i le el-yevm ik i  lü le mikdan ma-i lezlz mevcüd ve cari 
oldığı zeyl-i vesikada muharrerü' l-esami işbu hazırun o
lan erbab-ı miyahun keşf ü mu'ayene ve ihbarlarıyla mü
te 'ayyin olup lakin çeşme-i mezbürenün nüküd ve akar
dan istiğlal ol ınur vakfı olmadığından ez kadim iktiza i
den mesarifı esnafımuz ustaları kıbelinden ru 'yet olınur i
ken yine esnafımuz ustalarından ashab-ı hayratdan olup 
bundan akdem vefat iden ei-Hacc Mustafa Ağa bin Ra
mazan hayatında tarih-i kitabdan yiğirmi beş sene mu
kaddem atyeb-i mal ve enfes-i meniiiümden altı yüz gu
ruş ifraz ve çeşme-i mezbüre içün vakf ider oldukda nü
küd-ı mevküfe-i mezkfıreye cümle esnafımuz ustalarınun 
ber veeh-i hasbl nezaretiyle kethudamuz olan kirnesne 
kezalik ber veeh-i hasbi mütevel li olup meblağ-ı mezbfırı 

29 1 

323/34/2a 

·;_;·.r>.: 1.� t /_/J.J ,;/.,. ' •. �� 1_, .;.... ..1 1.-- vr.J,.,.;.... .. : � , 
, . 

• t.u . - ....J i. r} 1 1 .. 1)1 ıl� /;Jt;,ıv -;- .,  .... l !  ') ı  _;s,-::· " 1 ;.. -'.. _,..(;. . 
�b/. 1-:-;;� J _,...Jtr� r4 ./ i? 'o/-'.>:';.,,�./ -·� .; 
�(.:}-�'/,;-- f.-, ;..t'v.�;�/;-' � ;.,r�· ; "'!' 1 ( � ..( �,;;' 

tr.�:;�,�· �.,,/1:...:; .1 t .r ;-·;. 1 J � ,. ' ;;.:.,.,o :f., �· .: : , , 1 • • . .  . 
J- .· · · r - �, .�, . . ;., , , /_ ı · · . .  ' './ı . - ·  . .• /tf";"'J/ • .1 1' -"'.;' .;.-· IP_, .J_,.:ı.l";.;. �· ı,lo� ';_,.L•',•' • . . . . 
.•• -_, ·. 1  • • L 1 / • . � ' . 1 , , 1 • �� ?• . ., .-;' / ,· ""' J ,.,  -�_, .;.-· � ı.. ....- (., _... f :  ._, ;'-'•'' . .. • • • 1 ... • • 
.: · . ·:i' .,.;_,,;,;J / ;�, .r �1 i__, ;.,,, .ı _,;.:.  ;,l , .. .,� �·?. > 

��,:.�'.:.:· ;., r..:.ı:-/ ;;.__,-, ,;,ı. G '.i .... tv ,: '-:' , � �;? 
i-!' /; ��;; 1 r ;.-':' "":-''., r;.; ,_;.;vt .: _.j_;�,;; �/ �· 
··�';;�,:.,-.;.-./�i---: ilf; ı=;..:� ; ;;�,. ��!.,Ju�_ti' 
�J'i.!.t,. ,.�)!., 1' t)ı./��/.J-1' i.Jı:...;.ı. r 
d . 1 · • • • • • •• 1 ·  . •  - - .  . 1 1 1 , '?-: .-<:),J_,!..J(. .. n)!-; (/ � _.., ,:_r,.ı;' P ;n ..- .-:  

,/-/./2-' --:�� 'J;.,.r;·�J < )  ;./ ;f; •;, r;,f,_,,/,;:,.ı:....· 
• • • 1 1 .  '" ,_:_: :� ı;;&-:�-': '"  �,ı �  ;..r Jı.''�_,)J-.1 �..1 � <:' . u'p(... J� (,ı.,J .:, �,.;_,_;,j:. ;_,.., r;z:,.;, :J'v,�-�)._� ;,./� - . .. , " ,,. ;..� t;J..,t( ,_ ;;_,J�.,bf ır,t4- �.J�!.,f _;-;., 

:·:;-; � .1" ( :' ..,-:'J..JJ «" .A, .:/.--! 1 j. ..1;, � J .) ;., :,:, 
j) ,r:J)u.,,;., �,..J.( ;,,;/.:-.. .� t/ _.fl f. ıl.l�;, � 
..:.ı � / c;;.·, ,:�/ ; ı/,1 ,W !, .,! �  ;.....r .1_ 1/ -':'  _;.,. -� ;/.1 .;-' 
."� J�'cr �; 1-' ..:J ' .:;,  '., J,; "v;,;, ;,.j,t .;.,... ,;,. ;"" 

·' �� � r.f ;,to:<-" j._, ;,; J" J.;::.. J-' ;..:., 1 ,; l/1. .. ;-: ,J,;-" �,/, : ' . -
. • • J -:. ·' '.:/ J_..,-*:.): 1/ .•: ,;,? �-'' f ( • . .: .r; . . _,;;. .;...r '� 



292 

323/34!2b 

··� 

İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZIZ DEFTERLERİ 

bi ' t-tevliye ahz ü kabz ve ala vechi ' l-hal istirbah ve 
istiğlal idüp hasıla olan gal lesinden çeşme-i mezburenün 
iktiza iden ta'm1rat ve term1mat ve mesarif-i sairesi ru'yet 
ol ındukdan sonra fazlası asl- ı  nüküd-ı mevküfeye zamm 
olmmak üzre tebyln-i kuyud ve ta'yln-i şürfıt iderek 
vakf-ı sahlh mahallde habs-i sarih- i  müebbed idüp meb
lağ-ı mezbfır ı  teslim eyledükde müddet-i merkürneden 
berü ketbudamuz olan kirnesneler dahi nüküd-ı mevkü
fe-i mezbfıreyi istirbah ve has ı la olan ribhden iktiza iden 
mesarifı ru'yet olındukdan sonra şart-ı vakıf üzre fazlası 
asli-i nüküd-ı mevküfeye zamm u i lhak olmarak nüküd-ı 
mevküfe ve gal le-i mezbfıreden cem'an hası l  olan bin alt
mış guruş i le bundan akdeınce çeşme-i mezbfırenün suyı 
k esir olup fazlası blhfıde telef ve zay i '  olmağla vakf-ı şe
rife ve ibadu ' l laha enfa' oldığı ba'de ' l-ihbar ma-i mezbu
run fazlasından olarak erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz 
ve kanavat ü müsennatından mikdar-ı mu'ayyen h issesine 
tebe ' iyyetle bi ' t-tevliye el-Hacc Mustafa Ağa bin Receb'e 
sahlhen lcar ve teslim ol ınan bir masura ma-i lezlzün üc
ret-i mu 'accelesinden makbuz ve kezalik vakf-ı mezbfıra 
zamm ol ınan iki yüz guruş ki min hays i ' l-mecmu ' bin iki 
yüz altmış guruş el-yevm vakf-ı mezbfırun nüküd-ı mev
küfesi olmağla meblağ-ı mecmu' - ı  mezbfır ber veeh-i 
meşrfıh kadim! üzre yed-i mütevel llyle i stirbah ve ba'de
hu ma'rifetimüz ve Haslar kadlsı efendiler nezaretiyle be
her re' s- i  senede mecl is-i şer'de vakf-ı mezbfırun muha
sebesi ru 'yet olınup has ı la olan gallesinden ber mfıceb-i 
şart-ı vakıf çeşme-i mezburenün ta 'm1rat vesair iktiza i
den mesarifi ve yevm1 bir buçuk akçe harc-ı muhasebesi 
ihrac ol ındukdan sonra fazlası ke' l-evvel nüküd-ı mevkü
feye zamm u i lhak olmmak üzre hala ketbudamuz olup e
min ve müstaklm ve tevliyet umfırını ru 'yete muktedir ve 
vücfıhla tevl iyete elyak oldığı ma' l fımımuz olan merküm 
Mustafa Ağa kıbel-i şer'den dahi mütevel ll nasb u ta'yln 
olmmak ınatlfıbıınuzdur diyü ihbar eyledüklerinde ha
kim-i  ınevkı ' -i sadr- ı kitab tfıba lehfı ve hüsn-i(?) meab e
fendi hazretleri dahi tevliyet-i mezbureyi esnaf-ı ınez
bfırenün hala kethudaları işbu bii' isü' 1-kitab merk üm 
Mustafa Ağa'ya ber ınfıceb-i şürfıt-ı vakıf tevclh ve ta'yln 
buyurduklarında ol dahi tevl iyet-i mezbureyi kabul [ve] 
vukü-yafte(?) olan uınfır [u] hususını ber ınfıceb-i şart-ı 
vakıf tanzim itmek üzre ta'ahhüd ve i ltizam itmeğin ma 
hüve' l-vakı '  bi ' t-taleb ketb ol ındı . 

F1 28 Zi ' l-hiccetü' ş-şerlfe sene 1 2 1 9  [30 Mart 1 805] 

Şühfıdü ' I-haı : 
Sabıkün 
Temme' l -kelam 

32313511 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyündeki Ba
lıklıhavuz mevkiinden mü/hak Ahmet Efendi katmasu-
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yundan müfrez suyun, maliki Fatma Hanım tarafından 
Ahmet Efendiye, Yenibalıçe civarındaki Himmetzade 
mesleğinden ifraz/a Ördek Kasap mahallesindeki eve 
bağiatmak üzere satıldığına dair lıüccet kaydı. 

Ya fettah ya rezzak ya alim 

[Kenarnotu] Harnma mizade 

Mahmiyye-i İstanbul'da Peykhane kurbında Dizdariyye 
mahallesinde sakine zatı mu'arrefe Fatıma HatCın ibnet-i 
Abdullah mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde işbu ki
tab-ı sıhhat-nisabun hafızı eşraf-ı kuzatdan Harnmaml
zade Ahmed Efendi ibn-i Mehmed Efendi mahzarında ik
dr- ı tarnın ve takrir-i kelam idüp işbu yedümde olup bin 
iki yüz on dokuz senesi Zi ' l-hicce'sinün yiğirmi altıncı 
güni tarihiyle müverraha bir kıt 'a hüccetde tafsll ü beyan 
olmdığı üzre Ahmed Efendi nam kirnesne Havass-ı refi'a 
kazasına tab i '  Cebeci karyesi sınurında Balıkl ıhavz nam 
mevzı 'da kendi malıyla bin yüz dokuz senesi hafr-ı abar 
ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği 
suyından müfrez lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ay
yen hissesine tebe' iyyetle malike olan mahmiyye-i mez
bı1rede Daye Hatı1n mahallesi sakinelerinden Zeyneb Ha
tı1n müteveffıye oldukda sadriyye kızı ve hasren varisesi 
Ayişe Hanım'a ba'de' l-mevrCıs mezbı1re Ayişe Hanım da
hi irsen mal ike oldığı nısf masura ma-i lezlzini lağm ü 
kanavatma te be' iyyetle bana bey' id üp ben dahi nı sf ma
sura ma-i leziz-i mezkCırı bir mahalle ta'yln ve icra itmek
sizin bey ' murad itmemle Astane-i aliyye ve mahall- i  sai
reye cereyan iden cemi' sularun bey' u şira ve iktiza iden 
senediltı hassa su nazırı ve bölükbaşı lar ihbar ve ma'ri
fetleriyle Haslar mahkemesinden tanzim ve senedi ba 'de
' 1-kayd i ' ta ol ınması ba hatt-ı hümayCın-ı şevket-makrı1n 
şürı1t-ı mer' iyyesinden oldığına binilen hala Hassa su na
zırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı 
rah-ı abi el-Hacc Mehmed Arif Ağa ve zeyl-i sahifede 
muharrerü' l-esami evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri 
vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tara
feynden Icab ve kabCıli havl şürCıt-ı müfsideden ari bey'- i 
bat-ı sahih-i şer'l i le nısf masura ma-i leziz-i mezkCırı 
lağm ü kanaviltına tebe ' iyyetle mCıma i leyh Ahmed Efen
di'ye iki yüz e l l i  guruş semen-i medfı1' ve makbı1za bey ' 
u temllk eyledükde ol dahi iştira ve kabu l  idüp fima ba'd 
ı1 1Sf masura ma-i leziz-i mezkı1rda benüm asla ve kat 'li 
alaka ve medhalüm kalmayup mezbı1r Ahmed Efendi'nün 
mülk-i müşteriisı ve hakk-ı sırfı olmışdur didükde gıb
be' t-tasdlkı 'ş-şer'l ınılma i leyh Ahmed Efendi mecl is-i 
şer'-i şerif- i  enverde i ' ade-i kelam idüp şiraen mal ik ol
dığum nısf masura ma-i leziz-i mezkCırı mahmiyye-i mez
bı1rede Yenibağçe civarında kain Hiınmetzade mesleğin
den bi  izn i ' l-mütevelll ifraz idüp müceddeden ferş olman 
kurşun borılar i le Ördek Kassab mahallesinde vakı '  mu ta-
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

sarrıf oldığum menzilüm derı1nına ta'yin ve icra eyledüm 
didükde ma vaka'a bi ' t-taleb ketb olındı . 

F1 9  Muharrem sene 1 220 [9 Nisan 1 805] 
Şühı1dü, 1-hii l :  
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Mehmed Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Me h med Emin Haderne-i Y edikul le 
Ahmed Hallfe Haderne-i mezbür 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 
Fahru' l-hutaba el-mkc Halll Efendi cami '- i  Hazret-i Ha
l id 
Hace Halil Efendi bin İbrahim 
All Efendi bin el-Hacc Mehmed 
Süleyman Çelebi bin Halll 

323/3512 Havass-ı refi'a kazası, Uzuncaahat mevkiin
den Sultan Süleyman suyoluna mülhak Mehmet Bey 
katmasuyundan müfrez suyun, maliki Yakup Efendi 
tarafindan Seyfullah Ağaya, Süleymaniye yakınındaki 
muallimhane önündeki Guşe mesleğinden ifrazla Molla 
Gürani mahallesindeki eve bağiatmak üzere satıldığına 
dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Uzuncaabad 

[Derkenar] Mezbı1r Seyful lah Ağa'nun malik oldığı ma-i 
lezizi Viii ide Sultan kethudası biraderi Ahmed Ağa'ya 
bey' ol dahi iştirii. 

Fl 6 min Ca sene 1 220 [2 Ağustos 1 805] 

Astane-i aliyye ve mahall- i  saireye cereyan iden bi
' I-cümle sularun bey' u şira ve iktiza iden senediltı Haslar 
mahkemesinde hassa su nazırı ve bölükbaşılar ihbar ve 
ma'rifetleriyle tanzim olmageldiği bii hatt-ı hümayı1n şü
rüt-ı mer' iyyesinden oldığına binilen hala Tophane-i a
mire nazırı hacegan-ı Divan- ı  hümayı1ndan Ya'küb Efen
di ibn-i el-Hacc Mehmed tarafından ber veeh-i ati hu
sı1sda vekil oldığı Mehmed Arif Ağa ibn-i el-Hacc Mus
tafa ve İbrahim Beşe ibn-i Hüseyin şehadetleriyle sabit 
olan All Ağa ibn-i Hüseyin mahzarında meclis-i şer'-i 
hatir-i lazımü 't-tevkTrde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı 
Seyful lah Ağa bin Abdurrahman tarafından ber veeh-i atı 
husı1sı tasdlka vekll-i mürseli Mehmed Arif Efendi bin 
Mehmed Sa'id mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve 
takrir-i ketarn idüp müvekkilem ınılma i leyhün işbu ye
dinde olup bin iki yüz on sekiz senesi Recebü' l-ferd'inün 
on beşinci güni tarihiyle müverraha bir kıt'a hüccetde 
tafsll ü beyan olmdığı üzre asrında Tersane-i amire emini 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

Kıbleliziide Mehmed Beğ hayat ında Havass-ı refı'a ka
zasında Uzuncaiibiid dimeğle arif mahallde Sultan ket
hudası Mehmed Paşa suyı kurbında kimesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzı ' ı  hallde dokuz aded baca hafr ve tah
te ' I-arz lağm ü kanaviit i le cem' u tahsll itdürdiği suyın ı  
ol mevzı 'a karlb merhum ve mağfıret-nişiin Sultan Süley
man Han hazretlerinün suyı yolına bi izn i ' l-mütevel ll i l 
hak u idrac itdürdiği b ir buçuk masura suyınun ıllSf ma
surasın ı  ifriiz [ve] !ağın ü kanaviitma te be' iyyetle bin yüz 
otuz beş senesi Hasan Paşazade Ebibekir Beğ'e bey' u 
temlik idüp ol dahi Molla Gürani kurbında Nuri Dede 
mahallesinde menzi l ine İcra idüp ba'dehu nısf masura 
ma-i teziz-i mezkılra tediivül-i eyiidi i le malik olan men
zil-i mevküfiit hallfesi Hiifız Mehmed Efendi fevt olduk
da veresesi n ı sf masura ma-i leziz-i mezkurı müvekkilüm 
ınılma i leyh Ya'küb Efendi'ye bey' idüp müvekkilüm 
ınılma i leyh dahi nısf masura ma-i leziz-i mezkurı bey' 
itmeğle hala Hiissa su nazırı Mustafa Ağa tarafından ve
kil-i müsecceli Kethudii-yı riih-ı abi e l-Hiicc Mehmed A
rif Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esiimi evkaf-ı selii
t'in-i sillife serbölükleri vesiiir riih-ı abiler ihbar ve ma'ri
fetleriyle tarafeynden icab ve kabuli hiivi şürı1t-ı müfsi
deden ari bey '-i bat-ı sahih-i şer'! ile müvekki l-i ınılma i
leyh Seyful lah Ağa'ya beş yüz guruş semen-i medfı1' ve 
makbuza bey ' u temllk eylediğinde ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştirii ve temel lük ve kabul idüp fımii ba'd nısf 
masura ma-i l eziz-i mezbılrda müvekkilüm ınılma i leyh 
Ya'küb Efendi'nün asla ve kat'ii alaka ve medhali kal
mayup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle müvekki l-i ınılma 
i leyh Seyfullah Ağa'nun mülk-i müşteriisı oldukdan sonra 
nı sf masura ma-i Ieziz-i mezkılr vakf-ı müşiirun i leyh ca
mi ' -i şer'ifı suyı yol ıy la Astane-i aliyyeye dahi l  oldukda 
Süleymiiniyye kurbında mu'all imhiine önünde Guşe mes
leğinden ifriiz ve Molla Gürani mahallesinde kain muta
sarrıf oldığı menzi line kadim yol i le icra ve ta'yin eyle
sün didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer''i ma vaka'a bi ' t-taleb 
ketb olındı. 

Fi l l  Muharremü' I-haram sene 1 220 [ l l Nisan 1 805] 

Şühı1dü' 1-hiil : 
Siibıkün 

323/3513 Havass-ı refi'a kazası, Müderris köyü yakı
nından Karagöz Mehmet Paşa ve Fatih Sultan Meh
met'in Turunçluk suyollarına mü/hak Hüseyin Ağa kat
masuyundan müfrez suyun, maliki Lala İsmail Efendi 
tarafindan Çarşamba pazarı karşısındaki teraziden if
raz/a, yakındaki Mehmet Murat Efendi zaviyesi su haz
nelerine vakfiyet üzere hağlatıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Lala İsma'il Efendi'nün karye-i Müderris 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

Daru' s-saltanati' 1-aliyye Kostantıniyyetü' 1-mahmiyyede 
olan çeşmelere ve mahal l -i saireye cereyan iden b i ' l-cüm
le sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur 
u mukayyed olup ma-i l ezize dair iktiza iden hücec-i 
şer'iyyeler erbab-ı miyahun ihbar ve ma'rifetleriyle mah
keme-i mezburede tahrlr ü temhlr ol ınup mehakim-i sai
rede tahrlr ü temhlr olmmak bii emr-i all memnu' aldığı 
şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binilen zikri ati ma-i lezlz 
mahal l inde el-yevm mevcud ve cari aldığı zeyl-i sahifede 
masturü' l-esaml hazırun olan erbab-ı miyah ihbarlarıyla 
zahir ve müte'ayyin oldukdan sonra zikri ati nısf masura 
ma-i Iezlzün mal ikesi Sa'lde Hanım ibnet-i Sadr-ı a'
zam-ı esbak merhum Nafız Feyzullah Efendi tarafından 
ber veeh-i ati bey ' i  ikrar ve i 'ta-i hüccete vekil aldığı 
zat-ı mfıma ileyhayı iirifan eş-Şeyh Hasan Efendi ibn-i 
Halil ve es-Seyyid Mehmed Efendi bin İbrahim şehadet
leriyle sabit olan Hal'il Ağa bin All mecl is-i şer'-i şerif-i 
enverde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hiifızı umdetü ' [1]-e
macid ve' l -ekabir Lala İsma'll Efendi ibn-i Halil mahza
rında bi ' l -vekale ikrar ve ta'bir-i ani ' I-meram idüp mü
vekki lem muma i leyha Sa'lde Hanım'un yedinde olup bin 
iki yüz on bir senesi Zi ' l -ka 'ade'sinün üçünci güni tari
hiyle müverraha bir kıt'a hüccetde tafsll ü beyan olmdığı 
üzre asrında Suyolcılar kethudası ei-Hacc Hüseyin Ağa 
bin Ömer hayatında bin yüz on beş senesi Muharrem'inün 
dördünci güni tarihiyle müverraha sici l lden muhrec bir 
kıt 'a keşf hücceti mantukınca Havass-ı refı'a kazasına 
tabi ' Müderris karyesinün kıble canibinde olan Tavukcı 
yolıyla karye-i mezbureye muvassı l  tarik beyninde ki
mesnenün mülkine ittisalden ari mevzı ' -ı hallde kendi 
malıyla hafr-ı abar ve sekiz aded baca ve tahte' l-arz 
lağmlar i le cem' u tahsil eylediği suyını erbab-ı miyah 
ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' le ba'de ' l-vezn tarnın ve ka
mil üç buçuk masura suyını yedi yüz yiğirmi aded kana
vat ferşiyle merhum Karagöz Mehmed Paşa suyolına an
dan Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han hazretlerinün Tu
runçluk suyı yol ına izn-i mütevelliyle i lhak ve buçuk ma
surası hakk-ı mecra içün ba'de ' l-ifraz bakf kalan üç ma
sura ma-i lezlze müşarun i leyh es-Seyyid İsma'll Paşa 
menzil ine icra itmek üzre mal ik oldukdan sonra fevt ol
dukda ma-i lezlz-i merküm sulbl ağl ı ve hasren varisi o
lup Devlet-i aliyyede S ipahlar ağası es-Seyyid e l-Hacc 
Hal'il Beğ'e ba' de' 1-mevrus ol dahi fevt oldukda ma-i le
zlz-i merküm sulbiyye kerimesi ve hasren varisesi Şerlfe 
Emetul lah Hanım'a irsen intikal eyledükde mezbure Şe
rife Emetul lah dahi üç masura ma-i lezlz-i merkümı eş
riif- ı kuzatdan Hüseyin Efendi bin İbrahim'e bey' idüp ol 
dahi ba'de't-temel lük bir masurasını Sadr-ı a' zam-ı esbak 
İzzet Mehmed Paşazade Mehmed Sa'id Beğ Efendi'nün 
ve nı sf masurasını Kapudan-ı esbak merhum Hüseyin Pa
şa'nun kapu çukadarı Mehmed Emin Efendi'ye ve nısf 
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masurası dahi müvekkilem mı1ma i leyh[a] Sa'lde Ha
nım'a ber mantOk-ı hücec-i şer' iyye her birine bey ' eyle
dükde müvekkilem ınılma i leyha dahi ma-i l ezlz-i merkü
mı mahmiyye-i mezbfırede Ciharşenbih bazarı kurbında 
Beğceğiz mahal lesinde kain sakine oldığı menzile icra ve 
ta'yln idüp i le ' I -an malike ve mutasarrıfe olmışidi el-ha
letü hazihl muma i leyha Sa'lde Hanım dahi ber veeh-i 
muharrer abar ve !ağın ü kanavat ve müsennat-ı memlfı
kesinden mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyetle şiraen 
malike oldığı n ısf masura ma-i lezlz-i merkümı tarafeyn
den Icab ve kabfıli havl şürfıt-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı 
sah!h-i şer'! i le Lala İsma'll Efendi'ye altı yüz e l l i  guruş 
semen-i medfıl ' ve makbılza bey ' u temllk eylediğinde 
anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul 
eylediler didükde gıbbe't-tasdlkı '  I-mu 'teber ınılma i l  ey h 
Lala İsma'll Efendi meclis-i şer' - i münlrde ikrar ve ta ' 
blr-i ani ' I-meram idüp abar [ve] lağm ü kanavat ü müsen
natından mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyet ile bi
' I-iştirak anifen mal ik oldığum nısf masura ma-i lezlz-i 
mezbfırı Ciharşenbih bazarı çarşfısında helvacı dükkanı 
ittisalinde kain teriizıldan erbab-ı miyah ma'rifetleriyle if
raz ve müceddeden kurşun borı ferşiyle ol havallde vakı' 
Sadr-ı Rfım-ı esbak merhum Mehmed Murad Efendi haz
retlerinün tevfik-i Huda'ya mukarenet ile bina ve inşa bu
yurdukları zaviye-i şerlfeleri derı1nında mevcı1d iki aded 
su hazinelerine ba'de' l-icra ve't-ta'yln ma-i lezlz-i mer
kümı hassaten mülkümden ifraz ve kemal-i imtiyaz birle 
cemi'-i sıhhat-i şerayıt-ı vakfı cami' olarak zaviye-i mez
bılrenün müştemi latından olmak üzre hasbeten l i ' l lahi 
te 'ala vakf-ı sahlh ve habs-i sarlh idüp ma-i lezlz-i mer
küm ber veeh-i muharrer ta'yln ve tahsis eylediğüm zavi
ye-i mezbılreye daima ve müsternirren cari' olup mahall- i  
alıara icrası tecvlz olmmaya diyü ta'yln-i şürfıt ve teb
yln-i kuyıld idüp zaviye-i mezbfıreye teslim eyledüm fi
ma ba'd ma-i lezlz-i merkürneyi zaviye-i merküme se
kenesi vesair ibadu' llaha vakfu' l lah olmak üzre şürb ü is
t i 'mal eyleyeler didükde gıbbe't-tasdi'kı ' ş-şer'l ma vaka'a 
bi ' t-taleb ketb olındı .  

Fi' 19 Muharrem sene 1 220 [ 19 Nisan 1 805] 

Şühudü' I-hal :  
Aynü ' l-ayan Mustafa Ağa Nazır-ı ralı- ı  ab 
El-Hacc Mehmed Arif Kethuda-yı riih-a ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Sal ih Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 
Hüseyin Efendi Katib-i ralı-ı ab 
Mehmed Reşid Ağa Serbölük-i Saray-ı cedid 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
İbrahim Halife Çavuş-ı ralı-ı ab 
ve gayruhum 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

32313611 Havass-ı refi'a kazası, Küçükköy yakınından 
müllıak ve Tevkii Cafer malıal/esindeki arsaya bağlı 
Mehmet Paşa katmasuyundan müfrez suyun, maliki 
Kasbar zımmi tarafından 0/ıannes zımmiye satıldığına 
dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Ohannes zirrırnlnün Karye-i Küçükköy 
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vakf menzil arsası derunına cari ma-i lezlzün maliki olan 
Sarraf Kasbar veled-i Aznavur zimml tarafından ber 
veeh-i ati bey ' i  ikrar ve i 'ta-i h üceete vekll o ldığı es-Sey
yid İsa ibn-i All ve İbrahim bin Hüseyin şehadetleriyle 
sabit olan el-Hacc Mehmed Arif Ağa bin İbrahim mec
l i s-i şer' -i şerif-i enverde zikri ati ma-i lezlzün ahar bir 
çuvaldız ma-i tezize malik olan işbu ba'isü'r-rakTm 
Ohannes veled-i Ağyazar nam zimml tarafından ber 
veeh-i at'ı' hususı tasdlka vekil-i şer'lsi Süleyman Ağa bin 
Mehıned ınahzarında bi' 1-vekale ikrar-ı tam m ve takrlr-i 
ketarn idüp müvekki lüm mesfı1r Kasbar zimrn1nün muta
sarrıf aldığı arsa-i mezkurenün derunına cari bir çuvaldız 
ma-i tezizi işbu yedinde olup bin iki yüz dokuz senesi 
Şa'ban'mun yiğirmi sekizinci güni tarihiyle müverraha 
bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsll ü beyan olmdığı üzre 
asrında Sadr-ı esbak merhum Mehmed Paşa Havass-ı 
al iyye kazasına tabi ' Küçükköy kurbın da hafr-ı abar ve 
tahte' l-arz lağm i.i kanavat i le cem' u tahsll itdi.irdiği ma-i 
tezizden müfrez nısf masura ma-i tezizden malik aldığı 
müvekkilüm mesffır Kasbar zimmlnün bir çuvaldız ma-i 
tezizi yedinde malı iken arsa-i mezkı1reyi ba ma'rifet-i 
mütevel ll ferağ-ı ma'teber-i kat'! i le müvekki l- i  mesfı1r 
Ohannes zirnıniye bundan akdeınce fariğ o lup ancak ye
dinde bir çuvaldız ma-i lezlz baki kalmışidi hala bir çu
vald ız ma-i tezizi dahi bey' murad eylediğinde mahmiy
ye-i mezbı1rede olan çeşınelere ve mahal l-i saireye cere
yan iden cemi' sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sicil
Iatında mastur u mukayyed olup bey' u şirii ve iktiza iden 
hüccetler Haslar mahkemesinden gayri mehakimde tahrlr 
ü temhir al ınmak ba emr-i all memnu' aldığı şürut-ı 
mer' iyyesinden oldığına binilen ma-i teziz-i mezkı1rda o
lan bir çuvaldız ma-i tezizini hala Hassa su nazırı Mus
tafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi 
ei-Hacc Arif ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esami evkaf-ı 
selatin-i salife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler 
ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabı1l i  havi 
şürut-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sahlh-i şer') i le müvek
kil-i mesfı1r Ohannes zimrn1ye beynlerinde ma ' lı1m se
men-i medfı1 ' ve makbı1za bey ' u temllk eylediğinde ol 
dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp 
fıma ba'd bir çuvaldız ma-i lezlz-i mezkı1rda müvekkilüm 
mesfı1r Kasbar zimmlnün asla ve kat 'a alaka ve medhali 
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kalmayup !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle ınüvekkil-i 
mesffır Ohannes zimmlnün nısf masura ma-i teziz-i mez
kı1r mülk-i müşterası almışdur didükde gıbbe't-tasdlkı
' ş-şer'l ma vaka'a bi 't-taleb ketb ol ındı .  

Fı 29 Muharrem sene 1 220 [29 Nisan 1 805] 

Şühudü ' l -hal : 
Sabıkün 

323136/2 Havôss-ı refi'a kazası, Cebeci köyü sınırında, 
Ağa deresi mevkiinden Sultan Süleyman suyoluna mül
hak ve Çıkrıkçı Kemal mahallesindeki eve bağlı H üse
yin Ağa katmasuyunun, maliki Ahmet Aziz Efendi 
tarafindan Ayşe Hanıma satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Karye-i Cebeci 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mastur bir masura ma-ı 
lezizün mal ikesi Ayişe Hanım ibnet-i Ahmed malike ol
dığı bir masura ma-i leziz-i mezkfırı Rumil i  valisi esbak 
Selanikli es-Seyyid Mustafa Paşa kerimesi Şerlfe ( . . .  ) Ha
n ım'a beynlerinde ma' lfım semen-i medfU ' ve makbuza 
bey ' eylediğini müş ' i r  mufassal ve meşrfıh hüccet viril
diği işbu mahalle şerh virildi. 

Fı 1 8  C sene 1 22 1  [2 Eylül 1 806] 

Darü' l-hilafeti' l-aliyye Kostantıniyyetü' l-mahmiyyede E
bu' l-feth Sultan Mehmed Han cami '-i şerlfi civarında Sa
rıgez kurbında Çıkrıkçı Kemal mahallesinde kain asrında 
Raml Paşazade Abdullah Beğ hanesi diıneğle arif menzi l 
derfınına cari zikri ati ma-i l ezizün maliki olan hacegan-ı 
Divan-ı hümayfından umdetü erbabi ' t-tahrir ve-' I-kalem 
zübdetü ashabi ' t-tastir ve'r-rakam sa'adetlü el-Hacc 
Ahmed Aziz Efendi bin el-merhum Mehmed Efendi 
taraflarından ber veeh-i ati husfısda vekilieri oldığı Hasan 
Ağa bin Hüseyin ve İbrahim bin Hüseyin şehadetleriyle 
sabit olan Mehmed Arif Ağa ibn-i İbrahim meclis-i şer '- i  
şerif-i enverde haHl. menzil-i mezklırun maliki o lan işbu 
kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızesi fahrü ' l-muhadderat Ayişe 
Hanım ibnet-i Ahmed Ağa tarafından zikri cal husfısı 
tasdlka vekil-i mürseli Hasan Ağa bin Mustafa 
mahzarmda bi ' l-vekale ikrar ve takrlr-i kelam idüp mü
vekkilem muma i leyh el-Hacc Ahmed Aziz Efendi'nün 
işbu yedinde olup bin yüz doksan sekiz senesi Cuma
de' l-ahire'sinün on birinci  güni tarihiyle müverraha bir 
kıt 'a  hüccetde tafsll ü beyan olmdığı üzre Hüseyin Ağa 
bin Hasan Havass-ı refi'a kazasma tabi' suyol ı kuraların
dan Cebeci karyesi s ınurında Ağa deresi nam mevzı'da 
kendi malıyla hafr-ı abar ve tahte' l-arz !ağın ü kanavat i le 
cem' u tahsil itdürdiği suymı ol mevzı 'a karlb merhum ve 
mağfiret-nişan Sultan Süleyman Han hazretlerinün ca-
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323137/la 

İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

mi '-i şerlfı şadurvanına cari suyı yol ına bi izni ' l-müte
vel ll i lhak u idrilc itdürdiği bir buçuk masura suyınun 
buçuk masurasını hakk-ı mecra içün alıkonı lup baki kalan 
bir masura ma-i leziz menzil-i mezbı1ra ta 'yin ve icra o
I ındukdan sonra menzi l-i mezbılr i le derılnına cari bir ma
sura ma-i leziz-i mezkı1ra tedavül- i eyiidi i le malike olan 
Hacce Sarayi ( . . .  ) Kadın bila veled fevt oldukda menzi l-i 
mezkılr arsası i le ma-i leziz-i mezkılrı taraf-ı cihan-dari
den müvekkilüm mı1ma i leyh Ahmed Aziz Efendi'ye 
temllk ol ın up ol vechile mülki olan menzil-i mezkılrı 
bundan akdem müvekkile-i ınılma i leyha Ayişe Hanım'a 
bey ' u ternlik idüp derılnına cari bir masura ma-i leziz-i 
mezkılrı dahi bey' murad itmeğle Astane-i aliyye ve ma
hall-i saireye cereyan iden b i ' l-cürnle sularun bey' u şira 
ve iktiza iden senediltı su nazırı ve bölükbaşılar ihbarla
rıyla Haslar mahkemesinden gayri mehakimde tahrir ve 
tanzim senedi ba'de ' l-kayd i ' ta olmması şürılt-ı mer' iy
yesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı fahru' l-eş
bah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethudii-yı 
rah-ı abi el-Hacc Mehmed Arif Ağa ve zeyl-i sahifede 
muharrerü' l-esami evkaf-ı selatin-i sillife serbölükleri ve
sair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma' rifetleriyle tara
feynden Icab ve kabılli hiivl şürılt-ı ınüfsideden ari bey' -i 
bat-ı sahlh-i şer'! i le müvekkil- i ınılma i leyh el-Hacc Ah
med Aziz Efendi beynlerinde ma ' !üm se men-i medfı1 ' ve 
makbı1za müvekki le-i ınılma i leyha Ayişe Hanım'a bey' u 
ternlik eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve 
temellük ve kabul idüp fima ba'd bir masura ma-i leziz-i 
mezkı1rda müvekkilüm mı1ma i leyh Ahmed Aziz Efen
di'nün asla ve kat'a  alaka ve mehdali kalmayup !ağın ü 
kanavatma tebe' iyyetle müvekki le-i ınılma i leyha Ayişe 
Hanım'un mülk-i müşterası olmışdur dilediği gibi muta
sarrıfe olsun didükde gıbbe't-tasdlk ı ' ş-şer'l ma vaka'a bi
' t-taleb ketb olındı . 

Fı' 29 Muharrem sene 1 220 [29 Nisan 1 805] 

Şühıldü ' I -hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid Mehıned Reşld Serbölük-i Saray-ı cedld 
El-Hacc Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Hasan Hallfe Haderne-i Süleymaniyye 
İbrahim Halife Çavılş-ı rah-ı ab 

323/3711 Havass-ı refi'a kazası, Bergos köyü ile Us
kumru kemeri arasındaki mevkiden Sultan Süleyman 
suyoluna mü/hak ve Beyazıt-ı cedid mahallesindeki eve 
bağlı Dai Ömer Ağa katmasuyundan müfrez suyun, ma
/iki Afife Hanım tarafından Ali Efendiye satıldığına da
ir lıüccet kaydı. 
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[Kenarnotu] All Efendi'nün karye-i Bergos 323/37/lb 

[Derkenar] Mezkılr nısf masura ma-i leziz Şerlfe Fatıma 
Zarlfe Hatun'a ba hüccet bey' olmdığı bu mahalle şerh 
virildi . 

Fl 1 8  B sene 1 233 [24 Mayıs 1 8 1 8] 

t!-: ıi�� l .i.J ',; �.;.;Jt:w �i,�(�jı, d/�;,./� 
f_!i�:'�J --:-.. �.11 ;�,.��;&��' .J.Y()Ir_ 
�'-1�/J i./_t'�;:,_;.;__,f///.UJ:;•: t.-�(,� 

·�;,;·�,,".: ,  �� .,)J t:f.)� ı:!.r"':fr':/.-:.: ı- J.L !'  
Mahmiyye-i İstanbul'da Davud Paşa kurbında Bayezid-i �.,..;.,.; ��::.,.,jlpt? )-,)).7 -t:� �_.,t,;� _; ı., 
cedid mahallesinde vakı '  Dal Ömer Ağa hanesi dimeğle ���j�1 1 �-:l'./�..1)- {.l. rfJ.-· ��Ied1�'' 
arif menzil derunına cari zikri ati ma-i lezizün el-yevm 1 ' • / • ' /  • • ' 1 • ,_ ,,_ .. � ·�/'j Jl.r/":-' _,;ı/ ;.;_;W ıJ� � ,.�; ..., v ..,.  
malikesi oldığı ihbar olman Afife Hanım ibnet-i Abdul lah .:_,..; 
tarafından ber veeh-i ati hususda ve kil oldığı Mehmed · � _; ,;, , J ı:.,. VI_,./ 1 �-:/: ./_, � 1 _:,_ , '.s. ... .i 2 1! '  
Emin Ağa bin Hüseyin ve Ebubekir Ağa bin Hüseyin i�)��_, , '-:--',f..);,' '  !/ ,. ..; .J L--',/ )l�.r..;.rv 
şehadetleriyle sabit olan Çukadar Mehmed Emin Ağa bin _ __. ,;_. e:..; � � _, .., i,j 1 � J,_,)__/.-· �· :..1 ,;.� -; !.(. r 
Mustafa mecl is-i şer' -i şerif-i enverde işbu kitab-ı sı h- · • · 

· 

hat-nisabun hafızı hacegan-ı Divan-ı hümayundan Ali E- ,., �' 1 -"' :.? !J).� ,.�-:_):/; !;/.;.; f r -:.\.J.�" ·�'-
fendi bin Yusuf tarafından zikri ati hususı tasdlka vekil-i -"""': '- >..� :l;.�· ,�/../-JJ . .-: J",, .  ;.t . .J:J:iju � 
mürseli Hafız Mustafa Efendi bin Yusuf mahzarında bi-

' 
/ · · · · · · / · .t)'.Y .·'/,/' � � ;.,  t. " -'"'" (; � � 1.7 ;..,, _. J ./ ..... ,....,/:;.. ' 1-vekale ikrar-ı tarnın ve takrir-i kelam idüp müvekki lem 

muma ileyhanun işbu yedinde olup bin doksan üç senesi �·�,_,:,/--:r:'-'>"�, ;� �.J � !  j;ı., � : . : · ../-" 
Şa' banü' l-mu'azzam'ınun yiğirmi altıncı güni tarih iyle ,:.-;:.f•�;.k > �· c;·;;. ,,',J""'Ji>k,: ; .... :.,..., w�· '..;.. 
müverraha bir kıt 'a hüccetde tafsil ü beyan olmdığı üzre 

· 
· · · ./ ·· · 

Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Bergos karyesi i le Uskurnrı .��·;: .i.(�.) ··-:·'� tJ �- ;.> �?_...;·� ı/"'!''"'):_JJ I  
kemeri beyninde Eski tarla nam mevzı 'da merküm Dal l.- ·--- ---.. --

Öıner Ağa kendi malıyla hafr ve tahte' I-arz !ağın ü 
. � � �., 

kanavat i le cem' u tahsll itdürdiği suyını tarih- i  mer- )�� ,1 ;, j/1 J .  kümda erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ba'de ' l -vezn tarnın l:� ) · 1  .t ;.'' ve kamil üç masura ve üç çuvaldız suyını ol ınevzı 'a ka-
rlb Sultan Süleyman Han hazretlerinün Kırkçeşme suyı 
yolına bi izni '  1-mütevelli i l  hak u idrac olınup bir masura 
ve bir çuvaldızı hakk-ı mecra içün al ıkonı lup baki kalan 
iki masura iki çuvaldız suyı menzi l-i mezbılra ta'yin ve 
icra itdürdüp işbu tarihe gel ince iki masurası ahar mahal-
lere nakl ol ınup ınenzil-i mezbılrda baki kalan nısf ma-
sura ma-i lezize tedavül- i eyadl i le müvekkilem ınılma 
i leyha Afife Hanım malike ve mutasarrıfe olmağla ber 
veeh-i muharrer malike oldığı n ısf masura ma-i leziz-i 
mezkurı lağm ü kanavatma tebe' iyyetle bey' murad it-
meğle Asıane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden 
cemi' sularun bey' u şira ve iktiza iden ma-i lezlze dair 
senedat erbab-ı miyah ma'rifetleriyle Haslar mahkemesi-
ne tanzim ve senedi ba'de' l -kayd i 'ta olmması ba hatt-ı 
hümayun şürut-ı m er' iyyesinden oldığına binaen hala 
Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i 
Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Mehmed Arif Ağa ve zeyl-i 
sahlfede muharrerü' l-esami evkaf-ı selatin-i salife serbö-
lükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriy-
le tarafeynden Icab ve kabuli havl şürut-ı ınüfsideden ari 
bey '- i  bat-ı sahih-i şer'! i le müvekkil-i ınılma i leyh Ali E-
fendi'ye beynlerinde ma' lılm semen-i medfı1' ve makbılza 
bey ' u temlik eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer 
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,;, A.f'; 
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iştira ve temel lük ve kabul idüp menzil- i  mezkur deru
nma cari n ısf masura ma-i lezlz-i mezkurda müvekkilem 
mı1ma i leyha Afife Hanım'un asla ve kat'a alaka ve med
hali kalmayup lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen 
h issesine tebe' iyyetle müvekkil-i muma i leyh All Efen
di'nün mülk-i müşteriisı ve hakk-ı s ırfı almışdur didükde 
gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l ma vaka'a bi 't-taleb ketb olındı. 

F1 3  Saferü' l-hayr sene 1 220 [3 Mayıs 1 805] 
Şühı1dü' I -ha1 : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
İbrahim Çavı1ş Haderne-i rah-ı ab 
Mehmed Emin Haderne-i Yedikul le 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 

323137/2 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyünden A
yasojya su lağımına müllıak ve Peykitane yakınındaki 
Bostancıbaşı Ali Ağa malıal/esindeki eve bağlı Osman 
Ağa katmasuyundan müfrez suyun, maliki Fatma Ha
nım tarafından Hüseyin Ağaya satıldığına dair lıüccet 
kaydı. 

[Kenarnotu] Mumcıbaşınun karye-i Cebeci 

Daru' s-saltanati ' 1-aliyye Kostantın iyye e l-mahmiyyede o
lan çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan iden b i ' l-cümle 
sularun kuyı1datı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u 
mukayyed olup ma-i l ezlze dair iktiza iden hücec-i 
şer' iyyeler erbab-ı miyahun ihbar ve ma' rifetleriyle mah
keme-i mezburede tahrlr ü temhir ol ınup mehakim-i sai
rede tahrlr ü temhlr olmmak bii emr-i all memnı1' oldığı 
şürı1t-ı mer' iyyesinden oldığına zikri ati ma-i leziz mahal
l inde el-yevm mevcı1d ve cari oldığı zeyl-i sahifede mu
harrerü' l-esaml hazırlin olan erbab-ı miyah ihbarlarıyla 
zahi r  ve mütebeyyin oldukdan sonra zikri ati ma-i l ezlzün 
malikesi olup mahmiyye-i İstanbul'da Peykhane kurbında 
Bostancıbaşı All Ağa mahal lesinde sakine Fatıma Hanım 
ibnet-i Mehmed Ağa tarafından ber veeh-i ati bey ' i  ikrar 
ve i ' ta-i hüccete vekili oldığı zat-ı mezbı1reyi bi ' l- ma'ri
feti ' ş-şer' iyye arifan İbrahim Ağa bin Hüseyin ve diğer 
İbrahim Edhem bin Hüseyin şehadetleriyle sabit o lan 
Mehmed Arif Ağa bin İbrahim mecl is-i şer' - i hatir-i lazı
mü ' t-tevkfrde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hiifızı Divan-ı 
hümayı1n mumcıbaşısı olan Hüseyin Ağa ibn-i Hasan 
mahzarında bi' l-vekale ikrar ve takrlr-i kelam idüp mü
vekkilüm mezbı1run işbu yedinde olup bin iki yüz beş 
senesi Zi ' l-hicce'sinün yiğirmi altıncı güni tarihiyle mü
verrah bir kıt'a hüccet-i mübaya'ada tafsil o lmdığı üzre 
müteveffa el-Hacc Osman Ağa hayatında Havass-ı refı'a 
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kazasına tab i '  Cebeci karyesinde vakı ' merküm Sinan Pa- 323/37/2b 
şa çeşmesi mukabelesinde bay ır eteğinde kimesnenün . -� . . , · • • C ·1 '• j.,� 1 r 
mülkine ittisalden ari mevzı '- ı  hallde kendi mal ıyla hafr ;'i/.;iJ o;-h; ·��- J ; (,��--:n·'Jr ... J:J · • ' /. . ' 1 � ;) f  itdürdiği sekiz aded hacalar hafr ve tahte' l -arz !ağın ü /.>�'(,I.Y'�/���';)ı, r•� ' JJI'J 1� !' . .' 
kanavat i le cem' u tahsil ve o l  mevzı 'a karlb Petro zimml • . 

/ .. .- J (JI....f.,/1 .ı; ..... '.JvJ-'..J.,.v.· ,)t ".})uf):I J-1. -' t:".� oı;.. ,· � 1 . , . tarlasından Ayasofya suyı lağmına b i  izni ' l-mütevel ll i l- __. �,. �· (· • . 

hak u idrac ve erbab-ı miyah beyninde tarz-ı ma'rfıf ve · ·ıl · ;._:, , ., tJ'� )'.,;� J.· r/�,J�J,P(J'tti v "- .-.... · 
-"-' W <. •  • .Jıj/· • • • • 

semt-i me' h1f üzre vezn ü tahınln-i sahlh i le keşf itdürdiği • · · • · '� / .  ;." J.Y ..... 
beş masura ma-i lezlzden müfrez nısf masura ma-i l ezl- ��.�;;y/J/. � ;JtJy�' t"' /� • :.,, ... � . , . : 
zini el-Hacc Ahmed Efendi'ye bey ' ol dahi i le ' l-vefiit mu- -t Pi;j),;.;.;.�...,��'_;,/;'�-'//.Y./"":;.J" 
tasarrıf olup ba'de vefiitihl veraseti zevcesi  Ayişe Hattın · · · • • · : , . 1 : ,& 1 '·.1 
ibnet-i Mehmed ile sulbl keblr ağl ı Mehmed irsen malik �,P.Y)I_,., }:y/[i.f..; � ��WIJ,I�� ..... / "· �.r. 

. oldukları ııısf masura ma-i lez1z-i merkümı es-Seyyid , ;J. 1 • . • . ;_;.J:j /� If. � � ı  
Mehmed Ağa bin Mehmed'e bey' u teslim eyledükde ol . .J l,.J.t.J-.-!J' • � 1 �J t" ��J! , , . . . j.; 1. ; 
da

v
hi ma-i lez�z-i me;.kümı sa.1 i.fti 'z-z�kr 

,
B?st�ncıbaşı ��� r:n;� /. ,.,; ..... � ;..' .; v�C _;..v � � f?.r:,-� .. �. 

Aga mahal les ınde kaın menzıl ıne ba de l-ıcra ve' t-ta 'yın . ' 
� ,  1 · • 1 · : ;ju ;i; fsl,..ı..//;/; -:-.r..· �  

ma-i lez1z-i merkümı menzil-i mezkı1r i le ma'an bana -:ı-'�.J/.....,-:J J./�� .r -:-'  .:/.. : � ,_;_..;..,, 
bey' itmişidi el-haletü hazihl ben dahi menzil - i  mezbur � ?,_;; -rı...t:_, l  . � :'J v/ . 
i le  ma-i lezlz-i merkümı lağm ü kanavatından mikdar-ı --- --- · --r.P•c...mu ' ayyen h issesine tebe ' iyyetle tarafeynden Icab ve ka-
bul i h avi şürfıt-ı müfsideden ari bey' -i bat-ı sahlh-i şer'! 
ile müvekkil-i mfıma i leyh Hüseyin Ağa'ya beynimüzde 
ma' lı1m semen-i medfı1 ' ve makbuza bey ' u temllk eyle-
dükde ol dahi ber veeh-i muharrer iştirii ve temel lük ve 
kabul itmeğin fima ba'd n ısf masura ma-i lezlz-i mer-
kümda benüm alaka ve medhalüm kalmayup ınılma i leyh 
Hüseyin Ağa'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı s ırfı olmış-
dur didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi't-taleb 
ketb alındı .  

Fı 21 Saferü' l-hayr sene 1 220 [2 1 Mayıs 1 805] 

Şühtıdü' l -hal : 
Sabıkün 

323/37/3 Havass-ı refi'a kazası, Ayvat mevkiinden Ay
vat havuzuna bağlı su lağımına mü/hak ve Kabasakal 
mahallesindeki eve bağlı Sürmeli Ali Paşa katmasuyun
dan müfrez vakıf suyun Mehmet Emin Efendinin tasar
rufunda olarak vakfa ait olduğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Val ide kethudasınun mühr-i efendi karye-i 
Ayvadlı 

Daru' s-sal tanatİ ' l-al i yy e Kostantın i yy e e 1 -mahmi yyede 
ve havallsinde ve mahall- i  sairede olan bi ' l-cümle çeş
meha vü menazil ve mahall-i saireye cereyan iden ma-i 
lezlzün kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u 
mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hücec-i şer' iy
yeler erbab-ı miyah ihbar ve ma'rifetleriyle mahkeme-i 
mezbfıreden gayrı mahakimde tahrlr ü temhlr olmması bii 
emr-i all memnfı'  aldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığına 

/ ; .. �'./?h 
/;;'4 

._}n'(':'"' 

323/37/3a 
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binilen zikri di ma-i lezizün el-yevm mevcud ve cari ol
dığı zeyl-i sahifede muharrerü' l-esaml hazırfın o lan er
bab-ı miyahun ihbarlarıyla zahir ve mütehakkık o ldukdan 
sonra zikri atı ma-i ıezizün maliki olan Astane-i aliyyede 
Kabasakal mahallesinde sakin müderrisln-i kirarndan 
es-Seyyid el-Hacc Mehmed Emin Efendi ibn-i Haseki Pa
şa es-Seyyid el-Hiicc All Ağa tarafından ber veeh-i ati 
husfısı ikriir ve i 'tii-i hüccete vekll oldığı Süleyman bin 
Abdul lah (boş) nam kirnesneler şehiidetleriyle sabit olan 
es-Seyyid İbrahim Ağa bin es-Seyyid el-Hacc Musa mec
l is-i şer' -i hatir-i liizımü 't-tevkTrde işbu kitab-ı s ılıhat-ni
sabun hiifızı umdetü' l-emiicid ve' l -ekarim cami 'u-meha
rnid ve' l -mekarim hala Viiiide Sultan al iyyetü'ş-şiin haz
retlerinün kethuda-yı valii-kadrieri inayetlü semahatlü 
Yusuf Ağa hazretlerinün taraf-ı biihirü ' ş-şereflerinden ve
kil-i müseccelleri umdetü ' l -mevaliyi ' l-izam bii paye-i sa
bıka Mekke-i mükerreme kadisı sa'adetlü Mehmed Emin 
Efendi hazretlerinün mahzarlarında ikrar-ı sahlh-i şer'i ve 
i '  tiraf-ı sarih-i mer 'l idüp müvekkilüm mu ma i leyh 
es-Seyyid e l-Hacc Mehmed Emin Efendi işbu yedimde o
lup bin iki yüz on senesi Saferü' 1-hayr'ınun beşinci gün i 
tarihiyle müverrah bir kıt 'a hüccetde tafsil ü beyan ol ın
dığı üzre Havass-ı refı'a kazasında Ayvad nam mevzı 'da 
kimesnenün mülki ve harimi olmayan mevzı '- ı  hallde 
abar-ı müte'addide hafrıyla cem' u tahsil ve salifü ' z-zikr 
Ayvad ve havzına gelen ma-i leziz lağmına bi izn i ' l-mü
tevel ll mülhak olan Sürmel i  All Paşa suyı dimeğle arif 
ma' lumu' l -rnikdar ma-i lezizden müfrez nısf masura ma-i 
lezlze ber mantuk-ı hücec-i şer' iyye tedavül-i eyadl i le 
pederüm muma i leyh es-Seyyid e l-Hiicc All Ağa malik 
iken bundan akdem vefat idüp salifü ' z-zikr Kabasakal 
mahallesinde kain menzil- i  keblr i le el-yevm derfınına 
cari nısf masura ma-i lezlzi merküm benüm ile verese-i 
saireye mevrı1s oldukda yine yedimde olup bin iki yüz on 
dokuz senesi Muharremü' 1-hariim'ınun yiğirmi beşinci 
güni tarihiyle müverrah ve tarih-i mezburede askeri kas
saını olan Fetvii eminiziide es-Seyyid Mehmed Es 'ad E
fendi'nün imza ve hatmini  havlye canib-i şer'iden mürsel 
Müftlziide es-Seyyid Mustafa Efendi'nün tahrlr u inha ey
lediği bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsll olmdığı üzre 
kırk sekiz selımden on iki sehmi benüm ve mii'ada otuz 
altı sehmi verese-i sairenün h isse-i ma' lfımeleri olmağla 
yine verese-i siiirenün otuz altı sehm hisse-i şayi' alarını 
bi ' l-cümle semen-i ma' lfım ve medffı'a iştira itdükden 
sonra ben dahi ma-i lezlzi merkümı menzil-i mezkur i le 
ma'an işbu sene-i mübareke Saferü' l-hayr'ınun altıncı gü
ninden nezaret-i hazret-i şeyhülis lamide asilde evkaf-ı şe
rife müfettişi müderrisin-i kirarndan es-Seyyid Süleyman 
Efendi hazretlerinün huzurında müvekkil-i muma i leyh 
Yusuf Ağa hazretlerinün bi ' l-meşrfıta mütevel llsi oldığı 
vakf-ı şerife akar olmak üzre bii hüccet-i şer' iyye semen-i 
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ma' lı1m ve makbı1za müvekki l- i  ınılma i leyh hazretlerine 
bey' itdiğimden sonra yine ma-i lezlz-i merkümı vakf o
lan menzil - i  mezkı1run müştemilatından olarak menzi l-i 
merküm i le ma'an canib-i vakf-ı şerifden bi ' l-icareteyn 
ahz idüp ol vechile n ısf masura ma-i leziz-i mezkı1r men
zil-i mezkı1run müştemi latından olup vakfıyyet üzre da
hil -i havza-i tasarrufımdadur didükde hıfzen l i ' l-makal ve 
istihkamen li sıhhati ' l-hal işbu veslka-i enika ketb ü imla 
ve müvekkil-i ınılma i leyh Yusuf Ağa hazretlerinün yed-i 
kerimanelerine i 'ta alındı . 
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Şühudü' I-haı: 
Sabıkün 

�/''' �i t(rl� p 4W t!�J ""'-' �_.;: 
.:J::_.t); ,;,_;. ... � o/Y?.JJJ.•'" ._,çl�l ;,?.? 

,ıu:.-/J{)It'· ./ � _.:.; -f:::-�!;p&/ ;.-_;; Y/-'!' 
32313811 Fatih Sultan Mehmet Camii şadırvanı suyu 
fazlasından olup vakfa ait, miri Halkalı suyundan müf
rez suyun, mutasarrıft Ulüvve Hanım tarafindan Züley-
lıan Hanıma, cami yakınındaki Büyük Karaman 'daki .

. İksirciler çarşısı ana mesleğinden ifraz/a Dülgeroğlu �:r.-;�..J:):J/i'1(j .. ��!}t�ll·:_.�- :;. 1 1 
mahallesindeki eve bağiatmak üzere ferağ olunduğuna ;;1:ı.. .J�.;. ,·�e.,;. '  · u - ·� .:_ :, . : . . . . - .. , . � - " 

• .. · (  .,...- .ı�,.,.S" •;., :J,J ..,  . .  -.- ., ..., �./J o7  .... 'J 
daır lıuccet kaydı. .-;;; 1.?.o' ·,..'_);)I.J./.P , u. ,.. · �- · · 

. .
. · · .  . . "";'" ' ' r- -�'--..-#r'f)' 

[Kenarnotu] Zellha Hanım'un 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer bir masura ma-i 
lezizün malikesi Zellha Hanım ma-i mezburı müdenisin-i 
kirarndan es-Seyyid Mehmed Beşe Şemseddln Efendi'ye 
bey ' u temlik itmeğle işbu hüccetde h ıfz olmmak iktiza 
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eylediği şerh viri ldi . "" ... • � 1 , ' '  j ' • . • .. ' 
Fı 3 C sene 1 24 1  [ 1 3  Ocak 1 826] ""/-""�/ L .;  ./ J �-' ·  .-.J. '  �--.· • ' �--· "': .,-;::.--< 
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Darü' l-hilafeti ' l-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede Ça
talçeşme kurbında vakı '  menzil-i keblr arsası derunına 
cari zikri ati ma-i lezizün malikesi umdetü' l-muhadderat 
iffetlü Ulüvve Hanım ibnet-i el-merhum Sadr-ı esbak He-
klınzade All Paşa hazretleri taraflarından ber veeh-i ati 
hususa vekll aldığı zat-ı muma i leyhayı arifan Ahmed A
ğa bin Hamza ve es-Seyyid Hüseyin bin Osman şeha
detleriyle sabit olan Selim Ağa bin Abdullah meclis-i 
şer' - i şerif-i enverde yine mahrniyye-i mezbı1rede Dül
gerağl ı mahallesinde sakine işbu baisetü' 1-vesika Zellha 
Hanım ibnet-i All tarafından ber veeh-i ati husus-ı mey
menet-mahsusalarını tasdlka vekil- i mürseli es-Seyyid 
Hasan Efendi bin Mustafa ınahzarında bi ' l -vekale ikrar 
ve takrir-i kelaın idüp müvekkilem muma i leyhanun işbu 
yedinde olup bin iki yüz on beş senesi Cumade' l -evvel 'i 
nün on üçünci güni tarihiyle müverrah bir kıt'a istihkam 
hücceti ve Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han Gazi tabe se
rahu hazretlerinün vakf-ı şerlfı mütevel llsi hacegan-ı DI
van-ı hümayundan es-Seyyid Mehmed Efendi'nün imza-
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sıyla mümza bir kıt 'a hüccet manti'ıkınca vakıf-ı müşaruıı 
i leyh hazretlerinün mahmiyye-i istanbul'da vakı ' cami '-i 
şer'ifı şadurvanına cari ma-i lezlzi fazlasından bir masura 
ma-i lezlz ma' lı1mu' l-mikdar mu 'accele i l e  bundan ak
dem müvekkilem mi'ıma i leyha U lüvve Hanım ile kaim
makam-ı sadr-ı all olan es-Seyyid Abdul lah Paşa hazret
lerine bi '  I-iştirak taraf-ı vakfdan karın olup anlar dahi 
ba'de ' l -i sticar bir masura ma-i lezlz-i mezki'ırı mlrl Hal
kal ı  suyından olup Fatih-i müşar hazretleriııün kemer ba
şında olan suyına ta'yln ve cari dört masura ma-i lezlzün 
bir masurası i le erbab-ı ıniyah beyn lerinde mübadele olı
nup mlrl Halkal ı suyınun mahmiyye-i mezbi'ırede Acı
haınınam kurbında kain terazilden ifraz olınup salifti
' 1-beyan Çatalçeşme kurbında vakı '  mutasarrıf oldukları 
devlethanelerine ınüceddeden ferş ol ınan kurşun borı i le 
İcra u ta'yln eyledüklerinden sonra ınüşarun i leyh Abdul
lah Paşa irtihal-i be ka eyledükde bi' I-iştirak ınutasarrıf 
oldukları msf masura ma-i lez1z-i mezki'ırı yine bin iki 
yüz on sekiz senesi Zi ' l-ka'de'sinün dokuzuncı güni tar'i
hiyle müverrah diğer temessük i le taraf-ı vakfdan ınüvek
ki leın ınuına ileyha U lüvve Hanım uhdesine kayd ol ınup 
mecmi'ı ' bir masura ma-i lezlz-i mezkı1r müvekkilem mu
ma i leyhanun taht-ı tasarrufında olup ınenzil- i  mezkı1r ar
sasına cari oldığım ınüş' ir yedinde müstakı l leten hüccet-i 
şer' iyye bul ındığından ına'ada derun-ı menzi le cari bir 
masura ma-i lezlz-i ınezkurı ınüvekkile-i mezbı1re Zellha 
Hamın'a bey' ınurad eylediğİrnde ınahıniyye-i mezbı1reye 
ve mahall-i saireye cereyan iden cemi' sularun kuyı1datı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup 
bey' u şid ve ferağ u intikal hi.iccetleri Haslar mahkeme
sinden gayrı mahakiınde tahrlr i.i teınhlr ol ınmak ba emr-i 
all ıneınnfi' oldığı şi.irut-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
mal ik oldığı bir masura suyun hala sahibi Su nazırı Mus
tafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi 
e l-Hacc Mehıned Arif Ağa ve Saray-ı cedld serbölüği 
es-Seyyid Mehıned Reşld Ağa ve zeyl-i sah1fede muhar
rerü' l -esaml evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesair ha
deme-i rah-ı abiler ihbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden 
Icab ve kabuli havl şürut-ı ınüfsideden ari bey'-i bat-ı 
sahib-i şer'l i le ıni.ivekkile-i mezbı1re Zellha Hamm'a bin 
beş yüz guruşa bi ' l-vekale bey ' u temllk eylediğiınde ol 
dahi veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul eyledik
lerinden sonra seıneni olan meblağ-ı ınezbi'ır bin beş yüz 
guruşı ınüvekki le-i ınuına i leyha Ulüvve Hamın müvek
kile-i ınuına i leyha Zellha Hamın yedinden bi-'t-temam 
ve' l-kemal ahz ü kabz idüp fima ba'd derun-ı menzile ca
ri bir masura ma-i lezlz-i mezkı1rda müvekkilem ınılma 
i leyha Ulüvve Hanım'un asla ve kat'a alaka ve medhali 
kalmayup !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle ınüvekki le-i 
mezbure Zellha Hanım'un mülk-i müşterası oldukdan 
sonra bir masura ma-i lezlz-i mezkı1r erbab-ı ıniyah ma' -
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rifetleriyle Ebu' l -feth Sultan Mehmed Han cami '-i şerlfı 
kurbında Büyük Karaman'da vakı ' İksirci ler sfıkında kain 
ana meslekden ifraz ve cedld yol i le salifü ' z-zikr mah
miyye-i mezbfırede Dülgeroğl ı mahallesinde vakı '  Fey
ziyye mektebi karşusında kain menzil derfınına icra ve 
ta'yln buyursunlar didi didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l ma 
vaka'a b i ' t-taleb ketb ol ındı . 

Şühfıdü' J-hal : 

Fl 1 7  min şehr-i Rebl'u ' l -ahir sene 1 220 
[ 1 5  Temmuz 1 805] 

Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hikc Mehmed Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i riih-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Es-Seyyid Reşld Ağa Serbölük-i Saray-ı cedld 
İbrahim Çavfış Hallfe-i rah-ı ab 

[Derkenar] Nısf masura ma-i lezlz Süleyman Ağa ba'de 
Şerlfe Ulüvve Hanım'un b i ' l-icareteyn havz-ı tasarrufına 
nakl ol ınup yedine istihkamen hüccet i 'ta ol ınup bu hüc
cet kül l iyen tehl ol ınup işbu mahalle şerh virildi . 

R 3 Rebl 'u ' l-ahir sene 1 223 [29 Mayıs 1 808] 

Daru' s-saltanati' l-aliyye kostantiniyye el-mahmiyyede ve 
havallsinde olan çeşmeha vü menazil ve mahall-i saireye 
ce re yan iden bi '  !-cümle sularun kuyfıdatı Haslar mah
kemesi sic i l iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezl'ze 
dair iktiza iden hücec-i şer'iyyeler erbab-ı miyah ihbar ve 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezburede tahnr ü temhl'r 
ol ınup mehakim-i sairede olmmak bii emr-i all mernnu' 
oldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığına binilen zikri atı 
ma-i lezl'z mahallinde el-yevm mevcfıd ve cari oldığı 
zeyl- i sahl'fede masturu' l -esaml hazırfın olan erbab-ı 
miyah ihbarlarıyla lede'ş-şer' i ' l-enver zahir ve müte'ay
yin oldukdan sonra işbu hüccet derfınında mezkfır nısf 
masura ma-i tezize b i ' l-icareteyn mutasarrıfe olan mfıma 
i leyha Hadlee Hanım bundan akdem müteveffıye olup 
ma-i lezl'z-i merküm sadrıyye sağTre kerimesi Şerlfe 
U lüvve Hanım ibnet-i el-merhum dergah-ı all kapucıba
şı larından es-Seyyed Mehemmed Fehml Ağa'ya adiyen 
intikal eylediği istintak oldukdan sonra mfıma i leyha Şe
rife U lüvve Hanım'un bii hüccet-i şer'iyye vasisi olan A-
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323138/2� . . • . nadol ı  eşraf- ı  kuzatından Ahmed Efendi bin Süleyman /f;:,.,�.:{h��/�I..'.J'r� /:-'�' �_, _ _,-! 1 ';' mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevklrde işbu kitab-ı sıh
;!;";'·_,ıjb :J, ;_,.·�� · 1 ,;  • • , , : .  _!. hat-nisabun hafızı hala mukata'a kalemi kisedarı umdetü 

. ·, · ı.. . . . · - """ -"'�z,...-:J-�_,.._, r,:�r.--P� erbabi ' t-tahrlr ve ' l-kalem zübdetü ashabi ' t-tastir ve' r-ra,;/}t • .rl'/bl--:"' -:'.,.,,.,f!J ,j�J-_,;v� ,  kam İbrahim Edhem Efendi ibn-i el-Hacc Mustafa tara/!(.; t;,;� �/1_, 1 �� ".?J1f,.Jf �-�: .. . . fından zikri at) hususların ı tasdika vekil-i mürselleri diğer 
• · 1 1  • 

• 
: : • • • • • • � y,.- 6� İbrahim Edhem Ağa bin Mehmed Arif mahzarında bi ' l-a-

, �.· "'·' f ,_, c, {,.;/.):' ,..1 !,_, t,.P 1 '-�-.1-. ' 1  :p.t / 1 .. ;:.. 
,, 

,-- , - _,, -....- sale ikrar ve takrlr-i kelam kelam•" idüp vasisi oldığum �',1/,f.::_. "/1.lı-- l't _,J,...., /f -·�ı. · :. sag·lre-i m uma i leyha Şerife Ulüvve Hanım'un ber veeh-i ,.ı....- · . . .  _, �/_ � ... �_,.,_..,,;__;_t; 3 ı.:... 
f • I.J'�tf';'f: ;.. .ı;,(rr'_.::,.ı...:,.1t;.{. . .!l .; -. . 

· muharrer bi ' l-intikal mutasarrıfe oldığı n ısf masura ma-İ 
· · · - ......- · ·· .- ı-.-, �_, leziz-i merkümenün hali üzre terk olmması muzırr ve be-/·- ' (f,� l t!. �: 1 �.r ıl_,..)-.-i-;,. j. .�.·:.�D: ' . 1 • ; 

del-i misliyle ah ara ferağ ve kasr-ı yed ve bedele istirbah • { , :,r-- - ,-..., ,.,._, ....... , ..:..ıt.�JI/�_, J ,.z,:.,;_;.J .:r_, 0 ; .f ;_ 1p . . . : olmması sağire-i muma i leyha hakkında min kül l i ' l-vü-/���· /} ,_&.,; • :1 : • ·' "' ·-: _..-:,.,ı. JZ? cu h en fa' o ldığı bundan akde m meclis-i şer' a lede' I-ihbar • •. _..-- t ._,  !"'W _,i/, '_�L ı:,  . bedel-İ illİS I İyle ahara ferag·a ktbel-i Şer'den me'zun Ol-' • • , • • . � ,.r 7� � �-�lt ,Ji.rfJ� .;, · • z .' 1 · 
dığına binaen ma-i lezlz-i merkümı zeyl-i sahlfede mas-

• 1 • • • . J ..> ..r--"'...7 ��-'.:i_,.,.L•/ J. Jt _...(. V' • . · · · - ... _ turu' 1-esarni erbab-ı miyah ihbarları ve hala vakf-ı müşa-
'J"" , _1'-�r-'_,:, J  -- - . . ı f ı . h d h , . .  ' .· r- ...-:;- .1 .J-'..r,_J _.:. _:.:,: ... -"," run ileyhün bı ' - i ' l mütevel Isı acegan-ı ivan-ı üma-- .� - ı.vk . . . 

.. • .-_, ,_, :u- _ L-lJ .;. t-· � • ,, . -.:b- yu ndan Selim Sabit Efendi hazretlerinün ma' rifetleriyle 
v.rv'J 1 • - • • • . . �, --. -" · ·"' 'f · , müvekkil-i m uma i leyh İbrahim Ed hem Efendi hazretle-/ .> ,; _,... _.., ........ ı, • / • · · ,  � � . 

• 
, · �- _. ' (1 .J 1 !!.'--': 1 &.r ,..,)/� rinün bedel-i misl i idi ği ihbar ve defter-i kassama idhal • J ::.--"-' le.-! �v_,..d� n� ; __ _:..;_, 1  ı,; · olman meblağ-ı ma' lum mukabelesinde b i ' l-vesaye fe-

�/� l. ::'./ � 1 • 1 .- '· - :;...--, � rağ-ı mu 'teber kat' i yle ferağ u tefvlz eylediğİrnde anlar 
- - 1 • · " �"" �_, 11' &--"'/_, ı..., ,.:..._,., _ _.::r dahi ber veeh-i muharrer tefevvüz ve kabul itmeğle fima • ..r,.,;,p.; ıJ· . , // ·_ J .  · .  . 

d . Id _ • � ;....(:.J..J" ,-, .• ../:V., ._tl _ı l,; !,  1 ba'd n ı  sf masura ma-i lezlz-i merküm a vasisı o ığum 
� ,:..) • • 1 · · 

• - ' • • • • sağire-i ınılma i leyhanun veehen mine' l-vücı1h sebeben . ,..-� ...r �V' /1_,-JJ .;.-c.ı......,:..:.J .-:... ,;' , . 1 •  . .. � . ..- minel-esbab alaka ve medhali kalmayup müvekkil-i mı1-"'.�r�I,J� f ,.._,.·� J,: ;;·�,·? ..ı-J:. _::.d.;�; ma i leyh İbrahim Edhem Efendi'nün ba ma'rifet-i müte

���(oJIA'-"'',.,.!' __ K. • _ . • • · velll dah il- i  havza-i tasarrufları olmışdur diyü hala müte-
;;1 r- · �.:../.? /' .J.-- ....:...-:-' _..::? ...,......_ velll-i m uma i leyhün imza ve hatmini ha vi işbu sene-i 

1"',...-/ ı....J' • .I • • • • � • • • • 
_ . · v-":''-1-F/./-� ;.;i ı.f-> ..-J- 1  -_,.!., f mübareke Rebl'u' l-evvel'inün on üçüncü güni tarihiy le 

•1/l,; ' ..J  · - [;, . . · müverrah ibraz eylediği bir kıt'a mütevelli temessükinün - ,;r � .  y_,_ ,.-J,-.y/�.,ı:�,y"' mazmunı min kül l i ' l-vücı1h takr!r-i meşruhına mutabık ve /_.N - -.c"' 1 • • : . . �-- �, cJ/, I�.r_.:r/� �� �_;, nefsü' l-emre muvafık bul ınmağla ber mantuk-ı temessük 
ı· ;>_,� . z ._� · . nısf masura ma-i leziz-i merküm lağm ü kanavatından 

rP .r-,-;" -"-/, -w � ( ;,.:. _, .A� t . /"-- /,_ � ;t_ ,  · • • , v..s-t; .-- _, mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyetle müvekki l-i mu-
- �b;.,i/I J!rt/..,- /,,.11 � ıL .  , ,  1 l "  • •  ! ma i leyh İbrahim Edhem Efendi mutasarrıf olup anlar ( ( ·  • �//__,.-� -�-- ..,...,.......J ..N  

tn:!. · 
· · • • dahi ma-i teziz-i merkümı mahmiyye-i İstanbul'da Hob-� /J 111�*-" � _..!f;_, 1 au-1 �../ .-: yar mahallesinde sakin oldukları menzil leri derunına cari 

- -� ma-i lezlze zamm ü i lhak ve kadim! yol ıy la menzil-i /..-, L ----- merkiime icra ve ta'yln ve tahsis eylediğini iş'aren ve is-
tihkamen işbu vesika-i enlka ketb ü tahrlr ve sicil l-i mah
ffiza sebt ü tastir olınup müvekki l-i muma i leyh İbrahim 
Edhem Efendi hazretlerinün yedierine i 'ta o lındı . 

Fl l 5 Rebl'u ' l -evvel sene 1 220 [ 1 3  Haziran 1 805] 
Şühudü' t-hal : 
Sabıkün 

323/39/1 Havass-ı refi'a kazası, Küçükköy bağları mev-

•o "kelam" mükerrerdir. 
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kiinden Fatih Sultan Mehmet camii şadırvanı suyoluna 
mü/hak ve Otakçılar yakınındaki Mehmet Bey mahalle
sindeki eve bağlı Mehmet Bey katmasuyunun, maliki 
Fatma Hanım tarafından İbrahim Efendiye satıldığına 
dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] SeHhni tekyesinün Küçükköy 
Medine-i Hazret-i Eba Eyyüb el-Ensari dame fi rıdvani
' I-Bari'de Otakcı lar kurbında Mehmed Beğ mahallesinde 
vakı' menzil derunına cari zikri ati ma-i lezizün malikesi 
umdetü' l-muhadderat Sarayi Fatıma Kadın ibnet-i Abdül
mennan tarafından ber veeh-i atı hususı takrire vekil ol
dığı zat-ı muma i leyha-yı arifan Şeyh-i Şazeli es-Seyyid 
Mehmed Efendi ibn-i es-Seyyid Ahmed ve Derviş Fatihi 
Dede ibn-i Mehmed Can şehadetleriyle sabit olan İmam 
es-Seyyid Nu 'man Efendi bin es-Seyyid Ali meclis-i 
şer' -i hatir-i laz ı mü ' t-tevkirde işbu kitab-ı m üstetab 
yedd-i kerimanelerinden vas ı l  ve hitab-ı belağat nisabı 
harnil hala Devlet-i aliyye ebediyyü' l-kararda kethuda-yı 
vala-şan bi menni ünvan-ı hazret-i sadr-ı a'zam bedr-i ef
hami hasuneti ' l-emri ' l-in 'am menbü 'u ' l-hass temşiyyeti 
feraha-yı enam-ı badl ve falır-ı sahibü 'r-re 'y i ' s-saibi ve
' t-tedbir zü-' 1-kadrı ' r-refi' ve' l-mecdi ' n-menba' sa'adetlü 
mekremetlü İbrahim Efendi hazretleri taraf-ı alilerinden 
husus-ı ati' z-zikri tasdika vekil-i şer'lieri plşvar erbab-ı 
tarikat-ı mukteda aslıab-ı hakikatı gavsü'z-zeman kehfü
' 1-eman reşadü' s-salikin el-manzür-ı bi inzarı ' l-meliki
' 1-hakku' l-mübin kutb-ı meleki irşad ve merkezi daire-i 
reşad tarikati ' l-aliyye-i nakşibendiyyeden reşadetlü neza
hetlü es-Seyyid eş-Şeyh Mehmed Selarni Efendi mahza
rında bi' l-vekale ikrar ve takrir-i kelam idüp müvekkilem 
müına i leyhanun işbu yedinde olup bin iki yüz on sekiz 
senesi Şa'banü' l-mu'azzam' ınun yiğirmi birinci güni tari
hiyle müverrah bir kıt'a hüccetde tafsll ü beyan olmdığı 
üzre medine-i mezbfırede Nişancı Paşa mahallesi sükka
n ında Receb Paşazade Mehıned Beğ Havass-ı refi'a kaza
sında Küçükköy bağları kurbında vakı '  menba' ından 
merhum ve ınağfıret-nişan Ebu' l-feth Sultan Mehmed 
Han hazretlerinün cami ' -i şerlfı şadurvanı suyı yol ına 
izn-i mütevelliyle ilhak u idrac itdürdiği suyına mukabi l  
Süvarı Ali Efendi malik oldukdan sonra ma-i mezburın 
!ağın ü kanavatım ba'de't-ta 'mir ve' l-keşf hakk-ı mec
radan ma'ada ı11 Sf masura ma-i lezlzi salifü ' l-beyan Meh
ıned Beğ mahallesinde kain menzile ta 'yin ü i cra idüp 
ba 'dehü menzil-i mezbur ile derunına cari nısf masura 
ma-i lezlz-i mezküra tedavül-i eyadl i le malik olan 
eş-Seyh Mehmed Emin Efendi fevt oldukda vereseleri 
menzi l-i mezbur i le derunına cari nısf masura ma-i lezlze 
ınüvekki lem muma i leyha Sarayi Fatıma Kadın'a bey' u 
temlik ol dahi temellük ve kabUl idüp menzil- i  mezkurı 
bundan akdeınce müvekkil-i müşarun ileyh hazretlerine 
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bey' idüp derfinına ciiri nısf masura ma-i l eziz-i mezkfirı 
dahi bey' murad itmeğle Astıine-i a liyye ve mahall-i sai
reye cereyan iden bi ' l-cümle sularun iktiza iden senedatı 
hassa su nazırı ve bölükbaşılar ihbarlarıyla Haslar mahke
mesinden tahrlr olmmak ba emr-i all şürfit-ı mer' iyye
s inden o ldığına binaen hala hassa su nazırı Mustafa Ağa 
ve selatin-i salife serbölükleri vesair haderne rah-ı abiler 
ihbar ve ma'rifetleriyle müvekkilem muma i leyhanun 
mal ik oldığı nısf masura ma-i leziz-i mezkfirı !ağın ü 
kanavatıyla tarafeyden Icab ve kabfili havl şürfit-ı müf
sideden ari bey '-i bat-ı sah\'h-i şer'! i le müvekkil-i müşa
run ileyh hazretleri ne yedi yüz el l i  guruş semen-i medfU ' 
ve makbuza bey ' u temlik eyledükde anlar dahi ber 
veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul huyurup fima 
ba'd nısf masura ma-i leziz-i mezkfirda müvekkilem mu
ma i leyha Sarayi Fatıma Kadın'un asla ve kat 'a alaka ve 
medhali kalmayup müvekkil- i müşarun i leyh hazretleri
nün mülk-i müşteraları olmışdur di ledükleri gibi tasarruf 
buyursunlar didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi
't-taleb ketb ol ındı . 

Fi 3 Rebi 'u ' l-ahir sene 1 220 [ 1  Temmuz 1 805] 

Şühfidü' l-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Mehmed Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Hasan Hallfe Haderne-i Süleymaniyye rah-ı ab 
Salih Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Es-Seyyid Mehmed Reşld Serbölük-i Saray-ı cedid 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
İbrahim Halife Çavfiş-ı rah-ı ab 

323/39/2 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyünden Kırk
çeşme suyoluna mü/hak ve Kızıltaş mahallesindeki eve 
bağlı Sinan Paşa katmasuyundan müfrez suyun, maliki 
Süleyman Efendi tarafından Bedros zımmiye satıldığına 
dair h üce et kaydı. 

[Kenarnotu] Pekmezcioğlı Sarraf Bedros'un karye-i Ce
beci 

[Derkenar] Pekmezcioğlı ma-i merkümı Yenişehirli Ha
lil Efendi'ye bey' eylediği ba hüccet işbu mahalle şerh vi
ri ldi .  

Fi 25 Rebi'u' l -ahir sene 1 220 [23 Temmuz 1 805] 

Mahmiyye-i İstanbul'da K ızıltaş mahallesinde vakı '  men
zil derfinına cari zikri ati ma-i l ezizün maliki el-Hacc 
Süleyman Efendi ibn-i Abdurrahman mec li s- i şer-i şerif-i 
enverde Sofcı lar hanında mütemekkin sarraf taifesinden 
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işbu ba' isü's-sifr Pekmezcioğl ı  Bedros veled-i Erakil 
zimmlnün karındaşı tarafından ber veeh-i ati husfısı tas
dlka vekil-i mürsel i  Bogos veled-i el-mesfiir Artin zimmi 
muvikehesinde ikrar ve takrlr-i kelam idüp işbu yedimde 
olup bin ik i  yüz senesi Saferü' l-hayr'ınun on yedinci güni 
tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccetde tafsll ü beyan oldığı 
üzre merhum Sinan Paşa Havass-ı refi'a kazasına tabi ' 
Cebeci karyesinde harman yirinde cem' u tahsil eylediği 
suyını Kırkçeşme suyı yolına i lhak u idrac eylediği su
y ından müfrez lağm ü kanavatma tebe' iyyetle nısf ma
sura ma-i lezi'ze tedavül-i eyadl i le  mali k  olan medine-i 
Eyyub'da All Paşa-i Cedld mahallesi alıallsinden Zülfikar 
Ağa fevt oldukda zevcesi Emine Hattın ve oğlı Mehmed 
Emin Ağa'dan ber biri kendülere mevrfıs o lan nı sf masura 
ma-i leriz-i mezkfırı iki yüz otuz guruş semen-i medfii ' 
ve makbuza bana bey ' u temli'k idüp ol vechile benüm 
mülk-i müşteram iken salifti 'z-zikr Kızı ltaş mahallesinde 
kain menzi l  deı·ünına ta'yln ve İcra itmişidim el-haletü 
hazibi menzil- i  mezkfırı müvekkil- i mersum Bedros zirn
ıniye bundan akdeınce ba ma'rifet-i mütevel li ferağ u 
tefvlz id üp derfınına cari n ı  sf masura ma-i lezlzi dahi bey ' 
murad itmemle Astane-i aliyye ve maMUl-i saireye cere
yan iden sularun tahrlr olmagelen hüccetleri Haslar mah
kemesinde tanzim olmmak şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığı
na binaen hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafından 
vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi e l-Hacc Arif Ağa 
ve zeyl-i sahi'fede muharrerü' l-esami evkaf-ı selatin-i ma
zıyye serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve 
ma'rifetleriyle malik  o ldığı n ısf masura ma-i leziz-i mez
kfırı lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen hissesine 
tebe' iyyetle müvekkil- i mersum Bedros zirnıniye müsl i 
me bey' itmek üzre iki yüz e l l i  guruş serneo-i medfii ' ve 
makbuza bey' u temllk eylediğİrnde ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp fima ba'd nısf 
masura ma-i l eziz-i mezkurda benüm asla ve kat 'a alaka 
ve medhalüm kalmayup mersum Bedros zimminün 
mülk-i müşteriisı ve hakk-ı s ırfı olmışdur didükde gıbbe
' t-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb olındı. 

Fı 7 Rebi 'u ' l -evvel sene 1 220 [5 Haziran 1 805] 

Şühfıdü' I-hal : 
Sabıkün 

323/40/1 Havass-ı refi'a kazası, Topkapı ile Edirnekapı 
arasındaki Bayrampaşa bostanı mevkiinden Veli Mah
mut Paşa suyoluna müllıak katmasudan müfrez suyun, 
malikleri tarafından Abdurralıim Ağaya, Kemal Paşa 
malıallesindeki eve bağfatmak üzere satıldığına dair 
hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Val ide kethudası hazinedan 
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[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur bir masura ma-i le
zlzün nıfs masurasını Yorgancı el-Hacc Ebubekir Ağa'ya 
bey' id üp ancak yedinda nı sf masura ma-i lezizi baki kal
dığı işbu mahal le şerh virildi. 

Fi 16 Rebl'u' l-evvel sene 1 225 [2 1 Nisan 1 8 1 0] 

Darü' 1 -hi lafeti ' 1-al i yy e Kostantın i yy e el-mahmi yy ed e 
Muhtesib Karagöz mahallesinde kain menzil derunına ca
ri zikri ati ma-i lezlzün el-yevm malikleri Mehmed E
fendi ve Yusuf Efendi ve Süleyman Efendi ve İbrahim 
Efendi Mehmed Sa'ld Efendi ve Fatıma Hanım ve Ce
mlle Hanım taraflarından ber veeh-i ati hususa vekllleri 
oldığı zat-ı muma ileyhayı ariflin el-Hacc Ahmed Ağa bin 
Ömer ve İbrahim bin Hüseyin şehadetleriyle sabit olan 
Hafız Ömer Efendi bin Osman meclis-i şer'- i  hatir-i la
zımü 't-tevkirde derkan-ı saltanat-nişin s ipihr-i haşmet 
umdetü' 1-muhadderat zübdetü' 1-muvakırrat iffetlü isınet
tü nezahetlü Valide Sultan aliyyetü' ş-şan darnet fi hıfzı
' 1-meliki ' 1 -mennan efendimiz hazretterin ün kethuda-yı 
allkadrieri devletlü inayetlü Yusuf Ağa hazretlerinün ha
zlnedarl ık h ıdmetleriyle şeref-yab buyurılan işbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun hafızı sa'adetlü Abdurrahim Ağa bin Ö
mer tarafından ber veeh-i ati hususı tasdika vekil-i mür
sel i  Bostani es-Seyyid Ömer Ağa ibn-i es-Seyyid Yusuf 
mahzarında bi' 1-vekale ikrar ve takrlr-i kelam id üp işbu 
tarih-i kitab şehrinün onuncı güni tarihiyle müverrah mü
vekkilelerüm mezburunun yedierinde olan bir kıt'a hüc
cetde tafsil ü beyan olmdığı üzre mahmiyye-i mezbure 
h ısnı ebvabından Edirnekapusı i le Topkapu beyninde 
Bayrampaşa bostanı dimeğle ma'rfif mevzı 'da nübu' 
mecra ve kanavat ü lağmlarına tebe' iyyetle merhum 
Mahmud Paşa-yı Veli suyı yolına izn-i mütevelllyle i lhak 
u idrac olman bir buçuk masura ma-i tezize tedavül-i 
eyadl i le malik olan el-Hacc Süleyman Efendi bin Hüse
yin fevt oldukda oğlı ve hasren varisi Mustafa Efendi'ye 
mevn1s ol dahi vefat idüp sulbi kebir oğul ları müveki l
lerüm mezbun1ndan her birine ba'de' l-mevn1s müvekkil
lerüm mezbun1ndan her biri bir buçuk masura ma-i le
zlz-i mezkurı dahi kendi bi ' l-irs i ' ş-şer'i üzerlerine hüccet 
itdirdüp bir masurasını ifraz ve müvekkil-i muma i leyh 
Abdurrahim Ağa'ya bey' murad eyledüklerinde mahmiy
ye-i mezbura ve mahall-i saireye cari bi ' l-cümle sularun 
bey' u şira vesair tahrir olman hücec-i şer' iyyeleri erbab-ı 
miyah ihbar ve ma'rifetleriyle Haslar mahkemesinde tah
rir olmması ba emr-i ali şürut-ı mer' iyyeden oldığına bi
naen hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i 
müseccel i  Laleli serbölüği el-Hacc Ahmed Ağa ve zeyl-i 
sahlfede muharrerü' l-esami evkaf-ı selatin-i salife serbö
lükleri vesair haderne-i rah-i abiler ihbar ve ma'rifetleriy
le bir buçuk masura ma-i lezlz-i mezkurun bir masurasını 
tarafeynden icab ve kabul i  havi şürut-ı müfsideden ari 
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bey ' -i bat-ı sahih-i şer' i i le müvekkil-i mı1ma i leyh Ab
durrahlm Ağa'ya bin iki yüz guruş semen-i medfı1 ' ve 
makbı1za bey' u temllk eyledüklerinde anlar dahi iştirii ve 
kabul idüp fimii ba'd bir masura ma-i lezlz-i mezkı1rda 
müvekki llerüm mezbı1runun asla ve kat'ii alaka ve med
hali kalmayup lağm ü kanaviitma tebe' iyyetle müvekkil- i 
mumii i leyh Abdurrahim Ağa'nun mülk-i müşteriisı ve 
hakk-ı s ırfı oldukdan sonra şiriien malik  o ldukları bir ma
sura ma-i leziz-i mezkurı mahmiyye-i mezbı1rede fodula  
fırını kurbında Mahmud Paşa-yı Veli suyı yol ı teriizusin
den ifraz ifraz•' ve civarında kain Kemal Paşa mahalle
sinde Ağa yokuşunda malik ve mutasarrıf oldukları men
zilleri derunına ta'yln ve icrii buyursunlar didükde gıbbe
' t-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a bi 't-taleb ketb olındı . 

Fi l l  Rebi 'u ' l -ahir sene 1 220 [9 Temmuz 1 805] 

Şühfıdü ' l-hal : 
Mustafli A�a Nazır-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
EI-Hacc Mehemmed Arif Kethuda-yı riih-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultanahmed 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Usta Mustafa Haderne-i Mahmudpaşa 
İbrahim Halife Çiivuş-ı riih-ı ab 
ve gayruhum 

323/4012 Havass-ı refi'a kazası, Topkapı ile Edirnekapı 
arasındaki Bayrampaşa bostanı mevkiinden Veli Mah
mut Paşa suyoluna mü/hak ve Multiesip Karagöz ma
hallesindeki eve bağlı katmasuyun maliklerinin Melı
met Efendi, Yusuf Efendi, Süleyman Efendi, İbrahim 
Efendi, Mehmet Esat Efendi, Fatma Hanım ve Cemile 
Hanım olduğuna dair lıüccet kaydı. 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer bir buçuk masura 
ma-i lezizün bir masurasın ı  Viii ide Sultan efendimüz ket
hudası hazinedan Abdurrahim Ağa'ya bey' olmdığı ecil
den işbu mahalle şerh virildi ve hüccet-i mezkur karşu
sında kayd o l ındı .  

Fi l l  R sene 1 220 [9Temmuz 1 805] 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkı1rü ' l -ism kirnesneler 
ma-i Ieziz-i mezkur nısf masura baki kalan sularını Hiissa 
mi 'mar katibi Ali Efendi'ye bey' eylediğini müş' ir yedine 
hüccet v irildiği işbu mahalle şerh viri ld i .  

Fi 18 Rebl'u' l-evvel sene 1 22 1  [5 Haziran 1 806] 

Darü' l-hilafeti ' l-aliyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Muhtesib Karagöz mahallesinde viikı '  el-Hacc Süleyman 

61 "ifraz" mükerrerdir. 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

Efendi hanesi dimeğle arif menzi l  deri1nına cari zikri ati 
ma-i lezizün malikleri işbu ba' isü ' l-kitab Mehmed Efendi 
ve Yusuf ve Süleyman Efendi ve İbrahim Efendi ve 
Mehmed Es'ad Efendi ve Fatıma Hanım ve Cemile Ha
nım taraflarından ber veeh-i ati hususa vekilieri oldığı 
zat-ı mezburetanı iirifiin ei-Hiicc Ahmed Ağa bin Meh
med ve İbrahim bin Hüseyin şehadetleriyle sabit olan 
es-Seyyid el-Hacc Ömer Ağa bin Osman mecl is-i şer'- i  
şerif- i  enverde takrir-i kelam ve ta 'bir-i ani '  1-meram id üp 
müvekki l lerüm mezbı1rı1nun yedierinde olup bin yüz otuz 
sekiz senesi Ramazan- ı  şerifinün yedinci güni tarihiyle 
müverrah bir kıt' a hüccetde tafsll ü beyan olmdığı üzre 
Hanife Hatun ibnet-i Abdurrahman mahmiyye-i mezbure 
h ısnı ebviibından Topkapusı ve Edirnekapusı beyninde 
Bayrampaşa bostanı nam mevzı 'da nübu' ve mecrii ve 
kanavat ü lağmlarına tebe' iyyetle malik oldığı bir buçuk 
masura ma-i lezlzi ol mevzı 'a karib Mahmud Paşa-yı 
Veli su yı yol ına bi izn i '  1-müteve l li i l  hak u idrac id üp 
ba'dehı1 bir buçuk masura ma-i leziz-i mezkurı hüccet-i 
mezkur mantukınca mezbur e l-Hacc Süleyman Efendi'ye 

. ·--- ------·- .. . .  ----- bey ' u temlik idüp ol dahi iştira ve temellük eyledükden 
sonra siilifü' z-zikr menzil derfınına icra ve ta'yln idüp 
ba'dehı1 fevt oldukda bir buçuk masura ma-i lezlz-i 
mezkfır su lbl oğlı ve hasren varis-i vahidi Mustafa Efen
di 'ye ba'de ' l-mevrus ol dahi fevt oldukda sulbl oğlı kezii
l ik hasren varis-i vah idi diğer Mustafa Efendi'ye ba'de
' l-mevrfıs ol dahi fevt oldukda sulbl keblr oğul ları mü
vekki l lerüm mezbı1rı1n Mehmed Efendi ve Yusuf Efendi 
ve Süleyman Efendi ve İbrahim Efendi ve Mehmed Sa'id 
Efendi i le sulbiyye kızları mezburiit Fatıma ve Cemile 
hanımiara ba'de' l-mevrı1s l akin bir buçuk masura ma-i 
leziz-i mezkı1r ber veeh-i muharrer irsen kendülere intikal 
eylediğini müş ' i r  yedierinde müstakı l len hüccet-i şer' iy
yeleri olmadığından vuküf-ı tarnınları olan erbab-ı mi
yiihdan suiil ve hakikati üzre kıbel-i şer'den hüccet tahrlr 
ve yedierine i 'ta ol ınmak matlfıblarıdur didükde vekil-i 
mezbfırun ibraz eylediği bir kıt'a hüccete ba'de-n' n-nazar 
min kül l i ' l-vücuh takririne mutabık ve nefsü' l-emre mu
vafık bul ındığından mii'ada mecl is-i şer'a hazırun olan 
Laleli serbölüği el-Hacc Ahmed ve Sultan Ahmed ser
bölüği Süleyman Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü ' l-esa
rni erbab-ı miyah ve I i  ec l i ' l- ihbar sual ol ındukda fı ' l-ha
kTka Hanife Hatlin ibnet-i Abdurrahman Ağa'nun Bay
rampaşa bostanı nam mevzı 'da lağm ü kanavat i le malik 
oldığı bir buçuk masura ma-i lezizini ei-Hacc Süleyman 
Efendi'ye bey' idüp ol dahi Muhtesib Karagöz mahalle
s inde menzil ine ba'de' l- icra fevt oldukda oğlı hasren vii
ris-i vahidi Mustafa Efendi'ye ba 'de ' l-mevrı1s ol dahi fevt 
oldukda ol dahi sulbi oğl ı ve kezaJik hasren varis-i vahidi 
diğer Mustafa Efendi ba'de ' l-mevrus ol dahi fevt oldukda 
oğul ları müvekkilfın-ı mezbfırfın Mehmed Efendi ve Yu-



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

suf Efendi ve Süleyman Efendi ve İbrahim Efendi ve 
Mehmed Es'ad Efendi i le kızları mezbı1retiin Fatıma ve 
Cemlle hanımiara mevrı1s oldığını ve e l-iin bir buçuk ma
sura ma-i lezlz-i mezkur menzil-i mezbura diri oldığını 
her biri ala tarlkı ' ş-şehiide haber virmeleriyle hıfzen li
' 1-makal işbu veslka-i enlka ketb ve li ecl i ' s-sened mü
vekkilt1n-ı mezbı1rı1n yedierine i 'tii olındı .  

Fl 10 Rebi'u ' l-iihir sene 1 220 [8 Temmuz 1 805] 

Şühudü' 1-hiil : 
Sabıkün 

32314013 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyünden Kırk
çeşme suyoluna müllıak ve Kızıltaş malıal/esindeki eve 
bağlı Sinan Paşa katmasuyundan müfrez suyun, maliki 
Pekmezcioğlu Bedros zımmi tarafindan İbralıim Efen
diye satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Yenişehrli Halil Ağazade İbrahim Efen
di'nün karye-i Cebeci 

[Derkenar] İş bu hüccet derı1nında mezkı1r nı sf masura 
ma-i tezize mal ik olan İbrahim Riişid Efendi mii-i leziz-i 
mezkurı sabıka Viiiide kethudası Yusuf Ağa halllesi 
Mehtabe Kadın'a bin iki yüz yirmi üç senesi Rebl'u ' l-ev
vel 'inün dokuzuncı güni tarihiyle müverrah bir kıt'a hüc
cet mantukınca bey' idüp derun-ı hüccet tehl ve kül liyyen 
battiila keşlde olmdığı işbu mahalle şerh virildi. 

Fl 9 Rebl'u' l -evvel sene 1 223 [5 Mayıs 1 808] 

Mahmiyye-i İstanbul'da Kızı ltaş mahallesinde viikı' bir 
bab menzil derı1nına cari zikri ati ma-i lezizün maliki o
lan Sofcı lar hanında mütemekkin sarraf tiiifesinden Pek
mezcioğl ı Bedros veled-i Eraki l  nam zimml mec lis-i 
şer'-i şerif-i enverde işbu bii' isü' l-kitab İbrahim Efendi 
ibn-i Yenişehrli Halil Efendi tarafından ber veeh-i iiti hu
susı tasdlka vekil-i mürseli Süleyman Efendi bin Osman 
mahzarında ikriir ve takrir-i keliim idüp işbu yedimde 
olup tarih-i şehrinün sekizinci güni tarihiyle müverrah bir 
kıt'a hüccetde tafsll ü beyan olındığı üzre merhum Sinan 
Paşa Havass-ı refı'a kazasında Cebeci karyesinde harman 
yirinde cem' u tahsll eylediği suyını Kırkçeşme suyı yo
l ın a  i lhak u idrilc eylediği suyından müfrez lağm ü ka
navatından mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyetle ı11Sf 
masura ma-i lezize tediivül- i eyiidi i le malik olan Zülfikar 
Ağa'nun veresesi ei-Hacc Süleyman Efendi ibn-i Abdur
rahman'a bey' idüp ol dahi Kızı ltaş mahallesinde menzil 
derünına ta'yln ve icrii idüp ba'dehu menzil-i mezkı1rı ba
na bii re'y-i ınütevel ll feriiğ u tefvlz idüp derunına cari 
n ısf masura ınii-i leziz-i mezkurı dahi iki yüz el l i  guruş 
semen-i medfü' ve makbuza bii hüccet bana bey ' u temlik 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

idüp ol vechile mülk-i müşteram iken menzil- i mezkCırı 
bundan akdeınce müvekkil- i  mfima i leyh İbrahim Efen
di 'ye ba re' y-i mütevelli' ferağ u tefvi'z eylediğİrnde derCı
nma cari' nısf masura ma-i lezi'z-i mezkCırı dahi bey' mu
rad itmerole Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan 
iden sulanın bey' u şira vesair iktiza iden senedatı Haslar 
mahkemesinde tahri'r olmması ba hatt-ı hümayCın şürCıt-ı 
mer' iyyesinden oldığma binaen nısf masura ma-i l ezi'z-i 
mezkfirı hassa su nazırı ve zeyl-i sahi'fede muharrerü' l-e
sami' erbab-ı miyah ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve 
kabul i h avi' şürfit-ı müfsideden ari' bey' -i bat-ı sahi'h-i 
şer' ! ile müvekkil-i mfima i leyh İbrahim Efendi'ye iki yüz 
el l i  guruş semen-i medfü 've makbı1za bey' u ternli'k eyle
diğİrnde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve 
kabul idüp fima ba 'd derun-ı menzi l-i mezkCıra cari nı sf 
masura ma-i lezlz-i mezkı1rda benüro asla ve kat 'a alaka 
ve medhalüm kalmayup müvekki l- i  mfima i leyh İbrahim 
Efendi'nün mülk-i müşterası ve hakk-ı sırfı almışdur di
dükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'i ma vaka'a bi 't-taleb ketb o
lındı. 

Fl 25 Rebi 'u ' l-ahir sene 1 220 [23 Temmuz 1 805] 

ŞühCıdü' i-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 

32314111 Havass-ı refi'a kazası, Başhavuz ile Mevluh 
kemeri arasından Kırkçeşme suyoluna mü/hak Mehmet 
Ağa katmasuyundan müfrez suyun, maliki Şerife Naile 
Hanım tarafından Ali Efendiye satıldığına dair hüccet 
kaydı. 

[Kenarnotu] Kadi All Efendi'nün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkı1r bir buçuk masura 
ma-i lezize malik  olan All Efendi ma-i leziz-i merkürnun 
nısf masurasını ifraz ve semen-i ma ' lı1m ve makbuz hala 
Saray-ı cedid-i hümayfin cerrahbaşıs ı  Hüseyin Efendi'nün 
kaymval idesi Fatıma HatCın'a bey' idüp ancak yedinde bir 
masura ma-i lezizi baki kaldığı i şbu mahalle şerh viri ldi .  

F\' 7 Ca sene 1 220 [3 Ağustos 1 805] 

Mahrniyye-i İstanbul'da Cerrahpaşa kurbmda sakine Şeri
fe Naile Hanım ibnet-i Sal ih Beğ e l-merhum Salih Paşa 
tarafından ber veeh-i ati hususa vekll oldığı zat-ı mfıma 
i leyhayı arifan İbrahim Ağa bin Hüseyin ve diğer İbrahim 
Ağa ibn-i All şehadetleriyle sabit olan el-Hacc Mehmed 
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Arif Ağa bin Mustafa mecl is-i şer'-i şerif-i enverde işbu 323141/lb 
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yüz el l i  guruş seınen-i medfı1 ' ve makbı1za bey ' u temlik -' 
.1 } ' :r < ,- 1 c 'J � 

eylediğinde ol dahi ber veeh-i ınuharrer iştira ve temellük f" 
ve kabul idüp fima ba'd bir buçuk masura ma-i leziz-i 
mezkurda müvekkilem mfıma i leyha Şerlfe Naile Ha-
nnn'un asla ve kat'a alaka ve kat'a alaka ve medhali kal-
mayup müvekkil-i ınılma i leyh All Efend'inün mülk-i 
ınüşterası ve hakk-ı s ırfı olın ışdur di lediği mahallden if-
raz ve murad eylediği ınahallde irca eylesün didükde gıb-
be' t-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi 't-taleb ketb olındı. 

F1 gurre-i Rebl'u' l-ahir sene 1 220 [29 Haziran 1 805] 

Şühudü' I-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Mehmed Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Çavfış Hallfe-i rah-ı ab 

32314112 Halkalı suyundan ifrazla saray-ı cedide bağlı 
suyun bir kısmının, Beyhan Sultan tarafından Veli 
Mahmut Paşa camii yakınında inşa olunan okul çeşme
sine tahsis olunduğuna dair lıüccet kaydı. 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

[Kenarnotu] Beyhan Sultan mektebinün 

İkliletü ' l-muhsanat tacü' l-mestı1rat dergah-ı saltanat-ı se
niyye sipihr-i haşmet iffet ismetlü iffetlü nezahetlü sa'a
detlü Beyhan Sultan aliyyetü' ş-şan hazretlerinün kethu
da-yı ali-kadrieri Devlet-i aliyye-i ebediyyü' l-kariirda 
kethuda-yı viila-şan bi menn-i unvan hazret-i sadr-ı a'zam 
sa'adetlü mekremetlü İbdihlm Efendi hazretlerinün taraf-ı 
meymenet-mahsilslarından takrlre vekil-i şer'lieri Halil 
Efendi ibn-i İbrahim meclis-i şer' -i hatir-i lazımü 't-tev
kTrde bi ' l-vekale takdr-i kelam ve ta'bir- i ani' i-meram i
düp Sultan-ı müşarun i leyha hazretlerinün mahmiyye-i 
İstanbul 'da Mahmud Paşa-yı Veli dimi '  i şerlfı kurbın da 
müceddeden bina ve ihyasına muvaffak oldukları rnek
teb-i şeriflerinde vakı ' çeşme-i latifelerine Saray-ı allleri 
suyından yarım masura ma-i lezlzi teberru ' eyledüklerine 
binilen ma-i lezlz-i mezbı1run mahal l inden kaydı ba'de
'd-derkenar mekteb-i şerif-i mezkilr çeşmesine ale'd-de
vam cari olmak üzre iktiza iden senedi i ' ta olmması mü
vekkilüm ınılma i leyh efendi hazretleri bii takrir lede' l-in
ha sadır buyurılan ferman-i alilerine imtisalen defter-i 
abdan muhrec bir kıt'a derkenarda tafsll ü beyan o lmdığı 
üzre bin yüz yetmiş altı senesi Köpri li sarayı mahalline 
Saray-ı cedld-i amireye diri mlrl Halkalı suyından ta'yln 
ve i cra o l ınan bir masura ma-i lezlz-i mecmı1 ' saray i le 
Sultan-ı müşarun ileyha efendimizün uhdelerinde olmağ
la binilen aleyh ancak bir masura ma-i leziz-i mezk.Urun 
nısf masurasını mekteb-i şeriflerinde vakı '  çeşme-i latlfe 
Valide-i muhteremeleri Adşah Kadın hazretlerinün ruh-ı 
şerlfleriyçün İcra ve ta'yln buyurduklarını müş' ir Haslar 
mahkemesi sicil latma sebt ü kayd ve kıbel-i şer'den 
hüccet i 'ta olmmak meramlarıdur diyü vekil-i mezbı1r 
Halil Efendi ibraz eylediği bir kıt'a takrlr ve defter-i ab
dan muhrec derkenara ba'de'n-nazar vekll-i mezbı1run 
min kül l i '  1-vücilh takrlrine mutabık ve nefsü' 1-ernre mu
viifık bul ındığından ma'ada husus-ı mezbilra vuküf-ı 
tarnınları olan hassa su nazırı tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı rah- ı  abi el-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Sa
ray-ı cedld serbölüği es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa ve 
Sultan Ahmed serbölüği Süleyman Ağa ve Ayasofya ser
bölüği es-Seyyid Isa Ağa ve zeyl-i veslkada muharre
rü ' l-esaml evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri ve sair 
haderne-i riih-ı abilerden her biri minval-i muharrer üzre 
Saray-ı cedld suyından Sultan-ı müşarun i leyha hazretle
rinün Saray-ı alllerine cari Köpri l i  sarayı mahall ine cari 
bir masura sudan nısf masurasını mengene kurbında olan 
Saray-ı alilerine cari suları terazilsinden ifraz ve mekteb-i 
şerlfde kain bina ve ihya huyurdukları çeşme-i l atlfelerine 
İcra ve ta'yln buyurmışlardur diyü her biri haber virmele
riyle hıfzen l i ' l-makal işbu veslka-i enlka ketb ve li ec
l i ' s-sened Sultan-ı müşarun i leyha efendimüz hazretleri-
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nün yed-i kerimanelerine i 'ta ol ındı .  
Fı 3 Cumade' l -evvel sene 1 220 [30 Temmuz 1 805] 

Şühudü · I-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rab-ı ab 
El-Hacc Mehmed Arif Kethuda-yı rab-ı ab 
Es-Seyyid Mehmed Reşid Serbölük-i Saray-ı cedid 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Laleli 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Salih Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
İbrahim Çavfış Hallfe-i rah-ı ab 

323/4211 Havass-ı refi'a kazası, Başhavuz ile Mevluh 
kemeri arasından Kırkçeşme suyoluna mü/hak Mehmet 
Ağa katmasuyundan müfrez suyun, maliki Ali Efendi 
tarafindan Fatma Hatuna, Sultan Ahmet Camii yakı
nındaki Bakırkapı mesleğinden ifrazla, Güngörmez ma
hallesindeki eve bağiatmak üzere satıldığına dair hüccet 
kaydı. 

[Kenarnotu] Cerrahbaşı zevcesinün Başhavzdan 

[Derkenar] DerOn-ı derkenarda mezkı1r n ısf masura ma-i 
lezlze mutasarrifesi fevt ve Aişe Hatı1n'un mülk-i mevrfısı 
o ldığı abkamını  havl mufassal hüccet i 'ta ol ındı . 

Fı 1 7  C sene 1 233 [24 Nisan 1 8 1 8] 

Daru' s-saltanati ' 1-al i yy e Kostantıniyye el-mahmiyyede 
ve havallsinde olan çeşmeha vü menazi l ve mahal l-i sıli
reye cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuyfıdatı Haslar 
mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i le
zize dair iktiza iden hücec-i şer' iyyeler erbab-ı miyah ih
bar ve ma'rifetleriyle mahkeme-i mezburede tahrir ü tern
bir ol ınup mehakim-i sairede tahrir ü temhir olmmak ba 
emr-i all memnfı '  oldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığına 
binaen zikri ati ma-i leziz mahall ine el-yevm . cari ve 
mevcfıd oldığı zeyl-i sahifede masturu ' I -esami hazırı1n 
olan erbab-ı miyah ihbarlarıyla lede'ş-şer' i ' l-enver zahir 
ve müte 'ayyin oldukdan sonra zikri ati ma-i I ezizün ına
l iki olan fahru ' l-kuzat All Efendi bin Abdurrahman tara
fından ber veeh-i ati bey ' i  ikrar ve i 'ta-i hüccete vekll ol
dığı Süleyman Ağa bin Mehmed Emin ve İbrahim Ağa 
ibn-i Hüseyin şehadetleriyle sabit olan el-Hacc Mehmed 
Arif Ağa b in İbn1him mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tev
kTrde hala Enderı1n-ı hümayı1n cerrahbaşısı umdetü' 1-e
mas i l  ve' l-akran zübdetü' l-emacid ve' l-a'yan Hüseyin E
fendi'nün kayınvalideleri olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun 

3 1 9  

323/42/la 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

hafizesi fahru' l-muhadderat Fatıma Hatiln ibnet-i Abdul
lah tarafından zikri ati husilsı tasdika vekil-i mürseli olan 
Hassa-i hümayiln cerrahiarından İbrahim Efendi bin 
Mahmud mahzarında bi ' l-vekale ikrar ve takrir-i kelam i 
düp müvekkilüm mezbilr Al i  Efendi işbu sene-i müba
reke Rebl'u' l-ahir'i gurresi tar'ihiyle müverrah bir kıt'a 
mübaya'a hüccetinde tafsil ü beyan al ındığı o l ındığı•ı üz
re asrında Vekil-i harc Mehmed Ağa Havass-ı refı'a ka
zasında Başhavz ve Malova kemeri beyninde kimesne
nün mülki olmayan mevzı ' - ı  halide hafr ve abar-ı mü
te 'addide ve tahte' l -arz !ağın ü kanavat i le  cem' u tahsil 
ve ol mevzı 'a karib Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
Kırkçeşme suyı yolına bi izn i ' l-müteve l ll i lhak u idrac it- · 
dürdiği suyıının hakk-ı mecrasından ma'ada mevcild ve 
cari olan dört buçuk masura suyından müfrez bir buçuk 
masura ma-i lezlzün malik i  olan Abbas Efendi ma-i le
zlz-i merkümı lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen 
h issesine tebe' iyyetle Dergah-ı ali kapucıbaşı larından o
lup Erzurum val i si Salih Paşa'ya bey' idüp ol dahi 
intikal-i dar-ı beka eyledükde ma-i lezlz-i merküm hasren 
varisi sulbl oğlı Salih Beğ'e ba'de' l-mevrils ol dahi bin 
yüz doksan sekiz senesi fevt oldukda ma-i lezlz-i mer
küm hasren varisesi sulbiyye kerimesi Şerife Naile Ha
nım'a intikal eyledükde ol dahi i rsen malike aldığı bir bu
çuk masura ma-i lezlz-i merkümı semen-i ma'h1m bana 
bey ' u temllk i tmişidi hala ben dahi ber veeh-i muharrer 
şiraen mal ik oldığum bir buçuk masura ma-i lezlz-i mer
kürnun nı sf masurasını erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz 
ve lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen hissesine te
be ' iyyetle tarafeynden icab ve kabilli havl şürilt-ı müfsi
deden ari bey '-i bat-ı sahih-i şer'i i le müvekkile-i milma 
i leyha Fatıma Hatun'a iki yüz otuz guruş semen-i medfil' 
ve makbı1za bey ' u temllk eylediğİrnde ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temel lük ve kabili eylediğİnden sonra 
ma-i lezlz-i merkümı Sultan Ahmed cami'- i  şerifı kurbın
da Bakırkapu nam meslekden erbab-ı miyah ma'rifetle
riyle ifraz ve kurşun borı ferşiyle Güngörmez mahallesin
de Kanlı mescid karşusında hanesine İcra ve ta'yln ve 
tahsis itmeğle fıma ba'd nısf masura ma-i lezlz-i mer
kürnda veehen rnine' l-vücı1h ve sebeben mine' I-esbab be
nüm alaka ve medhalüm kalmayup lağm ü kanavatı ndan 
mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe'iyyetle müvekkile-i 
muma i leyha Fatıma Hatı1n'un mülk-i müşteriisı ve hakk-ı 
sırfı almışdur keyfema yeşa' ve haysü ma yalıtar muta
sarrıfe olsun didi didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'l ma hüve
' 1-vakı ' bi ' t-taleb ketb alındı . 

F1 2 Cumade' l-evvel sene 1 220 [29 Temmuz 1 805] 

Şühudü, t-hat : 
Sabıkün 

62 "olındığın" mükerrerdir. 
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32314212 Havass-ı refi'a kazası, Uzuncaova mevkiinden 
Sultan Süleyman suyoluna mü/hak Kıblelizade Mehmet �"'� 
Bey katmasuyundan müfrez suyun, maliki Seyfullah A- '::;:_ ':.. · 
ğa tarafından Ahmet Ağaya satıldığına dair hüccet kay- � ';, 

32314212a 

d 
•' \ ://' · . . . . ' . - . . . ı. \·;: . .  , ·  ,-''. · · �""':'"' li.- I"";"J ; , ,.,"Ç,;.(; ::J?.-:.J:"'�_.I;,;.,� 

[Kenarnotu] Val ide Kethudası biraderinün Uzuncaova 

[Der kenar] Derün- ı  hüccetde muharrer nı sf masura ma-i 
lezize Gelibolı a'yanı Hasan Beğ şiraen mal ik oldığını 
müş' ir yedine hüccet i 'ta olındı . 

Fi 29 B sene 1 227 [8 Ağustos 1 8 1 2] 

Mahmiyye-i İstanbul'da Süleymaniyye cami ' -i şerifı kur
bında Molla Gürani mahallesinde sakin Seyful lah Ağa 
bin Abdurrahman tarafından ber veeh-i ati hususa vekll 
oldığı es-Seyyid İsa Ağa bin Ali ve es-Seyyid Mehmed 
bin Ahmed şehadetleriyle sabit olan ei-Hacc İbrahim Ağa 
bin Osman mec lis-i şer' - i  hatir- i lazımü 't-tevkTrde devlet
lü inayetlü Valide Sultan al iyyetü'ş-şan efendimiz hazret
lerinün kethuda-yı ali-kadrieri inayetlü atı1fetlü Yusuf 
Ağa hazretlerinün biraderleri işbu kitab-ı sıhhat-ni sabun 
hafızı sa'adetlü Ahmed Ağa taraf-ı bah iri' ş-şereflerinden 
zikri cal husCısı tasdika vekil-i mürseli Mehmed Arif E
fendi bin Mehmed Sa'id Efendi mahzarında bi ' l-vekale 
ikriir ve takri'r-i kelam idüp müvekkilüm mezbur Seyful
lah Ağa'nun yedinde olup tarih-i kitab senesi Muharre
mü' l-haram'ınun on birinci güni tarihiyle müverraha bir 
kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsil ü beyan olmdığı üzre as
rında Tersane emini Kıblelizade Mehmed Beğ hayatında 
Havass-ı refi'a  kazasında Uzuncaova dimeğle arif ma
hallde Sultan kethudası Mehmed Paşa suyı mukabelesin
de kendi mal ıyla dokuz aded baca hafr ve tahte' l -arz 
lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği suyını ol mev
zı ' a  karib Sultan Süleyman Han hazretlerinün cami'- i  şe
ri'fı suyı yol ına bi izn i ' l-mütevelll i lhak u idrac olman bir 
buçuk masura suyınun nısf masurası taraf-ı vakfa hakk-ı 
mecrii alıkonılup bakT kalan bir masura suyından müfrez 
lağm ü kanavatından dahi mikdar-ı mu 'ayyen h issesine 
tebe ' iyyetle nısf masurasına tedavül ü eyadi ile mal ik o
lan mahmiyye-i mezbı1rede Nı1r1 Dede mahallesi ahallsin
den Mevkufat kalemi hallfe[si] Hafız Mehmed Efen
di'nün veresesi Tophane nazırı Ya'küb Efendi'ye nısf ma
sura ma-i leziz-i mezkCırı bey' u temlik idüp ınılma i leyh 
Ya'küb Efendi dahi müvekkilüm muma i leyh Seyfu llah 
Ağa'ya bey' u temllk idüp ol dahi salifü ' z-zikr Molla Gü
rani mahallesinde kain menzi l derCınına ta'yln ve icra it
meksizin bey' murad itmeğle ma-i lezlzün bey ' i  erbab-ı 
miyahun i hbarlarıyla Haslar mahkemesinde tahrir olm
ması ba hatt-ı hümayCın şürCıt-ı mer' iyyesinden oldığına 
binaen zikr ol ınan nısf masura ma-i lezlz mahallinde 
mevcı1d ve cari oldığı zeyl-i veslkada muharrerü' l-esarn1 
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323/4212b 

İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZIZ DEFTERLERİ 

erbab-ı miyah ihbarlarıyla n ısf masura ma-i lezi'z-i 
mezkfırı !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle tarafeynden Icab 
ve kabfıli havl şürfıt-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı sahlh-i 
şer'! i le altı yüz guruş semen-i medffı' ve makbüza mü
vekkil-i mfıma i leyh Ahmed Ağa hazretlerine bey' u 
temllk ve veeh-i layıkı üzre teslim eylediğinde ol dahi ber 
veeh-i muharrer iştira ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 
kabul eyledüklerinden sonra fima ba'd zikr ol ınan nısf 
masura ma-i lezlzde müvekki lüm Seyful lah Ağa'nun asla 
ve kat 'a alaka ve medhali kalmayup !ağın ü kanavatma 
tebe ' iyyetle müvekkil- i ınılma i leyh Ahmed Ağa'nun 
mülk-i müşteriilan olmışdur di ledükleri mahal lden ifraz 
ve muradları oldığı mahal lde icra eylesünler didükde gıb
be' t-tasdlkı- ' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb olındı .  

F1 6 Cumade' l -Ula sene 1 220 [2 Ağustos 1 805) 

Şühfıdü ' I-haı : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Mehmed Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Mehmed Reşld Serbölük-i Saray-ı cedld 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Hasan Halife Haderne-i Süleymaniyye 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 
ve gayruhum 

323/4311 Havass-ı refi'a kazası, Çavuş köyü yakının
daki Güzelcekemer ile Söğütlüçeşme arasından mü/hak 
Osman Ağa katmasuyundan müfrez suyun, maliki Şaki
re Hatun tarafindan Avanis zımmiye, Çadırcı Ahmet 
Çelebi malıal/esindeki eve bağiatmak üzere satıldığına 
dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Dülbendci Avanis 

[Derkenar] Hüccet-i mezkfırde hata vakı '  olmağla sıh
hati üzre kayd ol ındı . 

Mahmiyye-i İstanbul'da Ma'cuncı kurbında sakine Şakire 
Hatlin ibnet-i Karaağaçi t  Mustafa tarafından ber veeh-i 
ati husfısda vekll oldığı Mehmed Arif Efendi bin Süley
man ve Süleyman Ağa bin Mehmed şehadetleriyle sabit 
olan Alemdar Osman Ağa bin Hüseyin mecl is-i şer'-i şe
rif-i enverde işbu has ı lı ' r-raklm Çadırcı Ahmed Çelebi 
mahallesi mütemekkinlerinden Dülbende i A vanis veled-i 
Mardıros zimml muvacehesinde bi ' l -vekale ikrar ve tak
rir-i kelam idüp müvekkilem mezburenün yedinde olup 
bin yüz kırk altı senesi tarihiyle müverrah sicil latdan 
muhrec bir kıt 'a hüccetde tafsll ü beyan ol ındığı üzre 
medine-i Eyyub el-Ensarl'de All Paşa-yı Cedld mahalle
sinde sakin iken bundan akdem vefat iden hassa haseki
lerinden Karaağaçi t  Mustafa Ağa menzilinde İcra içün iş-



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

tira eylediği Havass-ı refi'a kazasında Çavuş karyesi kur
bında Güzelcekemer i le Söğüdl idere beyninde Su nazırı 
el-Hacc Osman Ağa hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le 
cem' eylediği suyından müfrez n ısf masura ma-i lezizi 
menzi line ta'y!n ve İcra idüp ba'dehu fevt oldukda oğlı 
All Ağa'ya ba'de' l-mevrus ol dahi fevt o ldukda nısf ma
sura ma-i leziz-i mezkur sulbiyye kızı ve hasren varisesi 
müvekki lem mezbure Şakire Hatun'a ba'de' l-mevrı1s mü
vekkilem mezbı1re dahi zirnıni-i mersı1m A vanis zirnıniye 
bey' murad itmeğle ma-i lezlze dair hücec-i şer' iyyeler 
erbab-ı miyah ma ' rifetleriyle Haslar mahkemesinden 
gayrı mehakimde tahrlr ü temhlr a lınmayup mahkeme-i 
mezbı1rede tahrlr ü terrıh!r ol ın mak şürut-ı mer' iyyesin
den oldığına binaen nısf masura ma-i lezlz-i mezkurı 
tarafeynden Icab ve kabuli havl şürut-ı müfsideden an 
bey '-i bat-ı sahih-i şer'i ile mersum Avanis zirnıniye iki 
yüz yetmiş guruşa bey' u temllk idüp ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temel lük ve kabul eylediğİnden sonra 
semeni olan meblağ-ı merküm iki yüz yetmiş guruşı 
müvekki lem mezbure Şakire Hatun'un mersum Avanis 
zirnıniye deyni olan iki yüz yetmiş  guruşına takas ve 
mahsub eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer mukase 
ve kabul idüp fima ba'd nısf masura [ma-i leziz-i ]  mez
kfırda müvekki lem mezbure Şakire Hatun'un asla ve kat'a 
alaka ve medhal i kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iy
yetle mersı1m A van is zimmlnün mülk-i müşteriisı olmış
dur nısf masura ma-i lez!z-i mezkurı salifli 'z-zikr Çadırcı 
Ahmed Çelebi mahallesinde vakı mutasarrıf oldığı men
zil ine icra murad itmeğle menzil-i mezbı1ra icrasiyçün 
emr-i alişan sadır olur ise icra eyleyesün didükde gıbbe
't-tasdlkı'ş-şer'l ma vaka'a b i ' t-taleb ketb olındı. 

Fı 1 0  Cumade' l-evvel sene 1 220 [6 Ağustos 1 805] 

Şühudü' I-hiil : 
Sabıkün 

32314312 Havass-ı refi'a kazası, Çavuş köyü yakının
daki Güzelcekemer ile Söğütlüçeşme arasından müllıak 
Osman Ağa katmasuyundan müfrez suyun, maliki Şaki
re Hatun tarafindan Avanis zımmiye satıldığına dair 
hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Dülbendci Avanis zimminün karye-i Ce
beci 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
1ez1z-i mezkfırı Kuyumcı Arseni ziınmlye bey' eylediğini 
müş' ir yedine hüccet virilüp bu takdirce işbu hüccet kül
l iyyen tehi ve battala keşide kıl ındığı bu mahal le şerh 
viri ldi . 

Fl 23 Şa'ban sene 1 226 [ 1 2  Eylül 1 8 1  1 ]  
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324 İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

Medine-i Hazret-i Eba Eyyı1b e l-Ensarl radıya anhu Rab
buhü' l-Biirl'de All Paşa-yı cedld mahal lesinde viikı ' bir 
bab menzil derunına cari zikri iitl ma-i l ezlzün ma-i lezi
zün'3 miilikesi olup mahmiyye-i İstanbul'da Ma'cı1ncı kur
bında sakine Şiikire Hiitun ibnet-i All Ağa ibn-i Karaa
ğaçl ı  Haseki Mustafa Ağa tarafından ber veeh-i ati hu
susda vekil aldığı zat- ı mezbureyi arifiin es-Seyyid Meh
med Arif Ağa bin All ve İbrahim Efendi bin Salih şe
hiidetleriyle sabit olan Alemdar bin Ali mecl is-i şer'-i 
şerif-i enverde işbu has ı l ı ' r-rakTm Dülbendci Avanis ve
led-i Mardıros nam zimml muvacehesinde bi' l-vekale 
ikrar ve takrir-i kelam idüp müvekkilem mezbı1renün ye
dinde olup bin yüz kırk altı senesi Rebi' u ' l-evvel 'inün al
tıncı güni tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccet muhrec-i 
defter-i abdan kezalik muhrec derkenar mantuklarınca sa
l ifü ' z-zikr Ali Paşa-yı Cedid mahal lesinde kain menzil - i  
mezbur derunına cari ma-i lezizün menba' ı olup Havass-ı 
refı'a kazasına tabi ' Çavuş karyesi ve Güzelcekemer bey
ninde Söğütlidere nam mevzı 'da Su nazırı el-Hacc Os
man kendi mal ıyla hafr ve tahte ' l-arz !ağın ü kanavat i le 
cem' u tahsil itdürdiği suyını ol mevzı 'a  karib kemer-i 
mezbur suyı yolına bi izn i ' l-mütevel ll i lhak u idriic eyle
diği suyından müfrez nısf masura ma-i lezizi mezbı1r 
Karaağaçi t  Mustafa Haseki menzi l-i mezbı1r i le Mustafa 
Ağa bin Hasan nam kirnesne semen-i ma' luma iştira idüp 
ol dahi fevt oldukda menzil- i  mezbur ile nısf masura ma-i 
lezlz-i mezbur oğl ı ve hasren varis-i vahidi All Ağa'ya 
mevrus olup ol dahi fevt oldukda sulbiyye keblre kızı ve 
hasren varisi validesi müvekki lem mezbure Şakire Ha
tı1n'a ba'de' l-mevrus müvekki lem mezbure Şakire Ha
tun'a dahi ancak nı sf masura ma-i lezlz-i mezkurı !ağın ü 
kanavatma tebe' iyyetle bey' murad itmeğle Astane-i aliy
ye ve mahall-i saireye cereyan iden sularun bey' u şira ve 
iktiza iden senediltı erbab-ı miyah ma'rifetleriyle Haslar 
mahkemesinde tahrir ü temhir olmması bii emr-i ali men
nu' aldığı şürut-ı mer' iyyesinden o ldığına binaen halen 
Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  
Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Mehmed Arif ve Katib-i 
rah-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl-i vesikada muharrerü
' 1-esarnl evkaf-ı seliitin-i mazıyye serbölükleri vesair ha
deme rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden I
cab ve kabuli havi şürut-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı sa
hlh-i şer'! i le nısf masura ma-i l eziz-i mezkurı müsl ime 
bey' i tmek üzre iki yüz yetmiş guruşa mersum A van is 
zirnıniye bey ' u temlik eylediğinde ol dahi ber veeh-i mu
harrer iştirii ve temel lük ve kabul idüp semeni olan meb
lağ-ı mezbur iki yüz yetmiş guruşı mersum Avanis zim
rnlye deyni olan iki yüz yetmiş guruşa takas ve mahsı1b 
eylediğinde ol dahi mukas ve kabul idüp fıma ba'd nısf 

63 "ma-i lezlzün" mükerrerdir. 
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masura ma-i leziz-i mezkurda müvekkilem mezbi'ıre Şa
kire Hatun'un asla ve kat 'a  alaka ve medhali kalmayup 
mersum A vanis zimrninün mülk-i müşteriisı almışdur di
dükde gıbbe't-tasdikı 'ş-şer'l ma vaka'a bi't-taleb ketb o
l ındı. 

Fi 1 0  Cumade' l-evvel sene 1 220 [6 Ağustos 1 805] 
Şühudü ' I-hal : 
Sabıkün 

323/4313 Havass-ı refi'a kazası, Hasköy kasabası, Hacı 
Malımut malıal/esindeki Balıkçı Süleyman, İbralıim ve 
Melımet'e ait eve zararı olan Sarraf Mığırdıc ve Kazar 
Nikos'un tasarrufundaki Şelıit Me/ımet Paşa vakfı suyu 
ile ilgili Jıususta taraflar arasında sul/ı Jıasıl olundu
ğuna dair Jıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Sarraflarun ma-i lezlz İcrasına izn 
Havass-ı refi'a kazasına muzil.fe kasaba-i Hasköy'de Süd
lice nam mahallde el-Hacc Mahmud mahallesinde vakı' 
zikri ati menzilün mutasarrıfları Balıket Süleyman ve İb- 'p;_;/�,;;);:.,
rahim ve Mehmed evliid-ı All mecl is-i şer'- i  şerif-i enver- · · 
de işbu ba' isü' s-sifr Sarraf Mıgırdiç veled-i Kalbos ve 
Kazar Nikos veled-i Serkiz nam zirnınller taraflarından 
ber veeh-i ati hususı tasdlka vekil-i mürsel leri Acı Serkiz 
veled-i Agob nam zimrni muvacehesinde her biri ikrar ve 
takrlr-i kelam idüp müvekkilan-ı mersuman Mıgırdiç ve 
Nikos zirnınller mahall-i mezbGrede vakı' bi' l-icareteyn 
mutasarrıf oldukları menzil lerine icra içün merhum Şehld 
Mehmed Paşa vakfından Karaağaç nam mahallde kain 
lağm ü kanavat i le cem' u tahsil al ınan ma-i lezizde 
bi ' l -icareteyn mutasarrıf oldukları nlm masura ma-i lezlzi 
menzil lerine icra murad eyledüklerinde bizüm mutasarrıf 
aldığımuz bir bab vakf menzil deri'ınından izn ve ica-
zetimüz olmaksızın kanavat ferş ve ma-i mezburı mürtır 
itdürdüklerinde bizüm menzi l imize zarar-ı şerisi olmağla 
bundan akdem müvekkilan-ı mersGmandan zarar-ı şer' lsi-
ni da'va sadedinde olmuşduk el-haletü hazihi beynimüz-
de muslihin tavassut idüp bizi da'va-yı mezkureınüzden 
üç yüz guruş üzerine inşa-i akd-i sulh itdüklerinde biz da-
hi sulh-ı ınezkGrı ba'de' l-kabul bedel-i sulh-ı mezkGr üç 
yüz guruşı her biriınüz bi kadri ' I-lıass müvekkilan-ı mer-
suman Mığırdiç ve Nikos ziınınller yedierinden bi 't-te-
mam ve' l-kemal ahz ü kabz eyledük husus- ı mezbi'ıra ve 
ma-i ınezbura ferş eyledükleri kanavat ve sandıkların ı  
menzil-i ınezkura eylediği zararına ınüte'all ıka amme-i 
da'vadan müvekki lan- ı  mersGınan Mığırdiç ve Nikos 
zimmilerün zimmetlerini ihra-i amın i le ihra vü iskat ey
lediğiınüzde anlar dahi ber veeh-i muharrer ihra-i mezku-
reınizi kabul eyledi ler didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma 
vaka'a bi ' t-taleb ketb al ındı .  

Fi 8 Cumil.de' l-Cıla sene 1 220 [4 Ağustos I 805] 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

Şühudü' I-hal : 
İmam es-Seyyid MahmUd Efendi 
Süleyman Çelebi 
Mehmed Arif Efendi 
Es-Seyyid Hafız Mustafa Efendi 

32314411 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyü yakının
daki Hasbalıçe mevkiinden Kırkçeşme suyoluna mül
lıak Sıtkı Paşa katmasuyundan müfrez suyun, maliki 
Melımet Refl tarafindan Melımet Sait Ağaya, Aksaray 
yakınındaki Yusuf Paşa okulu üzerindeki Nerdübanlı 
camii köşesine yapılacak olan meslekten ifrazla, Murat 
Paşa camii karşısındaki eve bağfatmak üzere satıldığına 
dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Mehmed Ağa'nun karye-i Cebeci 

Astane-i aliyye ve mahall- i  saireye cereyan iden bi
' I -cümle sularun bey' u şira vesair iktiza iden hücec-i 
şer' iyyeleri hassa su nazırı ve bölükbaşı ları ihbar ve ma'
rifetleriyle Haslar mahkemesinden tahrlr ü temhir olm
ması ba hatt-ı hümayfın şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığına 
binaen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa 
tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc 
Mehmed Arif Ağa ve zeyl-i veslkada muharrerü' l-esami 
evkaf-ı se latın-i mazıyye serbölükleri vesair haderne-i 
rah-ı abiler ihbarlarıyla zikri ati ma-i lezlzün el-yevm 
mal iki olan hacegan-ı Divan-ı hümayfından hala Bağdad 
kapu kethudası Giridi Mehmed Refi' Efendi ibn-i Ali E
fendi tarafından ber veeh-i ati husfısda vekll oldığı Mus
tafa Ağa bin Mustafa ve İbrahim bin Hüseyin şehiidetle
riyle sabit olan ÇOkadar All Ağa bin Ahmed mecl is-i 
şer'-i şerif-i enverde hala Isparta mütesel l imi işbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun hiifızı fahru ' 1-eşbah es-Seyyid Me h med 
Sa'ld Ağa ibn-i Karakethuda es-Seyyid Mehmed Ağa 
tarafından ber veeh-i ati husfısı tasdlka vekil-i mürseli 
ÇOkadar Hiifız Abdi Efendi ibn-i Mehmed mahzarında 
b i ' l-vekale ikrar ve takrir-i kelam idüp müvekki lüm mO
ma i leyhün yedinde olup bin iki yüz on yedi senesi Cu
made' l-ahire'sinün on üçünci gün i  tarihiyle müverrah bir 
kıt'a hüccetde tafsll ü beyan olmdığı üzre asrında SıdkT 
Paşa Havass-ı refı'a kazasına tab i '  Cebeci karyesi kurbın
da Hasbağçe nam mevzı'da kendi mal ıyla hafr ve tah
te' I-arz !ağın ü kanavat i le cem' u tahsll itdürdiği suyı ol 
mevzı'a karlb Kırkçeşme suyı yol ına b i  izn i ' l-mütevelll 
i lhak u idrac ol ınan iki masura ma-i l ezizden müfrez bir 
masura suyı müvekki lüm ınfıma i leyh Mehmed Refi' 
Efendi malik iken bey' muriid eylerliğine binilen bir ma
sura ma-i Iezlz-i mezkfırun nısf masurasını erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle ikrar ve !ağın ü kanavatma tebe ' iyyetle 
tarafeynden Icab ve kabfıli havl şürfıt-ı müfsideden ari 
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bey '-i bat-ı sahlh-i şer'! ile müvekki lüm ınılma i leyh 
es-Seyyid Mehmed Ağa'ya üç yüz e l l i  guruş serneo-i 
medfı1' ve makbüza bey ' u teml!k eylediğinde ol dahi ber 
veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp nısf ma
sura ma-i l ez!z-i mezkurda müvekkilüm muma i leyh 
Mehmed Refi' Efendi 'nün asla ve kat'a alaka ve medhali 
kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle müvekkil- i mu
ma ileyh es-Seyyid Mehmed Ağa'nun mülk-i müştedisı 
olmışdur didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l vekil-i mezbur 
Hafız Abdi Ağa mecl is-i şer'de takrir-i kelam idüp muma 
ileyh Mehmed Sa'id Ağa şidien malik oldığı nısf masura 
ma-i leziz-i mezkurı mahmiyye-i İstanbul'da Aksaray 
kurbında Yusuf Paşa'nun mekteb-i şerifı tahtında Ner[di]
banl ı  cami '- i  şerifı köşesinde vakı ' Çiftemaslak tarafında 
müceddeden vaz' olmacak meslekden ifraz ve Murad Pa
şa cami '  -i şerlfı mukabelesinde vakı' mutasarrıf oldukları 
Koca sekbanbaşı hanesi dimeğle arif menzi l  der(ınına ta'
yln ve i cra itmişlerdür didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer' i ma 
vaka'a bi ' t-taleb ketb olındı. 

Fı 2 Cumade' l -ahire sene 1 220 [28 Ağustos I 805] 

Şühudü' l-hal : 
Sabıkün 

323/4412 Havass-ı refi'a kazası, Orta Belgrat köyünde, 
Uzun tarla mevkiinden Çiftehavuz su yoluna mülhak ve /x-. � � i' 

J 
,.:� _,). p ,.).l.ı A / '·' , 

. 
-
. , 

. 
.;,. 

Molla Şerif malıal/esindeki arsaya bağlı katmasudan : .f;!J i ? '  ' . • /  . .  _c· :-=- � J "ı-: ! 
müfrez suyun, maliki Serrac Mehmet Ağa tarafindan � ,  " ·.-'_ ,�� ... -' -·>· ., .J J/ _. J� �;.,-�_,.; .,-J> 
Mehmet Emin Efendiye satıldığına dair lıüccet kaydı. .:': �i.J ':� J � ı.J/ �J. 1�;.··;:-vj: t /.r'JJ:-'J. · 

[Kenarnotu] Müftizade'nün karye-i Orta Belgrad 

Mahmiyye-i İstanbul'da Kal içeci ler köşki nam mahallde 
Molla Şerif mahallesinde vakı' bir bab menzil arsası de
runma cari zikri ati ma-i lezizün mal iki Serrac el-Hacc 
Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin mec lis-i şer'-i hatir-i lazı
mü' t-tevkTrde hala Saray Sultanı hacesi işbu kitab-ı sıh
hat-nisabun hafızı umdetü' l-müderrisini ' l-kiram ( . . .  ) 
Müftlzade es-Seyyid Mehmed Emin Efendi ibn-i es-Sey
yid Halil mahzarında ikrar ve takrir-i kelam idüp işbu 
yedimde olan bin iki yüz on altı senesi Rebi'u ' l -evvel'ün 
yiğirmi yedinci güni tarih iyle müverrah bir kıt 'a hüccetde 
tafsil ü beyan olmdığı üzre Havass-ı refı'a kazasına tab i '  
Orta Belgrad karyesi s ınurı dahi l inde Çiftehavz yanında 
Uzun tarlabaşı dimeğle arif mevzı ' da kadimden hafr ve 
tahte' l-arz !ağın ü kanavat i le cem' u tahsil ol ınan ma-i 
leziz mahall- i  merküma karlb Çiftehavz yol ına bi izni
' 1-mütevel ll i lhak u idrac olınan sudan müfrez nısf ma
sura ma-i lezize malik olan Yazıcı İbrahim Paşa hazret
leri mahmiyye-i mezbureye dahi l  oldukda salifü '  z-zikr 
menzil arsasına ta'yin ve icra itdürdükden sonra müşarun 

�) '/ :r-�: � 1)! �V�_. ; '  ; .-.1 j.; 17 :.i [i. .. :..F- j 
-:h'; i/J;�:,..',/;, ( }.IJ _,.��;-=.1 ' ./  1 J.:> wO,...:.J' j 1 ' /  i ' � • .. <o , I.I'J 1 • · . . . · , . . /, , , ; � .. :.,-: �J,ı r:-..; ı.r�,/ ,_ 't>'  ,;� : �- � ;1,., 1 ..ı:ı',.. .. �·.,A . "' .., ., .. .  .. . 

�-::'.;�,>;;.;_,� ; J-:•):1; :.( ��-;--r)/: ' ·j_,� 
• " J� • • • - ·, • • - .  • • • .  
)1> .  w�.r � ,....:." .J t.f.-;--'�-;_,.1� �,P )n 1 t' � ,,.{.6/ 

,_// 1' ;.;J> �--!;���->)!� jr, 1/jiJ_,·_,, ,.·'l�-::-,; ,.;�:.:;.h ( !.:./?� �·�':-'.;;..i • • t • ' • � 1 1 .. ,� . • • 1 • •  1 .... .-o.J.-.; ;' ·?r ! ı) .1 '  e .n J � � �  jJ ,.., J ' -- J' "' .. . .. . �,;_;.> � '7 '..- J .f-,�· � ; ıJ_. , :.JJ�.. ?J� �,,.;� . . (� . . . . . Jf�;_;;/!.:1 ;_.; r,_,  ,;• ).� 1}11: .c! v J: ;.. 
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323/44/2b 
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i leyh hazretleri irtihal-i dar-ı beka itdükde oğulları Mus
tafa Paşa hazretlerine ba'de' l-mevn1s anlar dahi fevt ol
dukda sulbi kebir oğul ları Mehmed Beğ ve İsma'il Beğ 
ve sulb iyye kebire kızı Rukıyye Hanım'a ba'de' l-mevn1s 
anlar dahi nısf masura ma-i leziz-i mezkurı Mehmed 
Tayfür Efendi'ye bey ' idüp ınılma i leyh Tayfür Efendi 
dahi bana bey ' idüp i la haze' l -an yedimde mülküm ve 
arsa-i mezkı1reye cari iken arsa-i mezkı1reler ınılma i leyh 
es-Seyyid Mehmed Emin Efendi'ye bey ' itmemle n ısf 
masura ma-i leziz-i mezkurı dahi bey' murad eylediğİrn
de Astane-i aliyye ve malıall- i  saireye cari ma-i lezize da
ir hücec-i şer' iyyeler Haslar mahkemesinde tahrir o !ın
mak ba hatt-ı hümayun şürut-ı mer' iyyesinden oldığına 
binaen hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafından 
vekil-i müsecceli Kethuda-yı ralı- ı  abi el-Hacc Mehmed 
Arif Ağa ve Katib-i ralı-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl-i 
vesikada muharrerü' l-esami evkaf-ı selatin- i  mazıyye ser
bölükleri vesair haderne-i ralı-ı abiler ihbarlarıyla nısf 
masura ma-i leziz-i mezkurı lağm ü kanavatma tebe' iy
yetle tarafeynden icab ve kabı11 i  havi şürut-ı müfsideden 
ari bey '-i bat-ı sahilı-i şer'! i le ınılma i leyh es-Seyyid 
Mehmed Emin Efendi'ye iki yüz e l l i  guruş semen-i med
fı1 ' ve makbı1za bey ' u temlik eyledükde ol dahi iştira ve 
temel lük ve kabul eylerliğinden sonra fima ba'd arsa-i 
mezkı1reye cari nı sf masura ma-i l ezlz-i mezkurda benüm 
asla ve kat 'a alaka ve medhalüm kalmayup ınılma i leyh 
es-Seyyid Mehmed Emin Efendi'nün mülk-i müşterası ve 
hakk-ı sırfı olmışdur didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'l ma 
vaka'a bi 't-taleb ketb olındı. 

Fi gurre-i Cumade' l-ahire sene 1 220 [27 Ağustos 1 805] 
Şühudü' l -hal : 
Sabıkün 

32314413 Havass-ı refi'a kazası, Kömürcü Belgrat köyü 
yakınındaki Kavak/ıdere mevkiinden Kırkçeşme suyo
luna müllıak ve Hoca Paşa malıal/esindeki eve bağlı 
katmasuyun, maliki Abdurrahman Efendi tarafından 
Melımet Ağa ve Şerife Fatma Hanıma satıldığına dair 
lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Bostancıbaşı Mehmed Ağa ve halilesinün 
Karye-i Kömürci Belgradı 

[Der kenar] İş bu derün-ı hüccetde mastür bir masura 
ma-i lezizün mal ikesi Şerife Fatıma HatCın'un irsen ve şi
raen mal ike oldığı bir masura ma-i leziz kanavatma te
be' iyyetle İzzet Kadın efendimüz hazretlerine beynlerin
de ma' lı1m semen-i medfı1 ' ve makbiiza bey' eylediğini 
müş' ir  şürCıt-ı mer' iyyesine tatbik ile istihkamı havi b ir 
kıt'a hüccet-i şer' iyye i ' ta olmdığı işbu mahalle şerh 
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virildi . 323144/3 
Fi 1 7  C sene 1 233 [24 Nisan 1 8 1 8] .;,�,�,;��./; . , J.r 1 .;�JJ • 

(.":/! ' : e 3.-.,ı..t.(,.,;-tr'·':ı.?,.j�<� .. i ��ti..ı-.}ı.:/.'  ;r . . . . '=" • . . ..... 
Darü' l-hilafeti' l-aliyye Kostantıniyye el-mahrniyyede -(..t,�_...,,..,; ,; .. ,.�:r;·:�-- �:;,,.. .JJ:;,��., Haee Paşa mahallesinde vakı' Kolçak Mustafa Ağa ha- ı.�'; rJ,' .:.:-•f)'� ı,;..�;:, .�;'.'�'../�,�?./'� 
nesi dimeğle arif bir bab menzil derfinına cari zikri ati "'�.:f���-:��-v..-?,,;;.;, · .''; "'�"'.../�t?<' ·� 'ıı 'ty 
ma-i lez'izün maliki umdetü' l-müderrislni ' l-kiram Abdur- _,l.:'-f:rb.:NJ;t'.f":�::;-::;���:'��fi..J 
ralıman Efendi bin Mehmed Emin Efendi tarafından ber r.Pjf...--:� ,fo'"_;,,,_,�;"-' 1: :;'.v' f:.��,.. :�ı. 

. � � � � _ .. . _ . . . � � //..� /•/'· • . , . • �·ıs,.. '("'..J.IJ' u'..J veeh-ı atı hus�s� vekı l �l�ıgı 
.
Huseyın Aga ı

�
bn-ı I�rahım "'�;.��..P'-1-!'�"�'f.:J!.t''i,,;.�,;;� 

ve Mehmed Arıf Efendı ıbn-ı Me
�
hmed Sa'ıd şehadetle- . .., , .. , . . 4:,...;.�d:j.)lı.,t,;-;�.:.��';h·.;!....J- i..J 

riyle sabit olan el-Hiiec Mehmed Arif Ağa ibn-i Mustafa ,ı.-8•!.(�1.";.-; ,.,.i;!-;'"'-'�:::���·,�;,;.,, �/.-j,,j. _,_,;t, 
ı. . ' . h � . ı �  .. , k- d . b k' �b  ı ...f.J�P)4 _,_, "" ... � .... , tJ./ 
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�� -.-,.,. _,r, •  / · './. r.· • 1·' • "" -' 

hat-ni_:a
.
bun hiifızl�r! hal� s�rbostiiniy

�
an�ı hiissa um�e�ü- �;.� vh�· ��ı� ; .. :•<· '!'!:'� . ;J;:���_::. .. .J;,r :,�1:.::: 
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fe Fatıma Hanım taraf-ı bahiri ' ş-şereflerinden zikri cal :..ff:Ph.:._ ��-'""'.h�::/;.. :.�t·�:� �".-:·:�....-. (n��'•{: 
",/�,#/, • • � · ;, , . · · /. 

1' ,. lF..i!U ,  .,.,.,,fi»I...,.,J/J' '�t/.$u-,l' husfisı tasdlka vekil-i mürsel leri Bostan! Hüseyin Ağa bin '1'�- nt,.q,;,..:.; ;.;ı;._,�.,J�':J.J•J �,· -� ;,. . .  , . -· . . :;.s.,.,. ,, 'tl- ,. . . . ""''rJ', ,.. ..,-,.;.� Abdullah muvaeehesinde bi ' l-vekiile ikrar ve takrlr-i ke- ·r..;..;.#:; ;·:; ""'J�t...Jt.ri'J.'•!.- J,;/.:;�J)i�-,. ... �·v�/i: 
l�m .. idüp ı:nüvekkilüm

. 
�ı1�a 

.. 
i leyh �.bdurrahı:nan E!en- 4j-:�-·(? ;.:;�:;::".f�_;�.· .. ,�":.';"�!�-"=;� ".:.:.'�'". · 

dı'nun yedınde o lup bın ıkı yuz on dort senesı Şa'ban'ı- . �"' . · · . ;·. J�,:-:;��:--:'-:-��.....,,·"':''/:•. ' • '... "'-' 
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l ınan bir masura ma-i lezlze tedavül-i eyiidl ile malik olan ı,Pı/ı.;,IJ r 

·--- - -
ınfimii i leyh Kolçak Mustafa Ağa'nun vereseleri lağm ü ·-----· --
kanaviitına tebe' iyyetle müvekkilüm mfima i leyh Abdur-
rahman Efendi'ye bey ' eyledüklerinden sonra müvekki-
lüm mumii i leyh Abdurrahman Efendi dahi müvekkilan-ı 
ınfiınii i leyhaya bey' murad itmeğle bi ' l-cümle ma-i lezl-
ze dair hüeec-i şer'iyyeler hassa su nazırı ve bölükbaşılar 
ihbar ve ma'rifetleriyle Haslar mahkemesinde tahr'ir ve 
ba'de' l-kayd i ' ta o lmması bii hatt-ı hümayfin-ı şev-
ket-makrün şürCıt-ı mer' iyyesinden o ldığına binilen mü-
vekkilüm mı1ma ileyh Abdurrahman Efendi bir masura 
ma-i lezlz-i mezkfirı lağm ü kanavatma tebe' iyyetle hala 
Hassa su nazırı Mustafa Ağa ve Kethuda-yı riih-ı abi 
el-Hace Mehmed Arif ve Katib ralı-ı abi Hüseyin Efendi 
ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esam'i evkaf-ı selatin-i mii-
zıyye serbölükleri vesiiir haderne-i riih-ı abi ler ihbar ve 
ına'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabfili havl şürfit-ı 
mü fs ideden ari bey ' -i bat-ı sahlh-i şer'! ile müvekkilan-ı 
mfima i leyhii hazeriltına semen-i medfı1' ve makbı1za bey ' 
u temllk her veeh-i layıkı üzre tesilm eyledükde anlar 
dahi ber veeh-i meşrfih iştirii ve temel lük ve kabul idüp 
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min ba'd derün-ı menzil- i mezkura cari bir masura ma-i 
leziz-i merktirnda müvekkilüm muma i leyh Aburrahman 
Efendi'nün asla ve kat 'a alaka ve medhali kalmayup mü
vekkilan-ı muma i leyha Mehmed Ağa ve Şerife Fatıma 
Hanım hazretlerinün bi '  I- iştiraki '  s-seviyy mülk-i müşte
riilan ve hakk-ı sarihleri almışdur sa'iidet [ve] ikbal i le 
tasarruf buyursunlar didükde gıbbe't-tasdikı 'ş-şer'i ma 
vaka'a b i ' t-taleb ketb olındı . 

Fi 3 Cumade' l-iihire sene 1 220 [29 Ağustos 1 805] 
Şühudü' I-hai : 

32314511 Havass-ı refi'a kazası, Cimridere mevkiinden 
Sultan Süleyman suyoluna mü/hak Haremeyn-i şeri
feyn vakfina ait Çelebi Ahmet Efendi katmasuyunun, 
mutasarrıjları tarafindan Halil Ağaya, Hasan Paşa ha
nı karşısındaki meslekten ifrazla, Soğan Ağa mahalle
sindeki eve bağiatmak üzere ferağ olunduğuna dair 
hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] İmaret kethudası Viiiide Sultan'ın 

[Derkenar] Es-Seyyid Me h med Emin Efendi ve Sa ' id 
Pertev Efendi'ye bii hüccet bey' olmdığı bu mahalle şerh 
o l ınd ı .  

Fi 29 M sene 1 229 [2 1 Ocak 1 8 1 4] 

Darü' l-hiliifet i ' l-al iyye Kostantıniyye e l-mahmiyyede 
Süleymaniyye cami '- i  şerlfi nezdinde Katib Şemseddin 
mahal lesinde viikı '  Harerneyn-İ şerlfeyn evkafına mülhak 
ashab-ı hayratdan Çelebi Ahmed Efendi nam sahibu
, 1-hayrun evliid-ı eviadına meşrGta vakf müstakıWitından 
lede' l -ahiill ve' l -clriin ma' lumu' l-hudud ve' l-müştemilat 
bir bab menzil arsası ile derunına cari zikri ati ma-i le
zizün bi ' l-icareteyn mutasarrıfı iken bundan akdem vefat 
iden Sağancıbaşı All Ağa ibn-i İsa'nun sulbl keblr oğul
ları olup kendi nefsinden asi ve Mehmed Emin Ağa ve 
sulbiyye keblre kızları Fatıma ve Siiliha ve Rukıyye nam 
hatUnlar taraflarından ber veeh-i ati hususa vekilieri ol
dığı zat- ı mezburatı arifiin Mehmed Sadık Ağa bin Ha111 
ve Hasan Ağa bin Hüseyin şehiidetleriyle sabit olan Ab
dülkadir Ağa mecl is-i şer' - i  şerif- i  enverde devletlü inii
yetlü Viiiide Sultan al iyyetü' ş-şan hazretlerinün imaret 
kethudaları işbu bii' is-i haze' l -kitab Ha111 Ağa bin Ahmed 
tarafından ber veeh-i ati husGsı tasdika vekil-i mürsel i  İs
ma'il Ağa ibn-i Hüseyin mahzarında bi' l-asale ve bi ' l-ve
kale ikrar ve takrir-i keliim idüp işbu yedimüzde olup bin 
iki yüz on iki senesi Cumade' l-evvel'inün dokuzuncı güni 
tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccet mantukınca babamuz 
müteveffa-yı mezburun bi '  1-icareteyn mutasarrıf oldığı 
menzil arsası derunına cari ma-i lezizün menba' ı  olup 
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Havass-ı refı'a kazasında Cimridere nam mahallde vakı '  
vakıf-ı mfımii i leyh Çelebi Ahmed Efendi kendi malıyla 
hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat ile cem' u tahsil it
dürdiği suyını ol mevzı 'a karlb Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün cami '- i  şerlfi suyı yolına bi izn i ' l-mütevelll 
i lhiik u idrac itdürdiği hakk-ı mecradan ma'ada bir ma
sura ve bir buçuk çuvaldız suyını arsa-i mezkılreye ta'yln 
ve icra eylediğİnden sonra arsa-i mezkılre i le ma-i mez
bfırı Haremeynü' ş-şerlfeyn vakfına vakf itdükden sonra 
babamuz müteveffa-yı mezbfır tedavül-i eyiidl i le bii te
messük ve bii hüccet mutasarrıf iken fevt oldukda bir ma
s ura ve bir buçuk çuvaldız ma-i lezlz-i mezkılra has
be' I -ade benüm i le karındaşlamın müvekki l lerüm mezbfı
runa ba'de-' 1- intikal ma-i lezlz-i mezkılrun nısf masura
sını ifraz ve hala Hiissa su nazırı aynü' l-a'yan Mustafa A
ğa tarafından vekil-i müseccel i Kethuda-yı riih-ı abi 
el-Hiicc Mehmed Arif Ağa ve zeyl-i sahlfede muharre
rü ' l-esaınl evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri ihbar ve 
ma' rifetleriyle müvekkil-i ınılma i leyh Halil Ağa'ya yedi 
yüz guruş bedel-i makbfıza feriiğ u tefvlz eylediğimüzde 
ol dahi ber veeh-i muharrer tefevvüz ve kabul idüp nısf 
masura ma-i lezlz-i mezkılrda benüm ve müvekkillerüm 
mezbfırfın Mehmed Emin Ağa ve Fatıma ve Siiliha ve 
Rukıyye hiitfınlarun asla ve kat 'a alaka ve medhallerimüz 
kalmayup müvekkil-i mfımii i leyh Halil Ağa'nun havza-i 
tasarrufı olmışdur didükde gıbbe' t-tasdlkı ' ş-şer'l müvek
kil-i ınılma i leyh Halil Ağa dahi mutasarrıf oldığı nısf 
masura ma-i l ez1z-i mezkfırı Hasan Paşa hanı karşusında 
meslekden ifriiz ve Soğan Ağa mahallesinde vakı' muta
sarrıf oldığı menzile ta'yln ve icra itmeğİn ma vaka'a 
bi 't-taleb ketb olındı . 

Fı l l  Cumade' l-ahire sene 1 220 [6 Eylül 1 805] 

Şüiıfıdü' I-hai : 
Mustafa Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
El-Hiicc Mehmed Arif Kethuda-yı riih-ı ab 
Es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa Serbölük-i Saray-ı cedld 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 
ve gayruhum 

323/4512 Küçükköy'den Setbaşı mevkiine kadar zelze
lede bozulan suyollarının tamiri ile Yıldırım Beyazıt 
vakftna ait olarak lıasıl olacak sudan bir kısmının Meh
met Sali/ı Efendi tarafindan, Yeni/ı amam yakınında, Si
nan Paşa camii karşısında inşa olunan Sait Melımet E
fendi medresesi ile caddedeki çeşmeye bağiatılmasına 
dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Şeyhülislam Mehmed Sillif Efendi'nün 

Hala Devlet-i aliyye ebediyyü' l-istimrarda revnak-efzii-yı 
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celil fetva ve piraye-i ferma-ı erike fazi ü takva olup işbu 
kitab-ı sıhhat-nisab yed-i kerimanelerine vusul i le 
şeref-yab olan Sultan i '  1-ulema' i '  1 -izam burhanü' 1 -fudala
i ' l-fiham alameti ' l-enam şeyh-i meşayih i ' l-islam devletlü 
inayetlü semahatlü atufetlü mekremetlü Ahmed Sa 'id 
Efendi hazretlerinün taraf-ı bahiri ' ş-şereflerinden zikri ati 
[husus-ı] meymenet-mahsı1slarını takrire vekaletleri 
şerefiyle kam-yab aldığı Katib-i müşahede es-Seyyid Ha
san Efendi bin es-Seyyid el-Hacc Ali ve Kasım Paşa ca
bisi el-Hacc Mustafa Efendi ibn-i el-Hacc Ahmed ihbar
larıyla mütehakkık olan Rı1znamçeci Mustafa Efendi bin 
Nureddin mecl is-i şer'-i şerif-i enverde zikri ati vakfun 
mütevel lisi olup İstanbul payesiyle tekrim o lman a' lemü
' 1 -u lemai ' l -kiram efdalü ' l-fudala' l-fiham mahdumu' l-e 'a
zim ve' l -ekabir varisu ' s-sadareti kabiren an kabir dev
letlü faziletlü inayetlü Mehmed Salih Efendi hazretleri ta
raf-ı bahiri' ş-şereflerinden zikri ati hususa vekil-i müsec
cel-i şer'lieri Uskumrı cabisi Mustafa Efendi bin Abdul
lah hazır aldığı halde bi ' l -vekale takrir-i kelam ve ta'bir- i 
ani ' I-meram idüp cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum 
ve mağfıret-nişan Sultan Bayezid Han-ı Veli tabe serahu 
hazretlerinün İstanbul'da vakı '  evkaf- ı  celilelerine mah
sus olup haric-i surda Küçükköy'den yukarı Seddbaşı di
meğle ma'rı1f vakıf-ı müşarun i leyhün kendi zemanla
rında abar-ı müte'addidede cem' u tedarik ve mücedde
den hafr ve i 'mal olman ana lağmları müddet-i vılfireden 
berü harab ve mu'attal ve tarik-ı mezkı1ra cereyan iden 
sular kül l iyen münkat ı '  aldığından ına'ada katma aslııl
bınun dahi suları bivech telef ü iza'at ve canib-i vakf-ı 
şerife dahi muzayaka ve ınıleeb-i hasarat aldığı nazır-ı 
vakf-ı şerif-i müşarun i leyh hazretlerine ifade ol ındukda 
emr u tenbihleri vechi le tarik-ı mezkı1rı muktezi olan ma
halleri tecdid ve ta'mir i le iktiza idecek ma-i cariden 
ma'ada bu defa müceddeden hafr olman lağmlar tereş
şuh idüp zuhı1r iden ma-i lezizden tahminen üç masura 
ma-i lezizün iki masurası y ine vakf-ı müşarun i leyhe terk 
ve bir masurasını beş yüz guruş mu'accele ve senevi yüz 
yiğirmi akçe hakk-ı mecra i le Sultan Mehmed cami '-i şe
rifı mahfel-i hümayı1n yal ı  tahtında asi vakf-ı şerlfıin 
mesleğinden ifraz ve müşarun i leyh efendimüz hazretleri
nün kadimden ferş al ınmış olan kanavatıyla Yeniham
ınarn kurbında Sinan Paşa cami ' i  mukabelesinde müced
deden bina ve ta'mlr huyurdukları Sa'ld Mehmed Efendi 
medresesi ve tarik-ı caddede dahi müceddeden bina ve 
inşasına muvaffak oldukları çeşme-i latifeye icra buyrul
mak üzre ber veeh-i hasbl nef'an l i ' l-ibad b i ' l-yümn ve
' 1-ikbal İcra buyurmalarıyla ber mantı1k kıbel-i şer'den 
dahi bir kıt'a istihkam hücceti tahrlr ve yed-i kerimanele
rine i ' ta olmmak müvekki lüm müşarun i leyh efendimüz 
hazretlerinün ınuradlarıdur diyü taraf-ı vakfdan i ' ta oh
nan temessüki ibraz ve nazar olındukda mazmı1n-ı temes-
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sük min kül l i ' l-vücuh vekil-i mezburun takrlrine mutabık 323/45/2b 
ve nefsü' l -emre [muvafık] bul ındığından ma'ada Astane-i _/),;./,_,;.,.�ı;. t..J/; - ı, ;  . . . . • . . . 
aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden ma-i tezize dair •. -· .- . · . .  • · "'� . ...... ;; &- �..Jtf/.1. ).:';.-v., •  
tahriri iktiza iden senediltı hassa su nazırı ve bölükbaşılar /��ı_; .. .,..,........vı.,� t4.1J 1 J r.,.;_;J tiPe.-...,o��':.J'..JJ 
i hbar ve ma'rifetleriyle Haslar mahkemesinde tahrir ü 'I�!J'.,i� ��·.;../..fu �) ... ,;ı..- J,!f, • ' :k 
temh!r ve ba'de ' l -kayd i 'ta olmması ba hatt-ı hümayun-ı . :. • ·. , , · · , · . . � :-. ·. • � � 

şevket-makrCın şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binilen te- (/" f./-!..�.;.J.;!('?f,_J;,.-.J.,I'�/*•i.JW.t; ,f..J,.., -t: 
messük-i mezkCırda bas� o ldığın ı vech üz�e .. 

bu de�a .mü- f.;,_,,�,;;J;)�"'-::/J� ',f'./'P .)_,,;.;'.J'.-�/,.:;,�'d.J.· 
eecldeden hafr olman lagmlarda tereşşuh ıdup zuhur ıden cf4tl-".t ·";J.,,��;,k1.R. '!)/.. · :iJ .  . . ., . .  ,1 , 1: 
tahınlnen üç masura ma-i lezlzün iki masurasını yine ;f. : : .-:_ . · - . · "' . ./ _"/e;_,,_;;., �  "-1""', 
vakf-ı müşarun ileyhe terk ve bir masurasını beş yüz gu- .!'Jf!;l�r-: ' t �/-: v '-./..t.�--fl'=,'; t;(!Jr,;,;;-;��'-'"ı.,.;.� 
ruş mu'accele ve senevi yüz yiğirmi akçe hakk-ı mecra �);.;/'..v �� Y.t./....f..�d')·(��b_;; '...:--;�, �-,J..,. ;
i le Sultan Mehmed Han cami '-i şerifı mahfel-i hümayCını i,.V.J!...J. . : .  ,-/; ·.;�y� . .  ,�·, ... . , . 

_ . ·. 
tahtında vakı '  asi vakf-ı şeriflin mesleğinden ifraz ve mü- · .  -.� '.1/ tJ/J"' 1 - • ı,rr.� � "":'"'"'f'-'-t�..l-"/ 

I�J: ' f.  . • . 
şarun i leyh efendimüz hazretlerinün kadimden ferş o- P 1.1.,'�",1-!;JJ'.v"'�'�J .f.. -�'..lı...:-' -1.,./�:L.; 1ı:.� .. � ·  
l ınmış olan kanavatıyla Yenihammam kurbında Sinan Pa- .:.; �"'_,.�r.,jı:J. ' ·1 • . ,_,, t 1 - �  ·,, ı; -�_,1P_; ' . , .  k-b ı 

. d .. dd d b' A ' A b 
( . ,.. .; /J &.-�:.1 J I;.T ( . '/J<Y - Z •  

şa camı ı mu a e esın e muce e en ına ve ta ınır u- • / . 1 . . " : . : : j ·Jir , 
yurdukları Sa'ld Mehmed Efendi medresesi ve tarik-ı J!u."..tfJ.,....-Jj,(/.t.J'_;-"?. .r'v,Jf, --;" -'Y."' '"" 
ciiddede dahi müceddeden bina ve ihdasına muvaffak ol- _;)f'>;;,..�;Pı ��;.:Jj.J!:J.)J,f)e�;&.../;I)JY):.f .l...l 
dukları çeşme-i !atif e i cra buyurmak üzre ber veeh-i has bl Jf��-J_,'•;j,'.) j 'r --!;; :;:�:;_, -!;.;' �,. ı.:,.,;,_;1 ;..::-nef'an l i ' l-ibad bi ' l-yümn ve' l-ikbal icra huyurdukları vu- • j küf-ı tarnınları olup Ii ecl i ' l-ihbar mec lis-i şer 'a hazırCın .i.�'.i�/.;3./';':_,f1� 1J..f�J:t;.,r"! ı.:.: ,'t;.,;_,;._;.,-a · 
olan hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan Mustafa Ağa ta- �r,.'!.'�'):/.;.: .. �, :;_r .J'.JJ, � f:..t �f,��{.J_. .s? .. � 
raftndan vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc .., , .  . . . . . . . ,· .. . , t,:.;_r�J.,... .,,..; 
Mehmed Arif Ağa ve Katib rah-ı abi Hüseyin Efendi ve .»/���J'J./.,bhJ;_.J/,f .. ·.-:I J � � .J� ; • . 

zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esaml evkaf-ı selatin-i sillife i;j) j_,j,;�.-,�.;)�'.r..,., � �;!J, 1i--'?� .;�"f--�;''/.�· 
serbölükleri vesair haderne rah-ı abiler dahi bi ' l-icma' /.ı''/�1/...J; ' • '-'  -!-tiJ ;.;.� ;..Jf.f',;_':�./,_;/j!"� 
ve' l-ittifiik ihbar ve mütevel li-i muma i leyh hazretlerinün . • .

. 1 • • • •  , , ,  • • • •  , :Y . . · '  ' ;ll ..1 /' 
vekil ieri Mustafa Efendi dahi tasdik itmeğİn mCıcebiyle �.; ):. I"J .....,,� •n/ ��/----� -: UJ' :1� 

. .  
"' '1 · • 1  

kıbel-i şer'den dahi li ecli ' l- istihkam işbu vesika-i enlka _jı v�/)J/i ;t,;ji�'J,;J,.-., . .  �fJ !., ,,,,.� f iJ.•: 
ketb ü im la ve müşarun ileyh efendim üz hazretlerinün ,, _ ,  ·./ · · ,, . :., ·�(· ;-_i' b d  j .J ;.��; .:-• • "-"<f/JJ...,.ı� 

d ' k  A ' ı 0 , ,  A ı d � , �.ı . .- ,  J'i ;j...) · .r.  -' /· . 
ye -ı erımane erıne ı ta o ın ı .  . • .  · : • : J . 1. . • • • • '1 , �� 

Fi 19 Cumade' l-ahire sene 1 220 [ 1 4  Eylül 1 805] �JJ�� ��' �' 1) ;., f.!  · � '-':'/.J-1./. ,..ı � �  

Şühudü' I-hal : 
Sabıkün 

323/4611 Havass-ı refi'a kazası, Bendenice köyü me
rasından Sultan Süleyman suyoluna müllıak Mahmut 
Ağa katmasuyundan müfrez suyun, maliki Mehmet 
Emin Ağa tarafından Ahmet Vasıf Efendiye, Karfa kö
yü ile Ayapa köyü arasından ifraz ve Halkalı suyuna 
illıakla Ayasofya yakınındaki Toprak caddedeki terazi
den Üskübi malıal/esindeki eve bağiatmak üzere satıldı
ğına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Relsülküttab Vasıf Efendi'nün 

[Derkenar] İşbu hüccetde mastur derun-ı menzile can 
n ısf masura ma-i lezlzi Relsülküttab müteveffa Ahmed 
Vasıf Efendi vereseleri Sultan Selim Han hazretlerinün 

'--·---
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beşinci kadın rütbesiyle müşerref olan Nurşems Kadın 
hazrederine beynlerinde ma'IUm semen-i medfü ' ve mak
büza bey' eyledüklerini müş' ir hüccet viri ldiği işbu ma
hal le şerh viri ldi. 

Fl 23 Şevval sene [ 1 ]222 [24 Aralık 1 808] 

işbu kitab-ı müstetab yed-i kerimanelerine vası l  ve h itab-ı 
belağat-nisabı harni l  hala devlet-i al iyye ebediyyü' l-is
timrarda relsülküttab-ı me'all-i nisab olan fahrı sehayif-i 
rnekari m(?) dlhılee-i defıltiri ' 1-ekabir hi lafı ' I-all cami 'u
' 1-me 'all sahibu' l-mefılhiri' l-aliyye havl e l-maşir es-Sey
yid sa'adetlü semahatlü atufetlü Ahmed Vasıf Efendi bin 
Hasan Efendi hazretleri kıbel-i bahiri' ş-şereflerinden zik
ri cal husus ı tasdlka vekil-i şer'lieri olan Mehmed Arif E
fendi bin Mehmed Sa'ld mahzarında zikri ati ma-i le
zlzün mal iki Mehmed Emin Ağa ibn-i Hüseyin mec lis-i 
şer'-i şerif ve mahfel-i din-i münlf-i Ahmedlde ikrar-ı 
tarnın ve takrlr-i kelam idüp işbu yedimde olup bin iki 
yüz dokuz senesi Zi ' l-ka'de'sinün dokuzuncı güni tarihiy
le müverrah bir kıt 'a hüccetde tafsil ü beyan al ındığı üzre 
asrında Yeniçeri ağası Mahmud Ağa Havass-ı refi'a ka
zasına tabi ' Bendenice karyesi mer'asında Kadi Ya'küblı 
karyesinün seddi kurbında Mehmed Ağa'nun iştira eyle
diği natekmil hacaları ber muceb-i keşf tathlr ve dahi 
mal larıyla abar-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz lağm ü 
kanavat i le cem' u tahsil ve bin yüz sekiz senesi Hassa su 
nazırı Osman Ağa ve erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ala 
vechi ' l-ade vezn ü tahmin itdükleri tarnın ve kamil ve 
revan iki buçuk masura suyını mahall-i mezkura karlb 
cennet-mekan-ı fırdevs-aşiyan merhum ve mağfıret-nişan 
Sultan Süleyman Han hazretleri n ün cami ' -i şerifı suyı yo
lına bi izn i ' l-mütevel ll ba'de' l-i lhak kanün-ı şehinşahi 
üzre nısf masurası hakk-ı mecra içün alıkanılup baki 
baki" kalan iki masura ma-i lezlzi mahmiyye-i İstanbul'a 
dahi l oldukda Bozdoğan kemerinden ifraz c ivarında Ka
lenderhane mahallesinde vakı '  menzi l i  derı1nına ba'de
' 1-icra menzi l-i mezkfır i le derunına cari iki masura ma-i 
lezlze tedavül-i eyadl i le malik olan Sadr-ı a'zam-ı esbak 
es-Seyyid Abdullah Paşa irtihal-i dar-ı beka itdükde mah
dumları Mehmed Sa'id Beğ ve Abdurrahman Beğ iki ma
sura ma-i lezlz-i mezkurı irsen lağm ü kanavatın ı ta'mlr u 
tathlr itmek şartıyla bana bey' u temllk eyledüklerinde 
ben dahi ba'de' l -iştira hacalarını ta'mir u tathir itdükden 
sonra iki masura ma-i lezlz-i mezkurun bir masurasını 
ifraz Raşide Hanım ibnet-i Abdül latif Ağa'ya bey' eyledi
ğİ rnde ol dahi Surmal ı  mescid kurbında bina eylediği 
çeşmeye icra ve ta'yin idüp nısf masurasını dahi hace
gan-ı Divan-ı hümayundan Şehremini Ahmed Cavid Beğ 
Efendi'ye bey' eylediğimde anlar dahi Kabasakal Sinan 

64 "baki" mükerrerdir. 
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Ağa mahallesinde hanelerine ba'de' l - icra yedimde ancak 
baki kalan n ısf masura ma-i lezizimi dahi lağm ü kana
vatından mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyetle tara
feynden icab ve kablıli havl şürlıt-ı müfsideden ari bey'- i  
bat-ı sahlh-i şer'i i le müvekkil-i müşarun i leyh hazretle
rine dört yüz guruş semen-i medfı1' ve makbuza bey ' u 
temlik eylediğimde anlar dahi iştira ve temel lük ve kabul 
buyurıp fima ba'd n ısf masura ma-i l eziz-i mezkiirda be
nüm asla ve kat' ii alaka ve medhalüm kalmayup müşarun 
i leyh Ahmed Vasıf Efendi hazretlerinün mülk-i müşterii
ları ve hakk-ı s ırfları almışdur didükde gıbbe't-tasdikı
' 1-mu 'teber li ecl i ' l-ihbar mecl is-i şer'a hazırlın olan ata
be-i aliyyeden bi ' l -fi ' l  Hassa su nazırı aynü' l-a'yan Mus
tafa Ağa tarafından veki l- i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi 
e l-Hacc Arif Ağa ve Saray-ı cedld serbölüği es-Seyyid 
Mehmed Reşid Ağa ve Süleymaniyye serbölüği Mustafa 
Ağa ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esaınl evkaf-ı sela
tin-i mazıyye serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abilerden 
husus-ı mezblır ba'de' s-sual ma-i leziz-i mezkurun men
ba' ı  ve mahall i  Bendenice mer'asında Kadi Ya'küb l ı  sed
di kurbıncia olup iki masura ma-i lezizde baki bir buçuk 
masurasını sal ifti'z-zikr ahara bey' olınup ancak nısf ma
sura ma-i lezlz- i mezklırı dahi müşarun i leyh efendi haz
retlerine bey' idüp anlar dahi haric-i surda Karka karyesi 
i le Ayapa karyesi beyninde Süleyman iyye'nün ana yolın
dan ifraz ve civarına Saray-ı amireye cari Halkal ı suyınun 
ana yalı lağm ağzından mesleğe idhal ol ındukdan sonra 
mahmiyye-i mezburede Ayasafya-i kebir kurbıncia Top
rak sukda Halkal ı  suyı terazlısinden ifraz ve civarında 
kain Üskübl mahalles inde devlethanelerine ta'yln ve icra 
buyurıp devlet [ü] ikbal ile şurb ü isti 'mal buyursunlar di
dükde ma vaka 'a bi  't-taleb ket b o l ındı . 

Fı 5 Recebü' l-ferd sene 1 220 [29 Eylül 1 805] 

Şühudü' l-hal : 
El-Hacc Arif Kethuda-yı rah ab 
Hasan Efendi Katib-i rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Hasan Halife Haderne-i Süleymaniye 

32314612 Havass-ı refi'a kazası, Başhavuz ile Mevluh 
kemeri arasından Kırkçeşme suyoluna müllıak Mehmet 
Ağa katmasuyundan müfrez suyun, maliki Ali Efendi 
tarafından Sali/ı Efendiye, Eğrikapı mesleğinden ifraz 
ve Hatice Sultan çeşmesi suyu yoluyla evine bağiatmak 
üzere satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Kassabbaşı katibi Salih Ağa'nun 

[Derkenar] Deriin-ı hüccetde muharrer n ısf masura ma-i 
lezize malik  olan Sal ih  Efendi ma-i leziz-i merkümı me-
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dine-i Eyyub'da Yavedud mahallesinde mukaddema icra 
eylediği ınenzi l inden ref' idüp mahmiyye-i İstabul'da U
zunçarşfı başında Çelebiağl ı  mahal lesinde hala sakin ol
dığı menzil ine İcra ve ta'y'ln eylediğini ınüş' ir yedine 
ınufassal hüccet virildiği ve bu takdirce işbu hüccet kül l i
yen tehi ve battala keşide kı l ındığı işbu mahalle şerh vi
rildi . 

Fı 3 Saferü' l-hayr sene 1 225 [ 1 O Mart 1 8  1 0] 

Zikri ati ma-i lezizün el-yevm maliki fahru' l-kuzat Ali E
fendi ibn-i Abdurrahman tarafından ber veeh-i ati husfısı 
takrire vekil oldığı All bin Abdul lah ve İbrahim bin Hü
seyin şehadetleriyle sabit olan Hüseyin Efendi ibn-i Ab
dullah mecl is-i şer' - i hatir-i !azı mü 't-tevklrde medine-i 
Hazret-i Eba Eyyub el-Ensari'de Yavedud mahallesinde 
sakin sabıka Serkassab-ı hassa es-Seyyid Mehmed A
ğa'nun katibi işbu ba' isü' l-kitab fahru' l-akran es-Seyyid 
Salih Ağa ibn-i es-Seyyid Hüseyin mahzarında bi ' l-veka
le ikrar ve takrir-i kelam idüp müvekkilüm muma i leyh 
es-Seyyid Ali' Efendi'nün yedinde olup tarih-i ki tab senesi 
Rebi 'u ' l -ahir'inün gurresi tarih iyle müverrah bir kıt'a 
hüccetde tafsil ü beyan olmdığı üzre Vekil-i harc Meh
med Ağa hayatında Havass-ı refi 'a kazasında Başhavz ve 
Molova kemeri beyninde kimesnenün mülkine ittisalden 
ari ınevzı '- ı  halide kendi ınal ıyla hafr ve tahte ' l-arz lağm 
ü kanavat ile cem' u tahsil itdürdiği dört buçuk masura 
suyını ol mevzı 'a karib Sultan Süleyman Han hazretle
rinün Kırkçeşıne suyı yolına bi izni' l-mütevelli' i lhak u 
idrac ol ınan sudan müfrez bir buçuk masura ma-i lezize 
tedavül-i eyadi i le mal ik olan Erzurum valisi Salih  Paşa 
irtihal-i dar-ı beka itdükde ınahdfıınları Salih Beğ'e 
ba'de ' l-ınevrfıs ol dahi fevt oldukda sulbiyye kebire kızı 
Şerife Naile Hanıın'a ba'de' l-mevrüs mfıma i leyha Şerife 
Naile Hanım dahi irsen ınalike oldığı bir buçuk masura 
ma-i lezlz-i ınezkfırı ]ağın ü kanavatma tebe ' iyyetle mü
vekkil- i muma i leyh All Efendi'ye bey ' idüp ol dahi ma-i 
lezlz-i ınezbfırı bir mahal le İcra itdürıneksizin n ısf masu
rasını erbab-ı ıniyah ma'rifetl eriyle ifraz idüp hala Hassa 
cerrahbaşısı Hüseyin Efendi'ye bey' idüp yedinde baki 
kalan bir masura ma-i lezlzün dahi nısf masurasını ifraz 
idüp lağın ü kanavatma tebe' iyyetle tarafeynden icab ve 
kabfıli havi şürfıt-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı sahih-i 
şer'i ile ınezbfır es-Seyyid Salih Ağa'ya iki yüz el l i  guruş 
semen-i medfU' ve makbuza bey ' u ternlik eylediğinde o l  
dahi ber veeh-i ınuharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp 
fiına ba'd nı sf masura ma-i lezlz-i mezkurda müvekkilüm 
muma i leyh All Efendi'nün asla ve kat 'a  alaka ve medhali 
kalmayup mezbur es-Seyyid Salih Ağa'nun mülk-i ınüşte
rası almışdur didükde gıbbe't-tasdlkı [ ' ş-şer'i] Astane-i a
l iyye ve mahal l-i saireye cereyan iden sularun bey' u şira 
ve iktiza iden senedatı erbab-ı ıniyah ma' rifetleriyle Has-
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lar mahkemesinde tahr'ir olmması ba emr-i all şürfıt-ı 
mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı 
riih-ı abi el-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Osmaniyye ser
bölüği Mustafa Ağa ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esaınl 
evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair haderne-i 
rah-ı abiler li ecli ' l-ihbar mecl is-i şer'de hazırfın olup hu
sus-ı mezbfır ba'de's-sual Havass-ı refi'a kazasında Baş
havz ve Molova kemeri beyninde Vekll-i harc Mehmed 
Ağa'nun cem' u tahsil itdürdiği suyından müfrez bir 
buçuk [masura] ma-i lezlzden müfrez bir masura ma-i 
lezlz-i mezbfır All Efendi mülkinde olup nısf masurasını 
ifraz ve mezbur es-Seyyid Sal ih  Efendi'ye bey' idüp ol 
dahi Eğrikapu mesleğinden ifraz ve Hadice Sultan çeş
ınesi suyı yolıyla mahal le-i mezfırede vakı '  menzil civa
rında çeşme terazlısinden ifraz ve menzi l i  derunına icra 
ve ta'yln eyledi diyü her biri haber virmeleriyle ma va
ka'a bi 't-taleb ketb olındı . 

Fi l l  Recebü' 1-ferd sene 1 220 [5 Ekim 1 805] 

ŞühCıdü ' I-hal : 
Sabıkün 

323146/3 Havass-ı refi'a kazası, Ayvat köyü civarında, 
Bakraçlıavuz mevkiinden Rüstem Paşa ve Kırkçeşme 
suyollarına mül/ıak Sali/ıa Hatun katmasuyundan müf
rez suyun, maliki Salilıa Molla Kadın tarafindan Melı
met Nuri Efendiye satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Katib-i vekay1 Nuri Efendi 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkfır nısf masura ma-i 
leziz Nesibe bint-i Abdul lah Hatfın şiraen malike olup 
yedine hüccet i ' ta olmdığı işbu mahalle şerh virildi . 

Fi 15 Recebü' l-ferd sene 1 224 [26 Ağustos 1 809] 

Astane-i aliyye ve mahall- i saireye cereyan iden ma-i le
zize dair hücec-i şer' iyyeler erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
Haslar mahkemesinde tahr'ir olmması ba hatt-ı hümayfın 
şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen zikri ati ma-i leziz 
hala mevcfıd ve cari oldığı hala Hassa su nazırı Mustafa 
Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi 
el-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Osmaniyye serbölüği Mus
tafa ve zeyl-i vesikada muharrerü ' l-esami evkaf- ı  sela
tin- i  mazıyye serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ih
barlarıyla malike olan Saliha nam-ı diğer Az'ize Mol la 
Kadın ibnet-i Süleyman tarafından vekll oldığı zat-ı mu
ma i leyhayı arifan Serrac Mehıned Ağa bin Yusuf ve 
Bostan'i Abdullah Beşe bin Yahya şehadetleriyle sabit o
lan Mustafa Ağa bin Mustafa meclis-i şer' - i  hatir-i lazı
mü' t-tevklrde işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun haHl. Daru' s-sal
tanati' l-aliyye calis- i mesned-nişln-i şerl'at-ı garra Efendi 
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hazretlerinün vekayi '  kiHibeti h ıdmetiyle şeref-yab buyu
rı lan eşraf-ı kuzatdan Mehmed Nuri Efendi bin Mehmed 
Salih tarafından zikri ati hususı tasdlka vekil-i mürseli 
Mehmed Arif Efendi ibn-i Mehmed Sa'id mahzarında bi
' 1-vekale ikrar ve takr1r-i kelam idüp müvekkilem muma 
i leyhanun işbu yedinde olup bin yüz doksan senesi Sa
ferü' l-hayr'ınun beşinci güni tarihiyle müverrah bir kıt 'a 
hüccetde tafsll ü beyan olmdığı üzre mahmiyye-i mezbu
rede Şüca' Çavuş mahallesi sakinelerinden diğer Saliha 
Hatün bin yüz on dokuz senes i  Ramazan- ı  şerlfinün do
kuzuncı güni tarih iyle müverrah bir kıt'a keşf hücceti 
mantukınca Havass-ı refi 'a kazasında Ayvad karyesi ci
varında Uzunkemer kurbında Bakriichavz nam mahallde 
cem' u tahsil itdürdiği suyını ol mevzı 'a karlb Rüstem 
Paşa suyına andan Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
Kırkçeşme suyı lağmına bi izn i ' l -mütevel l i  i lhak u idrilc 
itdürdiği suyı erbab-ı m iyah ma'rifetleriyle ba'de' l-vezn 
hakk-ı mecradan ma'ada iki buçuk masura ma-i lezlzün 
bir masurasını tarih-i merkürnda Robyar mahallesi sakin
lerinden ei-Hacc Hasan Ağa bin Yusuf beynlerinde ma'
lum semen-i medfU ' ve makbuza bey ' idüp ol dahi ma
halle-i mezbı1rede menzil ine icra ve ta'yln idüp mezbur 
el-Hacc Hüseyin Ağa fevt oldukda oğl ı All Ağa ve kızı 
Ay işe Hiitun'a ba'de' 1-mevrfis ol dahi fevt oldukda bir 
masura ma-i lezlzden h isse-i ma' lurnesi kızkarındaşı ve 
hasren varisesi mezbure Ayişe Hatun'a ba'de' l-mevrfis 
mezbure Ayişe Hatun dahi müteveffıye oldukda bir ma
sura ma-i lezlz-i mezkur sadr! oğl ı ei-Hacc Ya'küb A
ğa'ya mevrus oldukda mezbur e l-Hacc Ya'küb Ağa dahi 
bir masura ma-i lezlz-i mezkurı müvekki lem muma i ley
ha Salibii nam-ı diğer Azlze Molla Kadın'a kezalik beyn
lerinde ma'lı1m serneo-i medfU' ve makbı1za bey ' u tern
Ilk idüp ol vechi le  müvekkilem mezbı1renün mülk-i müş
teriisı olmağla bir masura ma-i lezlz-i mezkurun nı sf ma
suras ını ifraz ve lağın ü kanavatma tebe' iyyetle tarafeyn
den Icab ve kabul i  havl şürut-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı 
sahlh-i şer'l i le ınüvekkil-i ınılma i leyh Mehmed Nuri E
fendi'ye iki yüz guruş semen-i medfU' ve makbı1za bey ' u 
temllk eylediğimde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştirii 
ve temel lük ve kabul id üp fima ba'd n ısf masura ma-i le
zlz-i müfrezede müvekkilüm ınılma i leyha Salihli Molla 
Kadın'un as la ve kat' ii aliika ve medhali kalmayup lağm ü 
kanavatından mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyetle 
müvekkil-i ınılma i leyh Mehmed Nuri Efendi'nün mülk-i 
müşteriisı ve hakk-ı s ırfı almışdur di lediği malıal lden if
riiz ve ınuriidı aldığı mahallde İcra ve ta'yln eylesün di
dükde gıbbe' t-tasdikı ' ş-şer'l ma vaka'a b i ' t-taleb ketb o
l ındı . 

Fi 1 6  Recebü' l-ferd sene 1 220 [ l O  Ekim 1 805] 

Şühudü' ı-hal : 
Siibıkün 
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323/4711 Havass-ı refi'a kazası, Uzuncaahat mevkiin
den Sultan Süleyman suyoluna mü/hak ve Cezeri Kasım 
Paşa mahallesindeki eve bağlı Sarayi Handan Hatun 
katmasuyundan müfrez suyun bir kısım hissesinin, ma
likleri Ali Bey ve Emine Hanım tarafından diğer hisse
dar Habibe Hanıma satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Cebehane 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkı1r n ısf masura ma-i 
lezlz müderrislnden Cayırzade Fahri Beğ şiraen malik ol
dığı ma-i lezlzi müş' ir yedine hüccet i 'ta olındı. 

Fl 29 S sene [ 1 ] 1 3 5  [ 1 7  Aral ık 1 8 1 9] 

Mahmiyye-i İstanbul'da Cığalzade sarayı kurbında Cezerl 
Kasım Paşa mahallesinde kain bir bab menzi l derı1nına 
cari zikri ati ma-i lezlzün mali kesi iken bundan akdem 
vefat iden Habibe Hatı1n ibnet-i Mehmed'ün veraseti sad
riyye keblr oğl ı All Beğ ve sadriyye keblre kızları Hablbe 
Hanım ve Emine Hanım mahzarında mes'ele-i mirasları 
dört selımden olup siharn-ı mezbı1rdan iki sehrni mı1ma 
i leyh All Beğ'e ve birer sehmi mı1ma i leyhima Hablbe ve 
Emine hanımiara isabeti ba'de't-tahakkukı 'ş-şer'l mlıma 
ileyh All Beğ'e ve Emine ibnet-i Mehmed Sa'ld Ağa 
tarafından ber veeh-i ati hususa vekll oldığı zat-ı mez
bureyi arifan Selim Ağa bin Abdullah ve Hüseyin Molla 
ibn-i Mustafa şehadetleriyle sabit olan Osman Ağa bin 
İbrahim mecl is-i şer' - i  hatir-i lazımü't-tevkTrde işbu ba' i
sü' l-veslka muma ileyha Hablbe Hanım tarafından ber 
veeh-i ati huslısı tasdlka vekil-i mürsel i  e l-Hacc Ömer 
Ağa bin Mustafa mahzarında bi' l-vekale ikrar ve takrlr-i 
kelam idüp müvekkilem mı1ma i1eyhimanun yedierinde 
olup bin yüz seksen altı senesi Rebl'u ' l -evvel'inün on 
dördünci güni tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccetde tafsll 
ü beyan olmdığı üzre Sarayi Handan Hatlın bin doksan 
iki senesinde Havass-ı al iyye kazasında UzuncaabM nam 
mahallde yedi aded baca hafr ve tahte' l-arz lağmlarda 
has ı l  itdürdiği suyı ba'de' l-vezn beş çuvaldız ma-i lezlz 
mevclıd olup ol mevzı 'a karlb Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün suyı yol ına bi izn i ' l-mütevel l l  i lhak u idrac 
ol ınup bir çuvaldızı hakk-ı mecra içün alıkanı lup baki 
kalan bir masura suyından müfrez nısf masura ma-i lezlze 
tedavül-i eyadl i le malik  olan Servl mahallesi sakininden 
e l-Hacc Ahmed Ağa bin ei-Hacc İbrahim nısf masura 
ma-i lezlz-i mezklırı lağm ü kanavatma tebe' iyyetle mü
vekkil lerüm mı1ma i leyhimanun mı1risleri mezbı1re Ha
blbe Han ım'a bey' idüp ol dahi haric-i sı1rda Müderris 
karyesi kurbında Karakemer başından Sultan Süleyman 
Han suyı mesleğinden ifraz ve c ivarında Halkalı suyınun 
ana lağmına i lhak idüp mahrniyye-i mezbı1ra dahi l  olduk
da salifü ' z-zikr Cığalzade sarayı kurbında Halka[ l ı] suyı 
mesleğinden ifraz sal ifti ' l-beyan Cezerl Kasım Paşa ma
hallesinde kain menzi l  derunına ta'yln idüp ol vechile 
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mülk-i müşteriisı iken müteveffıye o ldukda n ısf masura 
ma-i lezlz-i mezkı1r ber tashlh-i merküm müvekki l lerüm 
ınılma i leyhima i le müvekkile-i ınılma i leyha Rabibe Ha
nım'a mevrfıs oldukdan sonra müvekkil lerüm mfıma i ley
ha All Beğ ve Emine Hanım ma-i leziz-i mezkı1rda olan 
üç selım [hisse-i] şay i 'aları karındaşları mfıma i leyhaya 
bey' murad itmeğle hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa ta
rafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi ei-Hiicc 
Mehmed Arif Ağa ve Katib-i ralı-ı abi Hüseyin Efendi ve 
zeyl-i sahifede muharrerü ' l-esarni evkaf-ı selatin-i mazıy
ye serbölükleri vesair haderne-i ralı-i abiler ma-i leziz 
mevcfıd ve cari oldığın ı  meclis-i şer'a ba'de ' l- ihbar tara
feynden Icab ve kabfıli havl şürfıt-ı müfsideden ari bey'- i 
bat-ı sahilı-i şer'! i le üç selım sacların(?) beynlerinde 
ma'lı1m serneo-i medfı1' ve makbı1za bey ' u temlik eyle
diğinde ol dahi iştira ve kabul id üp fima ba'd nısf masura 
ma-i leziz-i mezkı1run üç selıminde müvekki llerüm mez
bfır All Beğ ve Emine Hanım'un asla ve kat'a alaka ve 
medhali kalmayup mecmfı' irsen ve şiraen mfıma i leyha 
Rabibe Hanım'un mülk-i müşteriisı olmışdur didükde gıb
be' t-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı . 

Fl 1 4  Şa'ban sene 1 220 [ 1 7  Kasım 1 805] 

Şühfıdü' I-hai : 
Sabıkün 

323/4712 Havass-ı refi'a kazası, Ayvat köyünden mül
Jıak Ali Paşa katmasuyundan müfrez suyun, maliki Alı
met Ağa tarafından Abdu/la/ı Haşim Ağaya satıldığına 
dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Tüccar-ı Haleb Abdul lah Haşim Ağa 

[Derkenar] İki masura ma-i leziz-i mezkı1r Hammarni 
Lutfull ah Ağa'ya bey' eylediğini müş' ir yedine hüccet vi
ri ldi .  

Fi 25 M sene 1 22 1  [ 1 4  Nisan 1 806] 

Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden bi
' I-cümle sularun bey' u şira vesair iktiza iden senediltı er
bab-ı miyah ihbar ve ma' rifetleriyle Haslar mahkemesin
de tahrlr ve senedi i 'ta o l ınmak ba emr-i ali şürfıt-ı 
mer' iyyesinden oldığına binaen zikri ati ma-i l eziz mev
cı1d ve el-yevm cari oldığı hala Hassa su nazırı Mustafa 
Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi 
e l-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Katib-i ralı-ı abi Hüseyin 
Efendi ve zeyl- i  vesikada muharrerü' l-esarni [evkaf-ı] se
latin-i mazıyye serbölükleri vesair haderne-i ralı-ı abiler 
ihbarlarıyla maliki oldığı zahir ve mütebeyyin olan Ah
med Ağa bin Abdurrahman mecl is-i şer'-i hatir-i lazı
mü' t-tevkTrde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı Halebi
' ş-şehba tüccarlarından el-Hacc Abdul lah Haşim Ağa bin 



İST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

el-Hacc Şa'ban tarafından ber veeh-i ati hususı tasdlka 
vekll o lan Hüseyin Ağa bin Abdullah mahzarında ikrar 
ve takrlr-i kelam idüp işbu yedimde olup bin yüz e l l i  dört 
senesi Zi' l-hicce'sinün on beşinci güni tarihiyle müverrah 
bir kıt'a hüceetde tafsll ü beyan olmdığı üzre All Paşa 
hayatında Ayvad nam karyede kendi mal ıyla hafr ve 
tahte' l -arz lağm ü kanavat i l e  cem' u tahsil itdürdiği sekiz 
masura sudan müfrez ik i  masura ma-i lezlze tedavül-i e
yadl i le malik  olan es-Seyyid Hasan Paşa Çakır Ağa ma
hallesi ahalisinden Dergah- ı  all kapueıbaşı larından Meh
ıned Ağa'ya bey ' idüp ol dahi malik  iken fevt oldukda 
zevcesi Zeyneb HatGn ibnet-i Abdul lah ile li eb kız karın
daşı Emine HatOn ve li ebeveyn er karındaşı ağl ı All ve 
Hasan nam kirnesnelere münhasıra oldukda mezbı1r0n 
dahi iki masura ma-i l ezi'z-i mezkurı zevce-i mezbı1re 
Zeyneb Hatı1n'a bey' idüp mezbı1re Zeyneb Hatı1n dahi 
ma-i lezi'z-i mezburı De b bağ Yunus mahallesinde kain 
mutasarrıfe aldığı menzi l i  derunına iera ve ta'y'in idüp ol 
vechile mülk-i müşteriisı i ken müteveffiye oldukda ancak 
bana münhasıra olmağla ber veeh-i muharrer bana mev
rı1s olan iki masura ma-i lezi'z-i ınezkOr lağın ü kana
vatma tebe ' iyyetle tarafeynden Icab ve kabı11 i  havl şürOt-ı 
müfsideden ari bey'- i  bat-ı sahlh-i şer') i le müvekki l-i 
mezbur e l-Hace Abdullah Haşim Ağa'ya beynlerinde 
ma'lı1m semen-i medfı1 ' ve makbı1za bey ' u temllk ey
ledükde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve 
kabul id üp fima ba 'd iki masura ma-i lezi'z-i mezkurda 
benüm asla ve kat 'a alaka ve medhalüm kalmayup mü
vekki l- i  mezbı1r el-Haee Abdul lah Haşim Ağa'nun mülk-i 
müşteriisı ve hakk-ı s ırfı al ınışdur didükde gıbbe't-tasdi'
kı ' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb al ındı . 

Fı 1 4  Cumiide' l-Ola sene 1 220 [ 1 3  Ağustos 1 805] 

ŞühOdü ' l-hal : 
Sabıkün 

[Kenarnotu] Hazine kethudasınun kethudası Ahmed A-
ğa'nun 

[Derkenar] Ma-i lezi'z-i mezbur Selanik kapuçukadarı 
es-Seyyid Hasan Ağa'ya bey' al ınıp yedine hüceet viril
diği işbu mahalle şerh virildi . 

Fı 1 5  Ra sene 1 228 [ 1 8  Mart 1 8 1 3] 

Mahmiyye-i İstanbul'da Mol la Şeref mahallesinde sakin 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

iken bundan akdem vefat iden Abbas Efendi bin Ali'nün 
varisi sulbiyye keblre kızı ve hasren varisesi olup zikri ati 
ma-i lezlzün e l-yevm mal ikesi aldığı hala Hiissa su nazırı 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı 
rah-ı abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Katib-i riih-ı abi 
Hüseyin Efendi ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esam1 ev
kaf- ı  selatin-i miizıyye serbölükleri vesair riih-ı abiler ih
barlarıyla zahir olan Havva Hatfın meclis-i şer'- i  hatir-i 
lazımü't-tevkfrde hala Enderı1n-ı hümayunda Kethuda-yı 
hazine sa'adetlü Salih Beğ' hazretlerinün kethudaları işbu 
kitab-ı s ıhhat-nisabun hiifızı Ahmed Ağa bin Hall! tara
fından ber veeh-i ati hususı tasdlka vekil-i mürsel i  olan 
diğer Ahmed Ağa bin el-Hiicc All mahzarında bi ' l-verase 
ikrar ve takrir-i keliim idüp işbu yedimde olup bin iki yüz 
yedi senesi Saferü' l -hayr' ınun onuncı güni tarihiyle mü
verrah bir kıt' a hüccet mantukınca Vekil-i harc Mehmed 
Efendi hayatında Kemerler canibinde Bergos ve Malova 
kemeri beyninde kimesnenün mülkine ittisalden ari mev
zı ' - ı  hallde abiir-ı müte'addide hafr ve tahte ' l-arz lağm ü 
kanaviit i le cem' u tahsil itdürdiği suyı o l  mevzı 'a karlb 
merhum Sultan Süleyman Han hazretlerinün Kırkçeşme 
suyı yol ına bi izni ' l-mütevel ll i lhak u idrilc al ınan ma' lu
mu' l-mikdiir suyından müfrez bir masura ma-i lezlze 
lağm ü kanavatma te be' iyyetle malik olan Hazinedarbaşı 
Ya'küb Ağa ma-i mezburı murisüm pederüm mütevef
fa-yı mumii i leyh Abbas Efendi'ye dört yüz guruş semen-i 
medfU' ve makbuza bey ' idüp ol dahi fevt oldukda ancak 
bir masura ma-i lezlz-i mezkür bana mevrı1s olmağla ben 
dahi bir masura ma-i lezlz-i mezkurdan n ısf masurasın ı  
ifriiz lağm ü kanaviltına tebe ' iyyetle müvekki l- i  mumii 
i leyh Ahmed Ağa'ya bey' muriid eylediğİrnde biilada mu
harrer erbab-ı miyah ma' rifetleriyle tarafeynden icab ve 
kabuli hiivl şürut-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı sahlh-i 
şer'l i le müvekkil-i mumii ileyh Ahmed Ağa'ya iki yüz 
el l i  guruş semen-i medfü ' ve makbuza bey ' u temlik eyle
diğİrnde ol dahi ber veeh-i muharrer iştirii ve temel lük ve 
kabul eylediğİnden sonra fımii ba'd nısf masura ma-i le
zlz-i mezkurda benüro asla ve kat 'ii alaka ve medhalüro 
kalmayup lağm ü kanaviitma tebe' iyyetle müvekkil-i mu
ma i leyh Ahmed Ağa'nun mülk- i  müşteriisı ve hakk-ı s ırfı 
almışdur didükde gıbbe't-tasdlk ı ' ş-şer'l vekil-i mezbur 
diğer Ahmed Ağa mec lis-i şer'de i 'iide-i kelam idüp mü
vekkilüm mumii i leyh şiriien malik aldığı nısf masura 
ma-i leziz-i mezkurı mahmiyye-i mezburede Hiice Paşa 
kurbında İbrahim Paşa seblli ittisalinde ana terazusinden 
ifriiz ve Meydancık cami '  i civarında mutasarrıf oldukları 
menzil leri derunına ta'yln ve İcra buyurmışlardur didük
de gıbbet-tasdlkı 'ş-şer'l ma vaka'a bi 't-taleb ketb alındı . 

Fl 25 Şa'biin sene 1 220 [ 1 8  Kasım 1 805] 

Şühudü' l-hai : 
Siibıkün 
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32314811 Havass-ı refi'a kazası, Ayazma mezrasmdan 
mü/hak ve Kuzguncuk'daki vakfa ait sahilhaneye bağlı -i/�� :.::; �i �. . . , . . . ;,; . . . . , /, . 
k d ·;1', l'k '  Abd Ilah E'"' nd' . _.r_ -:...fr�,,. t! .: �/ .r ,/"' 'lvv� ... .., atmasu an muJrez suyun, ma ı ı u ..,e ı ta- .:. /)� , . 1r , . : . . • . . . : . · . • • • • • • •  
raftndan Abdülhalim Efendiye satıldığma dair hüccet ,..=·:�:."/-::--ı:J� .. JJ ,,��(ı._�-':"/ f""v 
kaydı. �1.' ��_,.,J.,�.s � � -:;!IV(...-:- � �  ;;u;.;,, ...,..l•r,.�; , 
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tf'� .. ������ tY1.P.& :.?vi-::.?--:&/�.,_,ı.-,.( 
[Kenarnotu] Başmukata'a  ki'sedarı e l-Hacc Hallm Efen- �'-:�-:"�' (IJJ.c _;..:, � ') '  ,�;/'l�;vkV� ..J '  
di t,-;jı-.;/f.-vi .i:l'.?.s�� .,'/ rJ '  _.j,:+, --:-:� , ,;f.t!�- '·-!;;;..,� 
Medine-i Üsküdar kazasında Kuzguncuk karyesinde va
kı ' merhum Sultan Abdülhami'd Han hazretlerinün vakf-ı 
şerifleri mülhakatından Serbostaniyan-ı esbak Abdul lah 
Ağa vakfı musakkafatından lede' l -ahall ve' l-ci'ran ma' lı1-
mu' l-hudı1d ve' l -müştemi lat bir bab sahi lhaneye ba re'y- i  
mütevelli' mutasarrıf olan başmukata'a  kisedarı i şbu ki
tab-ı sıhhat-nisabun hafızı el-Hacc Abdülhallm Efendi 
bin el-Hacc Ahmed meclis-i şer'-i hatir-i lazımü ' t-tevklr
de i krar ve takrir-i kelam idüp işbu yedümde olup bin iki 
yüz on yedi senesi Şevval'inün yiğirmi beşinci güni tari
h iyle müverrah bir kıt'a hüccetde tafsi'l ü beyan o lmdığı 
üzre salifü '  I-beyan sah ilhane derunına cari ma-i lezizün 
menba' ı olup karye-i mezbure civarında Nakkaş deresi 
dimeğle arif mahallde Ayazma mezra'asında yedi aded 
kuyularda savak ağzına varınca salma bacalarda cari' olup 
sahilhane-i mezkura varınca ferş olman tahte ' l-arz künk 
ile el-yevm cari ve yine dere-i mezkur derunında münhe
dim havz korbında ve etrafında hafr olman altı aded haca
lardan hası l ol ınan mecmu' ma-i l ezi'z-i mezkur asrında 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ba'de' l-vezn ve' l-keşf 
tarnın ve kamil ve revan iki masura ma-i lezizden müfrez 
bir masura ma-i lezi'z sahi lhane-i mezkı1ra cari iken sıl
hi lhane-i mezkur ile derunına cari bir masura ma-i lezi'ze 
malik olan Köpril izade Abdülvahid Beğ Efendi fevt ol
dukda veraseti oğlınun oğl ı Abdülvahid Beğ validesi ve 
ba hüccet vasi-i mansubesi Münevvere Hatı1n ibnet-i Ab
dullah'a bi '  1-vesaye sahi lhane-i mezkurı li ebeveyn er 
karındaşı ei-Hacc Hafız Abdul lah Efendi'ye ba re'y-i mü
tevell'i ferağ idüp derunına cari bir masura ma-i leziz-i 
mezkurı dahi mesmu' şer' iyyeye binaen dört yüz guruş 
semen-i medfı1 '  ve makbı1za bey ' idüp ol vechile ınılma 
ileyh el-Hacc Hafız Abdullah Efendi'nün sahi lhane-i 
mezkı1r havza-i tasarrufında ve bir masura ma-i leziz-i 
mezkı1r mülk-i müşterası iken tarih-i kitab senesi Rebi'u
' 1-evvel'inün yiğirmi dokuzuncı güni karındaşum muma 
i leyh el-Hacc Hafız Abdullah Efendi sahi lhane-i mezkurı 
ba re'y-i mütevelli bana ferağ u tefvi'z idüp ben dahi te
fevvüz ve derunına cari' bir masura ma-i leziz-i mezkurı 
lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe
' iyyetle dört yüz guruş semen-i medfı1've makbı1za bey ' 
eylediğinde ben dahi iştira ve kabul idüp lakin ma-i lezi'zi 
mezkur şiraen mülk-i müşteram aldığını müş ' ir yedimde 
kıbel-i şer'den müstakı l len hüccetim olmamağla vuküf-ı 

�tf.vrı:-:t.:J '- v/JIJ: ;,f,l ('-:-,,���/.. . 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

üimmları o lan blgaraz müslimlnden suat ve hakikati üzre 
kıbel-i şer'den bir kıt'a hüccet i 'tii o lmmak muradımdur 
didükde ınılma i leyh e l-Hacc Abdülhallm Efendi'nün tak
drine mutabık ve nefsü' 1-emre muviifık bu l ındığından 
ma'ada husus-ı mezbfıra vuküf-ı tarnınları o lup meclis- i 
şer'a hiizırfın olan Hasan Ağa bin Mehmed ve Halil E
fendi ibn-i Ahmed i le atebe-i aliyye-i hüsrevanide bi ' l-fi ' l 
Hiissa su nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  
Kethuda-yı riih-ı abi el-Hiicc A�if Ağa ve Katib-i rah-ı abi 
Hüseyin Efendi ve zeyl-i sa11ıfede mektı1bü' l-esami ev
kaf- ı  selatin-i miizıyye serbölükleri vesair haderne-i rah-ı 
abilerden her biri ınılma i leyh e l-Hacc Abdülhallm Efen
di'nün li ebeveyn er karındaşı Hiifız el-Hacc Abdul lah E
fendi sah ilhane-i mezkfırı ba re'y-i mütevel ll mı1ma i leyh 
el-Hacc Abdülhallm Efendi'ye ferağ u tefvlz idüp derfını
na cari bir masura ma-i lezi'z-i mezkfırı dahi lağm ü kana
viitma te be' iyyetle dört yüz guruş semen-i medfı1 ' ve 
makbı1za tarih-i kitab senesi Rebi''u' l-iihir'inün yiğirmi 
dokuzuncı güni bey' idüp ol  dahi ba'de't-tefevvüz ve
' I-kabul ol vechile sahi lhane-i mezkı1r havza-i tasarrufın
da ve ma-i mezkı1r dahi mülk-i müşterası olmışdur diyü 
her biri ala tarik ı ' ş-şehade haber virmeleriyle Astane-i a
l iyye ve mahall-i saireye cari' bi ' l-cümle ma-i tezize dair 
hücec-i şer' iyyeler Haslar mahkemesinde tahri'r ü ternhir 
olmması bii hatt-ı hümiiyfın şürfıt-ı mer' iyyesinden oldı
ğına binilen kıbel-i şer'den h ıfzen l i ' l-makal veslka ketb 
ve l i  ecl i ' s-sened mı1mii i leyh el-Hacc Abdülhalim Efendi 
yedine i ' tii o l ındı .  

Fl 29 Şa'biin Sene 1 220 [22 Kasım I 805] 

Şühfıdü' t -hat : 
Siibıkün 

323/4812 Havass-ı refi'a kazası, Bergos ile Mevluh ke
meri arasından Kırkçeşme suyoluna müllıak Mehmet 
Ağa katmasuyundan müfrez suyun, maliki Havva Ha
lun tarafindan Hüseyin Efendiye, Ketaneı/ar başındaki 
ana teraziden ifrazla Çelebioğlu mahallesindeki eve 
bağiatmak üzere satıldığına dair hüccet kaydı. 

- [Kenarnotu] Mühr-i efendimüz 

[Kenarnotu] Valide Sultan cabisi Hüseyin Efendi'nün 

Astane-i aliyye ve mahall- i  siiireye cereyan iden bi
' I-cümle sularun bey' u şirii vesiiir iktiza iden hücec-i 
şer' iyyeler erbab-ı miyiih i hbar ve ma'rifetleriyle Haslar 
mahkemesinde tahri'r ü ternhir ve ba'de ' l -kayd i ' ta 
olmması bii hatt-ı hümiiyfın-ı şevket-makrfın şün1t-ı mer
' iyyesinden oldığına binilen zikri ati ma-i lezi'zün el-yevm 
maliki ve cari ve mevcfıd oldığını hala Hiissa su nazırı 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli e l-Hacc [Meh
med] Arif Ağa ve Katib-i rah-ı ab Hüseyin Efendi ve Sul
tan Ahmed serbölüği Süleyman Ağa ve zeyl-i sahifede 
mektılbü' l-esami erbab-ı miyah i hbarlarıyla zahir olan 
zat-ı mu'arrefe Havva Hatun ibnet-i Abbas Efendi mec
l is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevklrde merhum ve mağfUrun 
leha Valide Sultan hazretlerinün vakf-ı şerifleri cabisi 
işbu kitab-ı sıhhat-n isabun hafızı Hüseyin Efendi ibn-i 
Ahmed tarafından ber veeh-i ati hususı tasdika vekil-i 
mürsel i  İsma'il Ağa bin Ali mahzarında ikrar ve takrir-i 
kelam idüp işbu yedimde olan bir kıt 'a hüccetde tafsil ü 
beyan olmdığı üzre Kemerler canibinde Bergos ve Molo
va kemeri beyninde Vekil-i harc Mehmed Efendi haya
tında kendi malıyla kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzı '- ı  halide hafr ve tah te' I-arz I ağın ü kanavat i le 
cem' u tahsil itdürdiği suyı ol mevzı 'a  karib Sultan Sü
leyman Han hazretlerinün Kırkçeşme suyı lağmına bi iz
n i ' l -mütevel l i  i lhak u idrıle itdürdüp hakk-ı mecra al ıko
n ıldukdan sonra baki kalan suyından müfrez bir masura 
ma-i tezize tedavül - i  eyadi i le malik o lan Hazinedarbaşı 
Ya'küb Ağa medine-i Eyyılb'da Baba Haydar mahallesi 
ahalisinden Za'im Abdul lah Ağa bin İsa'ya bey' idüp bir 
masura ma-i teziz-i mezkur lağm ü kanavatma tebe' iy
yetle pederüm Abbas Efendi 'ye bey ' idüp pederüm ınılma 
i leyh dahi mahmiyye-i İstanbul'da Kaliçeci ler köşki kur
bında Safıyye Sultan sarayı civarında menzi line icra idüp 
ol dahi fevt o ldukda ancak bana mevrus o lmağla ben dahi 
bir masura ma-i teziz-i mezkGrun nısf masurasını ifraz 
!ağın ü kanavatma tebe ' iyyetle Ahmed Ağa'ya bey' idüp 
yedimde nısf masura ma-i leziz kalmışidi n ısf masura 
ma-i leziz-i mezkfirun dahi n ısfı olan bir çuvaldız ma-i 
[ lezizi] ifraz idüp tarafeynden icab ve kabGli havi şürGt-ı 
müfsideden ari bey '- i  bat-ı sahib-i şer'! ile müvekki l-i 
ınılma ileyh Hüseyin Efendi'ye yüz yiğirmi beş guruş 
semen-i medfı1' ve makbılza bey ' u temlik eylediğİrnde ol  
dahi ber veeh-i muharrer iştira ve kabul idüp fıma ba'd 
bir çuvaldız ma-i lezlz-i mezkılrda benüm asla ve kat'a 
alaka ve medhalüm kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iy
yetle müvekkil- i ınılma i leyh Hüseyin Efendi 'nün mülk-i 
müşterası olmışdur mahmiyyye-i mezburede Kettancılar 
başında ana terazasinden ifraz civarında kain Çelebioğl ı  
mahallesinde menzi l ine bir çuvaldız ma-i leziz dahi iştira 
itmek şürutıyla hala mal ik oldığı mal ik oldığı65 ma-i lezizi 
icra eylesün didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a 
b i ' t-taleb ketb olındı. 

Fl l l Ramazani ' l-mübarek sene 1 220 [3 Aral ık 1 805] 

Şühudü' 1-hal : 
Arif Ağa 
İbrahim Halife ÇavGş-ı rah-ı ab 

•s "malik aldığı" mükerrerdir. 
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323149/la 

..;.J_/' J..l.�ı,,,;I-!(��,;IÜ1i '!.,,;t;;t:.t;:f' 
;,_;,_/,/1?./11'/ /t. :i.:-;.H J 1 J./.i J./ ':' ;.;,,_,�;;., 

/;,:;;...f ıf .)JJ Jf.,�/JI �n : i;..i);(f�J;; 1 

t#. _;,?_il.f j/j,i • .:.;/!); ı; .f � ı:  !,S �.f� 1 
/)ç/;:;_;;;ıJt?-(v-lrt � �,f/_;,,-!} 
.;, (ıJ./Y. .. ıi / ,_;;. ;:.-: ti;J:./ • .U!Jl,/ ,ı;ı..: (�;�;;.5/J�.;;,i�J.A ;!li��� 
"l/..filff)':./ 1;/ )0� ;i' _;w �  IJ'I):'ır'l_�/ /." 
};,J::,.t. ..... .,� ... ,,;� ):;.;i;--;Is...l':-y.r/' / ;.- -;; 
�; •. :� �-/ ;i-;�/·ı-.;./t(./��"::" i�-:;-.; .J)�!J • • • 1, • ı • . . . ... • 1 ·, . __; .. �.1/ .l ;; i)'f' � /;t_f N�/ .1'_,.1-'' ( �--? ; '?·' , '..:.-u•. �...ı . .  / ;, ,-/;.,!) ,;, 1  ;��;,;.__.;� t.r",U.P' �� ·-/· . '/ . ... ' � - .·�� )-';..)..;;.;;_,,�1;,/.f-)_y) J _.., ([�p�//';_.'-)1�: ·,t ,;� 
;k;'/,;�i/1;;;;_;:, ;,i't1 ���./(1. (,.J(i,l ;.1;- '!�-- !·,�, J�.1 LJ;, I,;; ,fl41;J.),,:,:.-_. , , ,;o�.-.J �-.· .:- -2-. /:'. ... .. t".f: ('. � ..  .. . "' ' ' ..,  · '<' ;J;;,;ı,j� ;�>; ..;. � /tP-'(;:_;, f J:r J!J.,�- '  _ :J�;;. 

/.-! ' � !, .� '  ... ,;ı;,Ji-Jı ;J·�;;�.ı_;#---;;.:, �;-.; � .. ���- . J 1 '  ' 1 . 1 't:' f " � • •  ,, • -J �- t" "�!�/ :/_;;,., flv_,.;� v;_ (:i)' WJ C• ("' � ı.�: ..- �_:;�·<.. . .. .--'i ;'P 'v-""'-' i� j� � � _;;r;(y,.f ;r.,!r't:_--:"��"!0-��;i,-��;;,;,�;J.:_,#v;�� .. ·;,r�r�p� 
'/ı!ıiJ ,' k._,�/;tr�ı...... S.-/.-1  -P· I ı;  ,- /i��..;� .,.,., • ' " .. .. ... Q.. . / ...... ...... ell'.i:';l/�� 1,.: .... ı,;_..�J,..:..h t. v,� ;.1;.; -=-:--� ..... . · ;.,.;,,:Jo, ;.� ıiJJJ et.h /lJ7' -.u•.:' :- ,._ ı;,,p ... .......,;; ... -. 

� · . .. '; � --;����'-/,;;'.J./II...f,(i�;�-"tf"'.l';��iv_,.,t./, · / 

-tl 1 ;�).!./;,;-!-)tı;,.J/, � :/t .rı;.:, :i-;;,'Jf . . .. 61 .. • 

�;/rJ.f!)fl!..;_� �ıl: u�yj,�� J.,b.��J ı;,(.#_! :.t:J� t' �"":"� '�'""('�":-:: �,_r,...�l� 
1 � ,,_1/d, � {JI_,J-:!J,.ı.ı ;A;j_, t ?,....f 1-' .-, J,.� ' ,:.JJ.w,;, �i;�,_,.., IJJ-0_, "'"' ,1/ j:,.:, ..:-�· ;/J,;f)i.JI,J.v)fr�;;t;;_,f�� iJp...,_, 
����jt �Jii..1tku};..ti,��_,f&'f� 

İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

Ahmed Halife Haderne-i Sultan Bayezid 
İsma'll Halife Haderne-i Tahta kal 'a 
Isa Serbölük-i Ayasofya 

32314911 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyünden Sul
tan Beyazıt suyoluna mü/hak Ebubekir Efendi katma
suyundan müfrez suyun, maliki Mehmet Arif Efendi ta
rafindan Hasan Efendiye, Saray-ı atik duvarı terazisin
den ifrazla Mercan Ağa mahallesindeki eve bağiatmak 
üzere satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Ömer Ağa'nun katibi Hasan Efendi'nün 
Karye-i Cebeci 

[Kenarnotu] Mühr-i efendimüz 

[Derkenar] Malik oldığı bir masura ma-i lezlzün n ısf 
masurasın ı  B i lecik voyvodası All Ağa'ya bey' o l  dahi ( . . .  ) 
hanesinde icra. 

Fi 2 Zi ' 1-hicce sene [ 1 ]220 [2 1 Şubat 1 806] 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde muharrer baki kalan nısf 
masura ma-i leziz-i mezkur hala Şeyhülislam Mekklzade 
Mustafa Haşim Efendi hazretleri şiraen malik aldığını 
müş' ir  yed-i sa'adetlerine müceddeden hüccet-i şer' iyye 
i 'ta alındığı kaydı balasıyla işbu mahalle şerh ol ındı . 

Fi 1 8  Ra sene 1 22 1  [ 15 Haziran 1 806] 

Mahmiyye-i İstanbul'da Mercan Ağa mahallesinde vakı 
Tablazade hanesi d imeğle ma'rlıf menzil derfın ına cari 
zikri ati ma-i lezizün maliki Sermi 'mar-ı hassa Mehmed 
Arif  Efendi bin Nu'man tarafından ber veeh-i ati hususa 
vekll oldığı Mehmed İzzet Efendi ibn-i Mehmed ve Ah
med Ağa bin All şehadetleriyle sabit olan Hafız Mehmed 
Ağa bin Mustafa mec l is-i şer' -i şerif-i enverde iffetlü is
metlü Esma Sultan al iyyetü' ş-şan hazretlerinün kethuda
ları sa'adetlü Ömer Ağa hazretlerinün kitabet h ıdmetiyle 
şeref-yab buyurı lan işbu kitab-ı sıhhat-n isabun hafızı Ha
san Efendi bin Mehmed tarafından husfısı tasdika vekil-i 
şer'isi İsma'll Ağa bin Mustafa mahzarında bi ' l-vekale 
ikrar ve takrir-i kelam idüp müvekkilüm muma i leyh 
Mehmed Arif Efendi'nün yedinde olup bin iki yüz sekiz 
Rebi 'u ' l-evvel 'inün dokuzuncı güni tarih iyle müverrah 
bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsll ü beyan al ındığı üzre 
Mehmed Ağa cami-i şerlfi kurbında Derviş All mahallesi 
ahalisinden inüderrisinden Ebubekir Efendi ibn-i Ahmed 
Paşa Havass-ı refı 'a kazasına tab i '  Cebeci karyesi tarikı
nun üst tarafında kimesnenün mülkine ittisalden ari mev
zı '- ı  halide müceddeden hafr ve tahte ' l-arz on sekiz aded 
baca ve dört yüz yiğirıni kulaç lağm ü kanavat i le cem' u 
tahsil itdürdiği suyı lağm ağzından Sultan Bayezid-i Veli 
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Han hazretlerinün savak ta'bir olmur suyı yolma bi iz- 323/49/lb 
ni ' l-mütevel l i  i lhak u idrac eyledği suyı ba'de' l -vezn _:...)J!tı,;;.;t;L,�tJJ z:://.r;;;','� /. � t/c..,p 
tarnın ve kami l  üç buçuk masura ma-i lezizün üç çuvaldız • , � • . _ .  
suymı hakk-ı mecra içün alıkon ı l ıp baki kalan iki masura -;.I""J 11',/./ �jl p{; f P..JY� � _, ı,/ 1 j f:_, 
üç çuvaldız suymdan müfrez bir masura suymı  !ağın ü J'!,lı :J,1,;, · · · 1 , ;/ • ıJ 1 1: , - .�·, ; • -
kanavatma tebe' iyyetle Tablazade es-Seyyid Mustafa A- o;.· • . • �" -'/'-': ı. t  .1 .r J "Y; -� '-' -"J 

ğa'ya bey' idüp ol dahi salifıl'z-zikr Mercan Ağa mahal- l)f;��IJ_ t, t/ t.J1.;.H17 � t,.: � .)., 1 (��_,.J?_,.J.-,.,ıs.. 
lesinde menzil ine ba'de' l- icrii fevt oldukda veresesi sa- i:;,'"�// ! • ,/ • .' � ,/l :. • • .. 
bıka Gümrük emini e l-Hacc Ali Ağa'ya bey' idüp ınılma /:. lr-'"'=' '1 '-'-:"" o,.JI %1.,��r · / V -•-2' 

i leyh el-Hacc Ali Ağa dahi malik oldığı bir masura �a-i �f�!,JL ,/)/f./ · ı; l d L,:  "'/J-1 �/:�� 
lezlz-i mezkı1rı müvekkilüm mGma i leyh Mehmed Arif .. , //"' • -' ..� , : 
Efendi'ye ?�y '  i�ü� ol ve�hi le mülk-i mü�te:ası iken �i� ,!1 �-?�� -;-'J ./1 1  (!Ji /./-' ı� k i .,;,-..A(J/,4 
masura ma-ı lezız-ı mezkurı tarafeynden ıcab ve kabulı ı; ;oJ � � ( ll  J i J., � ,  J ,rJ' 'v1 • JI .J. • ·, ;,.; 
havi şürı1t-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı sahih-i şer'! i le . . :.. . : ! "'( ' 

_, , 
mü vekkilüm mu ma i leyh Hasan Efendi'ye beynlerinde f P.; 1 J'! � .r' � l? -!1/ f.:, ..;_, " ıl'/ ..1 ;.,.  _.;, :./" 
ma' lum semen-i medfO ' ve  makbuza bey ' u temllk eyle- J-:-ı/A·;;ı,� .,: tji;.u''/ ' ıf t ;., ,??.;!r 
diğinde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve · · . : r � : . , 
kab Ol idüp fima ba' d bir masura m�-i lezlz-i mezkı1rda / )!_j· L,..) '(;� P"-"'.J' ;,.(ı, t'1 ;.:.r �· / ı.t; .J. & 
müvekkilüm muma i leyh Mehmed Arif Efendi'nün asla (�! -

. 1 . . , • 1 � 1 ; ,  � . • · · ı, 
ve kat' a alaka ve medhal i kalmayup ]ağın ü kanavatma • ıl/! 1. ,J# _.1'1 ;/Jl ı. ·• 'ır r ��' . � 

tebe ' iyyetle müvekkil-i muma i leyh Hasan Efendi'nün - � ��-��i_,_y.,�,;_#1.� v-f� .� 
mülk-i müşterası ve hakk-ı s ırfı olmışdur didükde gıbbe- � .J-
' t-tasdlkı 'ş-şer'l Astane-i aliyye ve mahiill-i saireye cere- ",;:Lfr,·ı..,,. ' �  
yan iden sularun bey' u şira vesair iktiza iden senediltı '------"--

erbab-ı miyah ma'rifetleriyle Haslar mahkemesinde tahrlr �� ;/;})' . _ıj} --- --· -:-:; - ----ü temhlr ol ınup vakf-ı müşarun i leyhe dahi l o lan ma-i ' ' • .\. -,?!·· '/. ı�l}. . ı •ıl  lezlz taraf-ı vakfa kayd olmmak ba evamir-i al iyye şürGt-ı ı:ı: · lY �:;, • �- 1, :·,1; , !}.� '�·� '  ' 
ıner' iyyesinden oldığma binaen hala Kethuda-yı rah-ı ab 1/ ;�" . J · A 4\ • el-Hacc Mehmed Arif ve vakf-ı ınüşarun ileyh suyolcısı "' • 
Usta Ahmed ve Katib-i müşahede es-Seyyid Hasan Efen-
di ve zeyl-i sahlfede muharrerü ' l-esaml evkafi-ı selatin-i 
mazıyye] serbölükleri vesair rah-ı abilerden her biri mec-
l is-i şer '- i  hatlrde takrlr-i kelam idüp müvekkilüm muma 
i leyh Hasan Efendi i la haze' l-an mevcud ve cari olan bir 
masura ma-i lezlz-i mezkı1rı vakf-ı müşarun i leyh cami ' -i 
şerlfı civarında Saray-ı atik divannda olan teriizı1den ifraz 
ve Çavuşbaşı kethudası Hacı Mustafa Ağa ile iştiraken 
mal ik oldukları kanavatıyla salifıl 'z-zikr Mercan Ağa ma-
hallesinde menziline icra eylesün didükde gıbbe't-tasdl-
k ı 'ş-şer'i ma vaka'a b i ' t-taleb ketb olmdı. 

Fi 1 2  Ramazani ' l-mübarek sene 1 220 [4 Aral ık 1 805] 

Şühudü' I-hal : 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Diğer İsma'll Usta Hadetne-i Tahta kal 'a  
İsına'll Halife Haderne-i vakf-ı mezbur 
Ahmed Usta Haderne-i Sultan Bayezld 

323/49/2 Köprü/üzade Mehmet Paşa vakftna ait suyun, 
mutasarrifı Hasan Efendi tarafindan Ahmet Efendiye, 
Bozdoğan kemerinden ifrazla, Mimar Ayas mahallesin-
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

deki eve bağiatmak üzere ferağ olunduğuna dair hü
küm. 

[Kenarnotu] Şeyh Garibzadenün 

[Kenarnotu] Mühr-i efendimüz 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezküru ' l- ism Ahmed E
fendi mutasarrıf aldığı bir masura ma-i lezlzün n ısf ma
surasın ı  ifraz idüp es-Seyyid Mehmed Ağa'ya ba re'y-i 
mütevel ll fediğ idüp ol dahi Karaman harnmaını civarın
daki teraziiden ifraz ve kurbında Etmekci fırın ına ba hüc
cet İcra eylediği işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fi 1 0  S sene 1 22 1  [29 Nisan 1 806] 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur bir masura vakf 
ma-i lezlzden bakT mutasarrıf aldığı nısf masura ma-i le
zlzi el-Hacc EyyGb Ağa'ya ferağ-ı mu'teber ile ferağ ey
lediğin i  müş' ir istihkamı havl mezbGr el-Hacc Eyyub A
ğa'ya ba hüccet i ' ta o l ınmağla bu takdlrce işbu hüccet 
tehi ve battala [keşlde] kı l ındığı işbu mahalle şerh v irildi. 

Fi 19 Ş sene 1 238  [ I  Mayıs 1 823] 

Mercan Ağa mahallesinde vakı '  menzi l  derGnına cari zik
ri ati ma-i lezlzün mutasarrıfı sa'adetlü Ömer Ağa haz
retlerinün kitabet h ıdmetleriyle şeref-yab buyurılan Ha
san Efendi bin Mehmed tarafından ber veeh-i ati hususı 
tasdika vekll aldığı Ahmed Ağa bin Mustafa ve İbrahim 
bin Hüseyin şehadetleriyle sabit o lan İsma'll Ağa bin 
Mustafa mecl is-i şer' -i şerif-i enverde mahmiyye-i mez
burede Mi 'mar Ay as mahal lesi ahalisinden Anadal ı  
eşraf-ı kuzatından Edirnevi' I-asi işbu sahib-i haze ' l-vesl
ka Şeyh Garlbzade Ahmed Efendi bin İs ma 'il tarafı ndan 
zikri cal husGsı tasdika vekil-i mürsel i  Süleyman Ağa bin 
Halil mahzarında bi ' l-vekale i krar-ı tarnın ve takrlr-i 
kelam idüp müvekkilüm müma i l eyh Hasan Efendi'nün 
yedinde olup bin iki yüz on dört senesi Rebi 'u ' l -ahir'inün 
yiğirmi beşinci güni tarih iyle müverrah bir kıt'a hüccetde 
tafsil ü beyan al ındığı üzre Sadr-ı esbak Köpril izade 
Mehmed Paşa evkafından darü' l-hadls ve seblllerine cari 
ma-i lez1zün fazlasından ma'ada vakf-ı müşarun i leyhün 
su yollarına i lhak ma-i lez1zün hakk-ı mecrasından müc
temi ' bir masura ma-i lezlz-i müfrezeye mutasarrıf olan 
Pir! Mustafa fevt oldukda oğlı Salih Beğ'e intikal idüp ol 
dahi bir masura ma-i lezlz-i mezkfırı hüsn-i rızasıyla mü
vekkilüm muma i leyh Hasan Efendi'ye ba re'y-i müte
velll ferağ u tefvlz idüp müvekkilüm mfıma i leyh dahi 
havza-i tasarrufında olan bir masura ma-i lezlz-i mezkGrı 
salifü ' z-zikr Mercan Ağa mahal lesinde kain menzil ine ic
ra ve ta'yln itmişidi o l  vechile tasarrufında olan bir ma
sura ma-i lezlz-i mezkGrı Hassa su nazırı Mustafa Ağa ta
rafından vekll-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc 
Mehmed Arif Ağa ve Katib-i rah-ı abi Hüseyin Efendi ve 
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zeyl-i sahlfede muharrerü ' l-esaml evkaf- ı  [selatln-i ma- 323/49/2b 
zıyye] serbölükleri vesair haderne-i ralı-ı abiler ihbar ve �;/�v�{,/..J:/JIJ_,:,/� f.JI1j/;/'_,., -:--_,-: 
ma'rifetleriyle müvekkil-i ınılma i leyh Ahmed Efendi'ye 1 ,./. _ .,..,1 , 1 , , , /', 'L , 

. ._ ,  ./' � /. beynlerinde ma' lılm bedel-i medfı1 ' ve makbılza ba re'y-i � ' 
-

. 
""

- � '..J 11'-.,.J t�/� 4'-'..:/,.:,../ _,,.,..:. -.�1 , / . - . 
mütevel ll ferağ u tefvlz eylediğinde ol dahi tefevvüz ve t. J;/�./E '..- �/:.;t_;ıv,.v/J,,.,;;:::.,,;;ı:,,_,,,;-,.; 

,1 ' • • 
kabUl idüp fima ba'd bir masura ma-i lezlz-i mezkılrda ,,�.,t;:.-J?_,��/,:,.;:;-,., .J-t..rı,..;...;.., . ..:J.::. 
müvekkilüm ınılma i leyh Hasan Efendi'nün asla ve kat 'a · 
alaka ve medhali kalmayup müvekkil-i ınılma i leyh Ah- � eJ ı, t/�J.f,_fl ����l.i"v_,:.,t,�jı 
med Efendi'nün havza-i tasarrufında almışdur didükde - -

-
;u.:.. h��;/P, -f-( ��..:1 

gıbbe' t-tasdlkı ' l -mu 'teber vekil-i merktim Süleyman Ağa 
- ,.. __, ... ' ----

· 

mecl is-i şer'de takrlr-i kelam idüp müvekkilüm ınılma i-
leyh Ahmed Efendi mutasarrıf aldığı b ir  masura ma-i le-
zlz-i mezkılrı mahmiyye-i mezbfirede Bozdoğan kemerin-
den ifraz idüp müceddeden ferş a lınan kurşun barı ile sii-
l ifü' z-zikr Mi 'miir Ayas mahallesinde vakı '  menziline 
nısf masurasın ı  ve menzil- i  mezkfirun havlu kapus ı  diva-
nnda çeşrnede dahi n ısf masurasını icra ve ta'yln eyledi 
didükde ma vaka'a bi ' t-taleb ketb alındı . 

Fi 1 2  Rarnazani ' l -mübarek sene 1 220 [4 Aral ık 1 805] 

Şühudü' J-hal : 
Sabıkün 

323149/3 Havass-ı refi'a kazası, Bergos ile Mevluh ke
meri arasından Kırkçeşme suyoluna mü/hak Mehmet 
Ağa katmasuyundan müfrez suyun, maliki Mehmet Re
şit Ağa tarafindan Rabia Hatuna, Servi mahallesindeki 
ana lağımdan ifrazla, buradaki eve bağfatmak üzere sa
tıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Kebabcı Hasan Ağa'nun validesinün 

323/49/3a 
/ v ): t: ·.t; , J, . . · ·, :' � ., f-J,J-f ': l'-:'l; � , ,. .;ı..- 1/ . .  . 

:1!/
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_p
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_;. 
. · . . . �--�� .. ...... . . _..._,... ı-_ ;  'J' 1 . • • • •  4 , • .  , , . • • . :;;.
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Hüseyin Efendi ve zeyl-i sahlfede rnastılru' l-esarnl serbö- · · · · r· " ' -: · · 

lükler hazırCin oldukları halde zikri ati ma-i lezlzün ına-
l iki es-Seyyid Mehmed Reşid Ağa ibn-i el-Hacc Ömer ta-
rafından ber veeh-i iiti hususa vekil aldığı Mehmed Ça-
vfiş ibn-i All ve es-Seyyid Hüseyin bin Osman şehiidetle-
riyle sabit olan Mustafa Ağa bin Ahmed meclis-i şer'-i 
hatir-i Jazımü't-tevkTrde işbu bii' isü' l-veslka Rab i 'a  Ha-
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZIZ DEFTERLERİ 

tı1n ibnet-i Ömer tarafından zikri cal husı1sı tasdlka 
vekll- i  mürsel i  oğlı Hasan Ağa b in İbrahim ınahzarında 
b i ' l -vekale ikrar ve takrir-i kelaın idüp işbu ınüvekki lüın 
ınılma i leyhün yedinde olup tarih- i  kitab şehrinün on 
birinci gün i  tarih iyle ınüverrah bir kıt'a hüccetde tafsil ü 
beyan olmd ığı üzre Havass-ı refı'a kazasında Bergos ve 
Molova kemeri beyninde Vekll-i harc Mehıned Efendi 
hayatında kendi mal ıyla hafr ve tahte' l-arz lağın ü 
kanavat i le cem' u tahsll itdürdiği suyı ol ınevzı 'a karlb 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün Kırkçeşıne lağınına 
bi izn i ' l-ınütevel li i lhak u idrac itdürdiği suyından ınüfrez 
bir masura ma-i l ezize tedavül-i eyadi i l e  malik olan 
Hazinedarbaşı Ya'küb Ağa ma-i ınezbfırı medine-i Eyyı1b 
malıallatın dan Baba Haydar mahal lesi ahalisi nden Za 'im 
Ahmed Ağa'ya bey' idüp ol dahi bir masura ma-i leziz-i 
ınezkfırı mahıniyye-i İstanbul'da Hal ıc ılar köşkü civarın
da Safiyye Sultan sarayı kurbında sakin Abbas Efendi bin 
Abdullah'a bey ' idüp ol dahi fevt oldukda veraseti varis-i 
vahidesi sulbiyye keblre kızı Havva Hatı1n'a ba'de' l-mev
rı1s ınezbfıre Havva Hatı1n dahi bir masura ma-i leziz-i 
mezkı1run nı sf masurasın ı  Ahmed Ağa'ya ve bir çuvald ızı 
Valide Sultan vakfı cablsi Hüseyin Efendi'ye ber ınıleeb-i 
hücec bey ' idüp yedinde baki kalan bir çuvaldız ma-i le
zlz-i ınezkı1rı dahi !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle ınüvek
kilüm mezbı1re b i ' l-verase bey ' u temlik idüp müvekki
lüın dahi bir çuvaldız ma-i leziz-i ınezbı1rı medine-i mez
bı1rede Kapucı çeşınesi nam mahallde menzil ine icra it
ınek ınurad itmişdi lakin icrası ınüyesser o lınaınağla ınü
vekki lüm ınılma i leyh dahi bir çuvaldız ma-i leziz-i mez
kı1rı hazırun-ı ınezbı1rı1n ihbar ve ına'rifetleriyle tarafeyn
den Icab ve kabı1l i havl şürı1t-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı 
sahilı-i şer'! i le müvekki lem mezbı1re Rabi 'a Harun'a yüz 
yiğirmi beş guruş seınen-i medfı1 ' ve makbı1za bey ' u 
temlik eylediğinde ol dahi ber veeh- i  ınuharrer iştira ve 
temel lük ve kabul idüp fima ba'd bir çuvaldız ma-i leziz-i 
mezkı1rda müvekkilüm mı1ına i leyh es-Seyyid Mehmed 
Reşld Ağa'nun asla ve kat 'a alaka ve medhali kalmayup 
ınüvekkile-i ınezbfıre Rabi 'a Hatı1n'un !ağın ü kanavatma 
tebe' iyyetle mülk-i müşterası alınışdur bir çuvaldız ma-i 
leziz-i ınezkı1ra bir çuvaldız dahi iştira ve zaınm itmek 
üzre medine-i Eyyı1b'da Servi mahallesinde ana lağmın
dan ifraz ve civarında kain menzi l ine İcra ve ta'yln eyle
sün didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer' l ma vaka'a bi ' t-taleb 
ketb ol ındı .  

Fı 22 Ramazani ' l-mübarek sene 1 220 [ 14 Aralık 1 805] 

Şühudü' I-hal : 
Hüseyin Efendi Katib-i ralı-ı ab 
İsma'll Halife Hadeıne-i Tahta kal 'a  
İbrahim Halife Çavuş-ı ralı-ı ab 
Ahmed Ağa Hadeıne-i Sultan Bayezid 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
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323/5011 Havass-ı refi'a kazası, Uzuncaahat yakının
dan Kasapbaşı Kara Mehmet Ağa baş bacasına, Çukacı 
kızı, Karnığı/ı Ali Efendi, Ahmet Kethüdaoğlu, Mesih 
Paşa ve Sultan Süleyman su lağımlarına mü/hak Ali A
ğa katmasuyundan müfrez suyun, malikleri Hasan Bey 
ve Habibe Hanım tarafından Körpe zımmiye satıldığına 
dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Sarraf Körpe'nün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkür n ısf masura ma-i 
lez!z-i mezbur hacegan-ı Divan- ı  hümayündan ve rnektu
bl kalemi hulefasından Mustafa Neclb Efendi'ye şiraen 
malik olduklarını müş' ir yedierine mufassal ve meşrüh 
bir kıt'a hüccet-i şer' iyye i ' ta ol ınmağla bu takdirce işbu 
hüccet külliyen tehl ve battala keşlde kı l ındığı kaydı ha
tasına işbu mahalle şerh virildi. 

Fi 8 Zi ' l-ka'de sene 1 230 [ 1 2  Ekim 1 8 1 5] 

Mahmiyye-i İstanbul'da Saray-ı atik kurbında Molla Gü
ran! mahallesinde kain menzil derünına cari zikri ati zikri 
ati"" ma-i lezlzün el-yevm malikleri Dergah-ı all kapu
cıbaşılarından Hasan Beğ ibn-i Hasan ve hallleleri Habi
be Hanım ibnet-i Ali tarafından ber veeh-i ati hususa ve
kll leri oldığı zat-ı müma i leyhayı arifan Hasan Ağa bin 
Hüseyin ve İbrahim bin Hüseyin şehadetleriyle sabit olan 
Mustafa Beğ ibn-i Abdullah meclis-i şer' - i hatir-i lazımü
' t-tevkTrde sarraf taifesi nden işbu hamilü 'r-rakTm Körpe 
ve1ed-i Serkiz zimml tarafından ber veeh-i ati husüsı tas
d!ka vekil-i mürseli Süleyman Ağa bin Halil mahzarında 
bi ' l-vekale ikrar ve takrlr-i kelam idüp müvekki llerüm 
muma i leyhün yedinde olup bin yüz doksan beş senesi 
Cumade' l-ahir'inün yiğirmi dokuzıncı güni tarihiyle mü
verrah bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsll ü beyan olm
dığı üzre bin yüz altmış bir senesi A ll Ağa bin Mehmed 
Havass-ı refı'a kazasında UzuncaabM'un İ stanbul tarafın
dan gelür iken büyük ç ınarun sağ canibine kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzı '- ı  hallde kendi mal ıyla hafr 
ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği 
hakk-ı mecrasından ma'ada üç masura suyı ol mevzı 'a 
karlb Kassabbaşı Kara Mehmed Ağa suyınun baş baca
sına andan Çukacı kızı lağmma andan Karnığı l ı  Ali Efen
di lağmına andan Ahmed Kethudaoğlı lağmına andan 
Mesih Paşa lağmma andan merhum ve mağfürun leh Sul
tan Süleyman Han hazretlerinün suyı lağmına ashabları
nun izni ve ba izn-i mütevelll i lhak u idrac olmdukdan 
sonra lağm suymdan hası l bir masura sudan müfrez nısf 
masura ma-i Iezlze tedavül-i eyadl i le malik olan mevali-i 
izamdan es-Seyyid Emin Efendi irtihal-i dar-ı beka itdük
de menzil-i mezbür derılııma cari nı sf masura ma-i lezlz-i 
mezbürı veresesi lağm ü kanavatma tebe' iyyetle müvek-

.. "zikri atf" mükerrerdir. 

35 1 

323/5011 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

kil lerüro milma i leyhime bey ' eyledüklerinde anlar dahi 
iştinl ve kabul idüp ol vechi le mülk-i müşteraları iken 
menzil-i mezburı müvekkil-i mersilm Körpe zimmiye fe
rağ u tefviz itmeleriyle derunına cari nısf masura ma-i le
ziz-i mezkurı dahi erbab-ı miyah ihbar ve ma'rifetleriyle 
müslime bey' itmek şürutıyla tarafeynden icab ve kabuli 
havi şürut-ı müfsideden ari bey' -i bat-ı sahih-i şer'! i le 
beynlerinde ma' lilm semen-i medfU ' ve makbilza bey ' u 
ternlik eyledüklerinde müvekkil-i mersilm Körpe zimmi 
dahi iştira ve kabul idüp fima ba'd derun-ı menzile cari 
nısf masura tna-i leziz-i mezkilrda müvekki l lerüm milma 
i leyhim Hasan Beğ ve Habibe Hanım'un asla ve kat'a a
laka ve medhalleri kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iy
yetle müvekkil-i mersilm Körpe zimminün mülk-i müşte
rası ve hakk-ı sırfı almışdur didükde gıbbe't-tasdikı 
' ş-şer'\' ma vaka'a bi 't-taleb ketb o l ındı . 

F1 26 Ramazani ' l -mübarek sene 1 220 [ 1 8  Aralık  1 805] 

Şühudü' l-hal : 
Sabıkiin 

32315012 Havôss-ı refi'a kazası, Çavuş köyü civarında
ki Söğütlüdere mevkiinden Ayasofya su lağımına mül
hak ve Servi mahallesindeki eve bağlı Osman Ağa kat
masuyundan müfrez suyun, maliki Hatice Hatun tara
fından Mehmet Seyda Efendiye satıldığına dair hüccet 
kaydı. 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde mezkilr iki masura ma-i le
zlzün bir masurası kema fı ' s-sabık ba'de' l-ibka bir ma
sura ma-i lezlz-i mezkilr müteveffa müderrisln-i kiram
dan Seyda Efendinün vasisi es-Seyyid İsma'il Efendi 
sabıka istanbul payesiyle tekrim buyurılan faziletlü Bekir 
Ağazade Mehmed Emin Efendi'ye bey' o lınup ancak 
Seyda Efendi uhdesinde bir masura ma-i leziz baki kal
dığı ba hüccet işbu mahalle şerh v irildi . 

F1 ı ı Ca sene 1 226 [3 Haziran 1 8  ll ]  

[Derkenar] Baki bir masura ma-i lezizi dahi hala Su ket
hudası el-Hacc Mehmed Arif Ağa'ya ba hüccet bey' ol ı
nup bir nesne baki kalmadığı işbu hüccetde şerh viri ldi . 

F1 29 Ca sene [ 1 ]226 [2 ı Haziran ı 8 ı ı ]  

Medine-i Hazret-i Eba· Eyyilb e l-Ensarl dame fi rıdvani
' I-Bari'de Servl mahallesinde sakine ve zat-ı ta' rif-i şer'! 
i le mu 'arrefe olan Hadice Hatiln ibnet-i el-Hacc Halil 
mecl is-i şer' - i  hatir-i lazımü ' t-tevkirde hala müfettiş-i 
hazret-i sadr-ı a'zam umdetü' l-müderrisin i ' l-kiram fazl
letlü şerafetlü işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı Mehmed 
Seyda Efendi nec l i ' l-merhum Yahya Ağa taraf-ı meyme
net-mahsuslarından husus-ı ati ' I-beyanı tasdika vekil-i 
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şer'lieri fahru' l-küttab Mehmed Arif Efendi bin Mehmed 323/5012b 
Sa'ld Efendi mahzarında ikriir ve takrlr-i kelam idüp işbu ���·.11./.J�}; ;;� �;��J:�� V:-:/.r: 1�;QJ; 
yedimde olup bin iki yüz on üç senesi Şevviil'inün yi- / · 
ğirmi yedinci güni tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccetde }:J.fi;.;l l�..f.lb"/"'-"-;.r.'tlit..d.,u, ;!J.s-�� 
tafsll ü beyan olmdığı üzre asrında Su nazırı el-Hiicc Os- ......ıV(Jy./'.J#'_.j ,/� .: ,j,J._,1 tJ)'�:j;., 
man Ağa Havass-ı refi'a kazasına tabi ' Çiivfiş karyesi ci- · · 

• � . , . �· ,.,:_; varında Güzelcekemer'e karlb Söğütlidere nam mevzı 'da _ ,)1' -;"'?./.r' -"'Pt f?" 
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)ı,i1' ' 1-mütevel li ba'de ' l - ilhiik bir masurası hakk-ı mecrii içün 
al ıkonıl up baki kalan suyınun iki masurasın ı  ifriiz idüp 
lağm ü kanaviitma tebe' iyyetle es-Seyyid İsmii'll Ağa'ya 
bey' idüp ol dahi bin yüz doksan yedi senesi Şevviil-i şe-
rlfinde Hasan Ağa'ya semen-i medfı1 ' ve makbfiza bey ' i -
düp ol dahi mahalle-i mezbfirede viikı' malik oldığı men-
zi le ta'yln ve icrii eylediğİnden sonra iki masura ma-i le-
z1z-i mezkfirı pederüm mfimii i leyh el-Hacc Halll Ağa'ya 
bey ' u tern11k i düp ol dahi fevt oldukda zevce-i menku-
ha-i metrfikesi Mihri Hatfin ibnet-i Abdul lah i le  ancak 
bana mönhasıra oldukda mezbfire Mihri Hatfin dahi ik i  
masura ma-i lez1z-i mezkfirda olan semen h issesin i  bana 
bey ' idüp ol vechile iki masura ma-i l ezlz-i mezkfir irsen 
ve şiriien yedimde müstak ı l len mülküm o lmağla ben dahi 
mal ike oldığum iki masura ma-i lez1z-i mezkfirı lağm ü 
kanaviitma tebe ' iyyetle tarafeynden Icab ve kabilli hiivl 
şürfit-ı müfsideden ari bey ' -i bat-ı sahlh-i şer'! i le beyni-
ınüzde ma ' lfim semen-i medfı1 ' ve makbfiza müvekki l- i  
mfimii i leyh Mehmed Seyda Efendi'ye bey ' u temllk eyle-
diğinde anlar dahi ber minviil-i muharrer iştirii ve temel-
lük ve kabul huyurup fima ba'd iki masura ma-i l ez1z-i 
mezkfirda benüm asla ve kat'a alaka ve medhalüm kal-
mayup müvekki l-i ınılma i leyh Mehmed Seyda Efendi 
hazretlerinün mülk-i müşteriilan olmışdur didükde gıbbe-
't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı . 

Fı 19 Recebü' l-ferd sene 1 220 [ 1 3  Ekim  1 805] 
Şühfidü' l-hiil : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hac Arif Kethudii-yı riih-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Halife Çavfiş-ı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 

323/5013 Havass-ı refi'a kazası, Çiftehavuz yakınındaki 
Kirazlıhavuz mevkiinden Sultan Süleyman suyoluna 
mülhak Mustafa Ağa katmasuyundan müfrez suyun, 
maliki Hatice Hanım tarafından Mehmet Emin Efendi-
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ye, Koğacı malıallesindeki teraziden ifrazla buradaki e
ve bağfatmak üzere satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Arpa katib i  Mehmed Eınln Efendi'nün Ç if
tehavz'dan 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mustCır n ısf masura ma-i 
lezlz Kapucıbaşı sabıka Duhan gümrükcisi Hafız Ahmed 
Ağa'nun zevces i  Fatıma Witfın'un şürfıt-ı cedldesine tat
bik i le mülki oldığını müş' ir yedine hüccet i ' ta ol ındı . 

Fı 5 C sene 1 232 [22 Nisan 1 8 1 7] 

Astane-i aliyye ve mahall- i  saireye cereyan iden sularun 
bey' u şira vesair iktiza iden hücec-i şer' iyyeleri su nazırı 
ve bölükbaşılar ihbar ve ma' rifetleriyle Haslar mahkeme
sinden tahrlr ü temhir o l ınmak ba hatt-ı hümayCın şürCıt-ı 
ıner' iyyesinden oldığına binaen zikri ati ma-i lezizün cari 
ve el-yevm malikesi oldığı ihbar ol ınan Hadlee Hanım 
ibnet-i Dergah-ı all kapucıbaşı larından Salih Ağa bin Hü
seyin tarafından ber veeh-i ati hususa vektl o ldığı zat-ı 
mezbureyi arifan Bostan! Hüseyin Ağa bin Abdullah ve 
İbrahim bin Hüseyin şehadetleriyle sabit olan el-Hacc A
rif Ağa bin Mustafa mecl is-i şer' -i şerif-i enverde hala 
şa'ir katibi işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı Mehmed 
Emin Efendi ibn-i Mehıned Sa'ld tarafından zikri cal hu
sCısı tasdlka vekil-i şer'lsi Çukadar es-Seyyid Hüseyin A
ğa ibn-i İsma'll mahzarında b i ' l-vekale ikrar ve takrir-i 
kelaın idüp ınüvekki leın ınezbCırenün işbu yedinde olup 
bin yüz doksan yedi senesi Cumade' l -evvel ' inün yiğirmi 
yedinci güni tarih iyle müverrah sici l iden muhrec bir kıt'a 
hüccet ınantCıkınca Havass-ı refi'a kazasında Çiftehavz 
kurbında Kirasl ıhavz nam mahallde kimesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzı ' - ı  hallde Mi 'marbaşı Mustafa Ağa 
kendi ınal ıyla abar-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz !ağın 
ü kanavat ile cem' u tahsil kargir ıskara ile ol mevzı 'a ka
rlb Sultan Süleyman Han hazretlerinün suyı yol ına bi iz
n i ' l-mütevel l l  i lhak u idrac itdürdiği suyınun hakk-ı ınec
rasından bakT bir buçuk masura ma-i lezlze tedavül- i e
yadl i le ArnabCıdzade All Ağa'nun kerimesi Ümmihanl 
HatCın irsen mal ike o ldığı bir buçuk masura ma-i lezlz-i 
mezkCırı !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle müvekkile-i mez
burenün pederi müteveffa-yı ınfıma i leyh Sal ih Ağa'ya 
bey ' idüp ol dahi fevt oldukda müvekkile-i mezbureye 
mevrCıs olınağla ol dahi irsen mal ik oldığı bir buçuk ma
sura ma-i lezlz-i ınezkCırun nısf masurasını ifraz ve bey' 
ınurad itıneğle hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan Mustafa 
Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi 
el-Hacc Arif Ağa ve Katib-i ralı-ı ab Hüseyin Efendi ve 
zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esaml evkaf-ı selatin-i mazıy
ye serbölükleri vesair haderne-i ralı-ı abiler ihbarlarıyla 
tarafeynden Icab ve kabfıli havl şürCıt-ı müfsideden ari 
bey ' -i bat-ı sahilı-i şer' i ile n ı  sf masura ma-i leziz-i mez
kCırı ınüvekki lem mCıma i leyha Hadlee Hanım !ağın ü ka-
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navatına tebe' iyyetle iki yüz yiğirmi beş guruş semen-i 
medfı1 ' ve makbuza müvekkil-i mu ma i leyh Mehmed E
rrıln Efendi'ye bey ' u temlik eylediğinde ol dahi ber 
veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp fima 
ba'd nısf masura ma-i leziz-i mezkurda müvekkilem mez
bı1re Hadlee Hanım'un asla ve kat 'a alaka ve medhal i kal
mayup !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle ınüvekkil-i ınılma 
i leyh Mehıned Emin Efendi'nün mülk-i müşterası olmış
du didükde nısf masura ma-i leziz-i ınezkfırı ınahıniyye-i 
ınezbfırede Koğacı mahallesinde vakı '  tarazlıden ifraz ve 
cedld yol i le civarında kain ınutasarrıf a ldığı menzi l ine 
İcra i le ınutasarrıf o lsun didükde gıbbe't-tasdlk ı ' ş-şer'l 
ma vaka'a bi ' t-taleb ketb alındı . 

Fi 6 Zi' I-ka 'de sene 1 220 [26 Ocak 1 806] 

Şühudü' I-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Sultan Mustafa 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid el-Hacc İbrahim Haderne-i Ekşikara[dut] 
İbrahim Halife Çavlış-ı rah-ı ab 
ve gayruhuın 

32315111 Havass-ı refi'a kazası, Çiço çiftliği ile Müder
ris köyü arasından Turunçluk suyoluna mü/hak ve Ser
raç Doğan mahallesindeki arsaya bağlı Hüseyin Ağa 
katmasuyundan müfrez suyun bir kısmının, hissedarı 
Rüveyde Hanım tarafindan diğer hissedar Şerife Zey
nep Hanıma satıldığına dair hüccet kaydı. 

Astane-i aliyye ve mahall - i  saireye cereyan iden sularun 
bey' u şira ve iktiza iden hücec-i şer' iyyeleri erbab-ı mi
yah ihbarlarıyla Haslar mahkemesinde tahrir ü teınhir a
l ınmak ba emr-i ali şürfıt-ı ıner'iyyesinden oldığına bi
naen ınahıniyye-i İstanbul'da Serrac Doğan mahallesinde 
vakı' bir bab arsa derfınına cari zikri ati ma-i lezlzün ına
l ikesi iken bundan akdem vefat iden Şerlfe Hadlee Hatfın 
İbnet-i Eşraf Hasan Efendi'nün veraseti zevc-i ınetrı1ki 
Halil Ağa bin Süleyman i le sadriyye keblre kızları Şerlfe 
Zeyneb ve Şerlfe Rüveyde Hatunlara münhasıra ınezbfır 
Halil Ağa dahi kable' l-kısıne fevt o ldukda mezbfıretan 
Şerlfe Zeynep ve Şerlfe Rüveyde Hatunlara isabeti ba'de
' t-tahakkukı ' ş-şer'l mezbfıre Şerlfe Rüveyde Hatun tara-
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fından ber veeh-i iiti hususa vekil aldığı zat-ı mezbureyi 
iirifiin İbrahim Ağa bin Hüseyin ve Hasan bin Ahmed şe
hiidetleriyle sabit o lan Mehmed Arif Ağa bin Mustafa 
meclis-i şer'- i  hatir-i liizımü't-tevkirde işbu bii' i setü' l-ve
sika mezbure Şerife Zeyneb Hiitun tarafından zikri iiti hu
susı tasdika vekil-i şer'isi Süleyman Ağa bin Halil malı
zarında bi ' l-vekiile ikrar ve takrir-i keliim idüp müvekki
lem mezburenün i şbu yedinde olup Diivud Paşa mahke
mesinden virilen bir kıt'a hüccet mantukınca arsa-i mez
kure derunına cari mii-i lezizün menba' ı olup Havass-ı re
fı'a kazasında Müderris karyesi ve Ç iço ç iftliği beynle
rinde Suyolcı ları kethudası Hüsey in Ağa kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevz ı ' - ı  hallde hafr itdürdiği !ağın 
ü kanaviitı ndan cem' u tahsil itdürdiği suy ın ı  ol mevzı 'a 
karib Sultan Ahmed Hiin hazretlerinün Turunçl ık suyına 
bi  izn i ' l-mütevelli i lhiik itdürdiği suyından müfrez n ısf 
masura ma-i lezize malik olan Şeyhülisliim mektubcısı 
Mustafa Efend i  arsa-i mezküre ile ma'an e l-Hacc Ahmed 
Ağa bin Abdul liih'a bey' idüp mumii i leyh ei-Hiicc Ah
med Ağa dahi arsa-i mezküreyi ei-Hiicce Hayriyye Kadın 
vakfına vakf idüp ba 'dehü arsa-i mezkurı müvekki lüm 
lağm ü kanaviitma tebe ' iyyetle bey' idüp mezbure Şerife 
Hadice Hiitun dahi müteveffıye oldukda k ızları mezbure
tiina mevrüs olmağla müvekkilem mezbure Şerife Rüvey
de Hiitun dahi irsen malike a ldığı b ir çuvaldız mii-i leziz-i 
mezkurı kız karındaşı müvekki le-i mezbure Şerife Rü
veyde Hiitün'a bey' muriid itmeğle ma-i mezbürun mev
cud aldığını hiilii Hiissa su nazırı Mustafa Ağa tarafından 
vekil-i müsecce l i  Kethudii-yı ralı-ı abi ei-Hiicc Arif ve 
Katib-i ralı-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl-i sahifede mu
harrerü' l-esiimi erbab-ı miyiih i hbiirlarıyla tarafeynden i
cab ve kabul i h ii vi şürfıt-ı müfsideden iiri bey' -i bat-ı sa
hib-i şer'! i le üç yüz guruşa bey' u temlik eylediğinde ol  
dahi ber veeh-i muharrer iştirii ve teme llük ve kabul idüp 
semeni olan meblağ-ı merküm üç yüz guruş kız karında
şum müvekkilem mezbure Şerife Zeyneb Hiitun yedinden 
bi ' t-temiim ve' l-kemal ahz ü kabz idüp fimii ba'd bir çu
valdız mii-i leziz-i mezkürda müvekkilem mezbüre Rü
veyde Hatun'un alaka ve medhali kalmayup müvekkile-i 
mezbure Şerife Zeyneb Hiitun'un mülk-i müşteriisı olmış
dur didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i mii vaka'a bi 't-taleb 
ketb a l ındı .  

Fi 12 Şevvii I sene ı 220 [3 Ocak ı 806] 

Şühudü' l-hiil : 
Siibıkün 

323/51/2 Suhte Sinan mahallesi, Boğluca bostanına 
bağlı, Hasan Ağanın mülkündeki suyun, Havfiss-ı refi'a 
kazası, Cebeci köyü civarındaki dağlık araziden mülhak 
Murat Paşa katmasuyundan müfrez sudan olduğuna 
dair hüccet kaydı. 
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[Kenarnotu] Boğlıca bestanınun 

Mahrniyye-i İstanbul'da Suhte S inan mahallesinde vakı ' 
Boğlıca bostanı dimeğle arif bostan derCın ına cari zikri ati 
ma-i lezizün maliki işbu ba' isü' l-kitab Hasan Ağa bin 
Murtaza tarafından ber veeh-i ati husCısı tasdika vekll 
oldığı es-Seyyid Isa Ağa bin Ali ve İbrahim bin Hüseyin 
şehadetleriyle sabit olan Mehmed Arif Ağa bin Mustafa 
meclis-i şer'-i şerif-i enverde b i ' l-vekale takrir-i kelam ve 
ta 'bir-i ani' I-meram idüp müvekki lüm mezburun yedinde .:.t '0f'..o: 
olup bin yüz y iğirmi dört senesi Recebü' l-ferd'inün on 
sekizinci güni tarih iyle müverrah Mahmud Paşa mahke
mesinden virilen bir kıt'a hüccetde tafsil ü beyan olmdığı 
üzre ol tarihde Hassa kassabbaşısı Abdullah Ağa sabıka 
İstanbul Ağası Derviş Mehmed Ağa'nun iştira eylediği 
bostan-ı mezkCır i le derCınına cari n ısf masura ma-i lezize 
tedavül - i  eyadi i le müvekkilüm mezbCır Hasan Ağa mal ik 
ve mutasarrıf olup lakin ma-i mezbCırun menba' ı ma' l Cım 
ve tasrihan yedinde müstak ı l len [hücceti olmamağla] kı-
bel-i şer'den vuküf - ı tarnınları olan erbab-ı miyah i hbar-
larıyla hüccet i 'ta olmmak matlCıbımdır diyü ibraz eyle-
diği hüccet-i mezkura ba'de 'n-nazar vekil-i mezbı1run 
min kül l i ' l-vücCıh takririne mutabık ve nefsü' l-ernre mu-
vafık bulındığından ma'ada husus-ı mezbCıra vuküf-ı 
tarnınları olup l i  ecl i ' ş-şehade mecl is-i şer'a hazırtın olan 
hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Ka-
tib-i ralı-ı abi Hüseyin Efendi ve Ayasofya serbölüği 
es-Seyyid Isa Ağa ve zeyl-i sah1fede muharrerü' l-esaml 
erbab-ı miyahdan herbiri işbu müvekkil-i mezburun ma-
l ik oldığı Boğlıca bostanı derCınına cari ma-i lezizün men-
ba' ı olup merhum Murad Paşa hazretleri Cebeci karyesi 
civarında kCıhistan tarafı kurbında hafr ve tahtel-arz lağm 
ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği suyından müfrez nısf 
masura ma-i leziz lağm ü kanavatma tebe' iyyetle 
müvekki l- i  mezbur Hasan Ağa tedavül-i eyad1 i le malik 
olup el-yevm bostan-ı mezkCıra cari ve mevcCıd aldığını 
her biri b i ' l-icma' ve' l-ittifak haber virmeleriyle hıfzen 
l i ' l-makal işbu vesika ketb ve l i  ecl i ' s-sened müvekkil- i 
mezbur Hasan Ağa yedine i 'ta ol ındı . 

Fı 3 Zi' l-ka'de sene 1 220 [23 Ocak 1 806] 

ŞühCıdü' I-hai : 
Sabıkün 

32315113 Havass-ı refi'a kazası, Çiftehavuz yakınından 
Kırkçeşme suyoluna müllıak ve Balıçekapı, Elvanıade 
malıal/esindeki eve bağlı Mustafa Efendi zaviyesine ait 
suyun, mutasarrıfı Pervin Hanım tarafından, Hüseyin 
Efendiye ferağ olunduğuna dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Es-Seyyid Hüseyin Efendi 'nün Çiftehavz 
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Darü' l-hilafeti ' l-al iyye Kostantıniyye e l-mahrniyyede 
Biiğçekapusı dah i linde El vanzade mahallesinde viikı '  
Şeyhül islam-ı esbak merhum es-Seyyid Mustafa Efen
di 'nün medine-i Hazret-i Eba Eyyub el-Ensarl'de bina ve 
ihya huyurdukları tarlk-ı nakşlbendiyye ziiviyesi vakfı 
musakkafiitından bir bab ınenzil i le derCınına cari bir ına
sura ma-i lezizün bi '  1-icareteyn ınutasarrıfı iken bundan 
akde m veda' -ı aleın-i fanl iden siibıka Serçukadar-ı haz
ret-i şehriyari Eyyub Ağa bin Abdurrahman'un sulbiyye 
keblre kızı Pervln Hanım tarafından ber veeh-i iiti hususı 
takrlre vekll oldığı zat-ı ınfıınii i leyhiiyı iirifiin Hüseyin 
Ağa bin Abdul lah ve İbrahim bin Hüseyin şehiidetleriyle 
sabit o lan Ahmed Ağa ibn-i Ahmed mecl is-i şer'- i şerif-i 
enverde hala Daru' s-sa'adet i ' ş-şerlfe ağası hazretlerinün 
kitiibet hıdınetleriyle şeref-yiib buyrı lan işbu kitab-ı s ıh
hat-nisiibun hiifızı sa 'adetlü es-Seyyid Hüseyin Efendi 
ibn-i es-Seyyid Hasan Efendi tarafından zikri ati husfısı 
tasdlka vekil-i şer'lsi Süleyman Ağa bin Halll ınahzarın
da b i ' l -vekale ikrar ve takrir-i keliim idüp müvekkilüm 
mfımii i leyhiinun işbu yedinde olup bin iki yüz on senesi 
Zi ' l -ka'de'sinün on beşinci güni tarihiyle ınüverrah bir 
kıt 'a hüccetde tafsll ü beyan olmdığı üzre Havass-ı refi'a 
kazas ında Çiftehavz nezdinde dere içinde asrında Hassa 
su nazırı Hüseyin Ağa'nun Kırkçeşıne suyına i lhak itdür
diği suyından müfrez bir masura ma-i lezlze ber muceb-i 
temessük tediivül- i  eyiidl i le malik  o lan Relsülküttab 
es-Seyyid Mehmed Dürri Efendi fevt oldukda evliidiarı 
es-Seyyid Enis İbrahim Efendi ve Şerlfe Adile Hii
nı ın'dan her biri menzi l-i ınezkur i le bir masura ma-i l e
zlz-i mezkfırı bii re 'y- i  müteve lll-i muma i leyh Eyyub A
ğa'ya feriiğ idüp ol dahi veda'- ı  aleın-i fiinl itdükde keri
mesi müvekkilem mfıma i leyha Pervln Hiinım'a intikal-i 
eyadl i le ba'de' l - intikal ınüvekkileın ınumii i l eyha Pervin 
Hiinı ın dahi menzil-i ınezkfır ı  bundan akdeınce ba re 'y-i 
müteve l ll müvekki l- i  muma i leyh es-Seyyid Hasan Efen
di'ye feriiğ u tefvlz idüp derfınına cari bir masura ma-i 
Jezlzi dahi ma tekaddemden berü icrii olmageldiği üzre 
hala Hiissa su nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü
seccel i  Kethuda-yı riih-ı abi ei-Hacc Mehıned Arif Ağa 
ve Kiitib riih-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl-i sahlfede ınu
harrerü ' 1-esarnl evkaf-ı seliitin-i ıniizıyye serbölükleri ve
sair haderne rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle ınüvekki
Jeın mfıınii i leyhii Pervln Hanım ınutasarrıf oldığı bir ma
sura ma-i lezlz-i mezkfırı bii re'y- i  mütevelll müvekkil- i  
ınuma i leyh es-Seyyid Hüseyin Efendi'ye feriiğ u tefvlz 
eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer tefevvüz ve ka
bul idüp fima ba'd bir masura vakf ma-i mezburda mü
vekk ilem muına i l eyhanun asla ve kat 'a alaka ve medhali 
kalmayup müvekkil-i muma i leyh es-Seyyid Hasan Efen
di'nün havza-i tasarrufları al ın ışdur devlet (ü] ikbiil i le 
şurb (ü] isti' -ınal buyursunlar didükde gıbbe't-tasdl-
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kı ' ş-şer'i ma vaka'a  b i ' t-taleb ketb al ındı . 
Fı 1 7  Zi ' l-ka'de sene 1 220 [6 Şubat 1 806] 

Şühudü ' l-ha.I : 
Aynü ' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
İbrahim Ağa Halife ÇavCış-ı rah-ı ab 
ve gayruhum 

32315211 Molla Büsrev mahallesindeki eve bağlı Meh
met Arif Beyefendi ve Ayşe Hanımın mülkündeki su
yun, Havass-ı refi'a kazası, Müderris köyü yakınındaki 
Kadı çayırı mevkiinden müllıak katmasuyundan müfrez 
sudan olduğuna dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Hami d Paşazade Arif Beğ'ün 

Astane-i aliyye ve mahall - i  saireye cereyan iden bi
' I-cümle sularun bey' u şira ve iktiza iden senedatı Haslar 
su nazırı ve bölükbaşı lar ihbar ve ma'rifetleriyle Haslar 
mahkemesinde tahrir ü ternhlr ve ba'de ' l-kayd i ' ta alın
ması ba hatt-ı hümayCın şürCıt-ı mer' iyyesinden old ığına 
binaen zikri ati ma-i lezlzün ma-i lezizün67 malikleri olup 
işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızları umdetü' l-mevaliyi
' 1-izam muvakkat Mısır Kah i re kadisı faziletlü semahatlü 
Mehmed Arif Beğ Efendi necl i e l-merhum Halil Harold 
Paşa hazretleri i le val ide-i muhteremeleri Hacce Ayişe 
Hanım ibnet-i (boş) tarafından ber veeh-i ati hususda ve
kil-i müseccel i  Mehmed Arif Efendi bin Mehmed Sa'id 
Efendi mecl is-i şer' -i şerif-i enverde bi ' l-vekale takrir-i 
kelam ve ta'blr-i ani ' I-meram idüp müvekki llerüm ınılma 
i leyhimanun yedierinde olup tarih-i kitab senesi Şa'ban'ı
nun on birinci güni tarih iyle müverrah bir kıt'a mülkna
me-i hümayun mantukınca mahmiyye-i İstanbul'da Boz
doğan kemeri civarında Molla Hüsrev mahallesinde kain 
lede' l-ahali ve' l-ciran ma' lı1mu' l-hudı1d ve' l-müştemi lat 
bir bab menzil-i kebir i le derunına cari ma-i lezizün mali 
k i  iken bundan akdem irtihal-i dar-ı beka iden Anadal ı  
kadiaskeri Osman Molla Efendi bin el-merhum Abdul lah 
Efendi'nün iştiraken uhdesinde olan aded-i ağnam Siroz 
mukata'asınun on sekiz senesi gayetine gel ince mal ve 
kalemiyye ve cebelüsinden kül liyyetlü düyı1n-ı miriyyesi 
o lup bu maküle düyı1n-ı miriyye ile medyCın vefat iden
lerün terekesi düyCınına vafi olmadığı halde emlak ve 
vakf konak ve sahi lhanesi canib-i ıniriden zabt ve füruht 
ile te'diye olmmak usul-i ıniriden olmak mülabesesiyle 

67 "ma-i lezlzün" mükerrerdir. 
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müteveffa-yı  müşarun i leyhün düyfını mukabi l i  menzil-i 
mezkfır i le derfınına cari ma-i lezizi ell i bir bin beş yüz on 
guruş ınukabelesinde canib-i rniriden müvekki l lerüm mu
ma i leyh [im]a Mehmed Arif Beğ Efendi ve Hacce Ayişe 
Hanım'a temllk o l ınmağla ol vechi le derfınına cari ma-i 
lezizün menba' ı tasrih olmarak senedi o lmamağla kıbel-i 
şer'den bir kıt'a hüccet tahrlr ve müvekkil lerüm mfıma 
i leyhimanun yedierine i 'ta matlublarıdur diyü ibraz eyle
diği bir kıt'a mülkname-i hümayun ve Haslar mahkeme
sinden muhrec bin yüz altmış dört senesi Muharrem'inün 
on dördünci güni tarihiyle müverraha bir kıt'a hüccete 
ba'de'n-nazar husus-ı mezbfıra vuküf-ı tarnınları olup l i  
ecl i ' ş-şehade mecl is-i şer'a hazırfın olan hala Hassa su 
nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethu
da-yı rah-ı abi ei-Hacc Arif Ağa ve Katib-i riih-ı abi Hü
seyin Efendi ve Süleymaniyye haclernesi Hasan Halife ve 
zeyl-i vesikada muharrerü' l-esarni serbölükler vesair ha
deme-i riih-ı abilerden her biri işbu müvekkilan-ı mfıma 
i leyhimanun ber muceb-i temllkname-i hümayun uhdele
rinde olan Osman Molla Efendi'nün salifü ' z-zikr Molla 
Hüsrev mahallesinde vakı '  haneleri derfınına cari ma-i 
lezizün hüccet-i mezkfırede tafsll olmdığı üzre Havass-ı 
refı'a kazasında Müderris karyesi kurbında Kadi çayırı 
nam mevzı 'da hafr u abar"" ve tahte' l -arz lağm ü kanavat 
i le müctemi ' olup hakk-ı mecradan baki Hace S inan ma
hallesinde vakı' İstanbul ağası Derviş Mehmed Ağa sara
yı dimeğle meşhur saray derfınına cari bir buçuk masura 
suya tedavül-i eyad1 i le malike olan Karahisar-ı sahib va
lisi Ali Paşa hazretlerinün halllesi Ayişe Hanım ibnet-i 
Abdullah bir buçuk masura ma-i leziz-i mezkfırı müşarun 
i leyh Osman Molla Efendi'nün pederleri Abdu llah Efendi 
bin el-merhum Şeyhülislam Mustafa Efendi'ye bey' idüp 
anlar dahi menzil- i  mezkura ta'yln ve icra eyledüklerin
den sonra veda' -ı alem-i fanl eyledüklerinde menzil- i  
mezkur i le  bir buçuk masura ma-i leriz-i mezkur Osman 
Osman•• Molla Efendi'nün hisselerine ta'yln ve tahsis kı
l ınup ol vechile bir buçuk masura ma-i lezlz-i mezkur 
menzil- i mezbura el-yevm cari ve ınevcfıd oldığını her 
biri b i ' l -icma' ve' l-ittifak haber virmeleriyle h ıfzen li
' 1-makal işbu vesika-i enika müvekkilan-ı mfıma i leyha 
Mehmed Arif Beğ Efendi ve Hacce Ayişe Hanım hazret
lerinün yed-i kerimanelerine i 'ta ol ındı .  

Fı 21 Zi ' l-ka'de sene 1 220 [ l O  Şubat 1 806] 

Şuhfıdu' 1-hal : 
Sabıkün 

32315212 Havass-ı refi'a kazası, Çiftehavuz yakınından 
Kırkçeşme suyoluna mü/hak ve Bahçekapı, Elvanıade 

•• hafr-ı iibiir 
•• "Osman" mükerrerdir. 
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mahallesindeki eve bağlı Mustafa Efendi zaviyesine ait 
suyun, mutasarrıji Pervin Hanım tarafından, Hüseyin 
Efendiye ferağ olunduğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Daru' s-sa'ade katibi Hüseyin Efendi 'nün 

Darü ' l-hiliifeti' l-aliyye Kostantıniyyetü ' l-mahmiyyede 
Bağçekapusı dah i linde E lvlinzade mahallesinde vakı ' 
Şeyhül islam-ı esbak merhum es-Seyyid Mustafa Efen
di'nün medine-i Hazret-i Ebi E.B'üb el-Ensarl'de bina ve 
ihya huyurdukları tarlk-i Nakşibendiyye zaviyesi vakfı 
musakkafatından bir bab menzil i le derCınına cari bir ma
sura ma-i lezlzün bi ' l-icareteyn mutasarrıfı iken bundan 
akdem veda' -ı alem-i fanl iden sabıkli Serçukadar-ı haz
ret-i şehriyari EyyCıb Ağa ibn-i Abdurrahman'un sulbiyye 
sağTre kerimesi Pervln Hanım'un tesviye-i umCırını ru'ye
te vasl-i mansubesi Hoşeda Kadın ibnet-i Abdülmennan 
tarafından her veeh-i ati husCısı takrlre vekll oldığı zat-ı 
mCıma i leyhayı arifan Hüseyin Ağa bin Abdullah ve İbra
him bin Hüseyin şehadetleriyle sabit olan Ahmed Ağa 
bin Ahmed meclis-i şer'- i şerif- i  enverde hala Daru' s-sa
'adeti ' ş-şerlfe ağası hazretlerinün kitabet h ıdmetleriyle 
şeref-yab buyurılan işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hiifızı sa
'adetlü es-Seyyid Hüseyin Efendi bin es-Seyyid Hasan 
tarafından zikri ati tasdlka vekil-i şer'lsi Süleyman Ağa 
ibn-i Ham mahzarında b i ' l-vekale ikrar ve takrlr-i kelam 
idüp müvekkilem mCıma i leyhanun vasisi oldığı sağTre- i  
mCıma i leyha Pervln Hanım'un pederi müteveffa-yı mCımii 
i leyhden müntakı l  menzil derCınına cari menba' ı olup bin 
iki yüz on senesi Zi ' l-ka'ade'sinün on beşinci güni tari
h iyle müverraha bir kıt'a muhrec hüccetde tafsil ü beyan 
olmdığı üzre Havass-ı refı'a kazasında Çiftehavz nezdin
de dere içinde asrında Hiissa su nazırı Hüseyin Ağa'nun 
Kırkçeşme suyına ilhak itdürdiği suyından müfrez bir 
masura ma-i lezlze ber muceb-i temessük tedavül-i eyadl 
ile mutasarrıf olan Relsü' l-küttab es-Seyyid Mehmed 
Dürrl Efendi fevt o ldukda evliidiarı es-Seyyid Enis İbra
him Efendi ve Şerlfe Adile Hanım'dan her birine ba'de
' 1- intiklil mezburan es-Seyyid İbrahim Enis Efendi ve Şe
rife Adile Hanım'dan her biri menzi l- i mezkur i l e  bir ma
sura ma-i leziz-i mezbCırı bii re'y-i mütevelll mumii ikyh 
EyyCıb Ağa'ya ferağ u tefvlz idüp ol dahi veda'-ı alem-i 
fanl itdükde kerimesi mCımii i leyhii Pervln Hiinım'a inti
kal-i adi i le ba'de ' l- intikal müvekkilem muma i leyha 
Hoşedii Kadın menzil- i mezkur i l e  ma-i mezkCırı iihara 
feriiğa kıbel-i şer'den me'zCın oldığına binilen menzi l-i 
mezkCırı b i ' l -vesiiye bundan akdeınce bii re'y-i mütevel ll 
müvekkil-i mumii i leyh es-Seyyid Hüseyin Efendi'ye fe
riiğ u tefvlz idüp derCınına cari bir masura ma-i lezlzi dahi 
ma tekaddemden berü icrii olmageldiği üzre hala Hassa 
su nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Ket
huda-yı riih-ı abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Katib-i 

36 1  
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rah-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl-i sahlfede muharre
rü' l-esaınl evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesair ha
deme-i rah-ı abiler i hbar ve ma'rifetleriyle müvekki lem 
mfıma i leyha Hoşeda Kadın bir masura ma-i leziz-i mez
kurı dahi ba re'y- i  mütevel ll müvekkil- i  muma i leyh 
es-Seyyid Hüseyin Efendi'ye b i ' l -vesaye ferağ u tefvlz 
eylediğinde ol dah i tefevvüz ve kabul idüp fıma ba'd bir 
masura vakf ma-i mezkfırda sağTre-i müma i leyha Pervln 
Hanım'un aslen ve kat' an alaka ve medhal i kalmayup 
müvekkil-i müma i leyh es-Seyyid Hüseyin Efendi'nün 
havza-i tasarrufları almışdur devlet [ü] ikbal i le şürb [ü] 
i st i 'mal buyursunlar didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma 
vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı .  

F1 1 7 Zi' l-ka'de sene 1 220 [6 Şubat 1 806] 
Şuhfıdu' l-hal : 
Sabıkün 

32315311 Havass-ı refi'a kazası, Küçük köyü bağları 
yakınındaki, S azlıçayır mevkiinden Hüseyin Paşa ve 
Sultan Beyazıt suyollarına mü/hak ve Bozdoğan keme
rinden ifraz/a Vezneci/er 'deki eve bağlı sudan müfrez 
suyun, maliki Yusuf Ağa tarafindan Sultan Beyazıt ca
miinin mürekkepçi/er kapısında inşa ettiği hana vakfi
yet üzere bağlatıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Hanın valide ketimdası 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde muharrer han-ı mezbfır i le 
ma-i mezkür ma' lümu' l-esaml ve' l -eşhas kirnesneler ma
lik ve mutasarrıflar olup lakin hüccet-i mezkürun senedi 
zayi '  o lmağla zuhur ider ise amel ve i 'tibar al ınmamak 
üzre müceddeden hüccet tahrlr ve i 'ta al ınd ığını müş' ir 
işbu mahalle şerh viri ldi . 

F1 9 Rebl'u' l-ahir sene 1 223 [4 Haziran 1 808] 

işbu kitab-ı müstetab yed-i kerimanelerine vası l  ve h itab-ı 
belağat-n isabı harni l  cennet-mekan firdevs-aşiyan mer
hfıme ve mağfiret-nişan Valide Sultan al iyyetü' ş-şan haz
retlerinün kethudalık h ıdmetleriyle şeref-yab buyurılan 
inayetlü atfıfetlü Yusuf Ağa bin el-merhum İsma'll Ağa 
hazretlerinün zikri cal husus-ı meymenet-mahsfısların ı  
kalem-i huceste ve rakam-ı şer' - i  kavim i l e  ketb ü tahrlr 
ve terkim ve tastir olmmasını tefhlme taraf-ı bahirü'ş-şe
reflerinden me'mfır umdetü ' l -mevaliy i ' l - izam zevi' l - ihti
ramdan sabıka Mekke-i mükerreme kadlsı fazlletlü sema
hatlü Mehmed Emin Efendi hazretleri mec lis-i şer' -i ha
tir-i lazımü't-teşrifde bi ' l-vekale takrlr-i kelam ve bast-ı 
ani ' I-meram idüp ağa-yı müşarun i leyh hazretlerinün 
yed-i kerimanelerinde olup bin iki yüz on dört senesi 
Şevval'inün on beşinci güni tarihiyle müverraha bir kıt'a 
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hüccet-i şer' iyyede tafsil ü beyan olmdığı üzre hudaven
digar-ı esbak merhum ve mağffirun leh Sultan Bayezid 
Han-ı Veli tabe serahu hazretlerinün İstanbul'da vakı '  ca-
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, '• l > , ' ı � ' � 1 r· i dahi l inde bina ve i hya buyurduktan hanun suya ihtiyacı 
· > ) ,. · •;'' -./�, l (./ , J 1• �.. 'J : i.: , .; olmağla kadr-ı ki fa ye su ta 'yin murad itmeleriyle meclis-i C: ') :,. ".' 1 1 �· i · �t ; •· şer' a hazırun olan Has sa su nazırı aynü '  1-a 'yan Mustafa • 

Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi 
el-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Katib-i rah-ı abi Hüseyin 
Efendi ve Sultan Bayezld vakf-ı şerifı tarafından me'mfır 
es-Seyyid Ahmed Efendi i bn-i el-Hacc Mustafa ve suyol-
c ı lardan Ahmed Usta ve İsına'il Usta ve zeyl-i sahlfede 
muharrerü' l-esami evkaf-ı seliitin-i mazıyye serbölükleri 
vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle zikr 
ol ınan bir masura ve üç çuvaldız ma-i lezlzün bir masura 
bir çuvaldızını mülkinde ibka idüp bakisi olan nısf ma-
surasını cami'- i  şerif havlusında olan kubbeden ifraz ve 
ınüceddeden ferş ol ınan kurşun borıyla han-ı mezkfır de-
rfınında olan masiaklara ibadu' l lahun şürb ü isti'mal leriy-

70 hafr-ı abar 
71 "suyı" mükerrerdir. 
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çün hasbeten l i ' l lahi te 'ala vakfiyyet üzre icra ve ta'yln 
buyurmuşlardur didükde hazırun-ı mezbı1rı1ndan her biri 
mı1ma i leyh Mehmed Emin Efendi 'nün takrlr-i meşrı1hla
rını vicahen tasdik ve tahkik itmeğin ma hüve' l-vakı '  bi
' t-taleb ketb olındı. 

Fi gurre-i Zi ' l-hicce sene 1 220 [20 Şubat 1 806] 
Şühudü' I-hai : 
Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
EI-Hacc Arif Ağa Kethuda-yı rah- ı  ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid Hasan Ağa Serbölük-i Sultan Bayezid 
İbrahim Halife Çavı1ş-ı ralı-ı ab 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  

32315312 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci köyü yolunun 
üst taraftndın Sultan Beyazıt suyoluna mü/hak Ebube
kir Efendi katmasuyundan müfrez suyun, maliki Hasan 
Efendi tarafından Ali Ağaya, Sultan Beyazıt camii avlu
sundaki kubbeden ifrazla, İstanbul Ağası hanı suyoluy
la, Evliya hanı yakınındaki masiaklara vakfiyet ile bağ
Iatılmak üzere satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Bi lecik voyvodası Ali Ağa karye-i Cebeci 

Astane-i aliyye ve mahall- i  saireye cereyan iden sularun 
bey' u şira ve ik[ti]za iden senedatı Hassa su nazırı ve 
bölükbaşı lar ihbar ve ma'rifetleriyle Haslar mahkemesin
de tahrir ü temhir olmmak ba emr-i a l i  şürı1t-ı mer' iyye
sinden old ığına binaen hala Hassa su nazırı fahru' l-akran 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecce l i  Kethuda-yı 
ralı-ı abi el-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Katib-i ralı-ı abi 
Hüseyin Efendi ve Sultan Bayezid vakf-ı şerlfı suyolcısı 
Ahmed Usta ve vakf-ı müşarun i leyh tarafından me'mı1r 
es-Seyyid Ahmed Efendi ve zeyl-i vesi'kada muharrerü
' 1-esami evkaf-ı selat'in-i mazıyye serbölükleri ihbarla
rıyla zikri ati ma-i lezlzün malik i  Katib-i kethuda-i Haz
ret-i Esma Sultan aliyyetü'ş-şan Hasan Efendi bin Meh
med tarafından vekil o ldığı İsm�i'il Ağa bin Ömer ve 
Süleyman Ağa bin Mehmed Emin şehadetleriyle sabit 
o lan diğer İsma'il bin Ali mecl is-i şer'-i şerif- i  enverde 
hala B i lecik voyvodası işbu ba' isü ' l-kitab Ali Ağa ibn-i 
Abdullah tarafından ber veeh-i ati husı1sı tasdika vekil-i 
mürsel i  Ahmed Ağa ibn-i Ali mahzarında b i ' l-vekale ik
rar ve takrir-i ketarn idüp müvekki lüm mı1ma i l eyh Hasan 
Efendi'nün işbu yedinde olup bin iki yüz yiğirmi senesi 
Ramazan'ınun on ikinci güni tarihiyle müverraha bir kıt 'a  
hüccetde tafsil ü beyan olmdığı üzre Derviş Ali mahalle
sinden müderrislnden Ebubekir Efendi ibn-i Ahmed Paşa 
Havass-ı refı'a kazasına tabi ' Cebeci karyes i  tarikınun üst 
tarafında kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı ' - ı  hali
de hafr ve tahte' l -arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil it-
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dürdiği on sekiz baca [ve] dört yüz yiğirmi kulaç !ağın- 323/53/2b 
dan hası l  suyını ol mevzı 'a karlb Sultan Bayezld Han-ı �c:,ı-�;;,Jiıil( f.;.,sl!v-';/� ��v;4l,� .1;�1  
Vell tabe serahu hazretlerinün savak ta'blr olınur suyı yo- 1' , ( · '  f , �  1 , , , , ,  _,�, .,. f. V' 
lma bi izn i ' l-mütevelll i lhak u idrac ol ındukdan sonra �vtLIJ fi�,Y.IıiJ �  J,� ...., v; .P.-.:.,., r, v · .J • 

ma-i mezburı ba'de' l-vezn tarnın ve kamil üç buçuk ma- �J t: y;..;'�!.' "..1'// /;)_;.�IJ..J' �&./�.., sura ma-i lezizün üç çuvaldızı hakk-ı mecra içün alıko- ir_� . .  1 "y �(/� c,;# .;..J., I. .. :J"':. '  
nı lup bakT kalan iki masura üç çuvaldız suyından müfrez � � � c,  • ,.; "'! :. b t_,;, �.,.{11 ;..:;;, 
suyını Tablazade es-Seyyid Mustafa Ağa'ya bey' idüp ol  )'/(IY.;,� 't;;JJ� �I.J'�.?/tJ,J , ıJ :  ' ;� ' 
dahi iştira 

�
eyled!ği b ir mas�ra suyı m��miyye-i me�bı1: _p;.., r;.��_,!;.,..,:i (P,;�I', "'{"'(-':./)'-" ): 1 

rede Mercan Aga mahallesınde menzılınde ba'de' l- ıcra : . . · , jJ 1;1-(. .},7,� � .1.-JJI ;/.JJ:, t 
bir masura ma-i leziz-i mezkura tedavül - i  eyadi i le  malik  �� ��-'/.:/J"!" � J • · '  , • ·.� .J '  • • ıl. /.' ' " � V 
olan sabıka Sermi 'mar-ı hassa Mehmed Arif Efendi mü- �J/,LJI ;t·,:.A;J;y; l""fJ � �-: . � 
vekkilüm ınılma i leyh Hasan Efendi'ye bey' u temlik idüp ,1 • �· u f , • • • ,:.; / ..,.  l(,  ı..,,., JJ'  ,...c.'ls' IJ.)ı , � ;.; rJ • � w-·. ' ol dahi nısf masurasını yedinde ibka ma'ada n ısf masura- iJ � . t.Y. ·ı ... 'r ... J.t��.}J:.,J.)Jfrt;.:,� 
sını tarafeynden Icab ve kabul i  havl şürut-ı müfsideden �ı.�� ı).J � 'ır o/_,_, . . ·� ;.._). 1 
ari bey'-i bat-ı sahlh-i şer'! i le müvekki l-i merküro Ali , ı -�,)l .. l.:., /�./ p,;,;J�v;.�t,� .J,· 'J 
Ağa'ya beynlerinde ma' tum semen-i medfU' ve makbuza � � · 1 � ·· ../ · . · • · � :J;,i,Ps�(b 
bey ' u ternllk eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer ,V;.;r; r.) 1�:' ;�.Jt t;/ )J'·J:}'� · · · � r  
iştira ve temel lük ve kabul idüp fıma ba'd nısf masura J_,,..,,v.,. '-'/;J'.r�J;... ; f.l ):l.;. J.�.;&� • f  

kk' l  A A ' I  h # � < � ' f_ ı...' 1 J ma-i lezlz-i mezkılrda mü ve ı üm mu ma ı ey Hasan E- ,:...,_ :. .. 1 .. J l.f. �, ; ıf.,l ;,;.n ; ıJ 101' • " • • fendi'nün asla ve kat'a alaka ve medhali kalmayup lağm ...J ": ••• '/ .1\f' . , . . � • ,;_r 1 1  
ü kanavatma tebe' iyyet i le müvekkil- i ınılma i leyh Ali )'/'./�,!;.st,/�..� . •  �1 J/.: ";�'.::-;' / .- �� 
Ağa'nun mülk-i müşterası o ldukdan sonra müvekkil-i • · � j'. _ _!.;/ � �.)�� t:-' "' ınılma i leyh All Ağa dahi şirılen malik o ldığı n ısf masura 
ma-i lezlz-i mezkfırı müşarun i leyh Sultan Bayezld Han-ı 
Veli hazretlerinün cami ' - i şerlfı havlusında olan ku b be
den ifraz [ve] İstanbul ağası hanı suyı yolıyla han-ı mez
kfır civarında tefrlk ve cedld yol i le Evl iyıl hanı derlımnda 
o lan masiaklara ibadu' l lahun şürb [ü) i sti'mal itmek'2 
içün vakfıyyet üzre icra itmişdür didükde gıbbe't-tasdlkı
' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb al ındı . 

Fl 2  Zi '  1-hicce sene ı 220 [2 ı Şubat ı 806] 
Şühudü' l-hal : 
Aynü' l -a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Mehmed Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
Hasan Efendi Katib-i rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Ahmed Halife Çavuş-ı rah-ı ab 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 
ve gayruhum 

32315411 Havass-ı refi'a kazası, Orta Belgrat ve Çaşni
giri kemeri arasından Kırkçeşme suyoluna mü/hak ve 
Kepenkçi Sinan mahallesindeki saraya bağlı Mehmet 
Ağa katmasuyundan müfrez suyun, maliki Mehmet E
min Ağa tarafindan Mustafa Ağaya satıldığına dair 
hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Seyyid Mustafa Ağa'nun karye-i Orta Bel
grad 

72 itmesi 
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[Derkenar] Derun- ı  hüccetde muharrer bir buçuk masura 
ma-i tezize malik olan e l-Hacc Mustafa malik oldığı bir 
buçuk masura ma-i lezizün nısf masuras ı[nı] ifraz ve 
e l-Hacc Hüsrev mahal lesinde müceddeden bina eylediği 
menzi l ine lcra ve ta'yin eylediğini müş' ir hüccet tahrir 
olmdığı işbu mahalle şerh viri ldi .  

Fi 9 Ra sene 1 236 [ 1 5  Aralık 1 820] 
[Derkenar] Baki bir masura ma-i l ezizün n ısf masurasını 
( . . .  ) Mol la Selim'e bii hüccet ve nısf masurasını dahi ku
zatdan Mustafa veled-i Himmet(?) Efendi'ye bii hüccet 
bey' eylediğini müş' ir hüccet i 'ta ve başka başka yedieri
ne virildi .  

Fi 1 9  B sene 1 238  [ 1  Mayıs 1 823] 
Mahmiyye-i İstanbul hısnı ebviibından Odunkapusı dahi
l inde Kanıarcılar kurbında Kepenkçi Sinan mahallesinde 
kain Sulu nam-ı diğer Süklün Muslı sarayı dimeğ1e 
ma ' rCıf saray derCınına cari zikri iiti ma-i lezizün e l-yevm 
mal iki oldığı hala Hiissa su nazırı Mustafa Ağa tarafından 
vekil-i müseccel i  Kethudii-yı riih-ı abi el-Hacc Arif ve 
Katib-i rah-ı abi Hüseyin Efendi ve Tahte ' l -kal 'a  hade
mesi Mehmed Sadık Usta ve İsmii'il Usta ve zeyl-i sahi
fede muharrerü ' l-esami serbölükler vesair haderne-i riih-ı 
abileri le müte'ayyin olan Silbilncı Mehmed Emin Ağa 
ibn-i e l-Hacc Halil mec lis-i şer' -i şerif-i enverde işbu 
bii'isü ' l-kitiib es-Seyyid Mustafa Ağa bin es-Seyyid Hü
seyin ma11Zarında ikriir ve takrir-i keliim idüp işbu ye
dümde olan bir kıt'a hüccet-i şer' iyye mantCıkınca saray-ı 
mezkureden müfrez sabun karhanesinden büyut-ı adlde 
ve kazgan ocağı ve kargir mahzen ve müştemilat-ı saireyi 
muhtevi mahall i  bundan akdeınce mezbur es-Seyyid 
Mustafa Ağa'ya bii hüccet bey' u temlik idüp derCın ına 
cari ve ta'yln olınup Havass-ı refi'a kazasında Orta Be1-
grad ve Çiişnigiri kemeri beynlerinde Devecioğl ı  bostiinı 
civarında Hazine kethudası Mehmed Ağa ibn-i İsma'll 
kendi miilıyla kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı '- ı  
halide hafr u iibar'1 ve tahte' l-arz lağm ü kanaviit ile cem' 
u tahsil itdürdiği iki lüle suyını ol mevzı 'a  karlb Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün Kırkçeşme lağmına bi izni
' 1-müteve l li i lhak u idrac ol ındukdan sonra sülüsi hakk-ı 
mecra içün alıkonı lup baki kalan sülüsan suyını siilifıi
' 1-beyan saray-ı mezkCıra ta'yin ve icra sülüsan baki ma-i 
lezizün bi ' l -müniisafe nısfına mezbur Mehmed Ağa ve 
nısf-ı aharına ismihan Hanım malik iken mezbCıre ismi
han Hanım kendi h issesine iktizii iden dört buçuk masura 
suyını iihara başka başka bii hüccet bey' u temllk idüp 
yedinde bir nesne baki kalmayup ınezbur Mehmed A
ğa'nun saray-ı mezkCır ile yedinde baki kalan dört buçuk 
masura ma-i lezizün nısf hissesine ben ve n ısf- ı  şiiyi '-i ii
hanna umdetü' 1-müderrisin i '  1-kiram faziletlü semahatlü 

73 hafr-ı iibiir 
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Abdullah Efendi hazretleri mal ik o lmağla ben ber veeh-i 323/54/lb 
muharrer malik oldığum iki masura bir çuvaldız ma-i le- .-?'�_,., ;�J� ;�);I.,/;.. ,;f_,:_,(;tiLJ.n:•:.:;�;;�;",ı",/J \ 
zlzden bir buçuk masurasını lagwm ü kanavatından mik- · ·-"'" :-t tı..!:� ' � · · :/.' 1 • • ·p.f� .r:.· 

. .: .. _ _ :_,_. • •  • •• - . . �'-': :::;..&-"� • . -c-... ', �_,J'* '":;.:.'Jr:'.-.·� dar-ı mu' ayyen hissesine te be'  i yy et i le ifraz id üp tara- �'::'':/ .)p.ı;.;, ?�.ı-Wir � (()I'�.J.t flf >;'i;;)> 
feynden Icab ve kabCıli hav'i şürCıt-ı müfsideden ari bey'-i 'f.?J:.:J�.,:.)'-'!�v_,.,v.j.' ;-_..�1.-.t�...,Jh� J:  ��ı:;�'-7;...? ' 
bat- ı sah'ih-i şer'! i le beynlerinde [ma' ICım semen-i] med- ; t;J !);t.: . ..:;;.;��,_;. � -.• , . •  /jv,.,�r�B?.s'�� 
fü'  ve makbı1za mezbı1r es-Seyyid Mustafa Ağa'ya bey ' u z:-.ıs,.ı.. ;�1_,;.� ·u J • �-:;-�._:.;._ ...,. , --1Jı'/..J�J� 
temllk eylediğümde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve )J,,../J_,.,�;.ı - � . r._--; · ·  '-::'�"_ ·, � '-'� 

l l  . .  k k b� ! ·d - - fi � b 'd b '  b k � · • · -,-Jf_,._....,..._,ı.. ;.f./ ..... ,.. . - .  · 
teme u ve a u ı up  ıma a ır uçu masura ma-ı 1_,:.,.,�,1;q · · 

1 • • • � • · .. , • 
ı � . k � d b -- ı � k , � ı �k dh ı ·· . ···./�J/, ./-"J' J _...l•l ;i.:;_, t:' ,.  (SJ ezız-ı mez ur a enum as a ve at a a a  a ve me a um � !'-'/';.� < .  , . -- - - . • 
k ı ı w - - k A b , . ı b A s .., ( ' -"J' .- ..,;.; V I-_.J·ı �-- ..u- �ç� _ _. ,.. , a mayup agm u anavatına te e ıyyet e mez ur es- ey- , ��i · , , . · . . . , . .  < • 

• 
. -. • • 

yid Mustafa Ağa'nun mülk-i müşterası almışdur didükde ,..ı. �--:;<_....ı:-..,.� ;... ,,_,i' ·-;-_,.f&J'-..,;:;; 
gıbbe't-tasd'ikı ' ş-şer''i ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı .  ı:Jy;:;•::,..i/r_;.ı.�;-'/}_I,Jtcrl�� 

Fı 24 Zi ' l-ka'de sene 1 220 [ 1 3  Şubat 1 806] ,.w;.:._.j'y/ 1'k..J.;1� 
ŞühCıdü' I-hai : 
Sabıkun 

323/5412 Havass-ı refi'a kazası, Çiftehavuz mevkiinden 
mü/hak ve Kiremitçi Süleyman Çelebi mahallesindeki 
eve bağlı Hüseyin Ağa katmasuyundan müfrez suyun, 
maliki Esma Kadın tarafindan Ömer Lütfi Efendiye, Çı
rakçı çeşmesi bitişiğimleki ana lağımdan ifrazla, Müftü 
Ali mahallesindeki eve bağiatmak üzere satıldığma dair 
hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Ömer Lutfi Efendi'nün Ç iftehavz'dan 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer n ısf masura ma-i 
lez'ize mCıma i leyh Ömer Lutfi Efendi'den şiraen Hadice 
Afife Han ım ibnet-i Mustafa Rif'at Efendi mali ke aldı
ğını müş' ir  yedine hüccet-i şer' iyye i 'ta olmdığı kaydı 
balasıyla işbu mahalle sebt ol ındı . 

Fı selh-i Ra sene ( . . .  ) 

Medine-i Hazret-i Ebi Eyyı1b el-Ensari'de Kiremitçi Sü
leyman Çelebi mahallesinde sakine Esma Kadın ibnet-i 
Abdul lah tarafından ber veeh-i ati husCısda vekll oldığı 
zat-ı mezbCıreyi arifıln es-Seyyid  İsa Ağa bin All ve İbra
him bin Hüseyin şehadetleriyle sabit olan Hafız es-Sey
yid Mehmed Efendi bin H immet meclis-i şer'-i şerif-i 
enverde işbu ba' isü' l-kitab Ömer Lutfi Efendi bin Ya'kub 
mahzarında b i ' l -vekale ikrar ve takrlr-i kelam idüp mü
vekki lem mezbı1renün yedinde olup bin iki yüz üç senesi 
Saferü' l-hayr' ınun yiğirmi üçünci güni tarihiyle müverra
ha bir kıt 'a hüccetde tafs'il ü beyan al ındığı üzre asrında 
Su nazırı Hüseyin Ağa bin Musa hayatında Havass-ı re
fi'a kazasına tab i '  Çiftehavz dimeğle arif ınevzı 'da ki
mesnenün mülkine ittisalden ari mevzı ' - ı  hallde kendi 
mal ıyla hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tah
sil eylediği altı masura ma-i lezlzün bir buçuk masurasını 

r ..,.,.,. "- ---

323/54/2a 
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hakk-ı mecrii içün alıkonı lup baki kalan dört buçuk ma
sura ma-i lezi'zün iki masura[sı]nı Sucı(?) Mustafa Ağa'ya 
ve bir masurasını mlrahur-ı evvel ağaya ve bir buçuk 
masurasını İsmii'll mütevelllsi Yusuf Ağa'ya başka başka 
bey' idüp mezbur Yusuf Ağa'nun iştirii eylediği bir buçuk 
masura ma-i tezize tediivül - i  eyiidi' i le malik olan All Beğ 
bin Mustafa Paşa fevt oldukda bir buçuk masura ma-i 
lezi'z-i mezkure ile yine şiriien mal ik oldığı bir buçuk ma
sura bir çuvaldız ma-i lezlz ki cem'an üç masura ve bir 
çuvaldız ma-i lezlz altı nefer evliidiarına mevrus olduk
dan sonra her birinün n ısf masura ma-i l ezi'z h isselerine 
ta'yln ve tahsis olmdukdan sonra evliid-ı mezkureden 
Mustafa Beğ irsen malik o ldığı nısf masura ma-i lezizi 
lağm ü kanaviitma tebe' iyyet i le zu'amiidan el-Hiicc 
Mahmud Ağa'ya bey' u temllk idüp ol dahi fevt oldukda 
üç nefer evliidiarına mevrus olup anlar dahi h isse-i irsiy
yelerini zevcesi müvekkilem mezbure Esmii Kadm'a bey' 
idüp ol dah i nısf masura ma-i leziz-i mezkurı mezbur 
Ömer Lutfi Efendi'ye bey' muriid itmeğle Astiine-i aliyye 
ve mahall- i  siiireye cereyiin iden sularun bey' u şirii ve
siiir iktizii iden sularun hücec-i şer' iyyeleri erbab-ı miyiih 
ma'rifetleriyle Haslar mahkemesinde tahrlr olmması şü
rCıt-ı mer' iyyesinden oldığma binilen müvekki lem mezbu
re Esrnil Kadm'a n ısf masura ma-i leziz-i mezkurı tara
feynden Icab ve kabul i  hiivl şürut-ı müfsideden ari bey'- i  
bat-ı sahlh-i şer') ile Ömer Lutfi Efendi'ye iki yüz e l l i  gu
ruş semen-i medfü ' ve makbı1za bey ' u te mlik eylediğİn
de ol dahi ber veeh-i muharrer i ştirii ve temel lük ve kabul 
idüp fimii ba'd nısf masura ma-i leziz-i mezkı1rda müvek
kilem mezbı1re Esrnil Hiitı1n'un asla ve kat 'ii aliika ve 
medhali kalmayup mezbı1r Ömer Lutfi Efendi 'nün mülk-i 
müşteriisı ve hakk-ı sırfı o ldukdan sonra mezbı1r Ömer 
Lutfi Efendi dahi şiriien mal ik old ığı n ısf masura ma-i 
leziz- i mezkfırı mahmiyye-i İstanbul 'da Çırakcı çeşmesi 
ittisalinde olan ana lağmmdan ifriiz ve civarında Müftl 
Ali mahallesinde viikı ' menzi l i  derunma icrii ve ta'yln it
mişdür didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'i ma vaka'a bi 't-ta
leb ketb olındı. 

Fi 5 Zi ' l-hiccetü' ş-şerlfe sene 1 220 [24 Şubat 1 806] 

Şühfıdü' l-hiil : 
Mustafa Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
İbrahim Çiivfış Haderne-i riih-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin  Efendi Katib-i riih-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 

323/54/3 Havass-ı refi'a kazası, Paşa kemeri mevkiin
den tahsille, Paşa kemerine mü/hak ve Bali Paşa mesle
ğinden ifraz/a, Kadırga limanı yakınındaki Şahsuvar 
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Bey mahallesindeki eve bağlı Maktul Mustafa Paya kat
masuyundan müfrez suyun maliklerinin Mehmet Bey ve 
Fatma Hanım olduklarına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Hasan Ağa'nun 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde zikr olman iki masura ma-i 
leziz dülger kalfalanndan Kozma veted-i Y orgi ve Hristo 
veled-i Karagöz ve Evanis veted-i Kirkor zimmllere ha'
de' l-bey' mesfUrün dahi ma-i leziz-i mezkurı ihra ve [Sa
ray-ı] cedid-i hümayı1n hazinesi zimmet hallfesi es-Sey
yid İbrahim Sarim Efendi hazretlerine ba'de ' l-bey ' mı1ma 
i leyh dahi iştira buyurduklarını müş ' ir bin iki yüz yiğirmi 
bir senesi Zi ' l-hicce'sinün yedinci güni tarihiyle müver
raha yedierine mufassal ve meşruh bir k ıt 'a hüccet-i şer
' iyye i 'ta olmdığı işbu mahalle şerh viri ldi. 

Mahmiyye-i İstanbul'da Kadırga limanı kurbında Şehsu
var Beğ mahallesinde silkin iken bundan akdem vefat i
den Mlrahı1r-ı sani-i esbak Sakızl ı  Mehmed Ağa bin Ab
dul lah'un sulh! sağir oğl ı Mehmed Beğ ve sulbiyye sağTre 
kızı Fatıma Hanım'un tesviye-i umurın ı  ru'yete ha hüccet 
vasi-i muhtarları olan işbu ba' isü' l -kitab Hasan Ağa ibn-i 
Halll mecl i s- i şer'-i şerif-i enverde b i ' l -vesaye takrir-i ke
lam ve ta 'bir-i ani ' I-meram idüp mahalle-i mezbı1rede 
vakı' lede' l-ahali ve' l-clran ma' lı1mu' l-hudı1d ve' l-müşte
milat bir bab menzil müteveffa-yı mezburun yedinde mal 
ve mülki iken ba'de vefatibi sağTran-ı mezburana mevrus 
o lup lakin derunına cari zikri ati ma-i lezizün dahi sağT
ran-ı mezburana kezal ik mevrus aldığını ve menba' ı tas
rih olmarak hücceti olmadığından merhum Maktut Mus
tafa Paşa hayatında Havass-ı refi'a kazasında Paşa kemeri 
beyninde kendi malıyla kimesnenün mülkine ittisalden 
ari mevzı ' -ı halide hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le 
cem' u tahsil itdürdiği suymı ol mevzı 'a karlb Paşa ke
meri suyına ba'de' l- ilhak tarnın ve kami l  beş masura ma-i 
tezizden baki iki masura ma-i l eziz mahmiyye-i mezbı1-
rede Ball Paşa mesleğinden ifraz ve civarında kain men
zil - i  mezkura cari olmağla zikr olman bir masura ma-i 
lezizün cari ve sağTran-ı mezburan Mehmed Beğ ve 
Fatıma Hanım'un irsen intikallerini müş' ir erbab-ı vuküf
dan sual ve hakikati üzre kıbel-i şer'den hüccet tahrir ve 
i 'ta olmmak b i ' l-vesaye matlı1bumdur diyü vasi-i mezbı1r 
Hasan Ağa'nun takrlrine mutabık ve nefsü' l-emre muva
fık bulındığından ma'ada Astane-i aliyye ve malıiili-i sili
reye cereyan iden sularun bey' u şira vesair iktiza iden 
senediltı erbab-ı miyah ihbar ve ma ' rifetleriyle Haslar 
mahkemesinde tahrlr ü temhir olmmak ba hatt-ı hüma
yı1n-ı şevket-makrun şürut-ı mer' iyyesinden oldığına bi
naen husus-ı mezbura vuküf-ı tamıniarı olup l i  ecl i ' ş-şe
hiide meclis-i şer'a hazırun olup Suyolcı ocağı kethudası 
e l-Hacc Arif Ağa ve Katib-i riih-ı abi Hüseyin Efendi ve 
Bali Paşa suyolcısı Osman Halife ve zeyl-i sahifede mu-
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harrerü' l-esarlli evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri ve
sair haderne-i ralı-ı abilerden her biri Havass-ı refı'a ka
zasında Paşa kemeri başında merhum Maktül Mustafa 
Paşa hayatında hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavatma te
be ' iyyetle cem' u tahsil itdürdiği beş masura suyından 
müfrez bir masura ma-i lezlz mahmiyye-i mezbılreye 
dahi l  oldukda Bali Paşa mesleğinden ifraz ve menzil-i 
mezkura ta'yln ve İcra olınup bir masura ma-i lezlz-i 
mezkı1ra tedavül-i eyadi i le malik  olan Mlrahılr-ı sanl-i 
esbak Sakızl ı Mehmed Ağa fevt oldukda menzil-i mezkur 
i le ma-i leziz-i mezkur sulbl keblr oğl ı Mehmed Beğ ve 
sulbiyye sağfre kızı Fatıma Hanım'a mevrus olup bir ma
sura ma-i lezlz-i mezkılre el-yevm cari ve mevcud aldı
ğını her biri ala tarlkı ' ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen 
l i '  1-makal işbu vesika-i enika ketb al ındı . 

Fı 3 Zi ' J-hicce sene 1 220 [22 Şubat 1 806] 
Şühudü' I-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
Es-Seyyid Reşid Serbölük-i Saray-ı cedld 
El-Hacc Arif Kethuda-yı ralı-ı ab 
Hasan Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Osman Halife Haderne-i Bali Paşa 
İbrahim Halife Çavuş-ı ralı-ı ab 
ve gayruhum 

32315511 Fati/ı Sultan Mehmet vakftna ait Cebeci su 
lağımına müllıak sulardan talısille Elvanzade malıaile
sindeki eve bağlı suyun Babibe Hanımın tasarrufunda 
olduğuna dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Habibe Hanım'un karye-i Cebeci 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkılr bir masura bir çu
valdız ma-i lezlz-i mezkurun mutasarrıfı muma i leyha 
Hablbe Hanım mutasarrıfe a ldığı ma-i l eziz-i mezkürı ha
la müstakı l len saye-i h imayet-dade-i şahaneleri aldığımuz 
şevketlü atüfetlü kudretlü  Padişah-ı alem-penah Efendi
müzün nezd-i şahaneleri yedine ferağ idüp işbu hüccet 
kül l iyen tehl ve battala keşlde aldığı kaydı balas ıyla işbu 
mahalle şerh virild i .  

Fı 18 C sene 1 22 1  [2 Eylü l  1 806] 

Mahmiyye-i İstanbul'da Bağçekapusı dah i l inde Elvanza
de mahallesinde sakine işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hclfize
si Hablbe Hanım ibnet-i All Ağa tarafından her veeh-i ati 
hususa vekll a ldığı zat-ı muma i leyhimayı arifan es-Sey
yid Isa Ağa ibn-i All ve İbrahim bin Hüseyin şehadetle
riyle sabit olan Hüseyin Ağa b in Abdul lah mecl is-i şer'-i 
hatir-i lazımü't-tevkfrde bi ' l-vekale takrir-i kelam ve ta'
blr-i ani ' I-meram idüp müvekki lüm muma i leyhün yedin-
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de olup bin iki yüz on dokuz senesi Cumade' l-ulası'nun 
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vanzade mahallesinde kain müvekkilem ınılma i leylıa __ ..:..._ ___ ��,...._ _____ _ 
Habibe Hanım'un menzi l ine cari oldığın ı haber virmele-
riyle hıfzen l i ' l-ınakal işbu vesika-i eni'ka ketb ve li ecli
' s-sened müvekki le-i muma i leyha Habibe Hanım yedine 
i 'ta o l ındı . 

ŞühCıdü ' t-hal 
Sabıkün 

Fı 23 Zi' 1-hicce sene 1 220 [ 14 Mart 1 806] 

32315512 Fati/ı Sultan Mehmet vakfina ait Cebeci su 
lağımına mülhak sulardan tahsil bir miktar suyun Ha
hibe Hanıma, diğer bir miktar suyun da Hüseyin Ağaya 
tahsis olunduğuna dair vakıf mütevellfsi temessükü 
kaydı. 

Ba' is-i tahr!r-i hurı1f oldur ki: 
Merhum ve mağfı1run leh cennet-mekan firdevs-aşiyan 
Fatih Sultan Mehmed Han tabe serahu hazretlerinün 
evkaf- ı  şerifelerinden Havass-ı refi'a kazasında kain 
suyolı kuralarından Cebeci karyesi dimeğle arif civarında 
vakı' ihyasına muvaffak oldukları ma-i leziz lağmına 
idhal o lınan katmaları hakk-ı mecrasından bir masura ve 
bir çuvaldız ab- ı leziz kanün-ı kadim i üzre nı sf masura ve 

�-- ... 
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bir çuvaldız ab-ı lezlz başka yine canib-i vakf-ı şerlfe a' id 
ve raci '  olmağın bu def'a ma-i lezlz-i mezkura talibe ve 
ragıbe olan iffetlü  Hablbe Hanım ibnet-i All Ağa'[ya] i
hale ve diğer n ısf masura ab-ı lezlz-i mezkurdan tali b  ve 
ragıb olan izzetlü Hüseyin Ağa bin Abdullah Ağa'ya ihale 
ve tefvlz olınup taraf-ı vakfdan i şbu temessük tahrir ve 
yedine i ' ta olınmışdur gerekdür ki mfıma i leyha bir ma
sura ve bir çuvaldız ma-i lezlz-i mezkfırı ve mfıma i leyh 
dahi nısf masura ve bir çuvaldız ma-i leziz-i mezkfırı 
mülkiyyet üzre mutasarrıf olup ma-i leziz-i mezkfırı As
tane-i aliyyede her ne malıallden murad ider ise dilediği 
mahallde cari itdürdüp tarafımuzdan ve taraf-ı ahardan 
ferd-i vahid man i '  ve müzah im ve dahi ü ta'arruz olma
yalar ve' s-selam 

Fl 25 Cumade' l-üla sene 1 2 1 9  [ 1  Eylü l  1 804] 
( . . .  ) es-Seyyid Hüseyin el-mütevelll-i vakf-ı mezbfır 

32315513 Fatih Sultan Mehmet vakfina ait Cebeci su 
lağımına mü/hak sulardan tahsil/e Ayasofya-i kebir ya
kınındaki eve bağlı suyun Hüseyin Ağanın tasarrufun
da olduğuna dair lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Hüseyin Ağa'nun karye-i Cebeci 

[Derkenar] Deri'ın-ı hüccetde mezkur Hüseyin'ün ber 
mantilk-ı hüccet mal ik oldığı n ısf masura ve üç çuvaldız 
ma-i leziz-i mezkfırun ancak n ı sf masurasını hala Rikab-ı 
hümayfın kethudası devletlü Azmi Efendi'nün mühürdan 
Derviş Efendi 'ye bey' idüp hala üç çuvaldız ma-i leziz-i 
mezbfır Hüseyin Ağa yedinde baki kaldığı bu mahalle 
şerh viri ldi .  

Fl 23 Şa'ban sene 1 224 [3 Ekim 1 809] 

[Derkenar] Bir çuvaldızı dahi Balkapanı tüccarı Meh
med Ağa'ya bey' ol dahi kapan-ı mezbfırda han ittisali ne 
müceddeden ideceği çeşmeye icra. 

Fl 27 C sene 1 225 [30 Temmuz 1 8 1 0] 

işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı Hüseyin Ağa bin Ab
dul lah meclis-i şer' - i  şerif- i  enverde takdr-i kelam ve 
ta 'bir-i ani ' I -meram idüp işbu yedimde o lup bin iki yüz 
on dokuz senesi Cumade' l -fılası'nun yiğirmi beşinci güni 
tarih iyle müverrah bir kıt'a temessükde tahrlr o lmdığı 
üzre merhum ve mağffırun leh Ebu' l -feth Sultan Mehmed 
Han hazretlerinün vakf-ı şeriflerinden Havass-ı refi'a ka
zasına tabi ' C ebeci karyesi civarında vakı '  ihyasına mu
vaffak oldukları ma-i leziz lağmına idhal olınan katmalar
dan hasıl hakk-ı mecradan nısf masura üç çuvaldız ma-i 
leziz vakf-ı müşarun i leyh mütevel llsi olup hala Daru
' s-sa'ade ağası hazretlerinün kitabet hıdmetleriyle şe-
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ref-yab buyurılan es-Seyyid Hüseyin Efendi bana ihale ve 
tefvlz eyledüklerini müş ' ir yedime v irdükleri imzasıyla 
mümza ve hatt [u] hatmini havl bir kıt'a temessük man
tı1kınca kıbel-i şer'den bir kıt'a temessük mantCıkınca kı
bel-i şer'den bir kıt'a istihkam hücceti tahrir ve yedime 
i 'ta olmmak matlCıbımdur diyü tarih-i mezbı1r i le müver
rah ibraz eylediği temessüke ba'de'n-nazar husus-ı mez
bı1ra vuküf-ı tarnınları olup li ecl i ' l-ihbar mecl is-i şer'a 
hazırCın olan Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafından ve
kil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi e l-Hacc Arif Ağa ve 
Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa Ağa ve zeyl-i sahlfede 
muharrerü' l-esaml evkaf-ı selatin-i sillife serbölükleri ve
sair haderne-i ralı-ı abilerden her biri ınılma i leyh Hüse
yin Ağa'nun balada takrlr u beyan eylediği vech üzre n ısf 
masura üç çuvaldız ma-i lezlzi mütevel ll-i müşarun i leyh 
hazretleri ber ınıleeb-i temessük ihale ve tefvlz eyledükle
rine binaen mezbCır Hüseyin Ağa dahi n ısf masura üç çu
valdız ma-i lezlz-i mezkCırı Ayasafya-i kebir kurbında o
Jan kubbeden ifraz ferş eylediği cedid yol i le civarında 
kain menzi l ine ta'yin ve icra eylemişdür diyü haber vir
meleriyle h ıfzen l i ' l -makal işbu vesika-i enika ketb ve l i  
ecl i ' s-sened mezbCır Hüseyin Ağa yedine i ' ta olındı . 

Fi 23 Zi' l-hicce sene 1 220 [ 1 4  Mart 1 806] 

Şühudü' 1-haı: 
Sabıkün 

32315514 Havass-ı refi'a kazası, Bergos ve Başhavuz 
arasından Kırkkemer'e mü/hak ve Çelebioğlu mahalle
sindeki eve bağlı Mehmet Ağa katmasuyundan müfrez 
suyun, malikleri tarafindan Mehmet Emin Ağa ve Zü
leyha Hatuna satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Mehmed Emin Ağa ve halllesi karye-i Ber
gos 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer n ısf masura ma-i 
Jezize hala Darbhane-i amirede Sahib-i ayar es-Seyyid 
Mehmed Sa'id Efendi'nün validesi Şerife Züleyha Hanım 
ibnet-i İbrahim şiraen malik aldığını müş' ir istihkamı ha
vi hüccet-i şer' iyye i 'ta olmdığı kaydı balasıyla işbu ma
halle şerh olındı . 

Fi 20 Ra sene 1 248 [ 1 7  Ağustos 1 832] 

Mahmiyye-i İstanbul h ısnı ebvabından Bağçekapusı dahi
l inde Çelebiağl ı  mahal lesinde vakı' Haseki Mustafa Ağa 
hanesi dimeğle ma'rCıf menzi l  derCınına cari zikri ati ma-i 
lezlzün maliki iken bundan akdem vefat iden sabıka Kıb
rıs muhassı l ı  olan el-Hacc Hüseyin Ağa bin Abdul lah'un 
verilseti zevce-i menkılha-i metrCıkesi Sarayi Fatıma Ka
dın ibnet-i Abdul lah i le sulbiyye sağTre kızı Emine Ha-
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323/SS/4b n ım'a münhasıra aldığı ba'de't-tahakkukı 'ş-şer'l sağire-i 
;ı:; d.- _:.,,;.,1 Jv!Jv},1�/J; .r:!/'JJf/ ,;.r#� ' '  mezbfirenün validesi ve ba hüccet vasi-i mansubesi mez

• • , , bfire Sarayi Fatıma Kadın tarafından ber veeh-i ati hususJi',..-;l.f_l ;_;;,},Lf0'"':'�1"Y�.,.,; ı. .... ,_,/,JI/..r da vekll aldığı zat-ı mezbfireyi arifan olan Ahmed Efendi �tJ:!J&;!'/}#!.'.:.. � :"'_../.IV;�J,..,_}�" bin Feyzullah ve İsma'll Ağa bin Hüseyin şehadetleriyle 
, • • ' • 11 /1 · ..  •�' sabit olan Mehmed Ağa ibn-i All mecl is- i  şer'-i şerif- i  ;�t'� ��.1 f/;.:?/.l..fır1;� ,,.ı, ,-':;J/;ı,J enverde işbu ba' isü' l-kitab Mehmed Emin Ağa ibn-i All 

//,__,."_� ·i/. J '_'i/, } lg ". ,;, �.:, ·f! t''/.-;J _ -:: ' .-'"'- ·' .r . •• .,.._ � rı'/ r,_,_ .,_,_, �� � � -:. "' · ve halllesi Züleyha Hatun ibnet-i Mehmed tarafından ber - . . 
ı, , , ,t.f · /. , • 1  • • �v __;,...;. .. ,., ı;-.. .-: ' veeh-i ati husfisı tasdlka vekil-i mürseli Mehmed Sadık f""VV-':/(f"J'/I .. ;'P�, �.- ..- · � ,  · , , Ağa bin Mehmed mahzarında bi ' l-vekale i krar-ı tarnın ve --� /l:.i;_,;�c,Jı:,_,t,.;ıi;J;.. tv-';'./ 1):"1:.1-':,.-J takrlr-i kelam idüp işbu bin iki yüz on sekiz senesi Re-

··-·---· .. ., .--/� - � ., -·r;ı ··- ··�-----�--------�--·---.. .�,.:::11- ceb' inün dokuzıncı gün i tarih iyle müverraha bir kıt'a hüc-.. ' . - ' .  ' . ..  ,_ ı.J • 1 ı 1 .r, ,}1 ._, / ,, /.,.:./.: IJ'1'.r'� · JI "' "/J IJ. v::':..U w;./ ' · . cetde tafsll ü beyan alındığı üzre asrında Sadr-ı a'zam 

�f'·.ı"�J; ıY�i.J':/:/!ıJ:.#''� ,,.1.-: .J vekil-i harcı ei-Hacc Mehmed Ağa hayatında kendi ma-y f · · l ıyla Bergos ve Başhavz beyninde hafr ve tahte' l-arz 
· ·;:;;--.:-· ----- - - - --- !ağın ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği suyını ol mev

zı 'a karlb Kırkkemer'e cari ma-i lezlz lağmına bi izn-i 
mütevelll i lhak u idrac al ınan suyından müfrez n ısf ma
sura ma-i lezlz menzi l-i mezbfira cari iken tedavül-i eyadl 
ile malik olan Mehmed Sa'ld Beğ nısf masura ma-i le
riz-i mezkfirı !ağın ü kanavatma tebe'iyyetle muma i leyh 
el-Hacc Hüseyin Ağa'ya bey' u temllk idüp ol dahi fevt 
oldukda murisi müvekki leın ınezbure ile sağTre kızı ınez
bfire Emine Hanım'a ba'de' l-mevrfis müvekkilem mezbu
re Sarayi Fatıma Kadın nısf masura ma-i lezlzde olan 
h isse-i irsiyyesin i  ahara bey' ınurad eylediğinde sağire- i  
ınezbfireni.in hissesini dahi bey'a kıbel-i şer'den me'zfin 
oldığına binaen nısf masura ma-i lezlz-i mezkfirun zikri 
ati meblağ seınen-i misli aldığını ve ma-i lezlz-i mezbfir 
ınevcud ve cari aldığını hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc 
Mehıned Arif Ağa ve Katib-i rah-ı abi Hüseyin Efendi ve 
Ayasofya serböli.iği es-Seyyid İsa ve zeyl-i sahlfede mu
harrerü' 1-esaml evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri ve
sair haderne-i rah-ı abiler ba'de' !-ihbar tarafeynden Icab 
ve kabfili havl şi.irfit-ı ıni.ifsideden ari bey'- i  bat-ı sahlh-i 
şer'! ile ınfiına ileyh Mehıned Emin Ağa ve halilesi Zü
leyha Hatfin'a iki yüz el l i  guruş seınen-i medffi' ve mak
buza b i ' l-asale ve b i ' l-vesaye bey ' u ternllk eylediğinde 
anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabUl 
idi.ip fıına ba'd nısf masura ma-i lezlz-i mezkurda müvek
ki leın ınezbfire Fatıma Kadın ile sağire-i mezbure Emi
ne'nün asla ve kat'a alaka ve medhalleri kalmayup mü
vekki lan-ı ınfiına i leyhi ına Mehıned Emin Ağa ve Züley
ha Hatlin'un mülk-i ıni.işterası alın ışdur didükde gıbbe
't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı .  

Fl 23 Zi ' l-hicce sene [ 1 ] 220 [ 1 4  Mart 1 806] 
şuhudü' l-hal : 
Sabıkün 
Temme' l-kelam ceffe ' l -kalem fı haza' l-ınakaın 
El-emrü kema zükire fıhi 
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Veliyyüddln e l-Kadi bi medineti Hazret-i Ebi Eyyub ( . . .  ) 
fakTru' l liihu azze şiinuhu gufıre lehu 

323/5611 Havass-ı refi'a kazası, Edirnekapı haricinde, 
Bayram Paşa bostanı mevkiinden Veli Mahmut Paşa 
suyoluna mülhak ve Mahmut Paşa hamamı yakınındaki 
eve bağlı Abdurrahman Ağa katmasuyundan müfrez 
suyun, malikinin Mehmet Seyyit Efendi olduğuna dair 
lıüccet kaydı. 

[Kenarnotu] Mehmed Seyyid Efendi 'nün 

[Derkenar] Hüccet-i mukaddem Arif Efendi'nün tahri
riyle muharrer olup şubede kayd iderüm d iyü hüccet-i 
ma-i leziz mahall ine viri lüp şubeye dahi kayd al ınmayup 
( . . .  ) Eyyub subaşısı yediyle hüccet-i ma-i lezlz-i mezbur 
mektub(?) bu defa imziisıyla kayd al ındı 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer bir buçuk masura 
ma-i lezizün nısf masurasını Dülbendci el-Hiicc İbrahim 
Edhem Ağa bin el-Hiicc Mehmed Sadık Ağa'nun ve bir 
masuras ını Şerife Cemile Hanım ibnet-i es-Seyyid Hüse
yin Ağa'nun şirii-i şer'! i le mülklerine dah i l  aldığını mü
beyyin ol(?)şürut-ı cedldesine tatbik içün istihkiimı hiivl 
yedierine başka başka hüccet i ' tii o l ınup bu takdlrce i şbu 
hüccet kü l l iyyen tehl kıl ındığı işbu mahalle şerh v irildi . · 

Fl 1 7  B sene I 24 1 [25 Şubat 1 826] 

Diirü' l-hilafeti ' 1-al iyye Kostantın iyyetü' 1-mahmiyyede 
Mahmud Paşa hammilını kurbında kiiin bir bab vakf men
zi l derunına cari zikri ati ma-i lezizün el-yevm maliki 
aldığı ihbar al ınan hala sadr-ı all müfetti ş i  işbu [hüccet-i] 
sıhhat-ni siibun hiifızı fahru ' l-müderrisin i ' l-kiriim fazlletlü 
semahatlü Mehmed Seyyid Efendi bin el-merhum Yahya 
Efendi taraflarından ber veeh-i ati hususı takrlre vekil-i 
müseccell - i  şer'lleri Kiitibziide Mehmed Arif Efendi bin 
Mehmed Sa'id Efendi meclis- i şer'-i hatir-i liizımü 't-tev
kTrde bi ' l-vekale takrir-i kelam ve ta'bir-i ani' I-meram i
düp i şbu Haslar mahkemesinde mahfı1z sici l latda mastur 
u mukayyed bul ınan hüccet kaydında tasrlh u beyan 
al ındığı üzre asrında Ayasofya mütevel llsi olan Abdur
rahman Ağa hayatında mahmiyye-i İstanbul h ısnı ebva
bından Edirnekapusı haricinde Bayram Paşa bostiinı için
de su bulup dokuz yüz yetmiş  senesi erbab-ı miyiih ma ' ri
fetleriyle vezn ü ayar itdürdiği tiimm ve kami l  ve reviin 
bir lüle ve bir masura suyını mahal l-i mezbura karib 
Mahmud Paşa-yı Veli cami ' - i  şerlfı suyı yol ına bi izni
' 1-mütevel l l  i lhiik itdürdiği suyından beş masura ma-i le
zize mal ik olan Karaçiivuş Mustafa Ağa bir buçuk masu
rasını ifriiz idüp mahmiyye-i mezburede Serat Kemal 
mahallesi ahalllerinden Dergiih-ı all yeniçeri lerinUn otuz 
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yedi bölük teka'udı el-Hacc All Ağa'ya bey' idüp ol dahi 
malik aldığı bir buçuk masura ma-i leziz-i mezkCırı lağm 
ü kanavatma tebe' iyyetle bin yüz on dört senesi Saferü
' 1-hayr' ınun on beşinci güni ba hüccet sabıka Matbalı e
mini el-Hacc Hüseyin Efendi'ye bey' idüp ol dahi şiraen 
malik aldığı bir buçuk masura ma-i leziz-i mezkurı mu
tasarrıf a ldığı menzi l-i mezbur derunına ta'y'in ve İcra 
idüp ba 'dehı1 menzil- i  mezbur i le derunına cari bir buçuk 
masura ma-i lezlz-i mezkı1ra tedavül - i  eyadl i le malik  ve 
mutasarrıf olan Cidde valisi Şerif Paşa hazretleri irtihal-i 
dar-ı beka eylediğinde menzil - i  mezkur ile derunına cari 
ma-i lezlz-i merküm müvekki lüm ınılma i leyh Mehmed 
Seyyid Efendi hazretlerinün uhdelerine geçüp menzil - i  
mezkurun tasarrufıyçün taraf-ı vakfdan bir kıt'a temessük 
i 'ta ol ınup lakin derunına cari bir buçuk masura ma-i 
leziz mülkiyyet(?) üzre müstakı l len yedierinde hücceti ol
mamağla erbab-ı vuküfdan suiil ve hakikati üzre kıbel-i 
şer'den hüccet tahrir ve yedine i 'ta olmmak müvekkilüm 
muma i leyh hazretlerinün meramlarıdur didükde hüccet-i 
mezkCıre kaydına ba'de' n-nazar vekil-i merküm Mehmed 
Arif Efendi'nün takririne mutabık ve nefsü' l-emre muva
fık bulındığından ma' ada husus-ı mezbCıra vuküf-ı tamm
ları olup li ecli ' l-ihbar mec li s- i şer'a  hazırCın olan Suyai
cı lar kethudası el-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Katib-i 
rah-ı abi Hüseyin Efendi ve Sultan Ahmed serbölüği Sü
leyman Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa Ağa ve 
zeyl-i sahlfede muharrerü' l -esaml' evkaf-ı selatın-i salife 
serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abilerden her biri İstif
sar ve istintak ol ındukda fı ' l-hakTka Ayasofya mütevel llsi 
Abdurrahman Ağa mahrniyye-i İstanbul h ısnı ebvabından 
Edirnekapusı haricinde Bayram Paşa bostanı içinde su 
bulup dokuz yüz yetmiş senesi vezn ü ayar itdürdiği bir 
lüle ve bir masura suyın ı  mahal l-i mezbı1ra karib Mah
mud Paşa-yı Veli suyı yol ına bi izn i ' l-mütevel ll i lhak u 
idrac itdürdiği suyından beş masura ma-i lezl'ze malik 
olan Karaçavuş Mustafa Ağa bir buçuk masurasını ifraz 
idüp Serat Kemal mahallesi ahalllerinden Dergah-ı all 
yeniçerilerinün otuz yedi bölük teka' udlarından ei-Hacc 
All Ağa'ya ba'de' l-bey ' ol dahi sekiz yüz on dört senesi 
Saferü' l-hayr'ınun on beşinci güni tarihiyle ınüverraha bir 
kıt' a hüccet ınantukınca sabıka Matbalı emini el-Hacc 
Hüseyin Efendi'ye bey ' idüp ol dahi bir buçuk masura 
ma-i leziz-i ınerküını Mahmud Paşa hatnınarnı kurbında 
ınutasarrıf aldığı bir bab vakf ınenzi l  derunına İcra ve 
ta 'yin idüp ba'dehı1 menzil - i  mezkı1r ile ma-i lezlz-i mer
küın tedavül-i eyadl i le Cidde valisi Şerif Paşa hazretleri 
ınutasarrıf iken [irtihal-i] dar-ı beka itdükde menzil-i 
ınezkı1r i le bir buçuk masura ma-i lezl'z-i merküın ınüvek
kil-i ınılma i leyh Mehmed Seyyid Efendi uhdelerine ge
çüp menzil-i mezkı1r içün taraf- ı vakfdan tasarrutlarıyçün 
teınessük ahz idüp derCınına cari bir buçuk masura ma-i 
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leziz-i mezkür dahi el-yevm mülkiyyet üzre yedierinde 
o lup ve menzil- i  mezkur derunına i la haze' l-an cari ve 
mevcud o ldığını her b iri b i ' l-icma' ve' l-ittifak ala tarikı
' ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen l i ' l-makaJ ihim işbu 
vesika-i enika ketb ve l i  ecl i ' s-sened ınılma i leyh efendi 
hazretleri yedine i ' ta o l ındı . 

Fi 1 3  Ramazan sene 1 2 1 9  [ 1 6  Aralık 1 804] 

Şühudü' l-haı : 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
El-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Ahmed Halife Haderne-i Mahmud Paşa 
Es-Seyyid Mustafa Usta Haderne-i Mahmud Paşa 
Es-Seyyid Mehmed Reşid Serbölük-i Saray-ı cedid 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 
ve gayruhum 

323/66/1 Halıçılar köşkü yakınındaki Safiye Sultan sa
rayı civarındaki eve bağlı suyu Fener kapı, Tahtamina
re yakınındaki eve bağlamak isteyen Apostol zımmi ile 
ilgili hususta ferman-ı ali gereğine dair arz kaydı. 

Hülasa ma-i l eziz 
K iremitci Mustafa Ağa'nun hafr itdürdiği S ırıkl ı çayırın
da ma-i leziz masura 2 hakk-ı mecra nısf. 

Fi 24 Saferü' 1-hayr sene 1 078 [ 1 5 Ağustos 1 667] 

Mustafa Ağa'nun veresesi Abdurrahman Ağa'ya kadias
ker huzurında bey' eylediği . 

Fi 1 8  C sene ı 1 07 [24 Ocak 1 696] 

Abdurrahman Ağa'nun olup bir masurasını Bazergan 
Mustafa Ağa'ya bey ' .  

Fi 1 O Saferü' 1-hayr sene ı 1 ı 2 [27 Temmuz ı 700] 

Abdurrahman Paşa baki bir masura ma-i lezizi malike o
lan Fatıma Hanım Hammamizade İsma'il Ağa'ya bey' o l  
dahi Mesih Paşa-yı cedid mahallesinde menzil inde icra. 

Fi ı o  Ra sene ı 1 6 ı  [ IOMart 1 748] 

Mesih Paşa'da Hammamizade suyına malik  olan Yusuf 
Efendi nısf masurasını vakf idüp menzil inde icra. 

Fi 1 0  Safer sene ı ı 75 [ı O Eylül 1 76 1 ]  

N ı sf masurasını dahi zevcesi Züleyha Hatun'a bey' Pi
rinççi S inan mahallesine icra. 

Fi 9 Safer sene 1 ı 75 [9 Eylül 1 76 ı ]  

Ma-i mezbura malik olan Şefik Efendi nısf masura ma-i 
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lezlzi e l-Hacc İsma'll Ağa'ya bey' . 
F1 1 4  Muharrem sene 1 2 10 [27 Temmuz 1 795] 

Mezbur el-Hacc İsma'll Ağa dahi zevcesine bey' eyledi
ği .  

Fl 21 Ra sene 1 2 1 4 [23 Ağustos 1 799] 

Ma'ruz 
Mahmiyye-i İstanbul hısnı ebvabından Fenerkapusı dahi
l inde Tahtaminare kurbında mütemekkin sahib-i arz-ı hal 
Apostol nam zimm1 mahmiyye-i mezburede Halıcı lar 
köşki kurbında Safıyye Sultan sarayı civarında Abbas E
fendi hanesine cari bir masura ma-i l ezlzün irsen malikesi 
Havva Hatun'dan iştira eylediği nısf masura ma-i lezlzi 
salifü ' z-zikr Tahtaminare kurbında kain menzi line icra 
murad eylediğine binaen ba arz-ı hal istid'a ve hala Hassa 
su nazırı Mustafa Ağa ba ferman- ı  all re'aya evlerine 
ma-i lezlz cari oldığı emsal i  mukayyeddür diyü lede' l-in
ha sadır o lan ferman-ı alllerine imtisalen nazır-ı muma 
i leyh tarafından vekil-i müsecce l i  Kethuda-yı rah-ı abi 
e l-Hacc Arif Ağa ve Katib rah-ı abi Hüseyin Efendi ve 
ceridede mazbutu' l-esaml evkaf-ı selatin-i mazıyye ser
bölükleri vesair haderne-i ralı-ı abilerden husus-ı mezbure 
istintak o lındukda re'aya taifesi ma-i lezlz i ştira ve ha
nesine icra murad eyledüklerinde lağmından ifraz ve ha
nesine icrası hususı emr-i allleri sudurma muhtac aldığını 
her biri haber virdükleri huzur-ı alllerine i ' lam o l ındı . 
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İNDEKS 

A 
abiir: - hafr-ı, 73; --ı müte'addide, 6, 54, 7 1 ,  77, 80, 84, 

93, 97, ı 1 7, 143, 1 45, 146, 1 6 1 ,  270, 353;  --ı 
müteferrika, 1 1 5 ,  1 25 ,  1 42,  1 59, 1 84, 1 86, 1 88,  1 98,  209, 
2 1 6, 2 1 7, 2 1 8, 22 1 , 224, 226, 236, 249, 262 

Abdi Beğ Efendi suyolı, 45. Bkz. suyolı 
Abdi Su başı mahallesi (Fenerkapısı), 33, 34, 1 39, 1 40, 1 59, 

1 7 1 ,  1 72, ı 73, 1 77. Bkz. mahal le 
Abdullah Ağa mahallesi, 78, 95, 246, 247, 248. Bkz. 

mahalle 
Abdullah Ağa vakfı musakkafiitı, 343 . Bkz. ınusakkafiit 
ABDULLAH Efendi (Başınukataa halifesi), 1 23 
ABDULLAH Efendi (Süvarİ kalemi kesedarı), 1 ı 3 
ABDULLAH Efendi (Yeniçeri efendisi), 9 
ABDURRAHIM Ağa (Hazinedar), 3 ı 3  
ABDURRAHMAN Ağa (Ayasofya ınütevellisi), ı46, 376 
Abdurrahman Ağa su y ı  !ağını, 276. Bkz. !ağın 
Abdurrahman Efendi (Suyolcu katibi) ,  ı ,  2, 3, 4, 5, 9, ı 7, ı9 ,  

22, 3 ı ,  40, 4 ı ,  42, 49, 50 ,  53 ,  57 ,  59, 63 ,  64, 14 1 ,  1 45, 
ı 46, ı 55,  ı 6 ı ,  ı 65 ,  ı 76 

ABDÜLHALIM Efendi (Başınukataa kesedarı), ı 23 
ABDÜLHALIM Efendi (Mühendishane-i hüınayunun 

dördüncü Hacesı), 96 
ABDÜLKADiR Ağa (Yeniçeri ağası), 82 
ABDÜLKADiR Ağa ( Haseki), 82 
ABDÜLKERIM Efendi (Müderris), 75 
Acem Ahmed Ağa mahallesi, 237, 238, 240. Bkz. mahalle 
Acı haınınam, 278. Bkz. haınmiiın 
Adilşah Kadın ınaslağı, 250. Bkz. ınaslak 
Adliyye cami'-i şerifı, ı 02, 104 
Adıiyye camii ,  ı o ı  
Afife Hatlin suyı, 68. Bkz. su 
AFİTAB Usta (Hazinedar), ı o ı ,  ı o2. ı 03,  ı o4 
ağa: Daru 's-sa'ade -sı, 56, ı 3 ı ,  205, 265, 358, 372; 

Yeniçeri -sı, ı4  1 ;  istanbul -sı, 360, 365; Sipahlar -sı, 
296 

Ağa haınınaını, ı 1 4, 269. Bkz. haınmaın; - şadurvanı, ı ı 4, 
ı ı 5 

Ağa yokuş u, 3 ı 3  
AHMED Ağa (Başkapı kethudası), 1 
AHMED Ağa (Bölükbaşı), 72, 74, 76, 83, 87, 9 ı ,  96, 1 00, 

1 0 1 ,  103,  1 06, ı ı 8 , ı ı 9, 1 2 1 ,  1 25 ,  1 27 
AHMED Ağa (Hazine kethudası), 34ı 
AHMED Ağa (Mirahur-ı san i) ,  84, 94 
AHMED Ağa (Ruıneli kadısı), 1 
AHMED Ağa (Sadrazam kethudası), 1 38 
AHMED Ağa (Sadrazam mühürdarı), 1 88 
AHMED Ağa (Suyolcular hal ifesi), 1 1 9  

AHMED Ağa (Yeniçeri ağası) ,  8 ı  
AHMED Ağa, es-Seyyid (Cebecibaşı), 1 26 
AHMED Ağa, es-Seyyid (S ilahşör), 1 1 2  
AHMED, el-Hacc (Laleli bölükbaşısı), 5 ,  8, ı 1 ,  28, 36, 47, 

5 1 ,  55 ,  67, 69, 1 33, ı 34, 1 37, 1 52, ı 53, ı n  1 9 1 .  ı 94. 
1 99, 209, 2 1 0, 2 1 7, 224, 229, 23 ı ,  235, 237, 239, 24 1 ,  
245, 249, 256, 263, 269, 282, 288, 29 ı ,  297, 302, 3 1 3 ,  
364, 377, 3 ı 9  

AHMED Beğ (Mabeynci), ı ı 3  
AHMED Beğ (Mirahur-ı sani), 80 
AHMED Cavid Beğ Efendi (Şehreınini), 334 
AHMED Cemi! Efendi (Rumeli valisi kapu kethudası), 204 
AHMED Efendi (Reisülküttab), 244 
AHMED Halife (Suyolu hademesi) ,  1 2 1  
AHMED Halife ( Mahmud Paşa hademesi), 377 
AHMED Halife (Sultan Bayezid hademesi) ,  256, 346 
Ahmed Kethuda suyı, ı 62. Bkz. su 
Ahmed Kethudaoğlı lağmı, 3 5 ı .  Bkz. lağm 
AHMED Reşid Efendi (Haremeyn kesedarı), I 8 1  
AHMED Usta (Sultan Bayezid hademesi), 347 
AHMED Usta (Su yolcu), 364 
Ahilrkapu, 1 1 6, I I 7 
ahz ü kabz, 35,  290 
Akbıyık mahallesi , 29, 1 ı 6, 1 1 7 ,  28 ı ,  282. Bkz. mahalle. 
akçe, 33, ı 3 3 ,  ı 93, 223, 289 
Akile Kadın suyı, 243. Bkz. su 
Akköy, 270 
Aksaray, 1 8 , 78, 79, 84, 85, 94, 95, 97, 1 70.  ı 72, 2 ı 8 .  247, 

262, 327 
Aksaray haııımiimı, 1 7 ı ,  1 72. Bkz. hanımam 
Akseki mahallesi, 279. Bkz. mahalle 
Akyarlar, 209 
Alem Beğ mahallesi, 79, 84, 85 ,  94, 97 
ALi Ağa (Bina emini), ı 
ALİ Ağa (Kapucıbaşı), 1 1 8, ı 20, 1 22 
ALİ Ağa (Haseki ağası), 87 
All Paşa lağmı, 1 6, 1 8, 3 1 ,  6 1 ,  63. Bkz. la ğın 
All Paşa-yı Atık caın i ' i, 1 76, ı 97, 233, 234, 244. Bkz. cami' 
Ali Paşa-yı Atik mahallesi ,  57, 59. Bkz. mahalle 
Ali Paşa-yı Cedid mahallesi, 3 ı  1 ,  322, 324. Bkz. mahalle 
ana lağnı, 1 55, 1 60 
Anadolı, 1 86, 1 88 
Anadol ı  kadlaskeri, 359. Bkz. kadiasker 
Anadol ı  payesi, 1 8 1 .  Bkz. paye 
Arabacıoğlı ınandırası, 33 .  Bkz. mandıra 
Arabacıoğlı mandırası deresi, ı 79, 259 
Arablar ınesleği, ı 5 , 1 48. Bkz. meslek 
ARiF Ağa. ei-Hacc (Suyolcular kethudası) ,  256, 300, 302, 

3 1 6, 364, 355, 359, 368, 370 
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Arpa emini mahallesi, 249, 250, 264, 267, 268, 269. Bkz. 
mahalle 

Arpa katibi , 354 
arz-ı hal, 378 
asiyab: cendere -ı, 26 1 
Astane, 8, 20, 33 ,  39, 43 , 46, 50, 54, 66, 1 34, 1 39, 1 43, 1 53 ,  

ı 65, 1 7 1 ,  ı 72, ı 74, ı 78, ı 79, ı 87, 1 89, 1 96, 202, 203, 
2 1 0, 2 ı 3, 2 1 8, 220, 226, 246, 248, 25 1 ,  256, 259, 26 1 ,  
266, 270, 280, 295, 3 1 6, 326, 337, 340, 344, 349, 355; --
i aliyye, 78, 95, ı 02, ı 04, 1 09, l l l  

Aşık Paşa mahallesi, 1 25 ,  1 26, ı 33. Bkz. mahalle 
Atmeydanı, ı 5  
Atbiizarı ,  1 5 1 ,  1 86, ı 88 
Atbazarı kemeri, 1 52. Bkz. kemer 
ati'k su hücceti , 78, 80 
Avasya karyesi (Haslar), 1 86, 1 88. Bkz. karye 
A vretbiizarı, ı 23 
Ayapa karyesi, 335. Bkz. karye 
Ayasofya kapusı, 259 
Ayasofya kubbesi, 43, 96, 220. Bkz. kubbe 
Ayasofya mütevelli'si, 1 46, 375, 376. Bkz. mütevelli' 
Ayasofya suyı, ı 84. Bkz. su; - !ağını,  4 ı ,  43, 7 ı ,  77, 92, 

1 57, 1 63, 1 69, 224, 236, 242, 249, 264, 268, 28 1 ,  303, 
353. Bkz. lağm;- yolı, 1 43, ı45 

Ayasofya-i kebir, Ayasofya, 24, 32, 1 96, 237, 238, 240, 
24 ı ,  275, 335, 373 

Ayasofya-i keblr !ağını, 4 
Ayasofya-yı kebir mahallesi, 1 8 , 20. Bkz. mahalle 
Ayazma mezra'ası, 1 23, 1 24, 343 
Aydın kemeri, 50 
Aydın Ketbuda mahallesi, 27 ı ,  272, 273 .  Bkz. mahalle 
Aydınoğlı tekkesi, 25, 85, 86. Bkz. tekke 
A YİŞE Sultan, 20ı 
Ay işe Sultan odaları, 1 63. Bkz. oda 
Ay işe Sultan saray ı ,  20 1 ,  202. Bkz. saray 
Ayvad deresi ,  ı 20. 1 2 1 ,  1 22 
Ayvad havzı, 8 1 ,  82 
Ayvad karyesi (Haslar), ı 40, 1 59, ı 78 ,  2 14, , 304, 338, 34 1 .  

Bkz. karye 
Ayvad kemeri, 39. Bkz. kemer 
Ayvadlı  karyesi (Haslar), 1 36, ı 74. Bkz. karye 
Ayvaz karyesi (Haslar), 1 72 
Azebler bölükbaşısı, 200, 203 . Bkz. bölükbaşı 

B 
Baba Haydar mahallesi (Eyüp), 1 44, 345, 350. Bkz. 

mahalle 
baca, 1 ,  4, 8, 1 6, 1 8 , 3 ı ,  35, 4 1 ,  43, 52, 56, 1 30, 1 33 ,  1 57 ,  

1 66, 204, 208, 209, 2 1 2, 2 14, 2 1 6, 232, 234, 244, 256, 
264, 268, 272, 280, 296, 303, 32 1 ,  339, 346, 35 1 ,  365; 
baş-. 52; salma -lar, 343 

bağ, 4 1 ,  363; Küçükköy -ları, 309 
bağçe: Kireçhane -si, 3 
Bağçe karyesi (Haslar), 33 ,  1 1 5 ,  259, 262. Bkz. karye. 
Bağçekapusı, ı o, 23, 33, 40, 9 ı ,  ı o ı ,  ı o2, ı o3, 1 1 8, ı 20, 

1 22, 1 79, 1 94, 226, 259, 358, 3 6 1 , 373 
Bağdad Kapu kethudası, 326 
Bağlar, ı 52, 1 65 
Bakırkapu, 320 
Bakrac deresi, 2 1 4  
Bakrac havzı, 338. Bkz. havz 

Balabandere, ı ı 5 ; - bağları, 1 14 
Balıklıhavz, 284, 293 
Bali Paşa mesleği, 369, 370. Bkz. meslek 
Bali Paşa taksimi, 287. Bkz. taksim 
Başbaca, 52. Bkz. baca 
Başhavz, 1 0, ı 94, 257, 3 1 7, 3 1 9, 320, 336, 374 
Başikinci mesleği suyolı, 280. Bkz. suyolı 

İNDEKS 

Başmuhasebe , 228; - kalemi, 28 ı ;  - kalemi ketebesi, 2 ı O. 
Bkz. ketebe; - klsedarı, 262. Bkz. klsedar 

Başmukata'a  klsedarı, 343. Bkz. klsedar 
hatta!, 1 70 
Bayezid-i Cedid mahallesi, ı 4 ı ,  301 . Bkz. mahalle 
Bayram Paşa, 1 33, 1 88 
Bayram Paşa bostanı, 66, 3 1 2, 3 1 4, 375, 376. Bkz. bostan 
Bayram Paşa suyolı, 1 98, 209. Bkz. suyolı 
bazarbaşı :  Saray-ı atik -sı, 257 
bedel-i mis! ,  308 
Beğ suyı, 26 1 .  Bkz. su 
Beğceğiz mahallesi, 297. Bkz. mahalle 
Beğoğlı, 1 ı 4, 1 ı 5  
Belgrad karyesi (Haslar), 87, ı o ı .  1 02, 1 03 ,  ı o4, 1 48 ;  2 ı 2. 

2 1 3, 2 ı 6, 2 ı 7, 2 ı 8, 25 1 , 253, 327, 329. Bkz. karye 
bend: --i atik, 33 ;  --i cedld, ı 79 
Bend-i keblr deresi suyolı, 148. Bkz. suyolı 
berat, 1 32 
Beşiktaş, 259;- kazası ,  5 1 .  Bkz. kaza; - nahiyesi, ı 9  1 ,  

ın. Bkz. nahiye 
bey ' ,  38, 45, 69, 70, 7 ı ,  72, 73, 74, 75, 77, 78, 79 , 80, 8 ı .  82, 

83, 85, 87, 88, 9 ı ,  92, 93, 95, 96, ı o2, ı o4. ı o5 ,  1 06, 1 07, 
1 09, 1 1 0, l l l , 1 1 3, 1 1 8, 1 1 9, 1 20, 1 22, ı 23 ,  ı 24, 1 25 ,  
1 26, 328, 376; - u şira, 2, 1 35, ı 37, 1 39, 140, 142, 143, 
1 47, 148, 1 49, 1 53 ,  1 83, 1 85 ,  1 87 ,  1 89, 1 90, ı 93, 1 96, 
1 99, 202, 203, 205, 207, 208, 2 ı O, 2 1 1 ,  2 ı 3, 2 1 4, 2 1 6, 
2 ı 8, 220, 22 ı .  223, 225, 226, 230, 234, 26 1 ,  263, 266, 
267, 270, 272, 275, 277, 279, 280, 293, 294, 298, 300, 
30 1 ,  306, 3 1 2, 3 ı 6, 324, 326, 336, 340, 344, 347, 349, 
354, 355, 359, 364, 368, 369; - u temli'k, 6, 7, 8, 9, 1 0, 
l l , 1 3 , 1 5 ,  1 6, 1 7 , 1 9, 23, 25, 27, 28, 3 1 ,  32, 35, 36, 38, 
4 1 , 43, 45, 49, 50, 5 ı ,  54, 56, 58,  60, 62, 64, 66, 68, 70, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 85, 89, 9� 94, 95, 96, 
97, 98, 1 02, 1 04, 1 06, 1 07, 1 09, 1 1 0, l l l , 1 1 3 ,  1 2 ı ,  1 24, 
ı 26, 1 28, 1 29, l 3 ı ,  ı 32, 1 35 ,  ı 37, l 4 ı ,  1 42, ı 43, ı44, 
1 45 ,  1 47, 1 48, 1 5 1 ,  ı 53, 1 56, ı 58, 1 59, ı 60, ı 63, 1 64, 
ı 65 ,  1 67, ı 68, 1 69, 1 70, l 7 ı ,  1 73 ,  1 75 ,  ı 76, ı 77, ı 78, 
ı 8 l ,  1 83 ,  1 85 ,  ı 86, 1 87, 1 88, ı 89, 1 94, 1 95, ı 98, 1 99, 
203, 205, 207, 208, 2 1 0, 2ı ı .  2 ı 4, 2 ı 6, 2 1 8, 2 1 9, 220, 
22 ı. 222, 224, 225, 226, 229, 232, 234, 236, 238, 242, 
243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 25 ı .  252, 253, 254, 
256, 258, 26 ı ,  263, 264, 265, 266, 268, 270, 27 ı ,  272, 
274, 275 ,  277, 280, 283, 284, 287, 293. 295, 297, 298, 
300, 30 ı ,  303 , 305, 306, 309, 3 1 0, 3ı ı ,  3 1 3 , 3 ı 4, 3 1 5 , 
3 1 6, 3 ı 7, 320, 32 ı '  322, 323, 324, 327, 328, 329, 334, 
335, 336, 338, 340, 34 ı ,  342, 345, 347, 350, 352, 353, 
355, 356, 363, 365, 366, 367, 368, 374; - ü temllk, 2, 4, 
5 ;  --i bat-ı sahlh-i şer', 4; -i bat-ı sahih-i şer'1, 2, 7, 9, 
ı ı ,  ı 3 , 1 5 , 1 7, 1 9, 30, 38, 43, 5 1 ,  54, 58,  6 ı ,  62, 64, 66, 
68, ı 28, ı 29, l 3 ı ,  ı 32, 1 37, l4 ı , 1 47, ı 48 ,  ı 53 ,  ı 56, ı 58, 
ı 64, 1 65, ı 67, ı 7o, ı 7 ı ,  1 73, ı 75 ,  ı 76, 1 78 

BEYHAN Sultan, 249, 264, 3 1 8  
Beyhan Sultan mektebi, 3 1  8 .  Bkz. mekteb 
Bezziiz-ı Cedid mahallesi, 2 1 4. Bkz. mahalle 
Bi lecik voyvodası, 346, 364. Bkz. voyvoda 



iSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Birineizilde Ahmed Ağa suyı, 1 89.  Bkz. su 
Boğlıca bostanı, 357. Bkz. bostan 
borı, 269; - ferşi, 20; kurşun -, 3, 56, 27 1 ,  279, 288, 293 
bostan : Bayram Paşa -ı, 66, 375, 376; Boğlıca -ı, 357; 

Devecioğlı -ı, 78, 2 1 9, 246, 248, 366; Kurt-ı, 1 1 6, 1 1 7 
Bostancıbaşı, 328 
Dostancıbaşı Ali Ağa mahallesi, I 36, 1 74, 274, 302, 303. 

Bkz. mahalle. 
Boyacı çay ın, 25 1 ,  253 
boyacı :  sandal -sı, 233 
Bozdoğan kemeri, 7, I 60, 1 6 1 ,  227, 230, 334, 347, 349, 359, 

363. Bkz. kemer 
bölükbaşı, 1 53 ,  1 87, 1 96, 203, 2 1 6, 226, 230, 273 , 279, 326; 

Azebler -sı, 200, 203 
Burgos karyesi (Haslar), 1 0, , 1 1 6, 1 1 7, 1 94, 2 1 9, 30 1 , 374 
Burgos kemeri, 342. Bkz .kemer 
Surmalı mescid, 1 53,  334. Bkz. mescid ayrıca bkz Emin 

Nureddin mescidi 
Büyük Karaman, 307 

c 
ciibl: Kasım Paşa -si, 332; Valide Sultan vakfı -si, 344; 

• 350 
Cabir(?) Efendi medresesi , 2 1 2. Bkz. medrese 
Ca'fer Su başı mahallesi, 27 1 .  Bkz. mahalle 
Camcı çeşmesi, 27 1 .  Bkz. çeşme 
cami ' :  Adliyye -i, 1 0 1 ,  102, 104; Ali Paşa-yı Atik -i, 1 76, 

1 97, 233, 234, 244; Cerrah Paşa -i, 2 18;  Cezayirli 
Ahmed Paşa -i, 9, 1 7; Dülgerağlı -i, 1 93 ;  Ebu ' l-feth 
Sultan Mehmed - i ,  I ,  1 3 1 ,  1 50, 1 90, 1 93 ,  299, 307; 
Elvan -i, 96; Elvanzade -i , 220; Kabasakal -i, 20; 
Katib -i, 85; Katib Muslihiddln -i, 76; Laleli -i, 65, 
250; Mahmud Paşa -i, 266, 3 1 8; Mesih All Paşa - i, 
69,  70; Meydancık -i, 342; M urtaza Efendi Mahmud -i, 
280; Samanviren -i, 64; Sinan Paşa -i, 332, 333;  Sultan 
Ahmed -i , 228, 320; Sultan Bayezld -i, 53, 69; Sultan 
Mehmed Han -i, 68; Sultan Osman -i , 227, 230; Sultan 
Selim -i , 99, 1 57;  Süleymaniyye -i , 46, 1 54, 222, 32 1 ,  
330; Şehzade -i, 5, 55, 57, I 53, I 80; Şeyh Feridun -i, 
237 

Cami'-i kebir mahallesi (Eyüp), 48, 235. Bkz. mahalle. 
Canbliziyye mahallesi, 1 23 
CANBOLAD Mustafa Paşa (Mısr-ı Kah i re valisi), 276 
Canbolad Mustafa Paşa suyı, 277. Bkz. su 
ca� 0u), 45, 60, 69, 7 1 , 73, 75, 76, 78, 80, 8 1 ,  84, 85, 86, 87, 

90, 9 1 ,  93, 95, 96, 98, 1 0 1 ,  l03, 1 05,  1 08, 1 1 0, ı l l , ı 1 2, 
ı 14, ı 1 6, ı 1 8, 1 20, 1 22,  1 23 ,  1 25 ,  1 45 , 200, 233 

Cebbarzade Kapu kethudası, 54. Bkz. kethuda 
Cebe All kapusı, 1 25,  247 
Cebeci karyesi (Haslar), 3, 4, 24, 28, 43 , 56, 73, 78, 79, 83, 

93, 80, 84, 93, 94, 95, 96, 97, 1 07,  1 57, 1 63 ,  1 69, 204, 
208, 224, 226, 242, 246, 248, 264, 268, 275, 276, 284, 
293, 299, 303 , 3 ı ı ,  3 ı 5, 326, 346, 357, 364, 37 ı ,  372. 
Bkz. karye 

CEDİD YA 'KÜB Ağa (Babüssaade ağası ), I I 6, I 1 7  
cem ' u tahsil (su), 1 83 ,  1 85 ,  1 86, 1 88,  193 ,  1 94, 1 98, 200, 

203, 204, 208, 209, 2 1 1 ,  2 1 7, 2 1 8, 22 1 ,  224, 226, 229, 
232, 234, 236, 242, 244, 249, 256, 257, 262, 265, 270, 
273, 274, 276, 284, 285, 293, 295, 296, 298, 299, 30 ı .  
303, 304, 3 1 1 ,  3 1 5, 3 1 7, 320, 32 1 ,  324, 325, 326, 327, 

3 8 1  

33 1 ,  334, 336, 337, 338, 341 ,  342, 345, 346, 350, 35 1 ,  
353 , 354, 357, 364, 366, 367, 369, 370, 374 

cendere asiyabı, 26 1 .  Bkz. asiyab 
cereyan, 7, 9, l l , 1 3 ,  1 5 , 1 7 ,  1 9, 2 1 ,  30, 32, 33,  38,  39, .4 1 ,  

43, 46, 47, 5 1 ,  52, 54, 57, 58,  60, 62, 64, 66, 68, 1 30, 1 32, 
1 34, 1 35,  1 37, 1 39, 1 40, 1 42, 1 43 ,  1 47, 1 48,  1 49, 1 53, 
1 56, 1 58, 1 59, 1 6 1 ,  1 63 ,  1 65, 1 67 ,  1 69, 1 7 1 ,  1 73, 1 75 ,  
1 76, 1 78 

Cerrah İshak mahallesi, 28 1 .  Bkz. mahalle 
Cerrah Paşa cami ' i ,  2 1 8, 3 1 6. Bkz. cami' 
cerrahbaşı: hassa -sı, 336; Saray-ı Cedld -, 3 1 6  
Cezayirli Ahmed Paşa cami' i ,  9, 1 7. Bkz. cami ' 
Cezeri Kasım Paşa mahallesi, 74, 1 38, 1 6 1 ,  339. Bkz. 

mahalle 
cezlre: Girid -si, 34 
Cığa1oğlı sarayı, 205 
Cığa1zade sarayı ,  1 38, 339. Bkz. saray 
Cidde vallsi, 376. Bkz. vali 
Cihiingir mahallesi, 7 1  
Ciharşenbih bazan, 297 
cizyedar: Rum -ı, 1 5  ı, 1 52 

ç 
Çadırcı Ahmed Çelebi mahallesi, 1 83,  322. Bkz. mahalle 
Çakaldere, 39, 40 
Çakır Ağa mahallesi, 262, 263, 341 .  Bkz. mahalle 
Çalkandızade suyı, ı 7 1  
Çaşnlglr kemeri, 329, 366. Bkz. kemer 
Çaşnlglr Mührüveş Usta, ı o7 
Çatalçeşme, 1 96, 233, 278, 305 
Çavuş karyesi (Haslar) , , 1 1 8, 1 1 9, 1 29, 1 43 ,  1 45 ,  229, 353. 

Bkz. karye 
Çavuşbaşı kethudası, 347. Bkz. kethuda 
çayır: S ırıklı -, 69 
Çaylak tekyesi ,  265 . 266. Bkz. tekye 
Çebedeniz(?) All Ağa suyı, 272. Bkz. su 
Çeıebioğlı mahallesi ( Bahçekapı),  1 O, 1 94, 336, 345, 373. 

Bkz. mahalle 
Çeraği Hamza mahallesi, 98, 99 
çeşme, 2, 6, 1 3 , 23, 29, 32, 45, 50, 5 1 ,  54, 56, 58, 60, 62, 64, 

66, 68, 1 56, 1 58,  1 59, ı 6 1 ,  1 63 ,  ı 67, 1 69, 1 7 1 ,  1 75 ,  1 76, 
ı 78, 200, 237, 240, 244, 246, 272, 288, 296, 302, 334, 
349; Camcı -si, 27 1 ;  Çınar -, 244; Çınarl ı-, 35, 1 38, 
1 6 1 ,  1 66; Çınarlı -, 58, 1 32, 220, 22 1 ,  279, 280; Çırakcı 
-si, 368; Daltaban -si, 3, 80, 97, 98, 1 60, 1 78 ;  Daltaban 
-si. 27; Devecioğlı -si, 25 1 ;  D1voğlı -si 
(Süleymaniye) , 2 1 3 ;  Dizdariyye -si, 275 ; Güzelce 
Mahmud Paşa -si, 280; Hace -si, 1 25 ;  Hüsnişah Kadın 
-si, ı 03 ; Kadı -si, ı ;  Kadi -si ,  2 ;  Kahveci Abdullah 
Ağa -si, 90; Kapucı -si, 350; S inan Paşa -si, 4, 28, 
1 57, ı 63, 303; Yusuf Paşa -si, 62 

Çıkrıkcı Ali mahallesi, 1 6 .  Bkz. mahalle 
Çıkrıkcı Kemal mahallesi, 8, ı 8, 23, 3 1 ,  6 1 ,  63, 299. Bkz. 

mahalle 
çınar, 35 1 
Çınarçeşme, 244 
Çınarlı, 204 
Çınarlıçeşme, 35,  58, ı 32, 1 38, ı 6 1 ,  ı 66, 220, 22 1 , 279, 280. 

Bkz. çeşme 
Çırağan zümresi ,  274. Bkz. zümre 
Çırakcı çeşmesi, 368. Bkz. çeşme 
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Çiço çiftl iği, I ,  356 
Çiftehavz, 50, 270, 327, 354, 358, 3 6 1 ,  367; - yolı, 270, 327 
Çiftemaslak, 6, 327 
Çifteservi, 52 
ÇifteterazG, 209 
çiftlik: Çiço -i, 1 
Çivizade mahallesi (Topkapısı), 276. Bkz. mahalle 
Çorbacı kemeri, 78, 94, 95 
çörekci dükkanı, 32. Bkz. dükkan 
Çukacı kızı !ağını. 35 1 .  Bkz. !ağın 
Çukurçeşme mesleği, 2 1 3 , 2 1 4. Bkz. meslek 
çuvaldız. çuvaldfız, 2, 1 2, 1 4, 1 5, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 

60, 68, 1 27, 1 30, 1 3 1 ,  1 40, 1 42, 1 48, 1 59, 1 65,  1 66, 1 67,  
1 7 1 ,  1 73,  1 78, 1 79, 1 80, 204, 205, 209, 2 1 0, 2 1 2, 2 1 6, 
22 1 ,  232, 237, 241 ,  244, 246, 247, 248, 253, 256, 257, 
258, 264, 269, 272, 280, 298, 30 ı ' 33 1 ,  339, 345, 347, 
350, 363, 367, 372, 373 

D 
Daltaban çeşmesi, 3, 27, 80, 97, 98, 1 60, 1 78 .  Bkz. çeşme 
Daru ' l -hadi's, 237 
Danı 's-sa'ade ağası, 56, I 3 ı ,  1 80. 205, 2 ı ı ,  228, 265, 358, 

36 ı ,  372. Bkz. ağa: - katibi, ı 57, 37 1 .  Bkz. katib ; 
yazıcısı, 1 80, 2 ı ı .  Bkz. yazıcı 

Daru'I-hiliifeti 'l-aliyye, ı ,  3, 69, 7 I ,  73, 74, 76, 80, 8 I ,  84, 
85, 87, 89, 9 ı ,  93, 95, 96, 1 03,  1 05,  ı 1 8 , 1 20, 1 22 

Davfıd Paşa, ı 4 ı ,  30 ı 
Davfıd Paşa hadikas ı, 27 1 .  Bkz. hadlka 
Davfıd Paşa iskelesi, 1 05 
Davud Paşa karyesi, 39. Bkz. karye 
Davfıd Paşa mahkemesi, 356. Bkz. mahkeme 
DavCıd Paşa medresesi, 40. Bkz. medrese 
Daye Hatfin mahallesi, 39, 1 46, 25 1 ,  252, 253, 284, 286, 

293. Bkz. mahalle  
debbiiğ:- esnafı, 29 1 .  Bkz. esnaf; - usta/arı, 290. Bkz. usta 
Debbağ Yunus mahallesi, I 57, 34 1 .  Bkz. mahalle 
Debbağhane kapusı, 288 
Debbağlar deresi, 26. Bkz. dere 
Debbağlar esnafı kethudaları, 288. Bkz. ketbuda 
defter: - emini, 274; - Hadlee Yalide Sultan vakfı -i, 

260; -i ab, ı 69; --i kassam. ı 87, 308; su nazırı -i, 
20 1 ,  3 1  7; --i vakf, 1 80. Bkz. vakf 

Defterdar Ahmed Çelebi mahallesi, 37. Bkz. mahalle 
defterdar: İrad-ı Cedid -ı, 2 1  9 ;  Şıkk-ı Evvel -ı, 2 1 6, 227 
defterhane küttabı, 242. Bkz. küttab 
Deliklikaya, ı 69, 242 
dere, 358;  Ayvad -si, 1 20, ı 2 ı ;  Balaban -, 1 1 5; Bebek -

si, ı 00; Debbağlar -si, 26; Mes'Cıd Paşa -si, 59; Nakkaş 
-si, 1 23 ,  ı 24; Orta-i, 8 ı ;  Söğüdli -, 1 1 8, 1 1 9  

Dergah-ı ali: - kapucıbaşıları, 6, ı O ,  ı 4, 40, 42, 5 ı ,  ı 68, 
ı 70, 1 72, ı 76, ı 77, ı 80, 307, 3 ı 7, 320, 34 1 ,  35 ı , 354. 
Bkz. kapucıbaşı; - yeniçeri leri. 375, 376; - yeniçerileri 
ağası, 82: - yeniçerileri tulumbacıları, 227, 228, 230. 
Bkz. tulumbacı 

Derin maslak, 1 2, 1 3 , 56, 1 07. Bkz. maslak 
derkenar, 1 84, 1 96, 2 1 2, 2 1 3, 2 1 7, 3 1 7  
Derviş Mehmed Ağa sarayı ,  360. Bkz. saray 
Destereciler, 26, 67 
Devecioğl ı :  - bostanı ,  2 1 9, 246, 248, 366. Bkz. bostan; -

bostan ı su yı, 220. Bkz. su; - çeşnıesi, 25 1 .  Bkz. çeşme 
Devlet-i aliyye, 82, 9 1 ,  1 00, 1 1 3 

İNDEKS 

Divan-ı hümayCın, 5, ı 2, 24, 25, 42, 46, 70, 75, 8 1 ,  87, 93 , 
99, 1 1 3 ,  1 1 8, 1 20, 1 22, 1 59, 1 68, 204, 299; 
mumcıbaşısı, 302. Bkz. mumcıbaşı 

Divanyolı, 1 76, 20 1 ,  245 
Dlvoğlı çeşmesi (Süleymaniye), 2 1 3 . Bkz. çeşnıe 
Dlvoğlı furunı (Süleymaniye), 1 55 .  Bkz. turun 
Dizdariyye cami ' i  mesleği, 1 74. Bkz. meslek 
Dizdariyye çeşmesi, 275 
Dizdariyye mahallesi, 293 
Orağınan mahallesi, 72, 76 
duhanibaşı, 2 ı 9 
dükkan: çörekci -ı, 32 
Dülgeroğlı cami' i ,  1 93 .  Bkz. cami' 
Düıgeroğlı mahallesi, 305. Bkz. mahal le 
düyfın, 26, 1 86, 1 88, 2 1 7, 359, 360; --ı mlriyye, 359 

E 
Ebu'l-Fadl mahallesi, 1 90, 1 9 1 .  Bkz. mahalle 
Ebu ' J-feth Sultan Mehmed: - cami 'i ,  1 ,  , 1 3 1 ,  1 50, 299, 

307; - suyolı, 9. Bkz. suyol ı ; - evkafı, 37 1 .  Ayrıca bkz. 
Fatih Sultan Mehmed cami ' i  

EBÜBEKİR Efendi ( Başmuhasebe kalemi hal ifelerinden), 32 
Edirnekapusı, 3 ,  1 2. 66, 1 32, 1 33,  146. 3 ı 2. 3 14. 375, 376 
Eğrikapı, 48 
el-Hacc Hasan mahallesi, 6 1 ,  62, 63. Bkz. mahal le 
el-Hacc Mahmud mahallesi (Südlice), 325. Bkz. mahalle 
ei-Hace Hayriyye Kadın vakfı, 356.  Bkz. vakf 
Ell inci cema'at kışlası, 38 .  Bkz. kışla 
Elvan cami ' i ,  96 
Elviinzi\de cami ' i ,  220. Bkz. cami ' 
Elvlinzade mahallesi, 24, 40, 42, 9 1 ,  95, 1 0 1 , 1 02, 1 03,  1 04, 

1 79, 1 8� 2 1 9, 358, 36 1 , 37� 37 1 .  BkL mah�l� 
E min Beğ mahallesi, 26. Bkz. mahalle 
Emin NCıreddin Surmalı mescidi, 1 53.  Bkz. mescid, ayrıca 

bkz. Surmalı mescid 
emin : defter -i, 274, 275; Matbalı -i, 376; Tersiine -i, 

1 98, 262, 294 
Emin-i cev mahallesi (Tophane), 264. Bkz. mahalle 
Emir deresi, 200 
Emirler deresi , 203 
emlak, 359 
EnderCın-ı hassa yoğurtcıbaşı, 228. Bkz. yoğurtcıbaşı 
EnderCın-ı hümayfın, 75, 1 07, I 67, 28 1  
erbab-ı ıniyiih, 2 ,  3 ,  4 .  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  ı O ,  ı ı .  ı 2 ,  1 3 , 1 4, 1 5, ı 6, 

1 7, 1 8 , 1 9 , 20, 2 1 ,  23, 25, 28, 30, 3 1 ,  32, 33, 34, 38, 39, 
4 1 , 43,  45, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 
68, 70, 72, 74, 75, 77, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 99, 
1 00, 1 02, 1 04, 1 06, 1 07 ,  1 09, ı 1 0, l l l , 1 1 3, 1 1 5 , ı 1 9 , 
1 2 1 ,  1 22, 1 24, 1 26, 1 39, 1 40, 1 43 ,  1 44, 1 45 ,  1 48, 1 5 1 ,  
1 52, 1 53 ,  1 54, 1 55 ,  1 56, 1 57, 1 58,  1 59, 1 6 1 ,  1 63, 1 66, 
1 67, 1 68, 1 69, 1 7 1 ,  1 73,  1 75,  1 76, 1 78, 1 8 1 ,  1 83 ,  1 89, 
1 9 1 ,  1 95,  1 98, 200, 204, 208, 209, 2 1 2, 220, 22 1 ,  223, 
225, 229, 230, 232, 234, 238, 240, 242, 243, 244, 246, 
248, 250, 25 1 ' 253, 257, 26 ı '  262, 264, 266, 269, 27 1 ' 
277, 278, 28 1 ' 283, 284, 285, 287, 290, 29 ı ,  296, 297, 
30 1 ,  302, 303, 306, 307, 3 1 2, 3 1 4, 3 1 6, 3 1 9, 32 1 ,  323, 
324, 326, 334, 336, 337, 340, 342, 343 , 344, 347, 349, 
352, 355, 357, 363, 368, 369, 375 

Erzurum val isi ,  3 1 7, 320, 336. Bkz. vali' 
Eski bağlar, 33 
Eski İmaret mahallesi, 1 50, 1 93 .  Bkz. mahalle 
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Eski odalar, 1 33 
Eski saray, 276 
ESMA Sultan, 274 
esnaf: debb4ğ -ı, 291 
Es-Seyyid Hasan mahallesi, 20, 2 1 .  Bkz. mahalle 
eşcar: -ı gayri müsmire, 1 72; -ı müsmire, 1 72 
evkaf, 37; Ebu ' l-feth Sultan Mehmed -ı, 37 1 ;  Haremeyn 

ı, 330; - ı selat'in, 2, 7, 9, l l , 1 3 , 1 5, 1 7, 1 9, 2 1 ,  23, 25, 
28, 30, 34, 36, 4 1 ,  43 , 45 , 49, 5 1 ,  52, 54, 57, 58, 60, 62, 
64, 66, 68, 1 28 ,  1 29, 1 32, 1 34, 1 35,  1 37 ,  1 39, 1 40, 1 42, 
1 43, 147, 148, 1 49, 1 5 1 ,  1 53,  1 56, 1 58, 1 59, 1 63 ,  1 65,  
1 67, 1 70, 1 7 1 ,  1 73,  1 75, 1 76, 1 78;  --ı selatın bölükleri, 
2; Köpril izade Mehmed Paşa -ı, 348 

Eyyfib mahallesi, 47, 9 1 ,  1 52, 1 98, 206, 235, 290, 29 1 , 309, 
3 1  ı ,  322, 336, 345, 350, 352, 358, 367 

EyyGb mahkemesi, 1 ,  3, 1 07 ,  1 23 ,  1 9 1 .  Bkz. mahkeme 

F 
fiiriğa, 1 04 
Fatıma Hanım (Vakıf mütev111si), 86 
Fatıma Sultan kemeri, 50. Bkz. kemer 
Fatih Sultan Mehmed cami ' i, 1 90, 1 93 .  Bkz. cami ' ,  ayrıca 

bkz. Ebu ' l-feth Sultan Mehmed: cami ' i  
Fener kapusı, 33,  149, 1 77, 298, 378 
Fenayi mahallesi, 35 ,  1 67 , 209. Bkz. mahal le 
ferağ, 75, 83, 85, 86, 88, 90, 92, ı 02, ı 03, ı 06, 1 1 5, ı 1 6, 

1 1 7, 1 1 9, 1 20, 1 22; - u intikal, 2, 4; - u tefvlz, 7, l l , 
1 5 ,  2 1 ,  29, 4 1 ,  58 ,  1 3 1 ,  1 56,  1 90, 2 1 6, 283, 349, 358 

Ferhad Paşa konağı, 223. Bkz. konak 
ferş: bo rı -i, 2, I 7, 20, 47; kurşun barı -i, 56, I 82, 290, 

297, 320 
fetva, 332 
Feyziyye mektebi ,  307 
Fındıklıdere, 329 
fırın, furun: Dlvoğlı -ı (Süleymaniye), I 55;  Kavala -ı, 66 
Fırın deresi ,  264 
Firiiz Ağa mahallesi,46, 47. Bkz. mahalle  
füruht, 359 

G 
Galata, 33,  5 I ,  52, 7 ı ,  I 00, I I 4, I 1 5 , 259; - kazası, ı 9 1 .  

Bkz. kaza 
Galata kadlsı, I 27 
Galata voyvodası, I 69 
galle, 269, 289 
Gazi Hasan Paşa suyolı, 54 
Gedik Paşa mahallesi, 8, I 6, I 8, 3 I ,  54, 1 83,  287. Bkz. 

mahalle 
Girid ceziresi, 34. Bkz. cezlre 
Girldl Küçük el-Hacc Mehmed Ağa ınektebi vakfı, 200, 202. 

Bkz. vakf 
GIRIDI Mehmed Refı' Efendi (Bağdad kapukethudası), 326 
Göl başı(?), 29 1 
guruş, 269, 292 
Guşe mesleği, 295. Bkz. meslek 
Güngörmez mahallesi, 3 I 9, 320. Bkz. mahalle 
Güzelce Mahmud Paşa:- çeşmesi, 280. Bkz. çeşme; -

vakfı, 1 9 1 .  Bkz. vakf 
Güzelce Mehmed Paşa suyolı, 56. Bkz. suyolı 

383 

Güzelcekemer, 24, 48, 1 29, 1 43 ,  1 45 ,  1 69, 1 84, 228, 229, 
323, 324, 353. Bkz. kemer; - suyolı, 242. Bkz. suyolı 

H 
Hace çeşmesi, 1 25 
Hace Halil mahallesi, 39. Bkz. mahalle 
Hace Hamza mahallesi, 1 54, 1 55, 25 1 , 253. Bkz. mahalle  
Hace hanı, 25 1 ,  252 
Hace Kasım Gönanl, ı 75 
Hace Paşa mahallesi, 9, 1 9, 87, 89, 90, 95, 1 35 ,  1 79, 2 19, 

222, 329, 342. Bkz. mahalle  
Hace Sinan mahallesi, 360. Bkz. mahal le 
Hacegan-ı Divan-ı hümayun, ı 82, ı 90, 2 ı 4, 2 ı 7, 2 ı 8 
Hacı Bayram- ı Veli mahallesi, 62, 64. Bkz. mahalle  
HACI Eyyub Ağa (Kapan tüccarı), 21  O 
Hacı Küçük mahallesi, 72 
hadeıne-i rah-ı abl, 7, 9, I I , 1 3 , 1 5, 1 7, 1 9, 2 1 , 23, 25, 27, 30, 

32 ,  36, 38, 39, 4 1 ,  45, 5 1 ,  52, 54, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 
68, 1 29,  1 35 ,  1 37 ,  1 40, 1 48 ,  1 49,  1 5 1 ,  1 53 ,  1 56, 1 58, 1 60, 
1 62, 1 64, 1 65 ,  1 67, 1 70, 1 7 1 ,  1 73 ,  1 75 ,  1 76, 1 7 8  

Hadice Sultan mahallesi, I 2, I 3 .  Bkz. mahal le 
HADICE Viiiide Sultan, I 79, 249, 259, 264 
Hadice Viiiide Sultan:- havzı, 1 03 .  Bkz. havz; - vakfı , 

260. Bkz. vakf 
hadlka: Davud Paşa -sı, 271 ,  273 
HAFIZ Mehmed Efendi (Ruıneli kazaskeri), 50 
hiifir, 7 1 ,  73, 76, 80, 82, 93, 97, I I 4 
hafr, 1 ,  4, 6, 8, 1 0, 1 2, 1 6, 1 8 , 24, 3 1 ,  39, 4 1 ,  43 , 50, 70, 7 1 ,  

73, 75, 77, 80, 84, 87, 90, 9 1 ,  93, 1 00, 1 09, 1 I 1 ,  1 1 5 ,  I 1 7, 
1 24, 1 25,  1 29, 1 30, 1 42 ,  1 43,  1 45 ,  146, 1 49, 1 55,  1 57, 
1 59, 1 6 1 ,  1 69, 1 84, 208; - u iibiir, 70, 90, 92, 1 66, 2 1 1 ,  
229, 238, 244, 25 1 , 253, 264, 268, 276, 360, 363, 366; -ı 
iibar, 73 

hakk: --ı mecrii, 2, 7 1 ,  77, 78, 80, 82, 84, 88, 92, 93, 1 09, 
I 1 1 ,  1 26; --ı sırt� I 1 ,  1 3 , 23, 25, 38, 42, 44, 55, 58, 68, 
7 1 ,  72, 74, 76, 83, 89, 92, 96, 98, 1 06, 1 1 9, 1 2 1 ,  1 23,  1 25 ,  
1 28, 1 29, 1 35 ,  1 42, 1 44, 1 47, 1 5 1 ,  1 70, 1 72, 1 73,  1 75 ,  
1 77, 1 85 ,  1 87, 1 95 ,  1 99, 207, 2 1 0, 220, 225, 229, 235, 
239, 256, 26 1 ,  263, 282, 283, 293 ,  302, 303, 3 1 1 ,  3 1 3 , 
3 1 6, 3 1 7, 320, 328, 338, 34 1 , 342, 347, 352, 368 

Halıcı lar köşki, 350, 378. Bkz. köşk 
HALIL Ağa (Çukadar), 1 1 8, 1 20, 1 22 
HALIL Ağa (Kapu kethudası), 68 
HALIL Ağa (Si lahdar), 1 1 6, 
HALIL Ağa (Su nazırı), 82 
HALIL Paşa (Sadrazam), 1 1 3  
Halkalı :- mesleği, 1 76, 232. Bkz. meslek; - su yı, 1 76, I 96, 

1 97, 20 1 ,  202, 235, 278, 279, 306, 3 1 8. Bkz. su; - suyı 
ana !ağını, 335, 339. Bkz lağm; - suyı terazusı, 335.  Bkz. 
terazu; - suyı yalı, 244 

HAMDULLAH Ağa (Voynuk beği), 1 2  
ham m am: Acı -, 278, 279; Ağa -ı, ı ı 4, 269; Aksaray -ı, 

1 7 1 ,  1 72; İbrahim Paşa -ı, 46, 47; Karahan -ı, 348; 
Mahmud Paşa -ı, 375, 376; Nerdübanl ı  -, 1 07, 1 08 ;  
Saka -ı, 257;  Sofılar -ı,  237; Yahya Paşa -ı, 1 36, ı 74; 
Yeni-, 332 

hane: Salacakzade -si, I 60 
Haraccı Muhyiddin mahallesi, I 5 I ,  1 52. Bkz. mahall e  
Haremeyn evkafı, 330. Bkz. evkaf; - nazırı, 228. Bkz. niizır 
Haremeyn kisediirı, I 8 I .  Bkz. klsedar 
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Haremeyn muhasebesi, ı 3 I ,  228. Bkz. muhasebeHaremeyn 
müfettişi, I 96. Bkz. müfettiş 

HASAN Ağa (Mirahur-ı evvel), ı 4  
HASAN Ağa, es-Seyyid, el-Hacc (Sultan Bayezid 

bölükbaşısı), 2, 3, 32, 36, 42, 5 1 ,  67, 69, 72, 74, 76, 83, 
87, 9 1 ,  ı oo, ı 65, ı 66, ı 67, ı 68, 1 95 , 20 1 

HASAN Efendi (Darüssaade ağası), 37 ı  
HASAN Efendi, es-Seyyid (Masraf katibi), I 1 0, I 64 
HASAN Halife (Suyolcular hademesi), 222 
HASAN Halife (Süleymaniyye halifesi), 266 
Hasan Paşa, 34 
Hasan Paşa suyolı, 54, I 55 
Hasbağçe, 326 
Haseki Sultan suyı, ı 1 6  
hasıl (su), ı 4, 1 48, ı 6 I ,  ı 66, 264, 268, 275 
Hasköy, 325 
Haslar kadisı, ı 2, ı 5, ı 27, 1 30, 1 32, 1 34, 1 35, ı 37, 1 39, ı40, 

ı 42, 143,  ı 47, 1 48, 1 49, 1 53 ,  1 83 ,  1 85, 1 87, 1 89, 1 90, 
1 93,  1 96, 1 99, 202, 203, 205, 207, 208, 2 1 0, 21 I, 2 1 3 , 
2 1 4, 2 1 6, 2 1 8, 220, 22 1 ,  223, 225, 226, 229, 230, 232, 
234, 236, 256, 263, 266, 267, 270, 273, 275, 277, 279, 
280, 289, 292. Bkz. kadi 

Haslar kazası, 6, 8, 1 0, 1 2, 14 ,  1 6, 1 8 , 23, 24, 26, 3 ı ,  35, 39, 
40, 4 ı ,  43, 48, 50, 54, 56, 58, 59, 6 1 ,  63, 68, 69, 70, 7 ı ,  
72, 73, 74, 75, 76, 78, 69, 7 ı ,  72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 
8 ı ,  82, 83, 84, 87, 89, 90, 9 1 , 93, 94, 96, 95, 97, ı o ı ,  1 02, 
1 03,  ı o5 ,  1 06, ı o7, 1 08, 1 09, 1 1 0, l l l , ı ı 4, ı ı 5, 1 1 6, 
1 1 7, ı 1 8, 1 1 9, 1 20, ı 2 ı ,  ı 22, 1 25 ,  1 29, 1 30, 1 35, ı 36, 
ı 38, 1 40, 142, ı 43 ,  ı 45, ı 48, ı 49, ı 5 ı ,  ı 52, 1 55, ı 57, 
1 59, ı 6 ı ,  1 63 ,  ı 64, ı 66, ı 69 ,  I 7 ı ,  ı 72, ı 74, ın,  1 82, 
ı 84, ı 86, ı 88, ı 93, ı 94, 198, 200, 203, 204, 208, 209, 
2ı ı ,  2 ı 2, 2 ı 3 , 2 1 4, 2 ı 6, 2 ı 7, 2 ı 8, 2 ı 9, 22 ı ,  224, 229, 
232, 234, 236, 238, 242, 244, 246, 248, 249, 25 ı '  253,  
256, 257, 259, 260, 262, 264, 265, 268, 27 ı ,  274, 275, 
276, 280, 28 ı '  283, 284, 285, 287, 293, 295, 296, 298, 
299, 30 ı ,  303, 304, 309, 3 ı  ı ,  3 ı 5, 3 1 7, 32 ı ,  323, 324, 
325, 326, 327, 329, 33 ı '  334, 336, 337, 338, 339, 346, 
350, 35 1 '  353, 354, 358, 360, 36 1 '  363, 364, 366, 367, 
369, 370, 37 ı ,  372. Bkz. kaza. 

Haslar mahkemesi ,  2, 4, 39, 70, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 83, 85, 
86, 88, 90, 92, 94, 95, 97, 99, ı 02, ı 04, ı 06, I 08, l l  O, 
ı ı 2, ı ı 3 , ı ı 5 , ı ı 7, ı 24, ı 26, ı 57, 240, 249, 26 ı ,  274, 
276, 293, 294, 298, 300, 30 ı ,  306, 3 ı O, 3 ı ı ,  3 ı 2, 3 1 6, 
3 ı 7, 321 ' 323, 324, 326, 328, 329, 333,  337, 340, 344, 
347, 349, 354, 355, 359, 360, 364, 368, 369, 375. Bkz. 
mahkeme; - sicil latı, 6, 7, 9, ı ı ,  ı 3, ı 7, ı 9, 2 ı ,  23, 26, 
28, 30, 32, 33,  36, 38,  39, 43, 45 , 47, 52, 54, 57, 58 ,  60, 
62, 64, 66, 68, 1 34, ı 35 ,  ı 37, ı 56, ı 58, ı 59, ı 63,  ı 75, 
1 76, ı 78, ı 8 ı ,  ı 89, 1 92, ı95, 200, 2 ı 4, 2 ı 7, 239, 240, 
242, 244, 246, 248, 250, 25 ı ,  252, 253, 256, 258, 27 ı ,  
272, 28 1 ,  283, 285, 290, 296, 298, 302, 303 , 306, 307, 
3 ı 8, 3 ı 9. Bkz. sicillat 

hiissa cerrahbaşısı, 336 
has sa su nazırı. Bkz. su nazırı 
Havass-ı aliyye, Bkz. Haslar 
Havass-ı refi'a. Bkz. Haslar 
havz, 269, 343; Ayvad -ı, 82; Ayvad-ı, 8 ı ;  Bakrac-, 338; 

Hadice Valide Sultan -ı, 1 03 ;  --ı kebir, 267; Kiraslı -, 
2 1 2, 2 ı 3 ;  Valide -ı, 1 02 

Haydar Paşa kubbesi, 2 1  O, 2 1 2, 2 1 3 . Bkz. ku b be 
Haydarhane mahallesi, 237. Bkz. mahalle 
hazine: kargir -, 288; maslak -si, 24 1 ;  su -si, 23 1 ,  297 

Hazine kethudası, 242, 34 1 ,  366. Bkz. kethuda 
hazinedarbaşı, 345 
hazinedarlık, 34 
Hıdır Paşa hammamı suyı, 2 1 2. Bkz. su 
H ırka-i şerif, 2 79 
hibe, 2, 4, 205 

İNDEKS 

Hidayet Paşazade Rif at Salih Beşe (Hazine kethudası), 87 
hiıaı, 73 , 74, 90, ı ı 5 ,  2ı ı .  2 ı  2 
Himmetzade mesleği, 293 
hisse, ı 67, 353; --i irsiyye, 35, ı 50, 368, 374 
Hobyar mahallesi, 54, 88, I ı 8 , 1 1 9, 1 20, ı 2 ı ,  ı 22, 225, 

226, 232, 233, 243, 307, 308, 338. Bkz. mahalle 
Hobyar mahallesi (Bahçekapı), 226, 232, 233, 243, 244, 

308. Bkz. mahalle  
Hububat nazırı, 46, 55 
Hutmanzade, 73; Moravl -, 73 
hüccet, hücec, 2, 24, 27,  30, 35 , 69, 7 1 ,  72 ,  73, 74, 75, 76, 78, 

79, 8� 81 , 82, 84, 85,  86, 87, 89, 90, 9 ı ,  93, 95, 9� 98, 
99, 1 00, ı o ı ,  ı o3 ,  105,  ı o7, ı o8 ,  ı o9, ı ı o, ı ı ı ,  ı ı 2, 1 1 3 ,  
1 1 4, ı ı 6, 1 1 7, 1 1 8 , 1 20, 1 2 1 ,  ı 22, 1 23, 1 25, 1 32, 1 38, 
1 43, 146, 1 49, 1 5 ı ,  1 54, 1 55,  1 57, 1 70, 1 80, 1 8 ı ,  ı 82, 
1 84, 1 86, 1 92,  1 93, ı 94, 1 95 ,  204, 206, 209, 2 1 0, 2 1 5, 
2 1 6, 2 1 8, 2 1 9, 22 1 ,  222, 223, 224, 225, 226, 228, 23 ı ,  
233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 24 1 '  242, 244, 245, 
246, 248, 245, 246, 248, 255, 262, 264, 265, 270, 27 ı ,  
274, 275, 276, 280, 28 1 ,  283, 285, 286, 287, 290, 293, 
294, 296, 297, 299, 30 ı ,  302, 303 , 304, 305, 307, 309, 
3 1 1 , 3 1 2, 3 ı 3 , 3 1 4, 3 ı 5, 3 ı 6, 3 1 9,  32 1 ,  322, 323, 326, 
327, 328, 329, 330, 333,  334, 335 ,  336, 337, 338, 339, 
34 ı ,  343 , 34� 345, 346, 348, 349, 35� 35 1 ,  35� 353, 
354, 355, 356, 357, 358, 36 ı ,  362, 363, 364, 366, 367, 
368, 369, 370, 372, 373, 374, 375; -i şer'iyye, 84, 96, 
97, 99, ı o2. ı o4, ı o9, ı ı o. ı 1 5 , ı ı 6, ı ı 9, 1 2 ı ;  istihkam 
-i, 39, 56, ı 34, ı 90, 278, 305, 332, 373; keşf-i, 3 ı ,  39, 
40, 53, 59, 238, 296, 338; mufassal - , 1 38 ;  mübaya'a 
i, 3 ı ,  37, 44, 48, 53,  58,  59, 6 1 ,  63, 68, 1 59, ı 66, 1 76, ı 78, 
ı 84, 240, 242, 244, 246, 249, 25 1 ,  253, 257, 270, 28 1 ,  
282, 304, 320, 3 2  ı ,  346, 3 5  ı ;  su -i, ı 60 

HÜSEYiN (Sultan Bayezid bölükbaşısı), 5 
HÜSEYiN Ağa (Su nazırı), 358, 36 1  
HÜSEYiN Ağa (Hazine kethudası), 242 
HÜSEYiN Ağa (İbrahim Efendi duhanibaşısı), 2 ı 9 
HÜSEYiN Ağa (Suyolcular kethudası), 356 
Hüseyin Ağa mahallesi, 86 
HÜSEYiN Efendi (Hassa cerrahbaşı), 336 
HÜSEYiN Efendi (Matbah emini), 376 
HÜSEYiN Efendi (Saray-ı cedid cerrahbaşısı), 3 ı 6 
HÜSEYiN Efendi (Suyolcular katibi), 7, 9, l l , 1 3 , 1 5 , 1 7 ,  

ı 8, 1 9, 2 1 ,  22, 24, 27, 28 ,  30, 32 ,  34, 36 ,  47, 49, 55 ,  59, 
76, 79, 87, 9 1 ,  96, 1 00 ,  1 03 ,  1 06, 1 1 4, ı ı 8 , 1 2 1 ,  1 28,  1 50, 
1 52, ı 53 ,  ı 56, ı 70, 1 7 ı ,  ı 72, 173 ,  ı 76, , 282, 288, 289, 
29 1 , 297, 355, 359, 368, 377 

HÜSEYiN Efendi (Valide Sultan vakfı cabisi), 344, 350 
HÜSEYiN, es-Seyyid (Ayasofya bölükbaşısı), 237 
HÜSEYiN Hüsni Beğ Efendi (Muhasebe-i Evvel), 1 1 8, ı 20 
Hüseyin Paşa suyolı, 363 
Hüsnişah Kadın çeşmesi, ı 03 

I 
l rgatbazarı, 53 
Isparta mütesellimi, 326. Bkz. mütesell im 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

i 
İBİŞ Ağa (Haseki-i hassa), 1 79 
İBRAHiM (Kemerler bölükbaşısı), 5 
İBRAHiM Ağa (Suyolcular çavuşu), ! O l  
İBRAHIM Ağa (Suyolcular katibi), 1 53 
İBRAHiM Ağa, el-Hacc (Suyolcular kethudası), 7, l l , 28, 

30, 36, 42, 46, 62, 69, ' 72, 74, 75, 76, 79, 83, 85, 86, 87, 
88, 90, 9 1 ,  92, 96, 98, 99, 1 03 ,  1 04, ' 1 06, 1 1 0, 1 1 2, 1 1 4, 
ı ı 8, ı 2 1 ,  1 1 5 , ı ı 9, ı 20, 1 25 ,  1 52, 1 56, 1 58, 162, 1 68, 
ı 7o, 1 73 ,  1 75, ı 77, 1 79, 1 8 1 ,  ı 82, ı 84, 1 87, 1 89, 1 9 1 ,  
ı 94, 1 95 ,  1 97, 1 99, 205, 208, 2 ı o, 2 1 2, 2 1 3, 2 ı 5, 222, 
224, 225, 229, 23 ı , 233, 235, 237, 239, 24 ı , 249, 250 

İBRAHiM Ağa (Şehzade camii mütevellisi), 75 
İBRAHIM Beğ Efendi (Şeyhülislam), 5 1  
İBRAHiM Çavfış (Suyolcular hademesi), 302, 368 
İBRAHIM Çavfış (Suyolcular hal ifesi), 9 ı ,  205, 222, 23 1 ,  

237, 3 1 7, 3 1 9  
İBRAHIM Edhem Efendi (Mukataa kalemi kesedarı), 307 
İBRAHIM Efendi (irad-ı Cedid defterdarı), 2 19 
İBRAHIM Efendi (Sadrazam kethudası), ı 00, 1 58 
İBRAHIM Halife (Suyolcular çavuşu), 5, 8, 1 2, 22, 6 1 ,  69, 

72, 74, 76, 79, 83, 87, 96, 1 00, 1 03,  ı o6, 1 1 9, ı 2 1 ,  1 27, 
1 37, 209, 2 ı 2, 2 1 5, 225, 235, 24 1 ,  245, 249, 256, 263, 
266, 269, 288, 294, 297, 300, 3 1 6, 322, 33 1 ,  350, 353, 
355, 364, 365, 370, 377 

İbrahim Hanzade suyı, 220, 248. Bkz. su 
İbrahim Paşa hammamı, 46. Bkz. harnınarn 
İbrahim Paşa mahallesi, 2 1 5. Bkz. mahalle, ayrıca bkz. 

Muhsine Hatun mahallesi 
İbrahim Paşa sebili, 342. Bkz. sebil 
İbrahim Paşa suyı, 1 55. Bkz. su 
İbrahim Paşa-yı Atik mahallesi, 1 4. Bkz. mahalle 
icar, 2, 4 
icare-i müeccele, 20, 33,  34, 47, 86, 89, 90, 1 93 ,  223 
icra (su), 1 ,  2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 1 3 , 1 4, 1 5 , 1 6, 17 ,  ı9 ,  20, 2 ı ,  

23, 26, 28, 3 ı ,  32, 34, 39, 45, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 64, 
66, 68, 70, 72, 77, 79, 80, 84, 88, 93, 95, 98, 99, ı oo, 1 04, 
ı o7, 1 09, ı ı ı ,  ı 1 4, ı 1 5 ,  1 22, 1 25 ,  1 32, ı 36, 1 38, 1 43,  
1 45, ı 47, 1 48, 1 5 1 ,  ı 53,  1 55 ,  1 58, 1 59, 1 60, ı 6 ı ,  ı 65, 
ı 66, ı 67, ı 68, ı 69, ı 7 ı ,  1 73,  ı 76, 1 78 

idrac, 2, 7 ı ,  73 ,  77, 88, 102, 1 04, ı o9, 1 1  ı ,  ı ı 5 
ifraz, 2, 3, 4, 6, 9, ı o, 1 3 , ı 4, ı 6, ı 9, 2 ı ,  22, 23, 25, 28, 3 1 ,  

34, 35, 37, 39, 40, 4 1 ,  43, 48, 50, 54, 58, 60, 62, 64, 65, 
66, 68, 70, 7 1 ,  72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 88, 
92, 93, 95, 97, 99, 1 07, 1 09, l l l , ı ı 3 ,  1 1 7 , 1 26, 1 32, 1 36, 
1 38, 1 43,  1 46, 1 48, 1 5 1 ,  1 52, 1 54, 1 55, 1 58, ı 6o, 1 6 1 ,  
ı 63,  1 65, 1 67, 1 7 1 ,  1 73,  1 74, 176, 1 78 

ihrac, 72 
ihsan-ı hümayfın suları, 1 1 2 
İksirciler sCıkı, 307. Bkz. sfık 
i ' liim, 1 96 
i lhak (su), 2, 4, 6, 9,  1 0, ı 2, 1 4, 1 9, 20, 23, 24, 26, 3 ı , 35, 37, 

39, 4 1 ,  43, 45, 48, 5� 54, 58, 62, 63, 7 1 ,  73, 75, 77, 80, 
84, 88, 90, 92, 93, 1 02, 1 04, 1 07, 1 09, l l l ,  l ı 5 ,  1 26, 1 30, 
1 32, 1 34, 1 36, 1 38, 1 42, 1 43,  145, 1 46, 1 48, 1 52, 1 55, 
1 57, 1 59, 1 6 1 ,  1 63,  1 65, ı 66, 1 69, 1 7 1 ,  1 73 ,  1 74, 1 78, 
1 79, 1 83,  1 85 ,  1 86, 1 88, 1 93 ,  ı 94, 1 98, 200, 203, 205, 
206, 208, 209, 2 ı ı ,  2 1 2, 2 1 6, 2 1 7, 2 1 8, 220, 224, 226, 
232, 234, 236, 242, 244, 245, 250, 25 ı ,  253, 256, 259, 
26 1 '  264, 265, 268, 270, 274, 275, 276, 280, 28 1 ,  285, 
287, 289, 290, 292, 295, 296, 300, 30 1 ,  303, 308, 309, 
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3 ı  ı ,  3 ı 2, 3 ı 4, 3 ı 5, 3 17, 320, 32 ı ,  324, 326, 327, 329, 
33 ı ,  334, 336, 338,  339, 342, 345, 347, 348, 350, 35 ı ,  
353, 354, 356, 358, 3 6 1 ,  363, 365, 366, 369, 374, 375, 
376; - u idrac, 1 83 ,  ı 85 ,  ı 86,  ı 88, 1 93,  1 94, 1 98, 203, 
205, 206, 208, 209, 2ı ı '  2 ı  2, 2 ı  6, 2ı 7, 224, 226, 232, 
234, 236, 244, 250, 25 ı ,  253, 256, 26 1 ,  264, 268, 270, 
274, 275, 276, 287, 295, 300, 30 1 ,  303, 309, 3 l ı ,  3 ı 2, 
3 ı 4, 3 ı 5, 3 17, 32 ı ,  324, 326, 327, 33 1 ,  336, 338, 339, 
342, 345, 347, 350, 35 1 , 354, 363, 365, 366, 374, 376 

İmad Ağa suyı, ı 4 . Bkz. su 
İmam Ali mahallesi, ı 45 ,  ı 58, 205. Bkz. mahalle. Bkz. 

mahalle 
imaret Sultan Bayezld -i, 69; Yeşil l i  -, 205 
intikal-i adi, 26 ı ,  361  
İrad-ı Cedld defterdarı, 2 1 9. Bkz. defterdar 
isA Ağa, es-Seyyid (Ayasofya bölükbaşısı), 1 3 , ı 8, 22, 30, 

36, 42, 47, 5 1 ,  53 ,  55, 6 ı ,  67, 69, 72, 74, 76, 79, 83, 87, 
9 1 ,  96, 1 00, 1 0 1 ,  1 03,  ı o6, ı ı 4, 1 27,  1 28, ı 37, ı 39, ı 47, 
1 60, 1 64, 1 72, ı 73,  1 75, ı 77, ı 79, 1 82, ı 84, 1 87, 1 92, 
1 94, 1 99, 205, 2 1 0, 2 1 2, 2 1 5, 2 ı 7, 222, 224, 225, 229, 
23 1 ,  239, 24 1 ,  245, 249, 250, 263, 269, 282, 288, 29 1 ,  
294, 297, 300, 302, 3 ı 6, 3 ı 7, 3 ı 9, 350, 353, 355, 359, 
364, 368, 370, 377 

isA, es-Seyyid (Kemerler bölükbaşısı), 235 
İshak Paşa mahallesi, 24ı ,  242, 283. Bkz. mahalle 
iskele: Davfıd Paşa -si, 1 05 
İskender Paşa mahallesi, 1 3 1  
İslambol, 1 23 ,  ı 25 ,  1 33,  1 43 ,  1 49, 1 52, 1 96 
İSMA ' IL Ağa (Suyolcu kethudası), 2, 3, 4, 5, 34, 35,  43, 1 35 
İSMA 'İL Efendi (Kiler kati bi), 69 
İSMA 'İL Efendi (Ruznamçeci), 73 
İSMA 'İL Halife (Sultan Bayezid hademesi), 256 
İSMA 'İL Halife (Yeni cami hademesi) ,  2 ı 5  
İSMA'fL Usta (Tahtakale ustası), 347 
İstanbul ağası, 360, 365. Bkz. ağa; - su yı, ı 55. Bkz. su 
istlcar, 4, 200; - hücceti, 2. Bkz. hüccet 
istihbiir, 4, 2 ı ,  34, 39, 47, 52, 57, 1 45; - hücceti , 2. Bkz. 

hüccet 
istihkam, 4, 20, 34, 40, 47, 53 ,  56, 1 62, 2 1 9; - hücceti, 2, 

39, 56, 1 34, 1 90, 278, 305, 332, 373. Bkz. hüccet 
iştirii, 2, 5, 7, 9, l l , 1 3 , 1 5, ı 7, 1 9, 23, 25, 26, 30, 32, 36, 38, 

4 1 ,  43, 45, 48, 5 1 ,  54, 58,  60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
75, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 89, 92, 96, 98, ı o2, 1 06, 
1 1 9, 1 2 1 ,  1 23,  1 24, ı 26, ı 28, ı 29, 1 3 ı ,  ı 32, ı 35, ı 37, 
1 4 1 ,  1 42, 1 43,  1 45 ,  1 47, 1 48, 1 5 1 ,  153, 1 55,  1 58, 1 60, 
1 64, 1 66, 1 67, 1 69, ı 72, 1 73,  1 75 ,  1 77, 1 78, 298, 322, 374 

izn-i ınütevelll, 1 4, 45, 48, 60, 63, 66, 70, 7 1 ,  73, 80, 84, 88, 
93, ı o2, 1 04, 1 1 5 ,  ı 32, ı 52, ı 6 1 ,  ı 69, ı 74, ı 78 

K 
Kabasakal cami ' i ,  20. Bkz. cami ' 
Kabasakal Sinan Ağa mahallesi (Ayasofya, 

Sultanahmet), 1 29, 1 62, 1 63,  228, 303, 304, 335. Bkz. 
mahalle 

Kadırga limanı, ı 36, ı 74, 274, 275, 369. Bkz. liman 
kadi: Galata -sı, ı 27; Haslar -sı, ı 2, ı 5, ı 27, 1 30, ı 32, 

1 34, 1 35, 1 37, 1 39, 1 40, ı 42, ı43, ı 47, 1 48, 1 49, 1 53,  
1 83 ,  1 85, ı 87, 1 89, 1 90, 1 93,  1 96, 1 99, 202, 203, 205, 
207, 208, 2 1 0, 2ı ı ,  2 1 3, 2 ı 4, 2 ı 6, 2 ı 8, 220, 22 1 ,  223, 
225, 226, 229, 230, 232, 234, 236, 256, 263, 266, 267, 
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270, 273, 275, 277, 279, 280, 289, 292; Medine-i 
münevvere -sı, 1 87, 1 89; Mekke -sı, 304, 362; Mısır 
Kahire -sı, 359; Üsküdar -sı, ı 86, 1 89 

Kadi çeşmesi, 1 ,  2 
Kadi karyesi (Üsküdar), 260. Bkz. karye 
Kadi Ya'küblı karyesi (Haslar), 1 55 ,  232, 244, 334. Bkz. 

karye 
Kadi Ya'küblı seddi, 335 .  Bkz. sedd 
kadlasker, 377; Anadalı -i, 359; Rumili -i, 50 
Kahveci Abdullah Ağa çeşmesi, 90 
kalem: Başmuhasebe -i, 2 8 1  
Kalender mesleği, 1 98 .  Bkz. meslek 
Kalenderhane mahallesi, 5, 7, 45, 334. Bkz. mahalle 
Kaliçeci Hasan Çelebi mahallesi, 53 .  Bkz. mahalle 
Kaliçeciler köşki, 327, 345 
Kalizoğlı Süleyman Paşa vakfı, 266. Bkz. vakf 
kanavat, 2, 3, 4, 5, 1 9, 70, 7 1 ,  72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 

83, 84, 85, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 98, 1 00, 1 02, 1 04, 1 05, 
1 06, 1 08, 1 09, ı 1 0, ı ı ı ,  ı 1 4, ı 1 5 , 1 1 6, ı 1 7, 1 1 9, 1 20, 
1 2 1 ,  1 22, 1 23, 1 24, 1 25, 1 26; tahte' l-arz !ağın ü -, 1 36, 
1 52 

Kanlı  kenlse vakfı musakkafatı, 1 49. Bkz. musakkafat 
Kanlı kenlse, 1 6, 1 9, 32 
Kanlıkuzlar, 1 2 
Kantarcılar, 366 
Kantari Mehmed Ağa suya lı, 232, 234, 244. Bkz. suyolı 
Kapan tüccarı, 2 ı O. Bkz. tüccar 
Kapan-ı dakik, 39 
kapu: Ah ur-, ı 1 6, ı ı 7; Cebe All -sı, 1 25 
Kapucı çeşmesi, 350. Bkz. çeşme 
kapucıbaşı: Dergah-ı all -ları, 6, 1 0, 1 4, 40, 42, 5 1 ,  1 68, 

1 70, 1 72, 1 76, 1 77, 1 80, 307, 3 1 7 , 320; 341 , 35 1 , 354 
Kara Ahmedli karyesi (Terkos), 54, 75, 1 38, 1 66, 280. Bkz. 

karye 
Kara Ahmedli karyesi mezaristanı, 35 .  Bkz. ınezaristan 
Kara Mustafa Paşa mahallesi, 1 7  
Karaağaç, 325 
Karabaş mahallesi, 200, 203, 270. Bkz. mahalle  
Karagöz Mehmed Paşa suya lı ,  1 93,  296. Bkz. suya l ı  
Karahan hammamı, 348. Bkz. hammam 
Karakemer, 1 83 , 339. Bkz. kemer 
Karaki Hüseyin Çelebi mahallesi, 89, 90, 1 34, 1 35,  222. 

Bkz. mahalle 
KARAKULAGI Hasan Şakir Bey (Sadrazam), 2 1 9  
Karanlıkmescid mahallesi, 248. Bkz. mahalle  
Kar ka karyesi (Terkos), 1 50, 1 5 1 ,  1 52, 335 .  Bkz. karye 
kargir hazine, 288 
Karnı ğı l ı  All Efendi !ağını, 35 1 .  Bkz. !ağın 
karye: Avasya -si (Haslar), 1 86, 1 88; Ayapa -si, 335; 

Ayvad -si (Haslar), 1 72, 1 78, 2 1 4, 338, 341 ; Ayvadlı -
si (Haslar), ı 74; Bağçe -si (Haslar), 33,  1 1 5 ,  259, 262; 
Belgrad -si (Haslar), 1 0 1 , 1 02, 1 03 ,  1 48 , 2 1 2, 2 1 3 ,  2 1 6, 
2 1 7, 2 1 8 , 25 1 , 253, 327, 329; Burgos -si (Haslar), 1 1 6, 
1 1 7, 2 1 9, 301 ; Cebeci köyi -si (Haslar), 3, 4, 24, 28, 43, 
56, 73,  93, 95, 1 57, 1 63,  1 69, 204, 208, 224, 226, 242, 
246, 248, 264, 268, 275, 276, 284, 293, 299, 303, 3 1 1 ,  
3 1 5, 326, 346, 357, 364, 37 1 ,  372; Çavfiş -si (Has! ar), 
1 1 8, 1 1 9, ı 29, ı 43 ,  1 45, 229, 353; Davfid Paşa -si, 39; 
Kadi -si (Üsküdar), 260; Kadi Ya'küblı -sı (Haslar), 
ı 55, 232, 244, 334; Kara Ahmedli --si (Terkos), 54, 
75, 1 38,  1 66, 280; Karka -si (Terkos), 1 50, ı 5 1 ,  ı 52, 
335; Kömürci Belgrad -si (Haslar), 1 4, 87, 1 48,  328; 

iNDEKS 

Kuzguncuk -si (Üsküdar), 1 23,  1 24, 343 ; Küçük 
(Haslar), 200, 363; Küçükgfin(?) -si, 206; Küçükköy 
-si (Haslar), 6, 8, 1 2, 1 6, 1 8 , 37, 63, 1 65 ,  236; Litros 
-si (Terkos), 27 1 ;  Müderris -si (Haslar), 44, 1 86, 
1 88, 1 93 ,  296, 339, 356, 360; Orta Belgrad -si (Haslar), 
1 55; Pendenice -si (Haslar), 334; Pirincci -si (Haslar), 
204; Sa'dabad -si (Haslar), 260; Uskum rı -si (Haslar), 
1 42; Zoza -si (Kızılbel), 1 50 

Kasım Paşa cablsi, 332. Bkz. cabl 
kasr-ı yed, 85 
Kassab İvaz mahallesi, 2 1 7, 2 1 8 . Bkz. mahalle 
kassabbaşı :  hassa -sı, 4 1  
Kassabbaşı AbdulbakT Ağa suyı, 234. Bkz. su; -yalı, 232. 

244. Bkz. suyolı 
Kassabbaşı Kara Mehmed Ağa suyı, 35 1 
Kassabbaşı katibi, 335.  Bkz. katib 
Kassabbaşı terazGsı, 96, 1 80, 220. Bkz. terazG 
katib: Arpa -i, 354; Daru's-sa'ade ağası -i, 1 57, 37 1 ;  

Kassabbaşı -i, 335;  Sultan Bayezld vakfı suyolı -i, 203; 
masraf -i, I 64 

Katib cami'-i şerlfi, 85 
Katib Muslihiddln cami'- i  şerlfı, 76 
Kati b Muslihiddin mahallesi, 22 1 .  Bkz. mahalle 
Kati b Sinan mahallesi, 3, 8, 1 6, ı 8, 3 1 ,  1 84. Bkz. mahalle. 
Katib Şemseddln mahallesi ,  330. Bkz. mahalle 
katma: Ayasofya suyolı -sı, 7 1 ;  Kırkçeşme -sı, 72, 74, 78, 

79, 83, 85, 89, 93; Sultan Bayezid suyu -sı, 69 
Kavaklıdere, 1 94, 329 
Kavala fırını, 66. Bkz. fırın 
kaza: Beşiktaş -sı, 5 1 ;  Galata -sı, 1 9 1 ;  Haslar -sı, 6, 8, 

1 0, 1 2, 1 4, 1 6, 1 8 , 23, 24, 26, 3 1 ,  35, 39, 40, 4 1 ,  43, 48, 
50, 54, 56, 58, 59, 6 1 ,  63, 68, 70, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 
84, 87, 9 1 ,  93, 95, 97, 1 0 1 ,  1 02, 1 03,  1 06, 1 07, 1 09, l l  ı .  
1 1 5, ı 1 7, 1 1 9, 1 20, 1 22, 1 25,  1 29, 1 30, 1 35,  1 36, 1 38, 
1 40, 1 42, 1 43 ,  1 45,  1 48,  1 49, 1 5 1 ,  1 52, 1 55, 1 57, 1 59, 
1 6 1 ,  1 63,  1 64, 1 66, 1 69, 1 7 1 ,  1 72, 1 74, 1 78, 1 82, 1 84, 
1 86, 1 88, 1 93,  1 94, 1 98, 200, 203, 204, 208, 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 ,  224, 229, 232, 
234, 236, 238, 242, 244, 246, 248, 249, 25 ı ,  253, 256, 
257, 259, 260, 262, 264, 265, 268, 27 1 ,  274, 275, 276, 
280, 28 1 ,  283, 284, 285, 287, 293, 295, 296, 298, 299, 
30 1 ,  303, 304, 309, 3 1 1 ,  3 1 5, 3 1 7, 32 1 ,  323, 324, 325, 
326, 327, 329, 33 ı ,  334, 336, 337, 338, 339, 346, 350, 
35 1 ,  353, 354, 358, 360, 36 1 ,  363, 364, 366, 367, 369, 
370, 37 1 ,  372; Kızılbel -sı, 1 50; Tire -sı, 1 86, ı 88 ;  
Üsküdar -sı, 343 

Kazlıçeşme, 29 1 
Kazlıçeşme vakfı, 289. Bkz. vakf 
Kebeciler hanı suyı , 1 5 1 .  Bkz. su 
Keçeci mahallesi, 285. Bkz. mahalle  
Kefeli Paşa sarayı, 233, 245. Bkz. saray 
Kemal Paşa mahallesi, ı 33 ,  3 1 3 .  Bkz. mahalle  
kemer, 1 83 ;  Atbazarı -i, 1 52; Aydın -, 50; Ayvad -i, 39, 

40; Burgos -i, 342; Bozdoğan -i, 7, 1 60, 1 6 1 ,  227, 230, 
334, 347, 349, 359, 363; Çaşnlglr -i, 329, 366; Çorbacı 
-i, 78. 94, 95: Fatıma Sultan -i. 50; Güzelce-, 73. 1 69, 
1 84, 228, 229, 323, 324, 353; Kara-, 1 83,  339; 
Kiraslıhavz -i, 329; Kovuk-, 1 1 6, 1 1 7; Küçük-, 1 59, 
1 69, 1 73,  1 84; Moğlova -i, 73 , 3 1 7, 320, 336, 337, 342, 
345, 350; Paşa -i, 78, 94, 95, 220, 246, 248, 369, 370; 
Tuna -i, 1 1 8 ; Uskumrı(?) -i, 30 1 ; Uzunca -, 2 1 3, 2 1 4  

Kemerler, 39, 8 1 ,  82, 1 20, 1 2 1 ,  1 22, 257, 283, 342 
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kenise: Kanlı -, 1 6, 1 7, 1 9, 32 
Kepenekçi Sinan mahallesi, 366. Bkz. mahalle 
keşf hücceti, 3 1 ,  39, 40, 53 ,  59, 82, 238, 296, 338. Bkz. 

hüccet 
keşide, 1 70, 3 5 1  
Kettancılar, 345; - sukı, 1 94. Bkz. suk 
ketebe: Başmuhasebe kalemi -si, 2 1  O 

kethuda, 346; Cebbarzade kapu -sı, 54; Çavuşbaşı -sı, 
347; Debbağlar esnafı -ları, 288; Hazine -sı, 34 1 ,  366; 
Hazine-i amire -sı, 242; Rumili valisi kapu -sı, 204; 
Sultan -sı, 8, 1 7, 1 66, 1 98, 294, 295, 32 1 ;  Suyolcılar 
sı, 296, 376; Valide Sultan -sı, 1 64 

KIBLELiZADE Mehmed Beğ (Tersane emini), 1 98 
Kıbrıs muhassılı, 1 O 

Kırkçeşme, 33,  265 ; - suyı, 20, 29, 86, 96, 1 1 2, 1 1 3 ,  1 54, 
1 56, 223, 255, 358, 36 1 .  Bkz. su; - su yı ana lağmı, 50. 
Bkz. !ağın;- su yı !ağını, 1 4, 1 6, 1 9, 24, 26, 3 1 ,  39, 73, 
2 1 6, 2 1 8, 275, 338, 345, 350, 366. Bkz. !ağın; - suyolı, 
8, 23, 62, 63, 1 03 ,  1 25 , 220, 226, 246, 248, 30 1 , 3 1  ı ,  3 1 5, 
3 1 7, 320, 326, 329, 336, 342 

Kırkkemer, 1 0, 374 
kışla: Ellinci cema'at -sı, 38; Tuluınbacı -sı, 230 
kıt 'a, 27, 1 57, 1 59, 1 96, 2 1 2, 3 7 1 , 373 
Kızılbel kazası ,  1 50. Bkz. kaza 
Kızılcık deresi, 14, 148 
Kızıltaş mahallesi, 66, 3 1  O, 3 1  1 ,  3 1 5 . Bkz. mahalle 
Kıztaşı mahallesi, 65. Bkz. mahalle 
Kiraslı dere, 1 36, 1 74 
Kiraslıhavz, 2 1 2, 2 1 3 ,  354. Bkz. havz; - kemeri, 329. Bkz. 

kemer 
Kireçhane bağçesi, 3 
Kiremit mahallesi, 1 6, 1 9, 32. Bkz. mahalle 
Kiremitçi Süleyman Çelebi mahallesi, 367. Bkz. mahalle 
kisedar: Başmuhasebe -ı, 262; Başmukata' a  -ı, 343; 

Haremeyn -ı, 1 8 1 ;  Mukata'a kalemi -ı, 307 
Koğacı mahallesi, 354, 355. Bkz. mahalle 
konak: Ferhad Paşa -ı, 223; vakf -, 359 
Koruk Mahmud mahallesi, 6. Bkz. mahalle 
Koska, 1 08, 1 1 0, 1 1 6, 1 64, 1 68 
Kostantıniyye, 1 ,  3, 8, 1 0, 1 6, 1 8 , 20, 24, 29, 37, 38, 40, 53 ,  

6 1 ,  63 ,  65 ,  67, 69, 73 ,  74, 7� 78, 8� 8 1 ,  84, 85 ,  87 ,  89, 
9 1 .  93, 95, 96, 1 0 1 , 1 03 ,  1 05,  ı 1 2, ı 1 8, 1 20, 1 22, 1 3 1 ,  
1 36, 146, 1 54, 1 57, 1 60, 1 62, 1 64, 1 68, 1 70, 1 72, 1 74, 
1 75,  1 80, 1 86, 1 90, 1 92, 1 94, 202, 2 1 3, 2 1 5, 2 1 7, 2 1 9, 
222, 224, 225, 228, 238, 239, 24 1 ' 246, 247, 25 ı '  252, 
255, 257, 265, 270, 274, 276, 278, 28 ı '  285, 290, 296, 
302, 303, 305, 3 1 2, 3 1 9, 329, 330, 358, 36 1 , 375 

Kostantıniyyetü '1-mahmiyye. B kz. Kostantıniyye 
Kovukkemer, 1 1 6, 1 1 7  
Kömürci Belgrad karyesi (Haslar), 1 4, 87, 1 48, 328. Bkz. 

karye 
Köprili san1yı, 3 1 8. Bkz. saray 
Köprili suyı : - terazusı, 58. Bkz. terazu; - yolı, 2, 58. Bkz. 

suyolı 
KÖPRİLiZAoE Abdülvahid Beğ Efendi, 343 
Köpril izade Mehıned Paşa evkafı, 348 
köşk: Halıcılar -i, 350, 378 
köy: Cebeci -ü, 78, 79, 83, 93 
kubbe, 363, 373; Ayasofya -si, 43, 96, 220; Haydar Paşa 

si, 2 1 0, 2 1 2, 2 1 3 ;  Süleymaniyye suyı -si, 1 
kulaç, 232, 234, 244, 272, 346, 365 
Kuloğlı mahallesi, 1 1 4, 1 1 5  

Kurrıkapu, 1 25, 1 82, 2 1 5 , 242 
Kumkap u nişancısı, 1 68, 254 
Kurıçeşme (Beşiktaş), 5 1 ,  52, 1 9 1 ,  1 92 
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kurşun bo rı, 27 1 ,  279, 288, 293 . Bkz. bo rı; - ferşi, 56, 1 82, 
290, 297, 320. Bkz. ferş 

Kurtbostanı, ı ı 6, ı 1 7  
Kuşbazlar, 26 
kuyu, 343; su -sı, 26 
Kuzguncuk karyesi (Üsküdar), 1 23,  1 24, 343. Bkz. karye 
Küçük karye (Has! ar. Bkz. Küçükköy 
Küçük mahallesi, 73 
Küçükgfin(?) karyesi, 206. Bkz. karye 
Küçükkemer, 1 40, 1 59, 1 69, 1 73, 1 84. Bkz. kemer; - suyolı, 

1 7 1 ,  1 73,  1 78 
Küçükköy bağları, 309. Bkz. bağ 
Küçükköy karyesi (Haslar), 6, 8, 1 2, 16 ,  1 8 , 23, 37, 4 1 , 6 1 ,  

63, 68, 7 1 ,  76, 77, 9 1 , 1 05, 1 06, 1 08, 1 09, 1 10, I I I , 1 30, 
1 49, 1 65,  1 78, 20� 203, 209, 236, 256, 28 1 ,  298, 33� 
363. Bkz. karye 

künk, 2, 1 00, 1 24, 26 1 ,  272, 274, 275, 343 ; Arnabud -i, 
1 00, 1 0 1  

Kürkcibaşı mahallesi, 1 05 
küttiib : defterhane -ı, 242 

L 
!ağın, 23, 56, 69, 70, 7 1 ,  73, 75, 77, 79, 82, 83, 84, 88, 9 1 ,  93, 

94, 95, 98, 1 00, 1 02, 1 04, 1 06, 1 08, 1 09, ı 1 0, ı ı ı ,  ı 14, 
ı 1 5 , ı 1 7, ı 1 8 , ı 1 9, 1 20, 1 22, 1 24, 1 26, 2 1 2, 2 1 4, 232, 
244, 256, 268, 272, 332, 339; - ü kanavat, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 
ı 1 ,  1 3 , 1 5 , 1 6, 17 ,  1 8, 1 9, 23, 24, 25, 26, 3 1 ,  32, 35, 36, 
38, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 5 1 ,  55, 56, 58 ,  60, 6 1 ,  62, 
63, 64, 66, 68, 1 28, 1 29, 1 30, 1 3 1 ,  1 32, 1 34, 1 35,  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 53,  1 56, 1 58, 1 59, 1 60; 1 6 1 ,  1 62, 1 63,  1 64, 
1 65 ,  1 66, 1 67, 1 68, 1 70, 1 72, 1 73 ,  1 74, 1 75,  1 76, 1 77, 
1 78, 1 83,  1 98, 204, 2 1 6, 220, 226, 236, 238, 239, 254, 
25� 26 1 ,  27 1 ,  28� 299, 3 1 1 , 336, 338, 34� 35� 37� 
376; Abdurrahman Ağa suyı -ı, 276; All Paşa -ı, 1 6, 
1 8, 3 1 ,  6 1 ,  63; ana -, 1 55,  1 60; Ayasofya suyı -ı, 4, 4 1 ,  
43, 7 1 ,  77, 92, ı 1 8 , ı 1 9, 1 57, 1 63 ,  1 69, 224, 236, 242, 
249, 264, 268, 28 ı ,  303, 353;  Çukacı kızı -ı, 35 ı ;  
Halkalı suyınun ana -ı, 335, 339; Karnığılı All Efendi 
ı, 3 5 1 ;  Kırkçeşme suyı ana -ı, 50; Kırkçeşme suyı -ı, 
1 4, 16, 1 9, 24, 26, 3 1 ,  39, 73, 2 1 6, 2 1 8, 275, 350, 366; 
Mesih Paşa -'ı, 3 5 1 ;  Sefer Ağa -ı, 208; Sultan Biiyezid 
suyı -ı, 68; Sultan Süleyman Kırkçeşme suyı -ı, 2 1 6, 
338, 345; Sultan Süleyman suyı -ı, 1 36; Şeyh Paşa suyı 
-ı, 1 6 1 ;  tahte'l-arz -, 1 83,  1 85, 1 86, 1 88, 1 93 ,  1 94, 1 98, 
200, 203, 208, 2 1 8, 22 1 '  224, 226, 229, 236, 249, 256, 
257, 262, 265, 270, 284, 285, 287, 29 1 ,  293, 295, 298, 
299, 301 ,  303, 3 1 7, 320, 32 1 ,  323, 324, 326, 327, 33 1 ,  
334, 336, 34 1 ,  342, 345, 350, 35 1 ,  353, 354, 360, 364, 
367, 369, 370, 374; taş -, 276; Tuna -ı, 143,  145, 353; 
Yedikulle suyı -ı, 263 ; Yedinci Mehmed Paşa -ı, 208 

Laleli cami ' i ,  65, 250. Bkz. cami ' 
Langa, 237 
Langa yenikapusı, 238 
Litros karyesi, 27 1 
liman: Kadırga -ı, 1 36, 1 74, 274, 275, 369 
lüle, 1 79, 22 1 ,  259;290, 29 1 ,  366, 375, 376 



388 

M 
Ma'cfincı, 1 97, 322, 324 
Mağnisalı Mehmed Paşa mahallesi, 1 86, 1 88. Bkz. mahalle 
mahalle: Abdi Subaşı -si (Fenerkapısı), 33 ,  34, 1 39, 1 40, 

1 59, 1 7 1 ,  1 72, 1 73,  1 77; Abdullah Ağa -si, 78, 95, 246, 
247, 248; Acem Ahmed Ağa -si, 237, 238, 240; 
Akbıyık -si, 29, 1 1 6, 1 1 7,  28 1 ,  282; Akseki -si, 279; 
Alem 'eğ -si, 79, 84, 85, 94, 97; Ali Paşa-yı Atik -si ,  
57 ,  59 ,  Ali Paşa-yı Cedid -si, 3 1 1 ,  322, 324; Arpa 
emini -si, 249, 250, 264, 267, 268, 269; Aşık Paşa -sı, 
1 25 ,  1 26, 1 33;  Ayasofya-yı kebir -si, 1 8 , 20; Aydın 
Ketbuda -si, 27 1 ,  272, 273 ; Baba Haydar -si (Eyüp), 
1 44, 345, 350; Bayezid-i Cedid -si, 1 4 1 ,  301 ; Beğcegiz 
-si, 297; Bezzaz-ı Cedid -si, 2 14; Dostancıbaşı Ali 
Ağa -si, 1 36, 1 74, 274, 302, 303; Ca'fer Subaşı -si, 
27 1 ;  Cami'-i kebir -si (Eyüp), 48, 235; Canbaziyye 
si, 1 23 ;  Cerrah İshak -si, 28 1 ;  Cezeri Kasım Paşa -
si, 74, 1 38, 1 6 1 ,  339; Cihangir -si, 7 1 ;  Çadırcı Ahmed 
Çelebi -si, 1 83 ,  322, 323; Çakır Ağa -si, 262, 263, 
34 1 ;  Çelebioğlı -si (Bahçekapı), 1 0, 1 94, 336, 345, 373; 
Çeraği Hamza -si, 98, 99; Çıkrıkcı Ali -si, 16 ;  
Çıkrıkcı Kemal -si, 8, 9, 18 ,  19 ,  23 ,  3 1 ,  6 1 ,  63 ,  299; 
Çivizade -si (Topkapı), 276; Dliye Hatfin -si, 39, 1 46, 
25 1 ,  252, 253, 284, 286, 293; Debbağ Yunus -si, 1 57, 
34 1 ;  Defterdar Ahmed Çelebi -si, 37; Dizdariyye -si, 
293 ; Drağman -si, 72, 76; Dülgeroğlı -si , 305 ; Ebu'I
Fadl -si, 1 90, 1 9 1 ;  ei-Hacc Hasan -si, 6 1 ,  62, 63; ei
Hacc Mahmud -si (Sütlüce), 325; Elvlinzade -si, 24, 
40, 42, 9 1 ,  95, 1 0 1 ,  1 02, 1 03, 104, 179, 1 80, 2 1 9, 358, 
361 , 370, 371 ; Emin Beğ -si, 26; Emin-i cev -si 
(Tophane), 264; Eski imaret -si, 1 50, 1 93; es-Seyyid 
Hasan -si, 20, 2 1 ; Eyyfib el-Ensari -si, 9 1 ;  Fena yi -
si, 35 ,  1 67; Firfiz Ağa -si , 46, 47; Gedik Paşa -si, 54; 
Güngörmez -si, 3 1 9,  320; Hace Halil -si, 39; Hace 
Hamza -si, 1 54, 1 55 ,  25 1 ,  253; Hace Paşa -si, 19 ,  
329; Hace Sinan -si, 360; Hacı Bayram-ı Veli -si, 62, 
64; Hacı Küçük -si, 72; Hadice Sultan -si, 1 2, 1 3 ; 
Haraccı Muhyiddin -si, 1 5 1 ,  1 52; Haydarhiine -si , 
237; Hobyar -si, 54, 88, 1 1 8, 1 1 9, 1 20, 1 2 1 ,  1 22, 225, 
226, 232, 233, 243, 307, 308, 338; Hobyar -si 
(Bahçekapı), 226, 232, 233, 243, 244, 308; Hüseyin Ağa 
-si, 86; İbrahim Paşa -si, 2 1 5 ;  İbrahim Paşa-yı Atik 
-si, 1 4; İmam Ali -si, 1 45 ,  1 58, 205; İshak Paşa -si, 
241 ,  242, 283; İskender Paşa -si, 1 3 1 ;  Kabasakal 
Sinan Ağa --si (Ayasofya, Sultanahmet), 1 29, 1 62, 
1 63,  228, 303, 304, 335;  Kalenderhane -si, 5, 7, 334; 
Kaliçeci Hasan Çelebi -si, 53; Kara Mustafli Paşa 
si, 17; Karabaş -si, 200, 203, 270; Karaki Hüseyin 
Çelebi -si, 89, 90, 1 34, 1 35 ,  222; Karanlıkmescid -si, 
248; Kassab İvaz -si, 2 1 7, 2 1 8; Katib Muslihiddin 
si, 22 1 ;  Katib Sinan -si, 3, 8, 1 6, 1 8 , 3 1 ,  1 84; Katib 
Şemseddin -si, 330; Keçeci -si, 285; Kemal Paşa 
si, 1 33 ,  3 1 3 ; Kepenekçi Sinan -si, 366; Kızıltaş -si, 
66, 3 1 0, 3 1 1 ,  3 1 5 ;  Kıztaşı -si, 65; Kiremit -si, 1 6, 1 9, 
32; Kiremitçi Süleyman Çelebi -si, 367; Koğacı -si, 
354, 355; Koruk Mahmud -si, 6;  Kuloğlı -si, 1 1 4, 
1 1 5 ;  Küçük -si, 73; Kürkcibaşı -si, 105;  Kürkçübaşı 
-si, 1 05 ;  Mağnisalı Mehmed Paşa -si, 1 86, 1 88; 
Mehmed Beğ -si, 206, 309; Mehmed Paşa-yı Atik -si, 
I 68, 1 77, I 78; Mercan Ağa -si, 1 30, 255, 276, 346, 347, 
348, 365; Mesih Paşa-yı Cedid -si, 377; Mi'mar Ayas 
-si, 348; Mi'mar Kemal -si, 1 08, 1 09, ı 1 0, ı ı I ,  1 1 2, 

İNDEKS 

Mi'mar Kemal -si, 1 08, 1 09, ı 1 0, 1 1 1 ,  ı 1 2, 1 64, 1 65 ;  
Mi'mar Sinan -si, 1 2, 1 3 ; Molla Aşki -si, 48 ,  49; 
Molla Fenari -si, 1 96, 1 97, 233, 234, 244; Molla 
Gürani -si, 49, 222, 295, 32 1 ,  35 1 ;  Molla Hüsrev -si, 
359, 360; Molla Kestel -si, 1 33 ;  Molla Şeref -si , 327, 
341 ; Muhsine Hatfin -si, 2 1 5; Muhtesib Karagöz -si, 
1 80, 3 1 2, 3 1 3, 3 1 4; Mustafli Beğ -si , 67, 68, 1 90; 
Mustafli Paşa -si, 9,  I 7; Müfti Ali -si, 368; Na '!lı 
mescid -si, 1 43;  Nahlbend -si, 1 4, 1 47, 1 48 ;  Nişancı 
Paşa -si, 1 25 ,  206, 309; Nişancı Paşa-yı Atik -si, 242; 
Nişancıbaşı Ali Ağa -si, I 74; Nilreddin -si, 55, 56, 
57; Nfiri Dede -si , 1 98, 295, 32 1 ;  Ördek Kassab -si, 
293 ;  Pirincci Sinan -si , 69, 377; Samanviren -si, 200, 
202, 203; Sancakdar Hayreddin -si, 268, 269; Sarı 
Mfisa -si, 224; Sekbanbaşı İbrahim Ağa -si, 265; 
Serat(?) Kemal -si, 375, 376; Serrac Doğan -si, 1 97, 
209, 355; Serrac İshak -si (Kumkapı), 1 82, 1 83;  Servi 
-si, 339, 350, 352; Seyyid Ömer -si, 6; Silahi 
Mehmed Beğ -si, 1 44; Sinekli mescid -si, 1 1 2; Soğan 
Ağa -si, 80, 97, 1 60, 1 83 ,  33 1 ;  Suhte Sinan -si, 357; 
Şehsuvar Beğ -si, 369; Şehsuvar -si, 21 I ;  Şirinmerd 
-si, 257; Şüca' Çavfiş -si, 338;  Şücli'eddin -si, 80, 
8 I ,  84, 93, 96; Tevki'i Ca'fer -si (Fenerkapısı), 1 49, 
298; Timurhan -si, 2 1 2; Üskübi -si (Cibal i ) ,  1 96, 1 97, 
247, 285, 286, 335; Vanzade -si, 1 03 ;  Yahya Efendi 
si, 1 1 4; Yavaşca Şahin -si, 64; Yavedfid -si (Eyüp), 
336 

mahfel: Sultan Mehmed cami ' i  -i, 333 
mahkeme, 1 8 1 ;  Davud Paşa -si, 356; Eyyub -si, 3 ,  1 9 1 ;  

Haslar -si, 2 ,  4, 72, 97, 1 07, 1 23,  240, 249, 26 1 ,  274, 
276, 293, 294, 298, 300, 30 1 ,  306, 3 1 0, 3 1  ı .  3 1 2, 3 1 6, 
3 ı 7, 32 1 '  323, 324, 326, 328, 329, 333, 337, 340, 344, 
347, 349, 354, 355,  359, 360, 364, 368, 369, 375; 
Mahmud Paşa -si, 357 

Mahmiyye-i İslambol. Bkz. İslambol 
Mahmud Ağa suyı, ı 4. Bkz. su 
MAHMÜD Nidayl Efendi (Mütevell i ) ,  200 
Mahmud Paşa cami ' i, 266, 3 1 8 .  Bkz. cami' 
Mahmud Paşa hammamı, 375, 376. Bkz harnınarn 
Mahmud Paşa mahkemesi, 357. Bkz. mahkeme 
Mahmud Paşa su yı, ı 8 ı .  Bkz. su; - yolı, 1 32, 1 34, 1 46, 3 I 2, 

3 1 4, 375, 376. Bkz. suyolı ;  - yolı terazusı, 3 1 3 .  Bkz. 
ıerazu 

makabir-i müslimln, 280 
makbuz, 23 
Maksud Paşa saray ı, 26. Bkz. saray 
malik: şiraen -, 70, 78, 84, 92, 96, ı 1 2  
manastır: Sulı -, 267, 268, 269 
mandıra, 24; Arabacıoğlı -sı, 33 
maslak, 365; Adilşah Kadın -ı, 250; Çifte-, 327; Derin -, 

I 2, 1 3 , 56; - hazinesi, 241 .  Bkz. hazine 
masura, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 0, 1 ! ,  1 4, 1 5 , 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 20, 

2 1 ,  22, 23, 24, 25 , 26, 28, 29, 30, 3 1 ,  32, 33,  34, 35,  36, 
37, 38,  39, 40, 4 1 ' 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 53,  54, 55, 
56, 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, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 1 0 1 ,  1 02, 1 04, 1 05,  
1 06, 1 07, 1 09, l l l , 1 1 2, 1 1 3 ,  1 1 5 ,  1 1 6, 1 1 7, 1 1 8, 1 1 9, 
1 20, 1 2 1 ,  1 22, 1 24, 1 25 ,  1 26, 1 28, 1 29, 1 32, 1 34, 1 35,  
1 36, 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 55 ,  1 56, 1 58, 1 59, 
1 60, 1 6 1 ,  1 62, 1 63,  1 64, 1 65,  1 67, 1 68, 1 69,  1 70, 1 7 1 ,  
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1 72, 1 73,  1 74, 1 75,  1 76, 1 77, 1 78, 1 8 1 ,  200, 207, 209, 
2 1 0, 2 1 2, 2 1 6, 22 1 ,  234, 236, 238, 25 1 ,  253, 255, 264, 
265, 266, 269, 274, 278, 296, 303 , 3 1 3, 3 1 7, 332, 334, 
336, 342, 347, 350, 35 1 ,  352, 353,  365, 366, 368, 372, 
373, 375 

Matbah emini, 376. Bkz. emin 
Ma'zCıl kemeri suyolı, 232, 234, 244. Bkz.kemer, suyolı 
meclis, 58; -i şer', 3 ,  1 82 
mecra, 7 1 ,  77, 78, 80, 82, 84, 88,  92, 93, 97, 1 06, 1 09, l l l ,  

1 26, 1 55, 26 1 ;  hakk-ı -, 9, 1 2, 1 4, 1 6, 1 9, 23, 24, 26, 28, 
3 1 ,  35, 37, 39, 43, 50, 54, 58, 60, 62, 63, 66, 1 30, 1 32, 
1 38, 1 40, 1 42, 1 43,  1 45 ,  1 48, 1 5 1 ,  1 52, 1 55 ,  1 57, 1 59, 
1 6 1 ,  1 63,  1 65 ,  1 66, 1 78, 1 79, 1 83 ,  1 94, 1 98, 200, 203, 
205, 206, 208, 209, 2 1 1 ,  2 1 2, 2 1 6, 2 17, 2 1 8, 220, 22 1 ,  
226, 236, 238, 242, 246, 248, 250, 25 1 '  253, 256, 259, 
264, 265, 268, 270, 274, 275, 276, 287, 296, 300, 301 ,  
309, 3 1 7, 320, 32 ı '  33 1 '  332, 333,  334, 338, 339, 345, 
347, 348, 35 1 '  353, 354, 360, 363, 365, 366, 368, 37 ı '  
372, 377 

Medine-i münevvere kadisı, 1 87, 1 89. Bkz. kadi 
medrese: Cabir(?) Efendi -si, 2 1 2: DavCıd Paşa -si, 40; 

Sa'id Mehmed Efendi -si, 332, 333;  Yani Efendi -si, 
1 0 1 ,  102, 1 03,  1 04 

MEHMED Ağa (Azebler bölükbaşısı), 200 
MEHMED Ağa (Azebler hacternesi ), 1 27 
MEHMED Ağa (Azebler suyolcısı), 2 1 3, 258 
MEHMED Ağa (Azebler ustası), 1 26 
MEHMED Ağa (Bostancıbaşı), 328 
MEHMED Ağa (Dergah-ı ali kapucıbaşısı), 341 
MEHMED Ağa (Kethuda), 1 25 
MEHMED Ağa (Nakkaşbaşı), 242 
MEHMED Ağa (Nurosmaniye bölükbaşısı), 245 
MEHMED Ağa (Sadrazam vekil-i harcı), 1 0, 374 
MEHMED Ağa (Su nazırı), 201 
MEHMED Ağa (Teberdaran bölükbaşısı), 109 
MEHMED Ağa, es-Seyyid (Isparta mütesellimi), 93 
MEHMED Ağa, es-Seyyid (Yakıf mütevell isi), 89 
MEHMED Arif Ağa (Suyolcular kethudası), 263, 266, 273, 

277, 282, 288, 307, 3 1 0, 3 1 7, 3 1 9, 322, 33 1 '  349, 376, 
377 

MEHMED Arif Efendi (Çavuşbaşı), 3 1  
MEHMED Arif Efendi (Sultan kethudası), 8 
MEHMED Ataullah Efendi ( Harerneyen müfettişi), ı 96 
MEHMED Aymaz Ağa (Sultanahmet bölükbaşısı), 5 
MEHMED Beğ (Anadolu kazaskeri), 98 
Mehmed Beğ mahallesi, 206, 309. Bkz. mahalle 
Mehmed Beğ suyı, 98. Bkz. su 
MEHMED Dürri Efendi (Reisülküttab), 358 
Mehmed Efendi suyı, 6 1 .  Bkz. su 
MEHMED Efendi, es-Seyyid (Yakıf mütevellisi), 99 
MEHMED Emin (Yedikulle hademesi), 294, 302 
MEHMED Emin Efendi (Reisülküttab), 1 35 
MEHMED Es'ad Efendi (Şeyhülislam), 1 86 
MEHMED Nafi' Efendi (Medine kadısı), 1 87 
MEHMED Nebi Ağa (Ayasofya bölükbaşısı), 36, 72, 74, 76, 

83, 9 1 ,  96, 1 00, 1 03 ,  1 06 
MEHMED Nebi Ağa (Su nazırı), 1 1 8, 1 1 9, 1 20, 1 2 1 ,  1 22, 

1 25 ,  1 26, 1 8 1 ,  1 87, 1 89 ,  1 9 1 ,  1 92, 1 95 ,  1 97, 1 99, 205, 
208, 2 1 0, 2 1 2, 2 1 3, 2 1 5, 2 1 7, 222, 224, 225, 229, 23 1 ,  
235, 237, 239, 24 1 , 245, 249, 250 

MEHMED Nebi Ağa (Süleymaniyye bölükbaşısı), 30, 47, 53, 
69 
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MEHMED Nebih Ağa (Su nazırı), 1 28, 129, 1 32, 1 39, 1 53, 
1 59, 1 62, 1 68, 1 70, 1 73,  1 75,  1 77, 1 79 

MEHMED Necib Efendi (MektGbl kalemi halifesi), 97 
MEHMED Paşa (Rumeli valisi), 204 
Mehmed Paşa suyı, 1 93,  1 98, 204, 295, 32 1 .  Bkz. su 
Mehmed Paşa-yı Atik mahallesi, 1 68, 1 77, 1 78. Bkz. 

mahalle 
MEHMED Refı' Efendi (Bağdad Kapu kethudası), 80, 97 
MEHMED Refı' Efendi (Sadaret kethudası), 1 1 3 
MEHMED Reşid Ağa, es-Seyyid (Saray-ı cedid bölükbaşısı), 

36, 76, 87, 9 1 ,  96, 1 00, 1 0 1 ,  1 06, 1 27, 1 30, 202, 209, 2 1 7, 
241 , 273, 288, 297, 300, 3 1 0, 3 19 , 322, 377 

MEHMED Sa'id Ağa (Rikabdar), 3 
MEHMED Sa'id Beğ (Silahşör), 3, 4 
MEHMED Sa'id Efendi  (Haslar kadısı), 203 
MEHMED Sa'ld Efendi , es-Seyyid (Katib), 73 
MEHMED Sadık (Tah takala hademesi), 2 ı 5 
MEHMED Sadık Halife (Su yolu hademesi), ı 03 
MEHMED Salif Efendi (Şeyhülislam), 3 3 1  
MEHMED Selim Ağa (Hazine kethudası), 1 1 6  
Mekke kadisı, 304, 362. Bkz. kadi 
mekteb: Beyhan Sultan -i , 3 1 8, Feyziyye -i, 307; Yusuf 

Paşa -i, 327 
menba', 1 1 6 
mengene, 3 1 8  
menzi l ,  1 97; vakf -, 1 60 
mer'a: Pendenice -sı, 335 
Mercan Ağa mahallesi, 1 30, 255,  276, 346, 347, 348, 365. 

Bkz. mahalle 
Mes'Cıd Paşa deresi, 59 
mescid : Surmalı -, 1 53,  334; Emin Nilreddin -i, 1 53; 

Na' l l ı  -; 145, 1 58 
Mesih Ali Paşa cami ' i, 69, 70. Bkz. cami'  
Mesih Paşa !ağını ,  3 5 1 .  Bkz. lağm 
Mesih Paşa-yı Cedid mahallesi, 377. Bkz. mahalle  
meslek, 3,  1 86, 1 88, 327, 333;  Arablar -i, 1 5, 1 48; Bali Paşa 

-i, 369, 370; Çukurçeşme -i, 2 1 3,  2 1 4; Dizdariyye 
cami'i  -i, 1 74; Guşe -i, 295; Halkalı -i, 1 76, 232; 
Himmetzade -i, 293; Kalender -i, 1 98; Seyful lah Ağa 
suyı -i, 222; su -i, 14; Sultan Süleyman suyı -i, 339; 
Zorpalad -i, 2 1  

mevrus, 3 ı ,  1 32, ı 65, 1 69, ı 98, 236, 266, 272, 3 ı 2 ,  3 ı 7 ,  328, 
336, 338, 342, 356, 374 

Meydancık cami'i ,  342. Bkz. cami' 
mezaristan, 1 66; Kara Ahmedli karyesi -ı, 35  
mezra' : Ayazma -ı, 1 23, 1 24 
M ısr-ı Kahire kadisı, 359. Bkz. kadi 
Mısr-ı Kahire valisi, 276. Bkz. vali 
Mısır tüccarları, 2 14. Bkz. tüccar 
Mi'mar Ayas mahallesi, 348. Bkz. mahall e  
Mi'mar Kemal mahallesi, 1 08 ,  1 09, I 1 0, I I I , 1 1 2, 1 64, 

1 65.  Bkz. mahalle 
Mi'mar Sinan mahallesi, 1 2. Bkz. mahalle 
MiHRiŞAH Viiiide Sultan, 33, 34, 1 79, 259 
Mimar Kemal mahallesi, I 08, l l  O 
MİR Mehmed Nurulliih Efendi (Galata kadısı), 1 27 
min, 359 
miyah-ı sultaniyye, 24 
Moğlova kemeri, 3 1 7, 320, 336, 342, 345, 350. Bkz. kemer 
Molla Aşki mahallesi, 48, 49. Bkz. mahalle 
Molla Fenari mahallesi, 1 96, 1 97, 233, 234, 244. Bkz. 

mahalle 



390 

Molla Gürani mahallesi, 35, 49, ı 67, 1 98, 222, 257, 295, 

32 1 ,  35 1 .  Bkz. mahalle 
Molla Hüsrev mahallesi, 359, 360. Bkz. mahalle 
Molla Kestel mahallesi, 1 33 .  Bkz. mahalle 
Molla Şeref mahallesi, 327, 34 1 .  Bkz. mahalle 
mufassal hüccet, ı 38 

muhasebe: baş-, 228; Haremeyn -si, 1 3  1 ,  228 

muhassıl :  Kıbrıs -ı, ı O 

Muhsine Hatiin mahallesi, 2 1 5 . Bkz. mahalle, ayrıca bkz. 
İbrahim Paşa mahallesi 

Muhtesib Karagöz mahallesi, ı 80, 3 ı 2, 3 ı 3 , 3 1 4. Bkz. 
mahalle 

Mukata'a kalemi klsedarı, 307. Bkz. klsedar 
mumcıbaşı: Divan-ı hümayun -sı, 302 

M urtaza Efendi Mahmud cami ' i ,  280. Bkz. cami ' 
Musahib Paşa suyolı, 22 ı 

musakka:tat: Abdullah Ağa vakfı -ı, 343; Kanlı kentse vakfı 
-ı , 149; Nakşibendiyye zaviyesi vakfı -ı, 1 33, 3 58, 3 6 1 ; 

MUSTAFA (Su yolcular kati bi), 1 77 

MUSTAFA Ağa (Başçukadar), 8 

MUSTAFA Ağa (Bostancıbaşı), ı 1 3  

MUSTAFA Ağa (Bölükbaşı), 72, 83, 1 03,  ı ı 9, 

MUSTAFA Ağa (Cebbarzade Kapu kethudası), 54 

MUSTAFA Ağa (Dergah-ı ali ocağı turnacısı), 9 

MUSTAFA Ağa (Galata taksimi bölükbaşısı), 1 ı 5  

MUSTAFA Ağa (Kasapbaşı), 40, 9 ı  

MUSTAFA Ağa (Kaymakam), 79 

MUSTAFA Ağa (Nurosmaniye bölükbaşısı), 5, 32, 36, 69, 

208, 

MUSTAFA Ağa (Sadaret hazinedarı), ı 83 

MUSTAFA Ağa (Si lahşör), 1 00, 1 05 

MUSTAFA Ağa (Su nazırı)), 2, 3, 4, 5, 7, 1 1 ,  1 3, I 8, 22, 24, 

28, 32,  36, 42, 47, 5 ı ,  53,  5 5 ,  67, 68, 70, 72, 74, 75,  76, 

79, 8 1 ,  83,  85, 86, 87, 90, 92, 94, 95, 96, 99, 1 00, 1 0 ı ,  

1 02, 1 03,  1 04, 1 06, ı ı o ,  ı 1 2, ı 1 3 , ı ı 4, ı ı 5 , ı ı 7, 258, 

256, 263, 273, 277, 280, 282, 283, 288, 293, 294, 297, 

300, 302, 307, 3 ı O, 3 ı 6, 3 ı 7, 3 1 9,  322, 33 ı ,  337, 340, 

349, 353, 355, 359, 363, 364, 365 , 368, 370, 378 

MUSTAFA Ağa (Sultanahmet bölükbaşısı), 36 

MUSTAFA Ağa (Suyolcular katibi vekili), ı 26 

MUSTAFA Ağa (Suyolcular kethudası), I ı 3  

Mustafa Ağa su yı, 205 .  Bkz. su; - yolı, 56. Bkz. suyolı 
Mustafa Beğ mahallesi, 67, 1 90. Bkz. mahalle 
MUSTAFA Efendi (Haremeyn mütevellisi), 1 07 

MUSTAFA Efendi (Kasım Paşa cabisi), 332 

MUSTAFA Efendi (Malikane hal ifesi), 82 

MUSTAFA Efendi (Sultan Bayezid suyolı vakfı katibi), 203 

MUSTAFA Efendi (Suyolcular katibi), 1 24, 1 25 ,  1 26, 1 30, 

1 3 1 ,  ı 52, 1 53,  1 58, 1 70, 1 73,  ı 75 ,  1 79, 1 8 1 ,  ı 82, ı 84, 

1 87, 1 95 ,  1 99, 20 1 ,  205, 2 1 0, 2 1 2, 2 1 3 , 2 1 7, 222, 224, 

233, 235, 237, 239, 24 1 , 245 , 249, 250, 277 

MUSTAFA Efendi (Şeyhülislaın), 358, 360 

MUSTAFA Paşa (Kapdan-ı derya), ı 53 

MUSTAFA Paşa (Kaymakam), 84, 94, 97 

Mustafa Paşa mahallesi, 9, I 7. Bkz. mahalle 
MUSTAFA Reşld Efendi (Reisülküttab), 52 

MUSTAFA Usta (Mahmutpaşa hadeınesi), 377 

mutasarrıf, 325 

mübaya'a  hücceti, 3 1 ,  37, 44, 48, 53, 58,  59, 6 1 , 63, 68, 69, 

7 1 ,  73,  75, 78, 82, 87, 9 ı ,  95, ı o2, ı o6, ı ı 3 ,  1 59, 1 66, 

1 76, ı 78, ı 84, 240, 242, 244, 246, 249, 25 ı '  253, 257' 

270, 28 ı ,  304, 320, 32 ı ,  346, 35 ı .  Bkz. hüccet 

İNDEKS 

Müderris karyesi (Haslar), 44, 1 6, 1 88, ı 93, 296, 339, 3 56, 

360. Bkz. karye 
müfettiş: Haremeyn -i, 1 96 

müfrez, 69, 7 ı ,  77, 85 ,  90, 92, 9 , 96, 98, 99, ı oo, ı o ı ,  1 02, 

ı o3,  ı o4, ı o5 ,  ı o6, 1 07, ı o ' 1 09,  1 1 0, ı ı ı ,  ı 1 2, ı ı 4, 

ı ı 5 , ı ı 6, ı ı 7, ı ı 8 , ı 1 9, ı 20, 2 1 '  1 22, 1 23,  ı 24 

Müfti Ali mahallesi, 368 

mühürdar: sadr-ı a'zam -ı, ı 86, 1 88 

mülk-i müştera, 1 82, 1 85, 1 87, I 5, 1 99, 207, 2 ı 0, 2 1  I ,  2 1 4, 

2 1 7, 220, 222, 225, 227, 22� , 235,  237, 239, 243, 247, 

248, 252, 254, 256, 26 1 ,  26 ' 266, 27 1 ,  272, 280, 283, 

28� 287, 293 , 295, 299, 30 ' 30� 303, 306, 3 1 1 ,  3 1 3 ,  

3 ı 6, 3 1 7, 320, 323, 325, 32 ' 328, 336,  338,  340, 34 ı '  

342, 343, 345, 347, 350, 352, 5 5 , 356, 365, 367, 368, 374 

mülkname-i hümayun, 359 

mütesell im: Isparta -i, 326 

mütevelll, 70, 7 1 ,  73,  75, 77, 7 , 83,  86, 88, 89, 92, 93, 95, 

99, 1 02, 1 03 ,  1 06, 1 07, l l  ı ,  1 5 ,  ı 1 7 ,  ı 1 9, 1 20, 1 22, 1 26, 

200; Ayasofya -si, 1 46,  375, 376; Sultan Ahmed 
kitabhanesi evkafı -si, 233, 244; Sultan Mahmud evkafı 
-si , 1 92; - temessüki, 3 3 ,  08. Bkz. temessük 

müvekkil ,  27, 3 1 2, 356, 370 

müvekkile, 1 8 1  

N 
nahiye: Beşiktaş -si , 1 9  I ,  1 92 Terkos -si, 50, 54, 75 

Nahlbend mahallesi, 1 4, 1 47 .  kz. mahalle 
Nakkaş deresi, I 23, ı 24, 343 

Nakkaşbaşı, 242 

Nakşibendl zaviyesi, 45. Bkz. iiviye; - vakfı musakkafiitı, 
1 33 ,  358, 36 1 .  Bkz. mu sak k fat 

Na' l l ı  m esc id, I 45, 1 58 .  Bkz. esc id 
Na'llı m esc id mahallesi, 1 43 .  kz. mahalle 
nasraniyye, 1 6 ,  1 9 ,  32, 3 3 ,  1 49 287 

nazır: Haremeyn evkafı -ı, 2 8 ;  Hububat -ı, 46, 55; Su -
ı, 7, 9, ı ı ,  ı 3 ,  1 5, 1 7, 1 9, 2 ı ,  23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 

38, 39, 4 ı '  43, 45, 46, 47, 8,  49, 5 ı '  52, 54, 57, 58,  60, 

62, 64, 66, 68, ı 28, ı 29, 30, ı 32,  ı 34, 1 35,  ı 37, ı 39, 

ı 40, 1 42, ı 43 ,  ı 45,  ı 47, !48, ı 49,  1 5 1 ,  ı 53 ,  ı 55,  1 56, 

1 57, 1 5 8, ı 59, 1 62, ı 63,  64, 1 65 ,  ı 67, ı 69, ı 7 ı ,  1 73,  

1 75,  ı 76, 1 78, ı 8 I ,  1 83,  85,  ı 87 ,  1 89, 1 90, ı 92, ı 93,  

1 95,  ı 96, 1 99, 200, 202, 03, 205,  207, 208, 2 1 0, 2 ı  1 ,  

2 1 3 , 2 1 4, 2 ı 6, 2 ı 8, 220, 2 1 ,  223 , 225, 226, 228, 229, 

230, 232, 234, 236, 238, 39, 240, 242, 245, 247, 248, 

250, 252, 253, 256, 258,  6 1 ,  263 , 266, 267, 27 ı ,  273 ,  

275, 277, 279, 280, 283, 287, 293 , 294, 295 ,  298, 300, 

301 , 3 ı O, 3 1  I ,  3 ı 2, 3 1 6, 3 1 8, 324, 326, 329, 33 1 ,  333,  

334, 335,  337,  340, 342, 344, 348 , 349, 354, 356, 357, 

358,  359, 360, 36 1 ,  36 ' 364, 366, 37 1 ;  374, 378; 

Tophane -ı, ı 97, 235, 29 , 32 ı 

Nerdübanlı hammaın, ı 07, ı 8 

Nevbethiine, 9, 222 

Nişancı, ı 90 

Nişancı Paşa mahallesi, ı 25 206, 309. Bkz. mahalle 
Nişancı Paşa-yı Atik mahal esi, 242 

Nişanc�başı Ali Ağa ma hallls i, ı 74. Bkz. mahalle 
NU'MAN Efendi (Mühürdar , 79, 84, 94, 97 

NU'MAN Efendi (Seretıbba yı sultan!), 1 1 6, 1 1 7 

Nilreddin mahallesi, 5 5 ,  5tSj 57.  Bkz. mahalle 
Niiri Dede mahallesi, ı 98, /95, 3 2 1 . Bkz. mahal le 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

o 
oda: Ayişe Sultan -ları, 1 63 

Odabaşı çarşusı, 6 

Odunkapusı, 366 

Okçılar (Edirnekapı), 3 

Orta Belgrad karyesi (Has! ar), 1 SS,  238, 366 

Orta deresi, 8 1 ,  82 

OSMAN Ağa (Su nazırı), 4, 7 1 ,  76, 1 0 1 ,  1 09, l l l , 1 1 9, 1 4S,  

1 69, 1 83, 236 

Osman Ağa su yı, 1 I 8 

OSMAN Alemdar (Su yolcular hademesi), 1 84 

OSMAN Efendi (Fodula kati bi), 7S 

OSMAN Halife (Bali Paşa hademesi), 370 

Osmaniyye suyı, 227. Bkz. su 
Otakcılar, 206 

Otlukcı yokuşı, 45 

ö 
Öksüzdere, 2 1 8  

ÖMER Ağa (Lüleci), I 1 4  

ÖMER Ağa (Sultan kethudası), 346 

Ördek Kassab mahallesi, 293. Bkz. mahalle 
Örici ler, 2SS 

p 
Paşa deresi, 270 

Paşa kemeri, 220, 246, 248, 369. Bkz. kemer 
Paşakapusı, 20, 8S, 86, 9S, 96, 220 

paye: Anadolı -si, 1 8  ı ;  sadr-ı Anadolı -si, 1 SO, 1 S3 

Pendenice karyesi (Haslar), 334. Bkz. karye 
Pendenice mer'ası, 33S.  Bkz. mer'a 
Peykhane, ı 36, I 74, 293, 302 

Pirincci karyesi (Haslar), 204. Bkz. karye 
Pirincci Sinan mahallesi, 69, 377. Bkz. mahalle 
PIRIZADE Osman Molla Efendi (Şeyhülislam), 1 8  1 

pulluk, 2, 27S 

R 
rah-ı abi, 28, 34, 39, S2, 70, 72, 74, 75, 77, 79, 8 1 ,  83, 8S, 86, 

88, 92, 96, 98, 99, 1 00, 1 02, 1 04, 1 06, 1 08 ,  ı 1 0, ı 1 2, ı 1 3 ,  

l I S , ı ı 7 ,  I ı 8 , 1 20, ı 22, ı 24, ı 26, 1 62, 1 89, 200, 202, 

230, 240, 273,  279, 3 1 8, 33S,  344, 347, 360, 370, 37 1 ,  

373, 376, 378.  Ayrıca bkz. suyolcı 
re ' y-i mütevelli , 4 1 ,  1 6 1  

REIS Osman Efendi (Valide Sultan kethudası), 1 64 

relsülküttab, 46, S2, 3S8 

REŞID Ağa, es-Seyyid (Saray-ı cedid bölükbaşısı), 1 8, 7 1 ,  

1 97 

RUKIYYE Sultan, 20 1 

Rfım cizyedarı, 1 S 1 ,  I S2. Bkz. cizyedar 
Rfımili kadlaskeri, SO. Bkz. kadiasker 
ROmil i  valisi, 204; - Kapu kethudası, 204. Bkz. kethuda 
RÜSTEM Ağa (Enderun kahvecibaşısı), 1 67 

Rüstem Paşa suyı, 3 3 8 .  Bkz. su 

s 
Sa'dabad karyesi (Haslar), 260. Bkz. karye 

Sa'dabad sarayı, 26 1 .  Bkz. saray 
Sadefciler, 57, S8,  1 46, 1 97 , 244 

Sa'diyye tekyesi , 34. Bkz. tekye 
sadr-ı a'zam mühürdarı, 1 86, 1 88 .  Bkz. mühürdar 
sadr-ı Anadolı payesi, 1 50, 1 53 .  Bkz. paye 
Safıyye Sultan sarayı, 345, 350, 378.  Bkz. saray 
sahi l  hane, S2, ı 9 ı '  343 , 3S9 

Sa'ld Mehmed Efendi medresesi, 332. Bkz. medrese 
Saka hammamı, 2S7. Bkz. harnınarn 
SAKIZLI Mehmed Ağa (Mirahur-ı sani), 370 

Salacakzade hanesi, 1 60 

SALiH Ağa (Kasapbaşı kati bi), 335 

39 1 

SALiH Ağa ( Sultan Mehmed bölükbaşısı), 5, 5 1 ,  1 03,  I 9 I ,  

288, 297, 3 1 9  

sALiH Ağa bin Ömer (Mütevelli), 233 

SALiH Beğ (Erzurum valisi), 3 1 7, 336 

salma bacalar, 343. Bkz. baca 
Saman vi ren cami ' i ,  64. Bkz. cami ' 
Samanviren mahallesi, 200, 202, 203. Bkz. mahalle 
Samatya, 267 

Sancakdar Hayreddin mahallesi, 268, 269. Bkz. mahalle 
sandal boyacısı, 233.  Bkz. boyacı 
saray, 23; Ayişe Sultan -ı, 20 1 ,  202; Cığaloğlı -ı, 1 38, 

205, 339; Derviş Mehıned Ağa -ı, 360; Eski -, 276; 

Keteli Paşa -ı, 233, 245; Köprili -ı, 3 1 8; Maksfıd Paşa 
-ı, 26; Sa'dabad -ı, 26 1 ;  Safıyye Sultan -ı, 345, 3SO, 

378; Süklen(?) Muslı -ı, 366; -ı amire, 1 96, 20 1 ,  244, 

335 

Saray-ı atik, 347, 3S ı ; - biilarbaşı sı, 2S7.  Bkz. hazarbaşı 
Saray-ı cedid cerrahbaşısı, 3 1 6. Bkz. cerriihbaşı; - suyı, 3 1 8  

Sarı Musa mahallesi, 224. Bkz. mahalle 
Sarıgez, 63, 299 

sarriiftiiifesi, 1 4, 29, 1 48, I S I ,  1 55 , 2 1 8, 3 1 0, 3 1 5, 3S I .  Bkz. 
taife. Bkz. taife 

savak, 4, 52, 1 63, 343 , 347, 365 

Sazlıdere, 363 

sebil, 20, 348; İbrahim Paşa -i, 342 

sedd, 334; Kadi Ya'küblı -i, 33S 

Sefer Ağa !ağını, 208.  Bkz. !ağın; - suyı, 204. Bkz. su 
sehın, 35,  40, 48, 49,  1 37 ,  1 46, 1 57, ı 74, 1 80, 206, 235, 238, 

240, 260, 267, 339 

Sekbanbaşı İbrahim Ağa mahallesi, 265. Bkz. mahalle 
Seliimi tekyesi, 309. Bkz. tekye 
seınen, 353;  --i makbuz, ı 8 1 ,  1 83,  1 85 ,  1 87, 1 89, 1 95, 1 99, 

203, 205, 207, 2 1 0, 21 I ,  2 1 4, 2 1 6, 220, 222, 225, 226, 

229, 234, 235, 236, 243, 245, 247, 248, 250, 2S2, 2S4, 

256, 258, 26 ı '  263, 266, 268, 270, 27 1 ,  274, 275, 280, 

283, 284, 287, 293, 295, 297, 298, 299, 300, 30 1 ,  303, 

3 ı O, 3 1  I ,  3 1 3 , 3 1 5, 3 1 7, 322, 327, 328, 329, 334, 335, 

3 36, 338,  340, 34 1 .  342, 343, 344, 34S, 347, 350, 352, 

353, 355, 363, 365, 368, 374; --i medffi ' ,  2, 5 ,  7, 9, l l , 
1 2. ı 3 . ı s .  1 7, 1 9, 22. 25, 27, 30. 32, 35,  36, 38,  4 1 ,  43. 

45, 49, 5 1 ,  54, S8,  6 ı ,  62, 64, 66, 68, ı 29, 1 3 1 ,  1 32, 1 35, 

1 37, 1 40, 1 4 1 ,  1 42, 1 43 ,  1 44, 1 4S ,  1 47, 1 48, 1 53,  I S4, 

1 56, 1 58, 1 60, 1 64, 1 6S,  1 67, 1 68 ,  1 70, 1 7 1 ,  1 73,  ı 75, 

1 76, 1 78, 1 8 1 ,  1 83,  1 8S,  1 87, 1 89,  1 9S,  1 99, 203, 205, 

207, 2 1 0, 21 ı .  2 1 4, 2 1 6, 220, 222, 225, 226, 229, 234, 

235, 236, 243, 245, 247, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 

26 1 ,  263 , 266, 268, 270, 27 1 ,  274, 275, 280, 283, 284, 

287, 293, 295, 297, 298, 299, 300, 30 1 ,  303, 3 1 0, 3 1 1 , 

3 1 3 , 3 1 5, 3 1 7, 322, 327, 328, 329, 334, 335,  336, 338, 
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340, 34 1 '  342, 343, 344, 345, 347, 350, 352, 353, 355, 
363, 365, 368, 374 

sened, senedat, 23, 67, 1 96, 1 87, 220, 258, 273 ; - -ı  şer' i, 69 
Serat(?) Kemal mahallesi, 375, 376. Bkz. mahalle 
serbölük. Bkz. bölükbaşı 
serçukadar, 36 1  
Serrlic Doğan mahallesi, 1 97, 209, 355 .  Bkz. mahalle 
Serriic İshak mahallesi (Kumkapu), 1 82, 1 83.  Bkz. mahalle 
Serrachane, 46, 1 82, 1 93 
Serrachane sukı, 243. Bkz. suk 
serracin-i hassa, 204 
Serraclar, 245 
Servi mahallesi, 339, 350, 352. Bkz. mahalle  
Seyfullah Ağa su yı mesleği, 222.  Bkz. meslek 
Seyyid Ömer mahallesi, 6. Bkz. mahalle  
Sırıklı çayırı, 1 8, 23, 37, 6 1 , 63, 69, 1 65, 200, 203, 363 
sicilliit: Haslar -ı,  39, 1 57; Haslar mahkemesi -ı,  6, 7, 9, 

ı ı '  ı 3, 1 7 ,  ı 9, 2 1 ' 23, 26, 28, 30, 32, 33,  36, 38, 39, 43, 
45, 47, 52, 54, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 1 34, 1 35, 1 37 ,  
1 56, 1 57, 1 58, 1 59, 1 63,  1 75 ,  1 76, 1 78, 1 8 1 ,  1 89, 192, 
ı 95, 200, 2 ı 4, 2 ı 7, 239, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 
25 ı ' 252, 253, 256, 258, 27 ı '  272, 28 ı '  283, 285, 290, 
296, 298, 302, 303, 306, 307, 3 ı 8, 3 ı 9  

Silahi Mehmed Değ mahallesi, ı44. Bkz. mahalle 
Sinan Paşa ciimi ' i ,  332. Bkz. cami' 
S inan Paşa çeşmesi, 4, 28, 1 57, 1 63 ,  303. Bkz. çeşme 
Sinekli mescid mahallesi, ı 1 2  
Sipiihlar ağası,  296. Bkz. ağa 
Sofcılar hiinı, 3 ı O 
Sofılar hammiimı, 237. Bkz. harnınarn 
Soğan Ağa mahallesi, 80, 97, 1 60, 1 83 ,  33 1 .  Bkz. mahal le 
Sovukçeşme, 1 8, 32, 240 
Söğüt deresi, 26 ı 
Söğütlidere, ı ı 8, 1 ı 9, 143, ı 45, 324, 353 
su, 6, 7, 9, ı ı .  1 3 , 15, 1 7, 19, 2 1 ,  23, 25, 26, 28, 30, 32, 33,  

36, 38, 39, 4 ı ,  43, 45, 47, 48, 5 1 ,  52, 54, 57, 58, 60, 62, 
64, 66, 67, 68, 78, 89, ı 00, 1 30, 1 32, 1 34, ı 35, 1 37, ı 39, 
ı 40, 142, ı43,  1 47, 1 48, 1 49, 1 5 1 ,  1 52, 1 53 ,  1 56, 1 58, 
1 59, 1 6 1 ,  1 63,  1 65, 1 67, ı 69, 1 7 1 ,  1 73,  1 75 ,  1 76, ı 78, 
1 87, 2 1 6, 236, 238, 240, 255, 267, 30ı ,  307, 3 1 7, 32 1 ,  
33 1 ,  332, 336, 353, 363, 366; - hazinesi, 23 1 ,  297. Bkz. 
hazine; - hücceti, ı o3,  ı 60; - kuyudatı, 70, 72, 74, 75, 
77, 79, 8 1 ,  83, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 97, 99, 1 02, 1 04, 
1 06, ı o8, ı ı o, ı ı 2, ı ı 3, 1 ı 5, ı ı 7, ı 24, ı 26; - kuyusı, 
26. Bkz. kuyu; - mesleği, ı 4; - teriizusı, 9; Afife Hiitun 
-yı, 68; Ahmed Kethudii -yı, ı 62; Akile Kadın -yı, 
243; Ayasofya -yı, ı 84; Beğ -yı, 26 ı ;  Birineiziide 
Ahmed Ağa -yı, ı 89; Canbol ad Mustafii Paşa -yı, 277; 
Çalkandızade -yı, ı 7 ı ;  Çebedeniz(?) Ali Ağa -yı, 272; 
Devecioğlı bostiinı -yı, 220; Halkalı -yı, 1 76, ı 96, 1 97, 
20 ı ,  202, 235, 278, 279, 306, 3 ı 8;  Harnınarn iziide -yı, 
377; Hanzade -yı, 78, 94, 95; H aseki Sultan -yı, ı ı 6 ;  
Hıdır Paşa harnmaını -yı, 2 1 2; İbrahim Hanzade -yı, 
78, 220, 248; İbrahim Paşa -yı, 1 55; ihsiin-ı hümayun -
ları, 1 1 2; İınad Ağa -yı, 1 4; İstanbul ağası -yı, 1 55; 
Kadiasker-i Anadolı Mehmed Beğ -yı, 98; Kassabbaşı 
AbdulbakT Ağa -yı, 234; Kassiibbaşı Kara Mehmed Ağa 
-yı, 35 ı ;  K ebeciler hiinı -yı, ı 5 1 ;  Kırkçeşme -yı, 20, 
29, 73, 78, 80, 84, 86, 93, 95, 96, 102, 1 04, ı ı 2, 1 1 3 ,  1 54, 
ı 56, 223, 255, 358, 36 ı ;  Köpri l i  -yı yolı, 2; Mahmud 
Ağa -yı, 14;  Mahmud Paşa -yı, ı 8 1 ;  Mehmed Efendi 
-yı, 6 ı ;  Mehmed Paşa -yı, 1 93,  1 98, 204, 205, 295, 
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32 ı ;  Mustafa Ağa -yı, 205, 2 O; Osman Ağa -yı, 1 I 8; 
Osmiiniyye -yı, 227; Rüste Paşa -yı, 338; Saray-ı 
cedid -yı, 3 1 8; Sefer Ağa - ı, 204; Sultan Bayezid -
yı, 69; Sultan Selim -yı, 56; S ltiin Süleyman -yı, ı 5 ı , 
ı 54; Süleyman Paşa -yı, 371· Süleymiiniyye -yı, 1 56;  
Sürmeli Ali  Paşa -yı, 1 20, ı ı ;  Sürıneli Ali  Paşa -yı, 
ı 20, 1 22, 304; Turunçlık -yı, · 56; Viiiide havzı -yı, 33, 
ı 03 ;  Viiiide Sultan -yı, 68, 1 1 4 , 256 

su nazırı, 7, 9, ı ı ,  ı 3 , ı 5, ı 7, ı 9, 2 ı ,  23, 25, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 39, 4 ı ,  43, 45, 46, 7, 48, 49, 5 1 .  52, 54, 57. 
58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 7 1 ,  72, 74, 75, 77, 79, 8 1 ,  82, 
83, 85, 86, 88, 90, 9 ı ,  92, 94, 95, 98, 99, 1 02 ,  1 04, 1 06, 
ı o8, 1 09, ı ı ı ,  ı 1 2, ı 1 3, 1 1 5 ı ı 7, ı 1 9, 1 24, ı 26, 1 28, 
1 29, 1 30, ı 32, 1 34, 1 35 ,  1 37 1 39,  1 40, 1 42, 1 43,  1 45 ,  
1 47, 148, 1 49, 1 5 1 ,  1 53 ,  1 55 1 56, 1 57, ı 59, 1 62, 1 63,  
1 64, 1 67, 1 69, 1 7 1 ,  1 73 ,  175  1 76, 1 78, 1 8 1 ,  1 83,  1 85,  
1 87, 1 89, 1 90, 1 92, ı 93, ı 95 1 96, 1 99, 200, 202, 203, 
205, 207, 208, 2 1 0, 2 1 3 ,  2 1 4  2 1 6, 2 1 8, 220, 22 1 ,  223, 
225, 226, 228, 230, 232, 234 236, 238, 240, 242, 245, 
247, 248, 250, 252, 253, 256 258, 26 1 ' 263, 266, 267, 
27 ı ,  273, 275, 277, 279,280, 2 3 , 287, 293, 294, 3 1 0, 3 1 1 ,  
3 ı 2, 3 ı 6, 3 ı 8, 324, 326, 3 2  ' 33 1 ,  333,  334, 337, 340, 
342, 344, 348, 349, 354, 35 ' 357, 358, 359, 364, 37 ı ' 
378; - defteri, 20 1 , 3 1 7. Bkz. defter 

Suhte Sinan mahallesi, 357. Bk . mahalle 
suk: İksirciler -ı, 307; Kettiinc�ar -ı, 1 94; Serriichiine -ı, 

243; Toprak -, 335 
Sulı  manastır, 267, 268, 269. B k  . manastır 
SULTAN ABDÜLHAMİD Han 20ı 
Sultan Abdülhamid vakfı, 343. rz. vakf 
Sultan Ahmed cami ' i ,  ı 4, 228, 3 O 
Sultan Ahmed kitabhanesi evka mütevellisi, 233, 244. Bkz. 

mütevelli 
Sultan Bayezid cami ' i ,  53, 69, 1 O, 276, 363. Bkz. cami ' 
Sultan Bayezid imareti, 69 
S ultan Biiyezid suyı: - lağmı, 68, 69, 70; - yolı, 2, ı30, 

200, 203, 256, 276, 285. Bk . suyolı;  - yol ı  kiitibi, 203. 
Bkz. kati b; - yolcısı, 364. B z. suyolcı 

Sultan Biiyezid vakfı, 256. Bkz. akf 
Sultan kethudiisı, 8, 1 7, 1 66, ı 98, 294, 295, 32 1 .  Bkz. 

kethuda 
SULTAN MAHMÜD Han , 33 
Sultan Mahmud evkafı mütevell si,  ı 92.  Bkz. mütevelli 
Sultan Mehıned ciimi ' i ,  68; - ahfeli,  333 .  Bkz. mahfel ; -

suyolı, I 2, 206. Bkz. suyolı 
Sultan Mustafa türbesi, 250 
S ultan Osman cami 'i , l ,  227, 23 . Bkz. cami ' 
Sultan Selim cami ' i ,  99, ı 57 
Sultan Selim suyı, 56. Bkz. su 
SULTAN S ÜLEYM AN Han, I 3, 1 98, 366 
Sultan Süleyman ciimi ' i : - şiidiurviinı, 300. Bkz. şiidurviin; 
Sultan Süleyman suyı, 1 5 ı ,  ı�j4; - !ağını, ı 36. Bkz. I ağın; 

- yolı, 35,  58, 60, 75, 108, 1 09, 1 ı o, 1 26, 1 36, 1 42, 1 52, 
1 66, 1 86, 1 88, 205, 208, 9, 22 1 ,  265, 295, 32 1 ,  334, 
354. Bkz. suyolı 

suyolcı: Sultan Bayezid vakfı sı, 364 
Suyolcılar kethudası, 296, 376. Bkz. kethuda 
suyol ı :  Abdi Beğ Efendi -, �5 ;  Ayasofya -, 7 ı ,  76, 9 ı ,  

ı 43, ı 45; Başikinci mesle i -, 280; B ayram Paşa -, 
ı 98, 209; Bend-i kebir der si -, 1 48; Ebu' l-feth Sultan 
Mehmed cami 'i -, 9 ;  Ga i Hasan Paşa -, 54; Güzelce 
Mehmed Paşa -, 56; Güz Icekemer -, 242; Halkalı -, 
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244; Hasan Paşa -, 54, ı 55;  Hüseyin Paşa -, 363; 
Kantari Mehmed Ağa -, 232, 234, 244; Karagöz 
Mehmed Paşa -, ı 93, 296; Kassabbaşı Abdulbaki Ağa 
-, 232, 244; Kırkçeşme -, 8, 23, 62, 63, 80, 84, 93, ı O ı ,  
1 02, 103,  ı o4, 1 25 ,  220, 226, 246, 248, 301 ,  3 1  ı .  3 1 5, 
3 1 7, 320, 326, 329, 336, 342; Köprili -, 58; Küçükkemer 
-, ı 7 ı ,  1 73, 1 78; Mahmud Paşa-yı Veli - 1 32, 1 34, 
1 46, 3 1 2, 3 1 4, 375, 376; Ma'zQI kemeri -, 232, 234, 244; 
Musahib Paşa -, 22 I ;  Mustafa Ağa -, 56; Sultan 
Biiyezld -, 2, ı 30, 200, 203, 256, 276, 285; Sultan 
Mehmed cami ' i  -, 1 2; Sultan Mehmed şadurvanı -, 
206; Sultan Süleyman -. 35,  58, 75, 90, 1 07, 1 08, 1 09, 
ı 1 0, ı 26, 1 42, 1 66, 205, 209, 22 1 ,  265, 295, 354; Sultan 
Süleyman cami ' i  -. 60, 1 52, 1 86,  1 88, 208, 3 2 ı ,  33 1 ,  
334; Turunçluk -, 1 93 ,  296; Viiiide Sultan -, 1 30 

Südlice, 325 
Süklen(?) Muslı sarayı, 366. Bkz. saray 
SÜLEYMAN (Kahvecibaşı}, 75 
SÜLEYMAN Ağa (Galata voyvodası}, 1 69 
SÜLEYMAN Ağa (Sultanahmet bölükbaşısı}, 8, I I ,  47, 69, 

79, 83, 96, 1 00, 1 03 ,  1 06, ı 1 8 , 1 25, 1 37,  222, 229, 239, 
245, 266, 269, 273, 282, 288, 294, 297, 300, 307, 3 1 0, 
3 1 6, 3 ı 7, 322, 33 1 , 335, 347, 359, 365, 368, 377 

SÜLEYMAN Beğ (Mütevelli), I 92 
SÜLEYMAN M onla Efendi ( İstanbul kadısı), I 24 
Süleyman Paşa suyı, 37 
Süleymaniyye cami 'i, 46, I 54, 200, 202, 222, 295 , 32 1 ,  330 
Süleyınaniyye su yı, I 56; - kubbesi, I ; - terazusı, 60 
Sürmeli Ali Paşa suyı, I 20, I 2 I ,  304. Bkz. su 

ş 
şadurvan, 33,  1 79, 2 1 6, 227, 230; Ağa harnmaını -ı, I 1 4, 

I 1 5; Ebu'l-feth Sultan Mehmed Han-ı Gazi tabe serahu 
hazretlerinün cami ' -i şerlfı -ı, 98; Sultan Süleyman 
cami' i -ı, 300 

şAH Sultan, 1 65 
Şah Sultan masraf kati bi, ı 64. Bkz. kati b 
Şahin deresi, 24, 242 
Şehld Mehmed Paşa vakfı, 325.  Bkz. vakf 
Şehremini, 209, 334 
Şehsuvar Beğ mahallesi, 369. Bkz. mahalle 
Şehsuvar mahallesi, 2ı ı .  Bkz. mahalle 
Şehzade cami ' i, 5, 55, 57, 1 53,  ı 80. Bkz. cami'  
şerh, 233, 3 I 6 
ŞERIF Paşa (Cidde valisi}, 376 
Şeyh Feridun caıni' i ,  237. Bkz. cami' 
Şeyh Paşa su yı  !ağını, 1 6  I .  Bkz. !ağın 
Şıkk-ı Evvel defterdarı, 2 ı 6, 227. Bkz. defterdar 
şiraen malik, 70, 78, 84, 92, 96, ı ı 2 
Şirinmerd mahallesi, 257. Bkz. mahalle 
Şüca' Çavuş mahallesi, 338.  Bkz. mahalle 
Şüca'eddiıı mahallesi, 80, 8 ı ,  84, 93, 96 

T 
tahrlr u temhir, 70, 74, 75, 79, 83, 85, 86, 88, 90, 92, 95, 97, 

99, 102, ı o4, 1 06, 1 08, ı ı 2, ı ı 3, ı 1 5 , ı 1 7, ı 24, ı 26, ı 8 ı ,  
ı 92, 1 95, 200, 239, 240, 242, 246, 248, 250, 252, 253, 
258, 302, 303, 306, 307, 3 ı 9,  323, 324, 326, 333, 344, 
347, 349, 354, 355 
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Tahtaminare, 378 
taife: sarraf-si, ı4, 29, ı 48, ı 5 1 ,  ı 55 ,  2 1 8, 3 1 0, 3 1 5, 35 ı 
taksim: Bali Paşa -i, 287 
tarazu, 355 
tarik-ı amın, ı 9 I , 275 
taş lağm, 276. Bkz. lağm 
Taşkassab, 224, 257 
Taşodalar, 1 60 
Tavukcı yolı, 296 
tedavül-i eyadi, ı ı ,  26, 30, 5 ı ,  58, 66, 7 1 , 77, 1 07, 1 09, ı ı ı ,  

ı ı 8, 1 20, 1 2 1 ,  1 3 1 ,  ı 35 ,  1 36, 1 40, 1 42, 1 43,  ı 45 ,  ı 48, 
1 5 1 ,  1 53,  ı 56, 1 59,  1 63 ,  ı 65 ,  ı 69, ı 73,  1 74, 1 78, ı 83 ,  
1 85 ,  1 86, 1 88,  ı 94, ı 96, ı 97, ı 98,  200, 203, 206, 209, 
2 1 3, 2 1 6, 2 ı 7, 2 ı 8, 220, 22ı ,  226, 229, 232, 234, 239, 
242, 244, 25 1 ,  253, 258, 264, 265, 275, 276, 28 1 ,  283, 
284, 295, 300, 30 1 ,  304, 309, 3 1  I ,  3 1 2, 3 ı 5, 329, 33 ı ,  
33� 336, 339, 34 1 ,  345, 35� 35 1 ,  35� 357, 358, 36� 
36 1 , 363, 365, 368, 370, 374, 376 

tefevvüz, 200, 223, 349 
tefviz, 75, 83, 86, 88, 90, 92, ı o2, 1 03 ,  ı 06, I ı 5 ,  1 1 7,  t ı9,  

1 20, 1 22 
tekye: Aydınzade -si, 25, 85;  Çaylak -si, 265, 266; 

Sa'diyye -si, 34, 35; Seliimi -si, 309 
telhiscilik, 56 
temellük, 2, 5 ,  7, 9,  I 1 ,  ı 3 , 1 5 , ı 7, 1 9, 23, 25, 30, 32, 36, 38, 

4 1 , 43, 45, 49, 5 1 ,  54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
76, 77, 79, 83, 85, 89, 92, 94, 96, 98, ı o2, ı o6, ı o8, 11 3,  
ı 1 9, 1 2 1 ,  1 23,  1 24, 1 26, 1 28, 1 29, ı 3 ı ,  1 32, ı 35, ı 37, 
1 4 1 ,  ı 42, 1 43,  1 45 ,  1 47, 1 48, t 5 ı ,  ı 53,  1 56, 1 58, 1 60, 
ı 64, ı 66, 1 67, 1 69, 1 72, ı 73 ,  1 75 ,  ı n. 1 78, 298, 300, 
322, 374 

temessük, 2 1 ,  33, 85, 86, 89, 99, I 1 5 , 1 ı 7, 1 34, 1 92, 278, 
306, 33 1 ,  332, 37 1 ,  372, 373, 376; mütevelli -i, 33, 308; 
vakf -i, 1 33 

temlik, 205 
temlikname-i hümayun, 27, ı 7 ı ,  ı 72, 1 83 ,  20 1 ,  202, 262, 

360 
terazu, 25, 1 82, 245, 266, 269, 297, 3 1 8, 342, 348; Başeski 

kolluğı -sı, 99; Halkalı suyı -si, 335;  Kassabbaşı -sı, 
96; Kassabbaşı -si, ı 80, 220; Köprili suyı -sı, 58; 
Mahmud Paşa suyolı -sı, 3 I 3; su -si, 9; Süleymaniyye 
suyı -sı, 60 

tereke, 26, I 50, ı 86, I 88, 198,  2 I 7 
Terkos nahiyesi, 50, 54, 75 
Tersane emini, I 98, 262, 294. Bkz. emin 
tesellüm, 79, 83 
teşrifiitcı, 65 
TevkT'i Ca'fer mahallesi (Fenerkapısı), 149, 298. Bkz. 

mahalle 
tevliyet, 289 
Tezkire-i evvel, I 82 
Timurhan mahallesi, 2 1 2. Bkz. mahalle 
Tiınurkapu, 24, 39, 27 ı ,  286 
Tire kazası, I 86, ı 88. Bkz. kaza 
Topcılar, 26, I 98, 209 
Tophane, 259; - nazırı, 1 97, I 98, 235, 294, 32 ı .  Bkz. nazır. 
Topkapu, 1 46, 249, 264, 276, 3 1 2, 3 1 4  
Toprak suk, 335. Bkz. sGk 
Tozkoparan, 263 
tuluınbacı: Dergah-ı ali yeniçerileri -ları, 227, 228, 230; 

kışlası, 230 
tuluınbacıbaşı, 228 
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Tuna kemeri, 1 ı 8, ı ı 9 
Tuna !ağını, ı 43,  ı 45, 353.  Bkz. lağm. Bkz. lağm 
Turunçlık suyı, 356; - suyolı, ı 93, 296. Bkz. suyolı 
tüccar: Kapan -ı, 2 ı  O; Mısır -ları, 2 ı 4  
türbe: Sultan Mustafa -si, 250 

u 
Unkapanı ,  79, 80, 84, 93, 96 
Urbacılar(?), ı 30 
URY ANIZADE MEHMED Raşid Efendi (Bab naibi), ı 24 
Uskumrı karyesi (Hasıar), ı 42. Bkz. karye 
Uskumrı(?) kemeri, 30 ı .  Bkz. kemer 
usta: debbağ -ları, 290 
Uzuncaabad, 234, 339, 35 ı 
Uzuncakemer, 2 ı 3, 2 ı 4. Bkz. kemer 
Uzuncaova (Haslar), 59, I 98, 208, 232, 244, 265, 276, 285 
Uzunçarşu, 64, 336 
Uzunkemer, 338 
Uzuntarla, 327 

ü 
Üskübi mahallesi (Cibali), ı 96, ı 97, 247, 285, 286, 335.  

Bkz. mahalle  
Üsküdar kadisı, ı 86, ı 89. Bkz. kadi 
Üsküdar kazası, I ı 6, ı 23 ,  260, 343. Bkz. kaza 

V 
vadi, 2 ı 8  
vakf, ı 38, ı 79, 269, 332; defter-i -, ı 80; eı-Hace Hayriyye 

Kadın -ı, 356; Giridi Küçük el-Hacc Mehmed Ağa 
mektebi -ı, 200, 202; Güzelce Mahmud Paşa -ı, ı 9 ı ;  
Hadice Viiiide Sultan -ı , 260; Kalizoğlı Süleyman Paşa 
-ı, 266; Kazlıçeşme -ı, 289; Reisülküttab Avni Efendi 
-ı, 86; Sultan Abdülhamid -ı, 343; Sultan Bayezid -ı, 
256; Şehid Mehmed Paşa -ı, 325; - konak, 359. Bkz. 
konak; - menzil ,  1 60. Bkz. menzil ; - temessüki , 1 33 .  
Bkz. temessük 

vaktiyye, 272 
vakfıyyet, 39, 233, 240, 245, 250 
vakıf: şart-ı -, 292 
vali: Cidde -si, 376; - Erzurum -si, 3 1 7, 320, 336; Mısır 

Kahire -si, 276; Rumili -si, 204 
Viiiide havzı, 1 02; - deresi, 1 55, 262, 285; - suyı, 33 .  

Bkz. su 
V AL iDE Sultan, 24 ı ,  255, 32 ı ,  330, 362 
Viiiide Sultan kethudası, 1 64. Bkz. ketbuda 
Viiiide Sultan suyı, 68, 256. Bkz. su; - yolı, ı 30. Bkz. 

suyolı 
Viiiide Sultan vakfı cabisi, 344, 350. Bkz. cabi 
Yani Efendi medresesi ,  1 0 1 ,  1 02, 1 03 ,  ı o4 
Vanzade mahallesi, 1 03 
varis, 1 8 1 ,  198 
viris� 1 35 , 1 98, 270, 284 
V AS1F Efendi (Re!sülküttib), 333 
vas!, 35 
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vekll, 3 1 4; --i müseccel, 7, 9,  1 1 , 3 ,  1 5 , 1 7, ı9, 2 1 ,  23, 25 , 
26, 28, 30, 34, 36, 38 ,  39,  4 ı ,  4 , 45, 5 ı ,  57, 58, 60, 62, 
64, 66, 68, 1 28, ı 29, 1 30, ı 34, 1 35,  ı 37 ,  1 40, 1 47 ,  1 48, 
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