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Bu eser. İstanbul Su Kül/ivatı Projesi kapsamında İstanbul Bi�vükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanaliza.\yon İdaresi tarafından 
finanse edilmiştir. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ali Müfit Gürtu11a ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürü Sayın Pro.f:Dr. Veysel Eroğlu olmak üzere, eserin hazırlanınası ve yayınında gerekli katkı ve desteği sağlayan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi mensupianna teşekkürü borç biliriz. 

Eserin hazırlanınasında büyük bir özveri ile çalışan akadeınisyen. uzman, uzman yardımcısı. tüm çalışanlara teşekkür ,·e 
takdirleriınizi sunarız. 
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SUNU Ş 

İstanbul'u korumak görevimiz ve tarihi sorumluluğumuzdur. Soruınlulusrıınu üstlendiğimiz İstanbul 
şehrinin kimliğini korumayı ve bu kimliğin çeşitli yönleriyle araştırılınasını sağlamayı da asli 
görevlerimizden sayıyonız. 

Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından yayıınianacak kitaplarla, İstanbul 'un geçmişiyle bugünü ve 
geleceği arasında kopan bağların yeniden belli ölçüde kurulabileceğine inanıyonız. Bizlerin ve yeni 
kuşakların bu kitapları okuyarak İstanbul'u daha çok seveceğimizi ve İstanbul 'da yaşamanın bir 
ayrıcalık olduğunu daha iyi kavrayarak öğreneceğimizi ümit ediyonız. 

Bu anlamda yürüttüğümüz en önemli kültürel çalışmalarımızdan biri olan İstanbul Kül/iyatı Projesi. 
Türk aqivlerinde bulunan İstanbul'la ilgili helgeleri önce belli konular etrafında kronolt�j ik olarak 
yayınlamayı ve ardından değişik açılardan yorumlamayı hedeflemektedir. Böylece çok ilunale 
uğramış şehriınİzin tarihi ve kültürü bütün yönleriyle ortaya konulmuş olacak ve yapılınası 
gerekenler konusunda herkesin yaradanahileceği sağlam bir zemin ve güvenil ir zengin bir kaynaklar 
külliyatı vücut bulacaktır. 

Bu kapsamda yer alan ve iSKi tarafından yayınlanan is·tanbul Su Külfiyati Projesi de, İstanbul'da su 
meselelerinin bütün yönlerini ortaya koyacak ve yeni çalışmaların yapılınasını mümkün kılacak arşiv 
belgelerini tasnifli olarak günyüzüne çıkarıyor. Su kaynakları, su yolları, isale ve dağıtım meseleleri, 
vakıf sular, tatlı sular, kontrol mekanizmaları, su ile i lgil i  müesseseler, çeşıneler, sebiller, 
tadırvanlar, havuzlar, bendler, teraziler, su verilen kurumlar, hukukf muameleler. . .  B ütün bu 
konularla ilgili birinci dereceden kaynaklar bu çalışma ile i lgil ilerin hizmetine sunul muş oluyor. 

Bu düşüncelerle başta iSKi Genel Müdürü Prof.Dr.Veysel Eroğlu olmak üzere, bu önemli pn�jenin 
hayata geçiril mesinde büyük emek harcayan pn�jede yer alan hocaları ımza ve tüm emeği geçeniere 
teşekkürlerimi sunuyonıın. 

Yayıınladığımız İstanbul Su Külliyatı'nın onyedinci cildini i l im alemine ve i stanbullu lara sunmaktan 
kıvanç ve bahtiyarlık duyuyorum. 

Ali Müfit Gürtuna 
İstanbul Biiyükşehir Belediye Başkam 





TAKDİM 

İstanbulumuz gerçekten Dünya · daki n adi de şehirlerden birisidir. Coğratl olarak 
mükenunel bir alanda kurulmuştur. Asya ve Avrupa kıtalarını n her ikisi üzer ine yerleşmiş, tabiat 
harikası Boğaz ile bezenmiş, Dünya 'nın ineisi bir şehirdir. 

İ stanbul ' un su meselesi, tarihi kadar eskidir. Şehir içinde yeterli kaynakların bulunmayışı , 
suyu şehir dışından getiri lmesi mecburiyerini  doğurmuştur. 

Atalarımız bu şehri 1 453 'de fethettikten sonra şehrin tabiatla bütünlüğünü 
bozmamışlardır. Suyun tedariki ve dağıtımı hususunda çal ışmalar başlamış, şehrin her yerine 
vakıf olarak, yüzlerce çeşme ve sebi l  yapılmıştır. Dışarıdan get i ri len suların çeşme ve sebil ler 
vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırtlması İstanbu l 'da kendine has bir  "Su medeniyeti" n i  
meydana getirm iştir. 

İ stanbulumuzda fetbin sonras ı  dönemlerde ecdadımız tarafından yaptır ı l ıp  hizmete açılan 
su tesisleri i le kişi başına günlük su temini 150 lt .  seviyesine yükselmiştir. Bu seviyede bir su 
kul lamnumn bugün bile ancak temin edilebik1iği dikkate al ınacak olursa Osmanlı Devleti 
döneminde gerçek bir su medeniyetinin yaşandığı ortadadır. İstanbul Büyükşehir  Belediyesi iSKi 

Genel Müdürlüğü , İstanbul 'a su temini konusunda tarihteki bu su medeniyetini asrınuza taşıma 
azİm ve kararlığındadır. Bu hedefe ulaşmak için iSKi tarafından, Bulgaristan sınırından Bolu 'ya 
kadar bütün su kaynaklarından istifade imkanı sağlayan projeler gel iştiri lmiş ve uygulamalar 
başlatılınıştır .  i SKi'nin hedefi İstanbul'da kişi başına günde 250 H. su temin etmektir. 

Zamammızda teknoloji akla durgunluk veren hızla gelişmekte, ancak gereken tedbirler 
aluunadığından içinde yaşadığımız çevre ve bi lhassa tabiatın can daınan olaı1 su kaynakları tahrip 
edilmektedir. 

Ecdadımızın yapmış olduğu bu değerlere sahip çıkınanın i lk adımı, bunların tanınması ve 
tanıtılınasıdır. Bu  sahadaki ihmal ve noksan ı  gidermek gayesi ile i stanbul 'a ait tarihi su defterleri 
üzerinde yoğun çalışınalar yapıl ınaya başlanmıştır. Bu çalışmaların ne kadar titizl ikle yapı ldığın ı, 
bu konuda büyük gayretler sarfedildiğini yakinen bil iyorum. Bu eseri çıkarmak için fedakarane 
gayret sarfeden araştırmacılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu araştırmanı n  ürünü olarak 
ortaya çıkarılan İstanbul Su Külliy6t7 . n ın onyedinci c ildin i istanbullt ı lara sunmaktan gurur 
duyuyorum.  

Prrd: Dr. Veysel Eroğlu 
iSKi Genel Müdiirii 





GiRiŞ 

Elinizdeki kitap daha önce yayıınladığımız İstanbul Su Külliyatının l 7 .  Cildini, İstanbul Şer'i��·c 
S icİlleri Ma-i Leziz Defterlerinin 8. Cildini teşkil etmektedir .  Yayıınianan ilk 7 Ma-i Lcziz Cildi 1 78ô- 1 83o 
yı lları arasın ı  kapsamaktadır. B i lindiği gibi su ile i lgil i  işlemler İstanbul'un dört kazasından E:yiip ve Haslar 
(Havass-ı refi'a) kadıhğı tarafından yap ı lmaktaydı. İşte elinizdeki 8. Ma-i Leziz cildi bu kadılığın H .  1 232-
1 246/ M. 1 8 1 7- 1830  yıllarını kapsayan 367 no'lu defterin son kısmıyla 1 232- 1 252/ M. 1 8 1 7- 1 836 yıllarını 
kapsayan 375  no'lu defterin tamamını  ve 1 238- 1 249/ M .  J 823- l 838 yıllarını kapsayan 404 no'lu defteri n i lk 
kısmını ihtiva etmektedir. 

Bu defterleri oluşturan hüccet kayıtlarının esası özellikle nefs-i İstanbul denen Suriçi'ne Haslar 
bölgesinden suyollarıyla gelen içme suyumın dağıtımı, satış ve miras gibi yollarla el değiştirmesi konularıdır. 
Yine suların miktarı, kullanan kişiler ve su ile i lgi l i  resmi görevli ler bu hüccetlerde kaydedilmiştir. Sular 
genellikle vakıf olduğu için bu vakıfların ve suyollarına kişiler tarafından yapılan "katma"ların isimleri de 
kaydedi lmiştir. Bundan başka suları besleyen dere gibi su kaynakları, suların geçiŞ yerlerindeki "mahal"lcr. 
suyolu köyleri, kemerler, köprüler, teraziler de kayıtlara geçmiştir. 

Hüccetler, bi l indiği gibi, mahkemelerdeki dunıın tesbitlerini aksettirirler. Bu tesbitler için yapılan 
otunımiarda şuhudü'l-hal (dunıma şahit olanlar) denen ve bugünkü yaklaşımla tanık-:.iüri karışımı olan 
uzmanlar da bulunur. Şuhudü '1 hal'e diğer İslam devletlerinde de rastlanı r. İçlerinde zaman zaman ileri gelen 
hukukçuların da er aldığı bu tür şahitler. mahkemeye gelen ihtilafın şahitleri değil, yargılamanın müşahitleridi r .  
Davaların niteliklerine göre bu müşahitler değişir. Bazan eski kadıların, hatta kazaskerlerin burada görev 
almaları. bunun ne kadar önemsendiğini gösterir. 1 

Bu ciltleri oluşturan hüccetlerin altlarında da şuhfıdu'l-hal'in isim ve ünvaniarı buluımıaktadı r. 
Bunlar. söz konusu olan su davaları olduğu için, su nazırı (nazır-ı rah-ı ab), kethuda (kethuda-yı rah-ı ab), 
katip ( Katib-i rah- ı  ab), halife ünvanı da taşıyan çavuşlar (çavuş-ı ralı-ı ab), ilgi l i  su ltan su vakıflarının 
bölükbaşıları (serböli.ik), ve yıne ilgili diğer su vakıtlarının suyolcuları olan ustalar ile hademe vs. ünvanı 
taşıyan su yolcularıdır. 

Suların miktarının tesbitinde kullanılar çuvaldız, ınasura, kamış, lüle, h i lal adlı ölçü birimleri de 
belgelerde geçmektedir .  

Su sahipleri (ashab-ı miyah veya erbab-ı miyah) belgelerde bol miktarda geçmektedir .  Bunlar dört 
kısma ayrıl ır. B irincisi kendisi tarafından kazılan kuyu ve kaynaklardan elde edi len suyu yakınından geçen 
suyoluna bir mikdar su hakk-ı mecra olarak terk edip bulduğu suyu masurası başına o yolun tabi olduğu vakfa 
ilhaken kendi evine veya emlakine akıtır veya suyun tapustına sahip olur. 

İkincisi kendisi tarafından kazılan kaynaklardan elde ettiği suyu yakınından geçen suyoluna hakk-ı 
mecra olarak bir mikdar su terkiyle tarafından inşa etdirmiş olduğu çeşme veya sebil gibi hayratına akıtır. 
Fakat suyolumın tapusunu alınayıp hayrat olarak vakfeder. icare-i müecccle vermeyip o suyolu vakfına 
mukataa verir .  Bu kısımdan bazıları su larının fazlasını evlerine veva hamamma dahi akıtı lmasını şart 
koşarlar. Bu tür su ancak belirtilen ev veya hamam ile beraber satı l ır .  

Üçüncüsü; kendisi tarafından kazılan kuyular ve kaynaklardan hası l  olan suyu yakınında bulunan 

1 Şühfıdu'l-udfıl, udCılü'l-ınüsliınin de d.:ncn w bölgenin ileri gdenkri ve konu ile ilgili uzınanlıırı arasından s.:yikn ve gendlikk 
bq-altı kişi �:ivarında olan bu şahitler ınuluık.:meye veya karara bir şekildt: müdalıale etmezler sadece kadıların adil karar 
veıınelerinde varlıkları�1la etkili olan bir gözleınci gurubu oluştururlar. Bu yönleriyle onlar, hakimin kararını etkiley.:ıı 
hatta bazıııı l:ıelirleyen jüriden tiırklıdırlar. Bkz. Mdııııet Akif Aydın, "Osıııanlı'da hukuk", Osmanlı [)evleti Tarihi. Ed. 
E.tlısanoğlu iyersinde, İst.1999, s.399-40ll. 
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mecraya hakk-ı mecrasmı  vererek hane, hamam ve sair emlakine akıtır. Fakat vakf etmeyip mülk olarak bir 
tapu i le tasarruf eder. 

Dördüncüsü; bend fazl as ı  namıyla vaktiyle evkaf tarafından kaynak su larından veya fazla adıyla 
mütevel l il eri tarafmdan satılan veri len sulardı r  ki sonraları bu uygulamanın su sıkmtısma neden olacağı 
anlaşı ld ığ ından bend fazlası ve diğer b ir  is imle su sat ı lması yasaklanmıştı .' 

Belgelerin çoğu kez su tesisi kurma vesi lesiyle bahsettikleri padişahlar: Ebu ' l-feth Su ltan Melımed 
Han. Su ltan Bayez!d Han, Su ltan Mahmüd Han, Sultan Mustafa Han. Sultan Selim Han, Su ltan Süleyma.n 
Han. Sultan Aluned Han ve Sultan Abdülhamld Han 'dı r. Yalide ve hanım sultan olarak M ihrişah Yalide 
Su ltan'dan, ve özel l ikle su vakfı kunıcusu olarak Köprüili Mehmed Paşa 'dan da bahsedi lmektedir. 

Belgeler, bir ves i leyle Sadrazam Şeh!d Mehmed Paşa, Kazasker Mehmed Hamld Efendi . Ş ıkk-ı 
evvel defterdan Recai Mehmed Efendi'den bahsetmektedirler. 

Bu ciltte bir vesi leyle Edirne valisi Seyyid Salih Paşa ile M ısr-ı Kahire v5Jisinden: Yüsuf Efendi gibi 
Darbhane-i amire, Malunüd Efendi gibi Matbab-ı amire, Mehmed Seyyid Efendi gibi Tersane-i amire 
eınin lerinden. Hasan Tahsin Efendi gibi Ruznamçe-i evvel'den: Uşşak voyvodasından bahsedilmektedir. 

Yine Haremeyn muhasebecİsİ All Rıza Efendi 'den. Enderfın-ı hümayCın peşklr ağasından. Mekke 
kadısı Mehmed Takıyyüddi'n Efendi 'den, B ursa kadısı Mehmed Hal is Efcndi 'den, Haslar kadısı S ilahdarzade 
cs-Seyyid Melmıed Emin Efcndi'den, ayrıca Üsküdar kadısı'ndan, yeniçeri komutanları olan Cebehane-i amire 
çorbacılarından bahsetmektedirler .  

Belgrad. Haslar. 

Bahsedilen diğer kadı l ıklar şunlardı r: 

İstanbul. 
Mekke-i nıükcrreınc. Üsküdar. 

Sözü edi len mahkemeler ise Malmıüd Paşa i le  Haslar veya Eyyüb mahkemeleridir. M ahkemelerden, 
sici l ler vesi l esivle bahsedilmektedir .  

Belgelerde bel i ıii len görevl i  ve esnaf aras ında Peksimadcıbaşı e i-Hacc Ahmed Ağa ve Darbhane-i 
amire sarrafı zikredi lmektedir. 

Yine belgeler keşit: al ı nı-satım ( işt ira, mübaya ·a, bey· u ş ira). ferağ ve intikal , hibe. 'icar ve istlcar, 
istihldm gibi işlemlerin hüccetlerle yapı l ıp mahkemelerin kay ıtlarına geçtiğini teyit etmektedi r. Satış bedel i  
(semen) için semen-i ma ·  !üm. semen-i mak b üz, semen-i nıedfü · ve semen-i mis! gibi hukuki terimler 
kul lanı  lmaktadı r. 

Su teşki lat111111 en yüksek makamı Su nezaretidir . Bu  nezaret 1835  yı lmda l l.Mahmut tarafından 
kurulmuş ve 1869 tarihinde de Şehremanetine devredi lmiştir . '  Bu tarihe kadar su lar ait olan vakfın  

'NFızıııı Bev. "istanbul vilayeti Şdıremuneti'ne evk<H'dan devr olunan sular'', İstan/ml Su Kiilliyall, XII!, Vak�j'Su Taltlilleri, 1 9  ve 
20. Yiizvilda İstanhul Sulan, İstanbul. İSKİ l"av. , 2000 içinde, s. 178. 

'Suvun idaresi Şctıremüneti'ne taminıt ve sairesi de miÜga Evkii!" Nez<lreti'ne aid idi. 1:3ir su niizırı, bir baş kfıtib, iki kiitib ve 
suvolcu ustalarından her iki senede bir seyilir dön aded keşf memunı, ınüteaddid konıuı, ya\'lış, bend ınuhalizı ile her 
suvolunun bir bölükbaşısı: suyolcu veya kalliı ve ı,;ınıklarından ınlirekkeb idi. Bkz. Nfızıııı Bey, s.177. 

Eskiden beri bir "Su neL.Ürdi" vardı. 1252 tarihine gelinceye b dar su evküfıııın i�Jeri ıııütcvdlikr, cfıbller, özel ııüzırlar tanılindan 
görüllirdü. Bu tarihte Evkfıl" Nezfıreti'niıı te�kili üzerine Su nezfıreti, Evkfıl'a bağlaıuııış ise de 129.1 Belediye Kanunu'yla 
Bdedive've verilıııi� ve 1297 tarihinde yapılan düzenlemeyle bir su nfızırı, bir ba�kütip, iki ikinci kfıtip dört keşif 
ıııeıııunı. altı konıcu. iki çavuş ve iki bend ıııuhat'ızı ve bir odacıdan oluşıııuştu. Bu nez;iretiıı V<�Zili:si Dersafıdet (İstanbul 
suriyi) ve Bilüd-ı selnse'ye (Eyüp ve Haslar, Galata ve Üsküclar) cüri bütün suların taksiıııfıtı ve bendierk su ıııecrülarıııııı 
ıııuhaliızası ve yangın vuküunda yeterli su bulundunılıııası ve suvollarıııın tmııiri, temizliği ve suyolculanııın kontrolü, su 
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mütevel l i s i  tarafından yönetilmekte idi .4 Sular vakıf şeklinde olduğu zaman da mütevel l i ler b irer nazır::ı 
bağlıydılar .  Mütevel l i  resmi b ir  kamu görevlisi olarak vakıfla i lgi l i  işlemler onun iznine ( izn-i mütevelll) 
bağlıdı r ve verdiği temessükle (mütevelll temessüki )  yapı l ı r. Bu dönemde görevl i  olan vakıf mütevellileri 
Abdurrahman Çelebi (Ayasofya mütevel l is i )  i le Halil Beğ (Sultan Süleyman evkafı mütevell i si) dir. 

Belgelerde adı geçen vakıf neziretierin baş ında olan nazırlar sadr-ı a 'zaın. şevhül islam ve Daru · s
sa'ade i le Babi.i's-sa'ade ağaları i le çeşitl i kadılardır .5 

Diğer vakıf görevl i leri arasında Sultan Bayezid evkafı mühürdan ibrahlın Ağa gibi mühürdar. Laleli 
nlznamçecis i  gibi n."ıznamçeci bulunmaktadır. 

Suyolu vakıtları�da diğer vakıflar şunlardır: 

Ayasofya 
Ebu · ı-feth Su ltan Mehmed, 
Halil Hamld Paşa vakfı 
Haremevn 
Hüdayl Aziz Mahmüd. 
Kapuağası, 
Kırkçeşme, 

Köpri l i  vakfı 
Köpri l izade Meluned Paşa evkafı 
Mihrişah Valide Sultan. 
Su ltan Bayezld, 
Sultan Malum}d evkafı 
Şehld Meluned Paşa. 
Vel iyüddln Carullih Efendi kitabilanesi vakfı 

Bu dönemde de su işleriyle i lgil i  olarak devlet tarafından yönetici olarak Hassa su nazırı veya 
Suyolcular nazırı görevlendir i lmişti . Bu cildi kapsayan 1 g 17- 1833  yıl ları aras ı ııda Su nazı rı olarak görev 
yapan görev yapan zatlar şunlardır: 

Mehmed Emin Ağa. 
Mustafa Ağa. 

Mustafa Haınid Ağa 

Suyolcu ları kethudaları su nazırının yardımcısı olarak görülebilecek olan üst görevli lerdir. Dönem 
içinde görev yapan suyolcular kethudaları şunlardır: 

Ali Ağa. ei-Hacc (Suyolcular kethudası), 
Hasan Ağa, es-Seyyid (Suyolcular kethudası). 

Melımed Arif Ağa. ei-Hacc (Suyolcular kethudası). 
Melııned Sadık Ağa (Suyolcular ketlıudası). 

Asl ında kethudal ık bir yardımcılık görevı olduğu kadar. yüksek derecel i  b i r  görevdir. Elinizdeki 
defterlerde suyolcılar gibi. Sadaret kethudası Mehıned Ağa'dan, Val ide Su ltan kethudası Yusuf Ağa'dan 
bahsedilmektedir .  

Yine üst görevl i lerden olan suyolcu çavuşlarına bazan hal ife (kalfa) dendiğini de öğreniyoruz. Halife 
ünvanlı suyolcular şunlardır: 

Alımed Halife (Suyolcular hadeıııesi). 
All Halife (Sultan Bayczid hademcsi). 
İs ma ·il Halife (Suyolcular lıadcmesi). 
isına·il Halife (Tahıakale hademesi). 

isı mı ·i ı Usta (Tahta kale lıadeıııesi) 
Mehıned Halife (Suyolcıılar hadenıesi). 
Memiş Halife (Suyolcular hadcınesi). 

ihtiyacının teshiti ve suyla ilgili gerek Belediye, gerek Evkaf Vt: gert:k diğt:r kurumlardan havale olunan .:vnikın i�kııı.: 
koııımıları, ferağ ve intikal gihi işlı.:ınlerder elde edilen gelirlerin kaydı ve hesapların düz.enlemııesiyle �ehrt:ımineti 
veznt!sint! teslimi ve olayların incdeıunesi v�:: kaydı Vt! tamirat ve in�aiit harcaımılarının ımısunı itihariyle ınütevelli ve 
sahipkrine dağıtılınası gihi hususlardan ihardti. Bkz. Osman Nuri Ergin, "Ves<iit-i itıiiiyvedeıı istanhul suları", istcıııhul 
Su Külliyatı, XIII, Vakıf Su Tahlil leri, 19 ve 20. Yüzyılda istanhul Suları içinde. s.129. 

"Niizıııı Bey, s. I n. 
'Bkz. indt!kslt! ilgili maddeler. Ayrıca çeşitli kamu kurtımların m başmda olanlar da wizır üııvanıııa sahiptirler: llanıtlıiiııt!-i üıııire, 

C�::hehant!-i <imirt!, Darbhane-i <imirt!, Hart!mevıı evkiili. Huıııbarahaııe-i ıiıııire, Tophiiııt!-i cimirt!, su, lıuhühcit ve zalıire 
nazıriarı gihi. 
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Doğnıdan çavuş denilen suyolcular çavuşları şunlardır: 

Ahmed Halife, 
el-Hacc. es-Seyyid Mehıned Ağa. 
Mustafa Halife 

Seyyid Ahmed Ağa. 
Seyyid Mehıncd Halife 

Suyolcular katip leri; su nazırı, suyolcular kethudası, suyolcular çavuşları gibi Su nezaretinin 
merkezi unsurlarındandır. Dönem içinde görev yapan suyolcular katipleri şunlardır: 

Hüseyin Ağa (Suyolcular katibi), 
Hüseyin Efendi, es-Seyyid (Suyolcular katibi). 
Hüseyin Nazif Efendi, es-Seyyid (Suyolcular katibi), 

Latif Efendi. es-Seyyid (Suyolcular katibi). 
Mustafa Efendi. es-Seyyid (Suyolcular katibi). 

Vakıflar, suların düzenl i  akışı için su nazırına bağlı olarak çalışan suyolcular (rah-ı abi) ta'fın ve 
bunların hizmetlerine karşı l ık maaş tahsis  etmişlerdir. Sultan vakıflarında görevli suyolcularına bölükbaşı 
(serbölük). diğer vakıfların suyolcularına usta denir.'· 

Dönem içinde görev yapan bölükbaşı suyolcular şunlardı r: 

Ahmed Ağa (Ayasofya bölükbaşısı). 
Ahmed Ağa (Nurosınaniye bölükbaşısı), 
Halil Ağa (Laleli bölükbaşısı). 
Hasan Ağa (Ayasofya bölükbaşısı), 
Hasan Ağa (Saray-ı cedid bölükbaşısı). 

Hasan Ağa. el-H�\cc (Süleymaniye bölükbaşısı), 
Hasan. el-Hacc (Sultan Bayezid bölükbaşısı). 
Isa Ağa. es-Seyyid (Ayasofya bölükbaşısı). 
Mehıned Usta (Çengelli cami bölükbaşısı). 
Mustafa Ağa (Süleymaniye bölükbaşısı). 

Bu l isteden de anlaşılacağı gibi başlıca su ltan su vakıfları şunlardı: 

Ayaso(va. 
Çengelli 
Lclleli. 
Nurosınaniye, 

Saray-ı cedid. 
Sultan Bayezid. 
Seliıniyye. 
Süleymaniye. 

Belgelerde usta ün van lı vakıf suyolcularından kayda geçenler şunlardır: 

All Usta (Suyolcular hadeınesi). 
İbrahim Usta (Suyolcular hadeınesi). 
isma·ıı Ağa (Yenicaıni ustası). İ sına ·11 Usta (Yenicaıni hadeınesi), 

Mchıned Ağa Usta (Suyolcular hadeınesi). 
Mehıned Münib Usta (Suyolcular Iıadeınesi), 
Mehıned Usta (Çengelli cami bölükbaşısı), 
Mlıs<i Usta (Suyolcular Iıadeınesi), 

Suyolculuk faaliyetleri Azebler, Yenicami gibi "hıdmet"lert: ayrıldığı gib i  buralarda görevli 
suyolcular da "hademe" ünvanıyla anıl ırlar. Başlıcaları şunlardır: 

Ahmed Çavüş, es-Seyyid (Suyolcular hadeınesi), 
isına·il Ağa. es-Seyyid (Suyolcular hadeınesi), 
Mehıned Ağa. el-Hacc (Suyolcular hadeınesi). 

Mehıned Arif Ağa (Suyolcular Iıadeıncsi), 
Mchıned İzzet Ağa (Suyolcular hademesi). 
Mehıned İzzet Halife, es-Seyyid (Suyolcularhadeınesi). 

İ stanbul Suriçi'ni besleyen su tesisleri Halkalı suyolu7 ile Kırkçeşme su yolları' ve hayır sahipleri 

" Osman Nuri Ergin, s. 128. 
7 Halkalı suları, Halkalı ile Ct:bt:ciköy arasındaki alandan gdir. Bu suyolları 1453 ilt! 1755 yılları arasıııda padişahlar vı;: dt!vld 

adamları taralindan yaptırılınıştır. Bunlar başlangıçta 17 bağımsız isalt! hattıııdan ibaret ikt:n Mahmut Paşa w Laldi 
(ill.Mustaliı) isaldı.:rinin birlt!şınt!siyk sonradan 1 (ı hatta iııınişti. Bkz. Kazım Çt!çen, "XVI. Yüzyılda Osmanlı 
Lnpanıtorluğunda yapılan su tt:sisleri", Osmanlı İnıpara/orluğu'muı Doruğu, 16. Yiizyıl Teknolojisi. İslanlnıl, iSKi Yay. , 

19Y9 içinde, s. 25. 
' Kırkçt:�me suyolları Osmanlı döneminde yapılan ı;:n önt:mli su tı.:sisidir. Bu tesis ilkin Fatih Sultan Mdunet tarafından 

yaptırılmıştı. Fdihtt!n soımı 50 000 civarındaki �ehir nüfusunun sarıııçlardan sağlaımıya çalıştığı su ihtiyaçlarılll 
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tarafından vakıf olarak yaptırı lan ki.içük su  yol larından oluşur. 

367, 375  ve 404 no'l u  Ma-i Lez'iz defterlerindeki. hüccetlerde istanbulu besleyen su lar ve suyolları şu 
şekilde kaydedilmiştir: 

Afife Hatün. 
Ahmed Kethuda, 
Atik All Paşa caıııi·i, 
Ayaso(va. 
Bayram Paşa. 
Çiftehavz. 
Gazi Hasan Paşa, 
Güzelcekemer (Cebeci köyü) 
Halkalı, 

Beğlik (IL Mahmüd), 
Ebu' 1-feth Sultan Mehıned, 
Malımüd Paşa, 

Sultan Ahmed. 
Sultan Bayezid. 
S üleyınaniyye, 

Tunınçluk, 9 
Hasan Paşa, 
İbrahim Hanzilde. 
ihsfın. 
İmüd Ağa. 
Kantari Mehıned Ağa. 

Kassabbaşı (Levend). 
Kayış Mustafa Ağa . 
Kı rl{ÇCŞlllC, 

Başhavz (Burgaz). 
Kiraslıkemer. 
Köprili vakfı, 
Küçükkeıner. 
Mcl "zül kemeri. 
Mahınüd Ağa, 
Mesih Ali Paşa, 
Mesih Paşa. 
Nasfıh Paşa, 
Rüsteın Paşa. 
Seliıniyye cami · i. 
Sinan Ağa, 
Sultan Bayezlö 
Sultan Süleyman. 
Sünneti Ali Paşa (Küçükköy). 
Şaıııanto. 
Vatide Sultan (Küçükköy), 
Zurnazen Paşa, 

Bu l istede yer alan suyolları arasında Halkal ı  i le  Kanun! Sultan Süleyman adına Mi ' mar Sinan 
tarafından yapı lan K ırkçeşme suyolları dışındak iler  ana su yol u  deği ldirler. B unlar ya ana su yoluna i l t ihak 
eden daha küçük suyollarıdır ve yaptıran bayir sahibinin adıyla anıl ı rlar veya u laştıkları çeşme veya cami yada 
geçtikleri kemer adıyla anı lı rlar. Bunlardan Başhavz Kırkçeşme ana suyolu şebekesine'" Mahmüd Paşa, Sultan 
Ahmed, Su ltan Bayez'id", Süleymaniyye11 ve Türunçluk suyolları veya isale hatları 1 6  bağımsız suyalundan 

tamamen gidermek iç in !�oma imparatoru LTheodosiu·s tanıtİndan yaptınldığı kabul edilen ve Belgrat orıııaıılarıııdaki 
suları istanbul suriçine akıtan tesislerin onarılınası ve yeni su yoll<ırınııı yapı l ımısı eınredi ld i .  1.3u �ek i l de Cebeciküv'deıı 
Bozdoğan kemerine kadarki 25 kın. uzunluğundaki isak hattı yeniden yapı l ııııı ışçasına tamir c:di ldi ve bu hal üzeriııckki 
2 1  adet kemer yeniden yaptırı ld ı .  Ayrıca Suriçi'ııclc:ki bölüm ele taıııir edi lerek Bozdoğan ( Valens) kemeri altı ndaki 
Uazankr Ağa medresesinden Haliç'e doğru )'aptınlan çeşnıelere (Kırkçqıne) su akıtı ldı . Sonraları S imııı tanıfıııdcın 
yapılan ve Kağıthane deresiııdıfn başlçıyan suyolu te�islerine de Kırkçeşıııe deni ld i .  Fatih'in vcıptırdığı Kırkçeşıne 1 943 
yılındcı Atatürk bulvannın cıçı lışı sınısıııda ortadan kaldırıldı .  Bkz. Çeçen, s. 24-2 5 .  

• Fatih Sultan Mduııed tarafıııclan yaptırı lııııştır. 
'" Mimar Sinan eski Roma su tesisi kalıntılarını izleyerek Kırkçqıııe suyollatı tesisini 1 554- 1 563 arcısında yenielen yaptı ve 

genişletti. Tesisin Cebeciköy i le İstanbııl arasıııdaki kısmı dcılıa ön�e Fatih taralinelan yaptırılnııştı. .Sinaıı tarafındmı 
yapılan bölüm başlangıçta Kağıthane suyu diye aıııldı. Suyol unun Doğu kolu üzerinde, en öneml ileri Paşa kemeri ve 
Kovukkeıner olmak üzere, 6 kemer vardır. Tesis tamamlandıktan sonra yine Doğu kolu üzerinde Topuz heneli 
(Kanınlıkbent), Büyükbent ve K irazlıbent yaptırılmıştır. K uzey kolu üzerinde ele Uzunkemer başta olmak üzere üç kemer 
vardır. Bu kol üzerinde de Ayvad beneli yaptınlarak şehre verilen su aı1tırılınıştır. lki kol da Başhavuz denen dairesel bir 
havuzda birleşir. Başhavuz'dan çıkan ana lağıın (galeri) Alibey deresini Mağlova kemerinin üzerinde geçer. Sonıcı da 
Güzelcekemer üzerinden ve Fatih zamanında yapılan 2 1  küçük kemeri geçerek Eğrikapı ımıksemiııe ulaşır .  Burada 
debiler ülçüldükten sonra iki a)'fl yöne giden lağıııı (galeri) i le şehre girer ve künklerle camilere ve çqındere dağı l ı r. 
Bkz. Çeçen, �.33-36; Galib Ata, " istanbul evkctr suları " ,  İsian/mi Su Kiilliyalı, XIII. Vakıf Su Ta/dilleri. 1 9  ve 20. 
Yiizyılda İstan/ml Sulan içinde, s. 1 5 1 .  

11 Sultan Bayezit ( 14X 1 - 1 5 12 )  tanılindan yaptırılınıştır. İsa k hattı Cebeciköy'ün 1700 ın. (i lineyinden başlar ve üç kold<ın oluşur. 
Güneye doğru devam eden anakola yol üzerindeki ıııenbdar da katılır. Çiçoz kubbesindeıı (Taşlıtarla) önce Lünek girer. 
Sonra Eclinıekupı'nın 200 ın . güneyinde surların hendeğini bir köprü i le geçerek Mihrimalı cami inin güneyinden şehre 
girer. Fatih camiinin avlusundan sonra Bozdoğan kemerinin üzerinden geçerek Beyazıt ıncydumnclaki kubbeve ulaşır. 1 3u  
isale hattının surlanı kadarki uzunluğu l l  km.yi aşar. Son devirlerde Be)•l ik (I.M ahııı ut) suyu i le  birleştiri lmiştir. XX. 
Yüzyılın başında taımıınen harap olmadan önce şehirele 63 yere su verireli ve debisi 4 1 l  nıasunı (2(iO metreküp/gün) idi . 
Bkz. Çeçen, �.25-27. 
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oluşan Halkalı ana suyolu şebekesine dahildir. n 

Belgeler şeh i r  içi i sale hatlarının lağım (galeri) ve kanavat denen yeraltı kanal şebekesiyle: künklerle 
ve genell ikle kurşun borutarla yapıldığını kaydetmektedir .  Bu konuyla ilgil i olarak ta çömlekci ve künkci 
ustalarından da bahsedilmektedir .  

Su ve su yollarının toplandığı lağımlar belgelerde bel i rti lmiştir: 

Ana, 
Ayasafya-i kebir suyı. 
Ceneviz. 
Çukurçeşıne (Laleli). 
Güzelcekemer suyı (Cebeci köyü), 
İbralıiın Hanzade suyı (Ayvad). 
Kırkçeşme suyı. 
M<l 'zül kemeri. 

Mesih Paşa suyı, 
Sultan Ahmed caıni · i  suyı. 
Sultan Bayezid suyı. 
Sultan Süleyman suyı. 
Süleyınfıniyye suyı .  
TahtakaJ ·a. 
Taş14 (Cebeci köyü). 

Su yolları Süleyman) ve Ceneviz lağmı olarak iki k ısımdır .Birinci kısmı Sultan Süleyman'ın l 525 'de 
kurdurduğu büyük kemerler ve eserler i le zenginleştiği suyollarıdır . Bunlar da, çeşitli kollam'la birl ikte Avvad 
ve Belgrad yönlerinden gelen ve Cebeci köyü hİzasındaki Güzelcekemer'e kadar uzanan �e altı saate );akın  
uzunluğu olan kısımdır. İk incisi yani Ceneviz !ağını denen eski kısmı Cebeci köyünden İstanbul'a su isale eden 
eski yoldur ." 

Bu  suyollarını besleyen dereler ve bulundukları mahaller de şu şek ilde kaydedilmişt ir: 

Ağa (Cebeci kö�·ii ) .  
Arahacıağlı ınandırası (Bahçeköy). 
Ay,·ad (Haslar). 
Bakrac (Ayvadlı. Burgaz). 
Cimri (Müderris köyü), 
Domuz (Belgrad). 
Eriklidere (Petnalıor). 
Fındıklıdere (Köınürcü Belgrad). 
Furun (Cebeci köyü) .  
İbrcllıi ın Paşa (Cebeci köyü). 
Km·ak (Haslar). 
Kavaklıdere (Köınürcü Belgrad). 
Kaya Sultan (Haslar). 
Kemerdere (Kadı Yakupltı köyü). 

Kızılcık (Köınürcü Belgrad) .  
Kiraslıdere (Haslar). 
Koyun (Küçükköy). 
Koyun (Müderris köyü). 
Kulübe(?) (Burgaz), 
Kumlık (Küçükköy). 
Nasüh Beğ (Terkos). 
Nasüh Paşa (Uzuncaovabaşı ) .  
Ortadere (Haslar). 
Saya (Cebeci köyü). 
Söğütlidere (Çavuş kö)ii). 
Şahin (Cebeci köyü). 
Validc (Terkos). 
Yavlı (Köınürcü Bclgrad). 

Bendler, Havıızlar, kemerler, ıskaralar, seddler, ınaksemlcr, kubbeler, savaklar bacalar, su hazineleri 
önemli su tesislerindendir. Bu ciltte geçen bendler şunlardır: 

1: 1 550- ·1 557 vılları arasında yapılıııı Süleymaniye külliyesine ve Şehzade �:aıniine gerekli suvu sağlamak ıyin Kanuni Sultan 
Sükvıııan'ııı vakti olarak yaptırılınıştır. Bu tesisten yine Kanuni'nin vakti olan 24 l(t:şıııeyle birlikte l(t:şitli hina ve 
ı;eşındı.:rı.: de su vı.:ri lir. Haslar bölgesinden gdı.:n Ayınıh k�ılu Mahmudiyenin günı.:yindı.:ki hir kavııakdaıı başlayarak 
kuzı.:vdı.: Bendeniçe (Uzunova) deresini Ma'zul kemerinin üzerinden gı.:çer. Doğııya yönden isalı.: hattı Atışalanı'da kalan 
eski Müderris kövüııdeki ( Metris çiftliği) kemerden ve daha soııra irili ulaklı birçok kı.:ını.:rdt:n geyı.:r. Kuzeyden gdt:n 
diğt:r kol olan Çınarlı kolu ayııı adı taşıyan bugünkü 1-lahipler dt:ııen yerdeki kaymıkdan çıkanık Cı.:he�:iköyün 750 ın. 
güneybatısından itibaren birçok kemer ve Taşlağımdıın ve 1 790 yılında yapılan Ali  Paşa kemerinden gt:ı;erek A�'Pah kolu 
ile Çiçoz ç illliğinde (Taşlıuırla) hirleştikten soııra Euiıııekııpı'nın 200 ın. kadar güneyinden Suriçine girı.:r. Fatih 
ı.:amiinin avlusunu ve Bozdoğan kemerini geçerek Sült:yımıııiyı.: külliwsinı.: ulaşır. Sült:yıııiiniyye suyoluııun toplam 
uzunluğu 52 kııı .dir. Bkz. Çeyı.:n, s.27-32. 

0 Osman Nuri Ergin, s. 1 35-1 37: Galih Ata, s. 1 54- 1 55: Çeyen, s. 26. 
,_, Sultiln Süleyımln Taş !ağını olarak ta gı.:çer. 
15 ihrahim Edheın h. Said. " istanbul suyollarıyla hendierini n ve ınehiini-i ınütdcrri · a-i sairesinin hulilsa-i alıveli-i türihivvı.: ve 

hilzırası ", İswnlml Su Kiilliyatı, .\"lll. Vakıf Su Ta/ıli/leri, 1 9  ve 20. l'iizyılda İsian/mi Sulan içinde. s. 47. 
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Kırkçeşıne. Sultan Mahmud (Bahçeköy). 
Mihrişah Valide Sultan (Bahçeköy). 

Suyolları üzerinde pulunan ve suyolcu dilinde kumluk denen suların toplandığı havuzlar şunlardır: 

Ayva d, 
Balıklı (Cebeci köyü), 
Başhavz (Burgaz). 
Çeşıne (Küçükköy), 

Çifte (Orta Belgrad). 
Kiraslı (Haslar) .  
Kırkçeşme, 
Valide (Keınerburgaz). 

Çiftehavuz, Başhavuz ve Ayvad" ve Kirazlı ve Kurt kemeri ve Bakracdere ve Ortadere havuzları 
Kırkçeşme suyunun güzergahı üzerinde bulunmaktadırlar. Bunların en önemlisi Başhavuz'dur. Her kolun 
suları ayrı ayrı kendi havuzlarında süzüldükden sonra toptan bu havuzda b irleşir ve burada son defa 
temizlenerek doğnıca İstanbul'a akar ve ınaksemlere girer. Balıkhhavuz ise güzergah üzerinde ve suyun 
süzülmesine mahsus olmayup kaynak suları temiz bir şekilde toplamak için güzergah dışmda tesis 
olunmuştur. r 

Cebeci köyii civarında olduğu tahmin edilen Iskara-i atik ve cedid ile Kadı Yakublı seddi (Haslar) 
belgelerde zikredilmektedir. Asimda ıskara tabirinden, suyolcu ıstılahmda. sularm süzülmesine mahsus resisat 
anlaşılıyor ise de bunlar suyu şişirip mecraya sokup akıtnıak üzre derderin içlerine ve uygun yerlerine ve giriş 
mecraları önüne yapılmış duvarlar olup gerçekte bunlara sedd (veya südde) demek daha doğrudur. '·' Nitekim 
bazı belgelerde de ıskara bu anlamda kul lanılnıaktaydı .  

Suların geçtiği kemerler ise şunlardır: 

Akyar. •• 
Atb<lZ<irı. 
BalıkiL 
Bozdoğa n, 
Çaşnigir. 
Çorbacı. 
Güzelce (Ccbeci kö)ii), 
Kara. 

Kiraslıhavz, 
Kırk. 
Kumluk (Küçükköy). 
Küçük (Uzuncaova), 
Molova veya Maviova (Cebeci köyü), 
Orta. 
Sultan Süleynüin suyı. 
Uskumrı. 

Bu kemerlerlerden Balıklı, Güzelcekemer (Cebeci köyü), Koğukkemer, Molova veya Maviova 
kemeri, Paşa kemeri ve Uzunkemer Kırkçeşme tesisleri üzerindedir.1" 

Elinizdeki ciltte dere ve suyollarınm üzerinde bulunan Subaşı gibi, köprü(cisr)lerden sözedilmektedir. 

Bizans zamanından kalan ve Cebeciköyü civarından gelen eski suyolu (Ceneviz !ağını )  Kanuni 
Sultan Süleyman'ın yaptırdığı yol ile Güzelcekemer'de birleşir. Başka bir  deyişle Güzelcekemer üç suyolunun 
birleştiği mahaldir. B iri Başhavuz'dan gelen yol :  ikincisi Cebeciköyü'nden gelen yol: üçüncüsü İstanbul 
yöı)ünden gelen yol. Petnahor ve Burgaz köyleri arasındaki Uzuncakemer gibi bu Güzelcekemer de Kanuni 
Sultan Süleyman zamanında inşa edi lmiştir. Bizans imparatonı Andronikos zaınanmdan kalan Kovukkemer ile 
Kanuni'nin bu Uzunca ve Güzelcekemer'leri Belgrad bendierini ası l  Kırkçcşme suyollarına ulaştıran mecra 
üzerinde tarihi ve en güzel üç  eseri teşki l ederler.>' 

16 Bugün Ayvad bendi dediğimiz hend Sultihı lll. Mustata zamanında inşa edilmiş olan Evhadüddin bendidir (Evhadüddin-Evlwd
Ayvad). Evhadüddin deresi üzerinde ve yine o isim ilc anılan konıluk içcrisindedir: Bu mevki Kanuni Sultün Süleyınaı� 
devrinde ıskaralar üzerine al ııunış olan Bakrac ve Orta ck:rclerin bir saatlik ınesate kadar yukarısına gdir. Eknd on altı 
arşm yüksekliğindedir. Galih Ata, s. 1 50. 

, .  ihrahim Edhcın h. Said, s. 46-47. 
'' İbrahim Eelhem h. Said, s. 47. 
19 Bu hdgdcrde Akyar kemeri viielisinden bahsedil iyor. 
1" Çeçen, s.40-4 1 . 
n Galih Ala, s. 1 5 1 .  
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Su dağıtım tesis lerine kubbe denir .  Bu öneml i  tesisler de belgelerde zikredi lınektedir :  

Ayasofya. 
Azebler ( Haydar Paşa). 
Haydar Paşa. 

K ı  rkçeşıne. 
Sııl !fı n  S üleyımlıı ( Ruınel i hisarı ) . laksiın. 

Maksenı ler de ana su dağıtımı kubbelerindendi r .  Büyükli.L küçüklü yedi sekiz tan edir .  En öneml i leri 
Eğrikapı maksenıi veya taksimi ile Eyüp'te İ s lambey mahal lesi 'ndeki Yenikubbe'di r }1 

Kırkçeşıne isale !ağını (galeri) Güzelcekemer'den ve 23 i ri l i  tifakl ı  kemerden geçtikten sonra ana 
dağıtı nı kubbesi olan Eğrikapı maksemine gel i r -'' Buna Eğrikap ı savağı2' da deni r  ve bu belgelerde çok 
zikredilmek1:edi r. 

Makscnılere taksim de deni l i r .  B u  ci ltte bel i rti len maksenı, Val iele Sultan makscıni ,  taksim de 
Beğoğlı takslmidi r .  B unun yanında taksim kubbesi ile taksinı-i hüınayGndan bahsedi lmektedir . 

Suların geçtiği meslekler şunlardır :  

Ahmed Keılıudil suyı.  
Azebler. 
Bakırkaptı ( S ul ta nahmet). 
Çukurçeşıne ( Lalel i ) .  
Defterdilr Osın il n  Efe ndi suyı ,  
Ebü sa -id Efendizade suyı. 
Halkalı suv ı ana.  
Horhorçeşnıe ( Aksa ray ). 
Hüsey i n  Paşa suyı, 

İbn1hiın Hfııızfıde suyı.  
K ırkçeşıne su)tı . 
Küçük Ç ı nar l ı  suyı .  
Malımüd Paşa suyı .  
Mesih Paşa suyı. 
s·ü lcyııı il n  Ağa suyı, 
Sii leyım1 n Ağa suyı.şfıdırv:ln .  
Taş nerdüb:l n  (Ortaköy). 
Yatakbaşi. 

Meslek yerine galat olarak maslak ta denmektedir, Ç iftemaslak (Hocapaşa) ve Deriıunaslak gibi .  

Su ter<lzilcri de öneml i  su tesislerindendir . Bunlar bi leşik kaplar i lkesine göre çalışan basınç 

" Eğrikapı makseıııi Kırkçqme sularııım son merhalesi olup sul-ar hu noktadan istanbul �dıri.ıı.: .dağıtı lır. Kent iç inde ha�lıea üç 
nıııkseııı o lup bunlardan hiris i  Yedikule kolu üzerindeki Yenihağçe taksimillir. Bu ımıksem Aksanıv w eiviirına kadar 
olan veriere ve ı,:e:;;i t l i  vakıtlara su verlliği gibi artan suyu lla Yelliktık eihetine iselle eller. ikiııeisi Hıtilı dlmii ı: iviirında 
ve Destgalıcılar'da bulunan ve Kırkçeşıııe denilen ıııaksemll ir. Bu taksimin giirevi Tahtakale ve Ç ukurçeşnıe cihetleriııe 
ve Yenidimi'ye kadar olan yerlere ve çeşitli vakı llara su vermek ve artan suvu da Avasol\'a taksimine isılle  etmektir. 
Üçüncüsü A�'asol\'a taksiınillir ki Kırkı,:e�me suyunun son ınaksemidir. Burallan �ehrin ishak Pa�a ciheliııe ve sithile 
kadar olan yerlerine ve Topkapı sanıvı i le Büh-ı ıll l  ve Darhhüne-i üııı i rı;: ve Mekteh-i Tıhbıyye-i !;)<lhüııe'vı;: su veri l ir ve 
kış mevsiminde de suyun fazlası Yerehat<ııı sarıııc ına akıtı  ! ır. Bkz. ihrahim Edhem h. Saill. s. 47. 

ı.ı Anagalerinin (Aııalağın ) debisi lülelerle ü lı,:ülerek b i ri Haseki ve Yed ikule semtlerini besleven Sul ukul� ınaksenıiiıe, diğeri 
l:lozdoğan kemerinin altıııllaki ·rezgahı,:ılar ımıkscın in.:: giller. l l uradmı ayrı lan bir lağıın (galeri ) Tahtakak\·e gider, 
diğeri (iellikpa�a üzerinllen Ayasol\'a ıııakseın i ııcle son bulur. Bkz.. <,:eçen , s.4 1 -42.  

1 '  Bdgrad bendinin suvu valnız lstanhul semtine cari olup · Eğrikapı haricinde "Savaklar" denen ınakseıııden istanbul'un yüks.::k 
olmayan ıııahallelerindeki çeşıııdere taksim olunur. Bb . . Abdurnılııııan Şeref, " istanhul'lla su muzayakası 1 1 7'J senesine 
aid b irkaç wsika".  İsian/ml Su 1\iiWvall. X lll. Vak1{ su lah/i/leri. 19 ve 20 yı'iZydda İstanbul sulan. İsi. 21i00 içinde'. 
s . l 1 7  

lstanhul'a giren sular iki k ısı ııı olup biri Kırkçqme lleni len heml suları diğeri Halkalı tahir olumır kaynak sularıdır. Kırkçe�ıııe 
suları için 22. Halkal ı. l.k�·oğlu ve Boğaziı,:i , Üsküllar'a ı.:ari k<ıvııak ve Beyoğl u'na cari Taksiııı denilen h.::nd suvu lla dah il 
olmak üzre Yı hizmet ol u�tunılınuştur. Her bir h i zın.:tin bir suyokusu olup hazı ları nın hizmetleri çok olduğundan 
vanlannlla hir veva ik i  suyolcu kalüısı vardır. Kırkı;qıne suyu Lvüp. Yı.:nikubhe'den arazinin oluşumuna göre llolaşarak 
Eğrikapı'da Sanıklar kuhhesine kallar gelir. Buradan Kırkı,:qıııe'll.: Destgfıhcı lar taksim maha l lin.:: ve oradan lla Ayaso!Ya 
mevdaııınllaki son taksim ımıhall ine gelir. Yeı ı ikubhe'lleıı Eyyüh ve civarı hayratıııa aid su ayrı ldıktan sonra Eğrikapı 
taksim malıa l l ine yakın bir malıaldeki ıııaslakdan Zal Malımüd Paşa ve Ayransaıw,: ı.:ihetlerine tdi·ik yı;: isıi le ol ııııur. 
Eğrikapı taksiminden ayrılan Yedikule suyu Ellirııekapı'vı delıııe ııı.::crü i le geçerek Sul ukule, Yeıı ihahçe, Şdıremiıı i , 
Taşkasap, Haseki hastalıiiııesi i le Cemıhpa�a hastahclnesi alt tarananndan Suluıııanastır'a kadar sal ımı ınecrii i le gidip 
orallan küıık ile Yellikule'ye kallar cari v.: güzergıllılarındaki hayrata su iselle eder. Nılzım. s. 170, 1 9 1  

· 
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ayarlayıcı tesislerdir .  Belgelere göre bazı su terazileri ve bulundukları mahal ler şöyledir : 

Ana. 
Arslan. 
Rlıın ınaşatlığı. 

Scınınürkaş (Fener). 
su (Acıhaıııaın). 
su (Ayaso(ya), 

Belgelerde su toplama havzalarında bulunan köyler büyük yer tutmaktadır: 

A�'ıııııı ( Haslar). 

Ayvıul ( Haslar). 
Bıiğçc (Haslar). 
Bıiğçc-i Bclg.-ııd (Haslar). 
Belgı·ıul (Haslar). 
Bulgu.-lı (Üskiidar). 
Bu.-gos (Haslar). Ccbcci ( Haslar), Çıl\'Uş (Haslar). Çiftchıwz (Terkos), 
EvıısıHı (Haslar). Gü.-ci (Tokat). 

l<iidi Ya'lu!hl ı  (Haslar). 
Kara Ahın cıl l i  (Terkos).  
Kcnıcrhu rgos (Haslar), 
Kiinıiirci Bclgnıd (Haslar). 
Küçiikkiiy (Haslar), 
M iidcrris (Haslar). 

. O rta Bclgrad (Haslaı"). 
Oı·tal.:iiy (Beşiktaş. Galata). 
Petnahor (Haslar). 
Pi riııçci (Haslar). 
Topcılar (Haslar). 
Topcılar ( Eyüp). 

XIX 

Yine suların toplama bölgelerinde yer alan tarlalar, çayırlar ve bulundukları nıahaller ise şunlardır: 

Tarlalar: 

Akyar ( Haslar). 
Andonaki (Haslar). 
Di ınitraki (Haslar). 
Mehıned Ağa (Haslar). 

Çayırlar : 

Beğlik (Ayapa). 
Beııliz<lde Alımed Efendi (Büyük Çaınlıca). 

Pav l i  (Haslar). 
Petro (Terkos). 
Yorgi (Haslar). 

Sırıklı (Küçükköy). 

Suların civarındaki çiftlik olarak Levend çiftliği (Galata)/5 zikredilınektedir. 

Belgelerde bir  vesileyle İstanbul bostanlarından ve bahçelerinden bahsedi lmektedir .  Bunlar Bayram 
Paşa, bostanlarıyla Kirasl ıbağçedir. 

Su tesislerinin korunmasında etratlarının ağaçlı o lmalarının büyük önemi vardır .  Bugün d� 
Bendler'de bunu görüyoruz. Belgelerde geçen Çiftehavz korusu (Orta Belgrad) aynı i ş levi görmüş qlmalıdır. 

Özel l ikle Haslar dediğimiz İstanbul'un Trakya kısmındaki su havzalarında bulunan çeşitli yerleri 

beli rtmek gerekmektedir :  

Akbayır. 
Akyar kemeri vadisi. 
Arabacıoğlı ınandırası ( Balıçeköy). 
Ayazına. 
Ayazyolı. 
Bayıraltı (Haslar). 
Beşkaraağaç ( Miiderris köyü). 

Iskaraaltı ( Küçükköy). 
Iskarabaşı (Cebeci köyü). 
Kadi Ya·ktıbl ı seddi ( H�ıslar), 
Karaağaç, 
Karl ıkbayı rı 
Katı rcıyalı (Hasl:-ır). 
Kaya lar (Ruınel ilıisarı), 

ı.• Levt:ııt çitlliğiııdt:ıı Galatasaraya gdt:n isa k hattı XV. Yüzyılda Il. Bayt:zid taralindan yaptırılınıştı. Bkz. Çt:ı,:t:ıL 46.  
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Büyükçınar (Haslar). 
Çeşınebaşı, 
Çiftalan yolı. 
Çınarlıçeşıne (Terkos), 
Çukurçeşıne (Topçular), 
Deliklikaya (Cebeci köyü), 
Deliklitaş (Küçükköy).  
Derbend (Haslar). 
Derbend yolı. 
Derebaşı. 
Derinınasla k. 
Dikilitaş (Küçükköy), 

Emirler depesi (Haslar) ,  
Fındıklık (Burgaz). 
Hasb<iğçe. 

İSTANBUL ŞER'İYYE SİCİLLERİ/ MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

Kemeralt ı. 
Kemerler (Haslar), 
Koyun geçidi, 
Küçükçınar (Haslar). 
Ortahayır (Küçükköy). 
Palanga. 
Sedbaşı (Küçükköy). 
Sırıkcılar. 
Sultan Bayezid yayiağı (Petnahor). 
Taşkarlık. 
T ozkoparan, 
Uzuncaovabaşı veya Uzuncaabadbaşı (Cebeci. 
Terkos), 
Uzuntarla (Orta Belgrad), 
Yeldeğirmeni (Ayapa), 
Çakaldağı (Üsküdar), 

Suların akıtıldığı ve bir kısmı da bulundukları yere ismini veren çeşmeler ise şunlardır :  

Abdi Ağa. 
Ak, 
Alaca (Laleli). 
Bostanbaşı. 
Cüce, 
Çatal. 
Çifte. 
Çınarlı (Terkos). 
Çukurçeşıne (Laleli) 
Çukurçeşıne (Topçular). 
Günleıne(?). 
Hacı Kadın (Saınatya).  

Horhorçeşıne 
Kadi çeşınesi, 
Kapançeşıne, 
K ırkçeşıne, 

Küçük Çınarlıçeşıne 
Mehmed Paşa çeşınesi. 
Qrtaçeşme (Terkos). 
Sinan Paşa (Cebeci köyü), 
Soi,rı.ıkçeşme (Ayaso(va). 
Sultan Süleyman. 
Tophanelizade. 

Suların akıtıldığı sebiller arasında da Hasan Paşa (Vezneciler) ve İbrahim Paşa (Hocapaşa) sebilleri 
önemlidir. 

Yine suların akıtıldığı veya mahal tanımlamasında kullanı lan hamamlar şunlardır: 

Aksaray. 
Alaca (Kazancılar). 
Azebler, 
Bekteınanoğlı (Saınatya), 
İbrahim Paşa (Saraçhanebaşı),  

Mirahfır. 
Nişancı Paşa-yı Atik, 
Sofılar. 
Yeni. 

Yine belgelerde özell ikle ınalmilerin tanımlanması ve su isalesi vesi leleriyle İstanbul camilerinden, 
mescidlerinden, Dizdariyye (Peykhane) ınedresesinden, çeşitli tekkelerden, Vel iyüddin Canıilah Efendi 
kitabhanesinden, Yüsuf Paşa mektebinden, S inan Paşa türbesinden ve Sultan Süleyman cami ' i  şadırvanından 
ve Fransız, Rum kilisesi gibi kil iselerinden, Rum ınaşatlığından bahsedilmektedir. 

Camiler:Atik Ali Paşa (Divanyolu), 

Ayasafya-i kebir. 
Canfeda Hatün (Karagümrük). 
Cerrah Mehıned Paşa 
Cerrah Paşa, 
Davfıd Paşa, ı Ebu'l-feth Sultan Mehıned. 

Murild Paşa ( Aksaray), 
Nişancı Paşa, 
Selimiyye cami· i  
Sultan Ahmed, 
Sultan Bavezld suvı . ı Sultan Bayezld. 

. 
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Hike Paşa. 
İshak Paşa (Ahırkapı),  
Kıl ıç  Ali Paşa, 
Malımüd Ağa (Ayaso(ya), 
Malımüd Paşa. 

Mescidler: 

Alaca. 
Kanlı (Sultanahmet), 
Kiraslı  (Haslar). 

Tekke, zaviye ve hankahlar: 

Aydınoğlı (Deınirkapı. Hocapaşa), 
Bal çık. 
Çaylak (Nurosınaniye), 

Sultan Mahmfıd. 
Sultan Selim, 
Süleymaniyye, 
Şehzade, 
Üskübi (Unkapanı) .  

Na· ı ı ı  (Acıınaslak, Hocapaşa), 
Nerdübanlı, 

NCıreddin Cerrahi (Karagümrük). 
Sivasi (Sultanseliın). 

Belgelerde kasaba, nahiyc gibi isimlerle anılan İstanbul 'un çeşitl i semtleri zikred i lmektedir. 

Aksaray. 
Altımerıner, 
Atbaz<lrı, 
Atıneydanı, 
Avretbazarı (Davutpaşa), 
Ayazına. 
Bal::ıt. 
Bayram Paşa. 
Beğoğlı (Galata). 
Beşiktaş, 
Bitbaz<lrı. 
Boğaziçi, 
Büyük Karaman. 
Çeharşenbih b<lzarı. 
Çınaraltı (Defterdar: Eyüp), 
Çırçır. 
Çömlekçiler (Eyüp). 
Davüd Paşa. 
Defterdar bunu (Ortaköy, Galata), 
Defterd<lr. 
Depebaşı (Unkapanı), 
Destereciler (Beyazıt). 
Destgahcılar. 
Dibek (Ayvansaray, Balat) ,  
Dikilitaş (Divanyolu), 
Divanyolı . 
Dörtyol ağzı (Beyoğlu). 
Dörtyolağzı (Defterdar, Eyüp) .  
Eski Mengene ( Demirkapı) ,  
Eyyüb, 
Fener. 
Galata 
Gedik Paşa. 
Ha seki, 
Hasköy. 
Haydar Paşa. 
Irgadbazarı. 

Kemerbaşı ( Atpazarı), 
Koca Mustafa Paşa. 
Koska. 
Küçük Ayasofya, 
Küçük M ustaffi Paşa, 
Küçükbazclr, 
Laleli. 
Langa. 
Otakcılar (Eyüp). 
Ögünciler (Edirnekapı), 
Pey k hane. 
Rümilihisarı (İstinye). 
Sadefciler, 
Sakızağacı (Sultanseliın), 
Salınatoınnık. 
Saınatya. 
Sandıkcılar ( Divanyolu). 
Sarıgez. 
Seliıniyye 
Sepetciler, 
Semkhanebaşı. 
Südlice (Hasköy), 
Şehremini, 
Şehzadebaşı, 
Şeyh Ebu'l-veffi, 
Ta ·nınhane, 
Tahınis, 
Tahta ' 1 -kat ·a, 
Tarlabaşı, 
Taşkassab, 
Tavşantaşı(Kuınkapı). 
Timurcılar (Büyük Karaman), 
Timurkapu (Hocapaşa). 
Uzunçarşfı, 
Uzunkulle. 
Üsküdar. 
Vezneciler, 

XXI 
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istinve. 
Karagümrük. 
Karlıkbayırı. 
Kasım Paşa, 
Kazgancılarbaşı (Mahmutpaşa. Beyazı t) .  
Kemerall ı .  

iSTANBUL ŞER' İYYE SİCİLLERİI MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

Yeınenici ler (Beyazıt) ,  
Yeniköy. 
Yenimahal le. 
Yerebala n. 
Zenci'rlikuyu (Çarşamba. Karagümrük). 

Belgelerde bulundukları mahalle isimlerini veren ve semt adı olan çeşitli yapı lar veya bunların 
salı ipleri zikredi lmektedir. 

Atik odalar, 
Boğazkesen hisJrı, 
Ç if1esarav. 
Eskiodalar (Şehzadebaşı),  
Kapal ıfırın (Cağaloğlu). 
Kapan-ı dakik 
Lütfi Paşa (Yenibahçe) 
Parmakkap u. 
Soğukçeşıne (Ayasofya),  

Sultan Ahmed. 
Taşlağın (Küçükköy), 
Taşmekteb (Eyüp). 
Taşodalar. 
Tat l ı  kuyu, 
Yeniodalar. 
Zeııci'rli kuyu (Çarşamba. Karagümrük). 
Zencirtİ kuyu (Koska). 

Suların akıtıldığı veya mahal tan ımlamasında kul lanılan mahalleler ve bunların bu lundukları semtler 
şunlardı r : 

Alıdul lah Ağa ( Aksaray). 
Accm Ağa (Paşakapısı).  
Accm H asan A ğa (Ayasofya). 
Aldı ı)' ık  (Ahırkapı .  Sulta na hmet), 
Alem Beğ ( Aksaray), 
A�ık P a�a (Cibali) .  
Azchler (Haydar Paşa, Unkapanı),  
Baha H ayd ar-ı Nal.:şi hcndi (Eyüp), 
Baldalı Kem al (Langa). 

Balahan Ağa (Kırkdörlkapısı) .  
Bati Paşa ( Kumkapı) .  
Bayczid-i Ccdid (Davutpaşa). 
Bcrckctzüde (Galata). 
Bıçakcı Fcrhüd (Eyüp), 
Bodrum (Koska).  
Caıncı .  

Cüın i '-i kchiı· (Eyüp), 
Cezcri Kasım Paşa ( Eyüp),  
Cczcri Kasım Paşa (Kapalıfırın, Cağaloğlu), 
Çakı r Ağa (La leli .  Aksaray), 
Çclclı ioğlı (Aiacahaınam, Mahımıtpaşa, Uzunçarşı). 
Çcrüğ'i H amza (Sultanselim), 
Çılmkcı Kcın;ll  (Sarıgüzel),  
Çı rakçı  H asan (Sa ınat-ya).  
D üvil tl Paşa (Haseki) ,  
D üvfı d Paşa (Haseki. Alt ıınerıner), 
D ayc H ütfın (Deınirkapı),  
Dehhüğ Yfınus (Sultansel i ın), 
Dcr·viş Ali (Mehmed Ağa. Çarşamba. Karagümrük), 
Dizdüriy)'C (Peykhane). 
Dülgerzade (Saraçhanebaşı) .  
Eldnzıldc (Hocapaşa), 
E min Bcğ (Beyazıt).  

İınılın Ali (Nallıınescid, Acıınaslak. Hocapaşa). 
Kahasal.:al ( Sultanahmet). 
Kadiaskeı·. 

Kalendcı·hılne ( Şehzadebaşı) .  
Kapuağası .  

Karabaş (Balat),  
Kasım Çılvfış (Eyüp), 
Kassılh Tiınurhan, 
K:ltih Musl ih iddin (Sincldimcscid) (Cerrahpaşa. 
Aksaray). 
Kıltilı S i n:ln, 

Katih Şcınscdlfın (Süleyımuıiye). 
Keın:IJ Paşa ( Kırkdörtkapısı.  Eskiodalar). 
Kcthud:l H ıltfın (Karagümrük). 
M olla H üsrev (Ciba li) ,  
Kıztaşı (Laleli).  
Koğacı Dcdc ( Aksaray), 
Kü rl.:c iha�ı (Davutpaşa),  
M ağnisalı Mehmcd Paşa (Atpazarı), 
M i ' ın;lr  Hayrcddin. 

M i ' m :l r  S i ıııln ( Süleymaniye). 
M i ' ın a r  Sinılıı-ı Atil< (Nişancı), 
Molla Fenü ri (Çatalçeşnıe), 
Muhsinc H atfın (İh nlhiın Pa�a) (Kumkapı), 
Muhtcsih Karagiiz (Sanıçhane. Şehzade), 
Mustaf:l Bcğ (Fatih), 
N a' l l ı ıncscid (Acıınaslak. Hoca paşa) ,  
N ahl hcnd (Sultanahmet), 
Nişılncı M ustafa Paşa-yı Atil.: (Kumkapı), 
N işancı Paşa (Kumkapı) ,  
Paşmal.:cı Şücıl'cddin (Baltal imanı,  Rumelihisarı). 
Pcnaniyc('!) (Yeniköy), 
P i ri ııcci  S i n:lıı (Fatih), 
Sarı B ayczid (Vefa. Süleymaniye), 
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Esl.:i imaret 
Fenayi (Davutpaşa). 
Fiı·uz Ağıı (Saraçlıanebaşı) .  
Giingiirmez (Sultanahmet), 
Hı1ce Ali (Eğrikapı). 

H ı1ce Hıımzıı (Süleymaniye). 
H ace Paşa. 
H ıu·accı Kara Mehmet! Beğ (Unkapanı) .  
H aydar Paşa, 
Haydarhı1ne. 
Hohyı1ı· (Hocapaşa). Üçleı· (Sultanahmet) .  
Hohyar (Hocapaşa). 
Hüseyin Ağa (Küçük Ayasofya. Kadırga).  
İlu-ahiın Paşa (Muhsine Hı1tun) (Kumkapı ) .  

Set'eril.:oz (Cibali). 
Sekhı1nhaşi. 
Silahi Mehıned Bej! (Eyüp). 
Sinı1n Ağa. 
Sineldimescid (Kıitih Muslihiddin) (Cerrahpaşa. 
Davuıpaşa. Aksaray) .  
Sofılar (Etmeydanı ). 
Soğıın Ağa (Beyazıt). 
Şı1h Sultı1n (Eyüp). 
Şehsuvıii· Beğ ( Kadırga), 
Tahtanıinı1ı·e (Fener). 
Tıikiyecihaşı (Eyüp). 
Üskiihi (Cibali). 
Yahya Kethudıi (Kasımpaşa), 
Yıivedud (Hıulice Sultıin) (Defterdar. Eyüp). 

XXI H 

Yine Kenisa, Toprak (Sultanahmet, Ayasofya). Vem�dik adlı sokakların adı geçmekte, F i l  
yokuşından bahsedilmektedir: 

Belgelerde Cebehane -i amire, Darbhane-i amire, Humbarahane-i amire, Matbah-ı amire, Tersane-i 
amire, Tiımırhane-i amire, Tophane-i amire gibi kamu kurumlarından bahsedilmektedir. 

Bir kısmı bulundukları mahal le isimlerini veren İstanbul fırınları arasında şunlar da vardır. 

Çakıl U). 
fodula. 

hcl s 
Kapalıfırın (Cağaloğlu). 

Belgelerde yıne bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren [stanbul hanlarından 
bahsedilmektedir. 

Ka di. 
Nasfılı Ağa. 

Pertcv Paşa (Uzunçarşı ). 

Yine belgelerde bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini  veren istanbul iskeleleri zikredi lmektedir: 

Çöplük. 
Dilvfıd Paşa. 

Koyun (Müderris köyü) 

Yine bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren istanbul mevdanları şunlardır: 

Atıneydil nı. Etıneydanı (Aksaray).  
Clindi ıneydilnı (Küçük Ayasofya, Kadırga). Çörekci ıneydaıu (Fener. Unkapanı ). 

Yine belgelerde çoğu bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul kapıları zikredilmektedir: 

Ahürkapu, 
Ayvı:lnhisar. 
Ayvansarily, 
Bilğçekapusı. 
Balat, 
Cebe Ali. 
Çatladıkapu. 
Edirnekapusı. 
Eğrikapu, 

Fener. 
Kırkdört 
Kuınkapu, 
Langa Yenikapusı, 
On üç-sı. 
Parınakkapu, 
Paşakapusı. 
Tiımırkapu (Hocapaşa). 
Topkapusı 
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Baltal imanı ( İ stinye), Kadırga l imanı gibi b i r  kısmı bulundukları mahalle is imlerini veren istanbul 
l imanlarından bahsedi lmektedir .  

Yine belgelerde İ stanbul sarayları zikredilmektedir: 

Cığalzade (Kapal ıfırın) .  
Fransız (Beyoğlu) .  

Hafız A hmed Paşa. 

Yine bir kısmı bulundukları mahal le is imlerini veren Destgahcılar, iksi rci ler sukı (Büyük Karanian) ,  
Tavukcılar, Uzunçarşii gibi İstanbul  çarşıları (sük)ndan bahsedi lmektedir. 

Ebu ' l-vefa. 
Eğeciler (Bayezit). 

Toprak ( Ayaso(va). 

Belgelerde, Balkapanı (Tahtakale), Kapan-ı daki"k (Unkapanı )  gibi i stanbul 'un öneml i  verlerini 
bu lmak kabildir .  

Belgelerde belirti len görevl i  ve esnaf arasında Darbhane-i amire sarrafı, Tophane-i amire 
sikkezenbaşı ,  Endenln-ı hümayfın peşkir ağası da zikredilmektedir. 

Yine belgelerde suların bağlandığı İ stanbu l  konakları i le Hazinedarbaşı A ll Ağa, Yusuf Ağa ve 
Tahtarevancıbaşı All Ağa hanelerinden, Salim Efendi sahilhanesi gibi sahilhanelerden. İ shak Efendi yal ısından 
bahsedilmektedir. 

Belgelerde Hazine-i amire. Humbarahane-i amire, Tersane-i amire, Timurhane-i amire, Tophane-i 
amire gibi kamu kurumlarından ve Başmuhasebe, Cizye muhasebesi, Rfıznamçe-i evvel, kalemleri gibi maliye 
bürolarından bahsedilmektedir .  

Bunlardan başka, Darbhane-i amıre, Peykhane, Serrachane. Yağhane gibi  büyük işyerleri, 
Fincancı lar mahzenleri ve yoğurtcı lar karhanesi gibi atelyeler zikredi lmektedir .  

Yayın Afetodu 
Belgenin asl ı ,  Osmanl ı  alfabesinden Latin alfabesine aktarılan transkripsiyon metni i le bir l ikte 

veri lmiştir .  
Dil aynen korımarak yazı Osmanl ı  alfabesinden Latin alfabesine aktar ı lmış, sadeleştirme 

yapı lmayarak belge ayrıca özetlenmiştir .  
Özet metin, ait olduğu transkripsiyon metninin üstünde ve ayrı yazı karakterindedir. Özet metnin 

baş tarafında yer alan rakanılar sırasıyla, Ma-i Leziz Defteri · nin numarasını, sayfa n umarasın ı  ve hüccet 
numarasını bel irtmektedir .  

Kitabın başına eserde yer alan ana ve alt konular tablosu, sonuna da ayrınt ı l ı  indeks konularak 
aranan bilgiye u laşmak kolaylaşt ır ı lmıştır .  

Osnıan lıca metnin yazımı s ırasındaki yanl ış  yazma, tekraren yazma, fazla yazma gibi  hatalar ise, 
transkripsiyon metninde düzelti lnıi şt ir .  Harf veya hece düşmesi şeklindeki hatalar metinde, köşel i  parantez 
(IJ) açı larak, bu parantezin iç inde tamamlanmıştır. Yanl ış  yazılan kelimeler i se, dipnotta doğrusu yazılarak 
düzelti l miştir. Tekrar veya fazladan yazılan kelimeler de dipnotta ayTıca bel irt i lmişti r. 

Hicrl tarihler, köşel i  parantez içerisinde Mi ladi tarihlere çevrilmiştir .  

Yaym hazırlama kumlu 
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36716812 Mcmi.mlı Alımed Ağa va�fina ait bir mcl.'iUra 

·'·uyulı, Melımetl /Jey ile amıe.,·i ve /ıammmm tasarru
.fiuula olan Yu.'itifAğa va�ji11a ait konağa bağlı bulun
cluğımu beya11 eden bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

J KenarnotuJ Tüfenkcibaşı esbak Mehmed Beğ Derbend 
yol ı  Terkos'dan 

D anı · I-hi lafeti '  1-aliyye Kostantıniyyetü' 1-mahmiyyeye ve 
mahall-i sairt:ye cereyan iden bi ' l-ci.imle su lanın kuylıdatı 
Haslar mahkemesi sici liatında mastür u mukayyed olup 
ma-i tezize dair senedat-ı şer'iyye kanavit [u] müsennatı
nun muhatazasiyçün mahkeme-i mezbüreden gayrı meha
kimde takrir ü tahrir ol ı ıunak ba fennan-ı ali ım:nınfı '  ol
dığı şürlıt-ı kadimeden olup fıma ba'd mi.itevelliler fazla-i 
vakf namıyla müceddeden su füruht itmeyeter ve kadimi 
füruht eylediikieri suları dahi ferağ u intikal zuhlırında hod 
be hod ferağ u intikal ol ınmayup ibtida vakf-ı mezblırun 
trt -asl kaç masura suyı vardur ve kendü çeşmesine ve ca
mi '  ve şadırvan ve hammama ne mikdar tahsis eylemişdür 
ve hakk-ı fazla var nııdur ma' rifet-i şer'le tebyin itmedük
ce alınup satı lınamak ve terağ u intikal itdüri lmemek hu
slısına ba hatt-ı hümayün irade-i şahane ta'al luk eyledi
ğine bim\en müceddeden nizama rabt ve i lm ü haberi i ' ta 
olman şürlıt-ı ecdide-i müstahsene-i mer' iyyeden oldığına 
mebni hala Hassa su nazırı tahrü' l -akran Mehım:d Emin 
Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi 
Mehmed Arif Ağa i ltimasıyla mahkeme-i mezblıreden 
Katib es-Seyyid Mustafa Edib Efendi ve rah-ı abilerden 
mevsüku · 1-kclinı Süleymaniyye serbölüği Hasan Ağa ve 
Osmanivve serbölüği Ahmed Ağa ile zikri iti ma-i lezizün 
ım:nba· ; �lup Havass-ı refı'a kazasına tab i '  Terkos nalli
vesinde Derbend vol ı  dimeğle ma·ruf nam mahatlde bin iki 
;,üz yiğirmi altı s�nesi Cumade'k\hire'nün on beşinci güni 
tarihiyle müverraha bir kıt'a istihkam hücceti nitıka oldığı 
üzre asrında Ayasofya mütcvell isi Mağıiisalı ci-Hicc Ah
med Ağa hayatında bin altmış iki senesi kendi milıyla 
ibir-ı müteferrika hafr ve tahtc· ı-arz lağm ü kanavit ile 
cem · ve hasıl olan suyın ı  hakk-ı mecri ta'yinle ol mevzı 'a 
karib Mesih Paşa suyı yolına ve andan Sultan Süleyman 
Han su yı yol ına bi izni · 1-mütevel li il hak ol ınan iki masura 
ma-i lezlzün mahal l-i nübu ' ı  ba·de ' l-keşf ve· ı-mu'ayene 
mevcud oldığı dilı-ı abilerlin ihbarlarıyla zahir ve nüma
vin oldukdan sonra ma-i leziz-i mezklır fazlasından olup 
;ıezaret-i hazret-i şeyhül islamide olan evkafdan merhum 
Yilide kethudası Yusuf Ağa nam sahibü ' l-hayrun vakfı 
ımısakkatatından mahmiyye-i mezb(ı rede Vezneci ler ba
şında Hasan Paşa sebili pişgahında vakı '  bir bab kebir ko
ııakdan müfrez menzil i le deninma cari bir masura ma-i 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SİCİLLERİ/MA-i LEZİZ I JI:FTERLEI<i 

lezlzün bi · ı-icareteyn hala mutasarrıtları sa· ;;1detl ü Meh
med Beğefendi bin el-merhlım Abdul lah Paşa i le valide-i 
müşfıkaları Servinaz Kadm ibnet-i Abdul l lah ve hallle-i 
muhteremeleri Fatıma Hanım ibnet-i el-merhtim S i lahdar 
Abdul lah Ağa tarafı ndan ber veeh-i ati husus-ı meymenet
mahsüs larını  takrlre vekil-i sabitü · ı -vekaleleri Hüse' in 
Ağa b in i sına 'll mecl i s-i şer· -i hatlrde takrir-i k el am id üp 
müvekki l leriim müma i leyhimün işbu yedierinde olup bin 
iki yüz yiğirmi altı senesi şehr-i Rebl " tı · ı-ah ir'ün üçünci 
güni tarihiyle bir kıt "a mütevel ll temt:ssükinde tasril1 ll 
beyan olman sal ifü 'z-zikr Hasan Paşa sebil i  pişgahında 
vak ı '  b ir  bab keblr konakdan müfrez bir  bab menzil i le de
nlnına cari bir masura ma-i lezlzün b i  · ı-icarett:yn ımıta
sarrıfesi Züleyha Kadındendi ibn-i Abdul lah bin ik i  yüz 
otuz bir st:nesi Ramazan-ı şefıfinün on bt:şinci güni hüsn-i 
rızasıyla menzif-i mezbÜr  Vt: ma-i ft:zi'z-i mt:zkÜrtın n.ıb · ın ı  
müvekki l- i ınlıma i leyh Mt:hmed Beğeft:ndi'ye ve nısfını 
val idesi Servinaz Kadın'a ve rub · -ı alıarını Mehmt:d Beğ
eft:ndi'nün hallle-i ımıhtert:meleri Fatıma Hanım'a ferfığ ll 
kasr-ı yed eylediğinde anlar dahi tefevvüz ve kabül  eyle
düklerindt:n sonra müma i leyh Mehmed Etendi ancak 
nıt:nzil- i  nıezburdan rub · hisse-i mezklıres in i  sarraf taife
s inden Tangaroğl ı  Agob ziınmiye kasr-ı yed ve ma-i leziz
den hisses in i  yt:dinde ibka ve bu vt:ch ik vakf-ı mezbürun 
hala bi · ı-meşrüta mütt:vd lisi olan müderrisln-i kiram-ı 
zevi " l -ihti ramdan Mehmed Sadık Etendi dahi ber veeh-i 
ımıharrer tasarruflarına izn ve;; hamiş-i temessük-i ınezküra 
tahrlr ü teınhlr t:ylemderiyle temessük-i mt:zklıra nazar ve 
bt:r müceb-i şürlıt yedkrint: kıbel-i şer·den dahi hüccet i ·ta 
olmmak müvekki lkrüm mlıma i kyhinıün nıatllıblarıdur 
didükdt: vt:kll-i mezblırun yedi ı1de o lan tcmessük-i mez
kCıra nazar ol ındukda hakikat-i hal bt:r veeh-i bala tafsll ü 
takrir e;;ykdiği minval üzrt: oldığı temt:ssük-i merkümdan 
zahir  olup ve mt:nzil- i mezblır  tağylr ve;; müceddedl!n ifraz 
ve taksim ol ındukda ma-i lczlz-i merküm mecra-yı kadim
den ihrac b i rk Bozdoğan kemerinden Veznecikr'e gelince 
müşterek yol i le cereyan idüp mahall-i nıerkümdan te
bern.ı 'an l i " l -vakf müceddcden kanavit-ı nıczblırı ferşiyk 
menzif-i müfrezeye i cra Vt: ta ·yi n olmdığı sal it\f z-zikr is
tihkam hüccetinde dahi müsteban olmağla kıbel-i şer·den 
mürst:l Katib-i sani S ipahlzadt: el-Hacc Mehmed Emin E
tendi ve nazır-ı mCıma ikyh tarafından mürsel Kethuda-yı 
rfıh-ı abi el-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Süleyınfıniyye ser
bölüği Hasan Ağa ve Osmaniyye scrbölüği Ahmt:d Ağa ve 
Çavfış-ı rah-ı abi Mehmed Halife i l e  sal ifü . z-zikr Bozdo
ğan kt:meri nerdübanı tcvkinde vakı ' terazlı ya nazar cyk
düklerindt: ti " l -hakika b i r  masura ma-i lcziz ıneslcğindc 
el-ycvm cari oldığını mahal l inde kcşf ü tahrir ve ına'an 
mürsel ümena-i şer · ve bademe-i rah-ı <'ibi-i mezblırlın ik 
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mecl is-i şer· a  gelüp  her b iri ala vukü' ihf i nha ve takrlr 
itmeleriyle mücebince salifü ' z-zikr bir masura ma-i lez'izi 
icare-i müeccelesiyle müvekki lun-ı muına i leyhimlınun 
veeh-i meşrlıh üzre zabt u tasarruflarınun istihkamını bavl 
işbu veslka-i enlka ketb ü imla ve yed-i mlıma i leybime 
def u i ·ta. o l ı ndı . 

Fi l l  Ca sene 1 23 2  [ 1  N isan 1 8 1 7] 

Şuhlıdü' l-hal : 
Sabıkün 

36 7/6911 Salih Namık Efendi 'den intikal eden Süley
maniye suyunun faz/asmdan olan bir masura suyun, 
kızı tarc�findan Zimmet hal�lesi Mehmed Nuri Efendi �ve 
satıldığma dair. 

1 Kenarnotu i Zimınet hallfes i Nuri Efendi ınühr-i efendi 

Daru · ı -hi lafeti · ı -al iyye Kostantıniyyetü ' 1-mahmiyyeye ve 
mahal l-i saireye cereyfm iden bi · ı-cümle sulanın kuyudatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastür u mukayyed olup 
ma-i tezize dair senedat-ı şer' iyye kanavat lu] müseıma
tınun muhafazasiyçün mahkeme-i mezbüreden gayrı me
hakimde takrlr ü tahrlr olmmak ba ferman-ı all memnfı' 
aldığı şürlıt-ı kadimeden olup fima ba'd mütevel lller faz
la-i vakf nimıyla müceddeden su fü ruht itmeyeter ve ka
dlmi füruht eylcdükleri sulanın dahi tcrağ u intikali zu
hu rında hod be hod ferağ u intikal a l ınmayup ibtida vakf-ı 
mezburun rı· ı -asl kaç masura ' suyı vardur ve kendü ve1 
çeşnıe ve cami '  ve şadı rvan ve haınmamına ne mikdar tah
sis eylemişdür ve hakk-ı fazla var mıdur ma' rifet-i şer ' le 
tebyln itmedükce alınup satı lmaınak ve ferağ u intikal 
itdü rilınemek husüsına bi hatt-ı hümaylın irade-i şahane 
ta ·al luk eylediğine binilen ınüceddeden nizama rabt ve i lm 
1 ü 1 haberi i · til o l ınan şü rlıt-ı cedlde-i müstahsene-i mer' iy
yeden oldığına mebnl zikri atl ma-i lezlzün b i " l -icareteyn 
mutasarrıfı hala Zimmct halifesi sa·adetlü Meluned Nürl 
Efendi bin Mehmed M emiş Efendi taratlarından husüs-ı 
atiyif l-beyanı taleb ve takrlre vekil-i müseccel-i şer'lieri 
olan Osmaniyye serbölüği Ahmed Ağa meclis-i şer '-i şe
rif-i enverde takrlr-i kelfun ve ta · bir ani · 1-mcrftm id üp bin 
iki yüz yiğirıni sekiz senesi Receb-i şeri'tinün beşinci güni 
tarlh ivle müverraha bir kıt 'a istihkam hüccctinde tafsll ü 
beyan ol ındığı üzre cennet-mckan tirdevs-aşiyan merhlıın 
ve mağflırun leh Sultan Süleyman Han tabe serahu haz-

3(ı 7/6Yila 
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İSTANBUL �EH:iYYI� S iC İLLERiiMA-İ LU.İZ Du ··r ı :RLIJ{İ 
retlerinün Astane-i al iyyede cami · -i şeritlerine cereyan 
iden ım1-i lezlzleri fazlasından olup ınahmiwe-i i stan
bul 'da Atbazarı kemerinden nıüfrcz kurşun borı ferşiylc 
mahmiyye-i mezbfırede Serrichane başında ib rahim Paşa 
hanımfunı karşusında F'irfız Ağa malıalksinde b i r  bab 
menzi l elertınma kanavit [u J müsennat i le cari ycvnıi b i r  
akçe icare-i müeccelelü b i r  masura ma-i l eziz nıcktubl-i 
sadaret-penahi huletasından olup bundan akdenı tarlk-ı 
hacc-ı şerifele vdat iden hacegan-ı Divan-ı hümayundan 
Salih Nam ık Efendi 'nün i l c  · ı-vefat bi · ı-icaretevn taht-ı ta
sarrutlnda olup ba·dc vctatih'i sağTre kerimesi Sa l i lıa Ha
nını 'a adiyen ba'dc" l-int ikal  sağire-i nıunıa ikyhün b�ı 
hüccet vasiyy-i mansubı nıüdcrrisln-i ki ranıdan Akşelırl 
Ders-i amm Ömer Efendi ma-i kziz-i nıezku rı nıesüğ-ı 
şer' iyyeye binfıen ba re ·y-i nıütevell'i nıüvekki lünı nıünıa 
i lcyh Mdınıed Nuri Efendi hazretleri ne bi · 1 -vcsaye ferağ 
cykdiğindc vakf-ı ınüşanın i leyhün kaimınakanı-ı nıüw
vell'isi ibrahinı Saib Efendi dah i nıüvekk i lünı ınCı ıni 
i leyhün veeh-i meşrüh üzre tasarnıfına izn v i rdiğini ha
miş-i tenıessüke tahrlr ü tenıhlr itnıeğlc tenıessük-i nıez
küra nazar ve şürfıt-ı eecilde-i müstahseneyc tatbik ile k ı
bel-i şer'den dahi b ir  k ıra h üceet-i şer' iyye i · ta ol ın mak 
bi · ı-vckale nıat lfıbunıdur didükde vekil-i nıezbCı ruıı ye
dinde olan temessüke nazar o l ındukda fi · ı -lıaklka vakf-ı 
nıüşanın ikyh ma-i lezizi hakk-ı nıecrfı fazlası ııdan b ir  
masura ma-i lczlz-i mczkCırı müteveffa-yı mczbür Salih 
Namık Efendi 'nün sağTre kızı Saliha Hanını 'un vasisi Ö
mer Efendi nıesuğ-ı şcr· iyye[ ye] binilen nıüvekk i l - i  nıünıa 
i leyh Mdınıed Nfı ri Efendi 'ye b i . l-vesfıye ferağ u kasr-ı 
yed ve tasarrufına izn v i ri ldiği vakf-ı nıüşarun i leylıün ki
inınıakanı-ı ınütcvel llsi Saib Efend i 'nün imza ve hatm ini 
havl ve işbu senc-i nıübarcke şehr-i Rebi · u · ı -ah i r' inün üç
ünci güni tarih iyle ınüvcrralı temessük-i nıczkü r  hamişinde 
muharrcr dcrkenardan nıüstcban ol nıağla k ıbcl-i şer·dcn 
mürsel Katib-i sani S ipalılzfıde cl-Hacc Mclınıed Emin E
fendi ve hala Hfıssa su nazırı Mchnıcd Enılıı Ağa tarafın
dan vekil-i ınüsccccl i  Kethuda-yı dlı-ı abi Mclınıcd Arif 
Ağa ve Sü lcynıaniyye serbölüğ i  Hasan Ağa ve ın ift:ac(") 
uşağı ta 'bir ol ın ur cs-Seyyid Osman ve Çavl'ı ş-ı ralı-ı abi 
Mehmcd halifeler i lc  sal ifü . z-zikr  Atbazarı kemeri üze
rinde vakı ' sağir terazu üzerinde olan nıcs lcğe va rup nazar 
eyledüklerinde sal ifi.i 'z-zikr b i r  masura ma-i lcziz vak ıf-ı 
müşarun i lcyh hazretlcrinün çeşmc ve cami ·  ve şadırv�ııı 
ve hanımanı ve hayrat-ı sairelerine k i tayet iden ıııikd:lrı 
ma-i lezizden fazla ve zaid oldığı halde tcrazü-yı merküm
dan olan nıakseınden i tl·az bi rle cl-yevm ınenzi l - i  mezbCıra 
cari ve ınevcüd oldığın ı katib-i mezbü r  malı::ı l l inde kcşf ü 
tahkik ve ına·an mürsel ümcna-i şer ·  \'C bademe- i r{tlı - ı  
abi-i mezbürfın i le mecl is-i şcr·a gelüp  ala vukü ' i lıl h i ' l- i t-
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tirak inha ve ihbar itmeleriyle mfıcebince salifi.i'z-zikr bir 
masura ma-i leZız-i dirinün icare-i müeccele-i kadimesiyle 
mfıma ileyh Meluned Nuri Efendi'nün zabt u tasarnıfı�un 
istihkamını havi işbu vesika-i anika ketb ü imla ve yed-i 
m uma i l  ey h hazrederine i ' ta o l ındı . 

· 

Fi ı ı Ca sene ı 23 2  [ 1  Nisan 1 8 1 7] 
Şuluidü ' I-hal : 
Sabıkün 

367/6912 Süleymcm�ve suyunun katmalarmdan olan 
Me/ımed Ağa vak.fina ait yarım mmmra suyun, Hadice 
Hamm 'ın tmwrrı�fimda olduğunu beyan eden bir lıüc
cet düzen/endiğine dair. 

I Kenarnotul Hadice Hanıın'un 

Daru ' 1-hilafeti ' 1-aliyye Kostantıniyyetü ' 1-maluniyyeye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi ' I -cümle sulanın kuyfıdatı 
Haslar mahkemesi sici liatında mastur u mukayyed olup 
ma-i leZıze dair senedat-ı şer' iyye kanavit [u] müsen
natınun ımıhafazasiyçün mahkeme-i mezbureden gayrı 
ım:hakimde takrir ü tahrir olmmak ba fenmin-ı ali menmu' 
oldığı şünit-ı kadimeden olup fima ba'd Astane-i aliyye ve 
Eyyüb ve Beşiktaş ve Boğaziçi ve mahall-i sairede vakf ve 
mülk nilsun mutasarrıf oldığı su kaç masuradan ibaretdür 
ve el-yevm kimler uhdderindedür su nazırı bundan böyle 
tahrir' ve tecessüs ve Eyyub mahkemesi sicil latma ve 
kendi defterine ve ashabı yedinde olan senedata b i la niza' 
yolıyla müraca'at ile zahire ihrac ımınakkah ve ımınazzam 
deftı.:r-i müfredatını Bab-ı ali'ye takdim eylemek üzre tan
zimi huslısma ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrün i rade-i 
şahane ta'al luk eylediğine b inaen müceddeden nizama rabt 
ve i lm ü haberi i 'ta o l ınan şünıt-ı müstahsene-i mer' iy
yesinden oldığma binaen zikri iti nı  sf masura ma-i lezizün 
ba hüccet-i şer' iyye malikesi Hadice Hanım bint-i Meh
med mecl is-i şer' -i şerif-i lazımü 't-teşrifde takrir-i kelam 
ve ta 'bir ani · ı -meram id üp işbu yedümde olup bin iki yüz 
otuz iki senesi Saferü · ı-hayrınun on birinci gün i tarihiyle 
müvı.:rrah su nazırı defterinden ımıhrec bir kıt 'a derke
narda tatsil ü beyan olmdığı üzre asrında VeZır-i a'zam 
Hüseyin Paşa hazinedan Mehmed Ağa bin Ylısuf haya
tında Havass-ı refi'a  kazasına tabi '  Terkos nahiyesi kura
larından Kara Ahmedli nam karye ile Derbend yolı bey
ninde Çınarlıçeşme'nün üst tarafında kimesnenün mülk ü 
harimi olmayan derede hafr itdürdiği abar-ı müte'ad-

1 lahan·i 

367!6912a 
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di [de jdL:n cem' u tahsil ve merhum Sultan Süleyman haz
retlerinim cami '  -i şerlti su yı yolına bi  izn-i müt�vclll il hak 
ey !ediği ma-i cari n ün  has be · ı-ade hakk-ı ıncerası ba . 
de ' 1 -ihrac b:1kisi olan on masura ma-i lezlzi cam i .  -i mü
şanm i leyhün suyı yolına gelince !ağın ü kanavat-ı mL:m
llıkesinden mikdar-ı ımı 'ayyen h issesi ne tebe· iv\ L:tle n ı s f  
masura ına-i lezlz b in  ik i  yüz otuz senesi Rc

.
bl · u · ı-cv

vel'inün yiği rıni b i ri nci güni tarihiyle müverraha bir kıt ·a  
hüccet-i şer· iyye mlıcebince mülkümde o lup ma-i lezlz-i 
nıezklır Sultan Ahmed terazlısınclan ifraz birk ınüccd
deden beş üzerine kurşun borı ferş iYle Su lt5n AhmL:d 
cami ' -i şer'iti civarında Güngö[r]nıez ınahal lcsincle sakine 
oldığum menzile d-ycvm cari ol ınağla yedümdc olan eler
kenar-ı nıezblıra nazar ve şürlıt-ı eecllele-i nıer· iYveve tat
bik i le  kalemine kaycl olmmak içün mücL:clcled�ı� ; cdiıne 
hüccet i ' ta ol ınnıak mat lllbumdur dielükele muım1 i le\ h<'i 
Hadlee Hanını'un yedinde olup ürlh-i merk ü ın i lc ıııüvcr
rah ve hali Hassa su nazır ı  Mehnıccl Emin Ağa'nun hat
mini hivl defter-i abclan ba emr-i all ımıhrec bir kıt •a dcr
kcn5ra nazar olındukda hakikat-i hal ınümi i lcyh:"ı Hadlee 
Hanım'un takrlr-i meşrlıhı üzre aldığı dcrkenar-ı ınL:rk ü m

da müstcbin olmağla kıbel-i şcr·den mürsel Kitibz:'ide 
es-Scyy icl Mustafa Edlb Efeneli ve n5zır-ı ıml ına i leyh ta

rafından vekil- i  müseccel i  Kethuda-yı rah-ı 5bl cl-H5cc 
M ehmecl Arif Ağa ve Süleymaniyye serbölüği Hasan Ağa 
ve Ayasat'ya serbölüği cs-Seyyid lsa Ağa vcs5 ir  ınL:v
sCıku· l-kel im rah-ı ibiler i le  ma-i lezlz-i ınczbünın rc · s-i 
katması olan sal i tlfz-zikr Terkos nahiycsindc Kara Alı
meell i  nam karye ile Derbenci beyninde Ç ınarl ıçcşınc tara
fında mahal l-i nübü ·a vartıp nazar eyledükleri ndc ti - 1 -ha
klka mahal l - i  nüblı ' - ı  ınczbCırdan ccrey:"ın ile S u l t5n Süley
man hazretlerinün cim i · - i şerlti suyı yolına i lh:lk ve hakk-ı 
ınceradan b:1kl on masura mi-i lezlzdcn cami · - i  müşarun 

i leyhün suyı yoltml gel ince lağm ü kanavilt-ı ıneııı l ükcsin
clen mikdar-ı ımı 'ayyen hissesine tcbe· iyyct i le ıHSf masura 
mi-i lezlz el-yevm cari ve ıııcvclıd aldığını katib-i merktim 
mahal l inde ketb ü tahrlr ve ıııa 'an mürsel üıııcn5-i şer· ve 
bademc-i r5h-ı ibi-i mczbürlın i le mecl is-i şer ·a gclüp her 
biri ali vukü ' ihl inhi ve takrlr itmeğin mucebincL: sal i 
fü · z-zikr ıı ısf masura mi-i lezlz mü ma i l  ey  ha  Hadlee Ha
nı ın'un mülki olmak üzre bcr mlıccb-i şürlıt malıal l ine 
kayd olmmak içün i şbu vcslka-i enlka kctb ü iml :"ı ve yed-i 
muma i leyhe i ' ta a l ınd ı . 

Fl 1 1 Ca sene 1 23 2  1 1 N isan 1 X 1 7 1 
Şuhlıclü · ! -hal: 
Sabıkün 

36 717011 Mukataact Ehuhe/;ir Ağa 'nm Petnahor /;iiyü 
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civarmda çıkarttığı iki masura suyun yarısım, Eyüp'te 
Btçallçı Ferhad malıal/esindeki evine ve diğer yarısmı 
da evinin altmdaki va/(�l çeşmesine bağlattığma; evine 
bağlı bir masura suyun sonradan 0/uk/uhayır mevkiin
deki Nakşihendi tekkesine bağlatıldığma dair. 

1 Kenarnotul Olukl ıbayır tekyesine cari 

Dfmı · l-hilafeti . l-aliyye Kostantıniyyetü ' 1-ınahmiyyeye ve 
mahal l-i saireye cereyan iden bi · ı -cümle su lanın kuyüdatı 
Haslar mahkemesi s ici l iatında mastür u mukayyed olup 
ım1-i lezize dair senedat-ı şer' iyye kanavar l u] ınüsenna
tınun ınuhftfazasiyçün mahkeme-i ınezbüreden gayrı 
mehakimde takrir ü tahrir ol ı ıunak ba fennin-ı al'i memnü'  
aldığı şü rlıt-ı kadimeden o lup  tiına ba'd Astane-i al iyye ve 
Eyyub ve Galata ve Beşiktaş ve Boğaziçi ve mahal l- i  si
irede vakf ve mülk nasun ımıtasarrıf oldukları su kaç llla
suradan ibaretdür ve d-yevm kimler uhddcrindedür su 
nazırı bundan böyle taharri ve tecessüs ve Eyyub mahke
mesi sici i Uitına ve kendi defterine ve ashabı yedinde olan 
senedata bila niza ·  yol ıyla müraca'at ile zahire ihric ımı
nakkah ve munazzam müfredit defterini Bab-ı ili'ye tak
dim eylemek üzre tanziıni huslısına bi hatt-ı hümiyün-ı 
şevket-ınakrun iride-i şihfme ta'al luk eylediğine binacn 
müccddeden nizima rabt ve ilm ü haberi i ' ti a l ınan şürüt-ı 
müstahscne-i m er· iyyesinden oldığına mebni hala Hassa 
su nizıı·ı tahr(i " J-eşbah Mehmed Emin Ağa tarafından 
vekil-i müseccel i Kethuda-yı ralı-ı ibi ei-Hicc Melm1ed 
Arif Ağa i ltimisıyla medine-i Eyyüb mahkemesinden mür
sel Katib es-Seyyid Mustafa Efendi ve ralı-ı ibilerden Isa 
Bölükbaşı nam k imesneler ile zikri ati ma-i lezlzün men
ba' ı  olup asrında M ukata'acı Ebubekir Efendi ibn-i Ab
durrahınin'un Havass-ı reti'a kazasına tabi '  Petnahor kar
vesi kurbında Erikl idere nam ınahallde bi izn-i sahib-i arz 
kendi mal ıyla abar-ı müte'addide hafr ve cem · cylcdiği 
hakk-ı ınceradan baki iki masura mi-i lezlzün katınasına 
varup ba·de· l-keşf ına-i leziz-i mezkür mevcüd olup bun
dan akdem ma-i lczizün menba· ı olup kanavit [u] mü
seıınat tecdidi i le müceddeden ta·mır ve tatbir al ındığı i ·ta 
alınan kalem tezkiresinden müstebin olan ma-i lezlz-i 
mezkür hali mevct''id aldığı rih-ı ibi-i mezbürl'ınun ihbir
larıyla zahir  ve mütebeyyin oldukdan sonra zikri ati vak
fun bi . l -mcşrüta mütevcl llsi olup bi' isü bize' I -kitab sa
bıka malmise-i Edirne kadisı umdetü ' l-mevilli . l-izam ta
ziletlü Mir Abdülkadir Efendi ncel-i el-merhüm el-mebrlır 
Melek Mehmed Paşa hazretleri taraf-ı bahirü · ş-şeretlerin
dcn husüs-ı itiyü ' l -beyanda vekil-i sabitü " l -vekalesi olan 
eş-Şeyh Hasan Efendi bin All meclis-i şer' -i şerif-i enver-
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İSTANBUL �ERO İYYE SiClLLERi/MA-i LEZiZ DEFTLRLI : I { İ  

de b i ' l-vekale takrir-i kelam ve bast ani · l -mer5m idüp mü
vekki lüın mlıma i lcyhün yedinde olup bin yüz seksen beş 
senesi şehr-ı Rebhı' l -evvel 'ün y iğirnıi üçünci güni tari
hiyle mCıverraha b i r  k ı t ' a sici l i den ımıhrec vaktlyye-i ma· 
mCılün biha natıka oldığı üzre ma-i l e:iiz-i mezklırun hati ri 
m uma i leyh Eblıbeki r Efendi b i r  mas u ra m5-i kzizi mc
di ne-i Eyylıb Ensarl mahallatından B ıçakcı Ferh5d ma
hallesinde kain menzi l i  tahtında bina eylediği çcşmesine 
cari ol ınnıak üzre vakf idüp b5kT bir masurası mcnzi l i nde 
icra itdükden sonra menzi l -i mezklır  i l e  m5-i l eziz-i mez
klırı Kızlar( '> )  ağas ı Mustafa Ağa nam kimcsneye bey · ol 
dahi nıarrü 'z-zikr b i r  masura suyun nısf masurasını ifraz 
ve mahmiyye-i i s lambol 'da Üskübl malıalksinde sakin 
İbrahim Ağa nam k imesneye bey· ve bakT nısf masura su 
tedavül- i eyadl ile vakıf-ı vezlr-i müşanın i leyh Melek 
Mehmcd Paşa hazretlerinün kanavatma tebe · iyyetle irscn 
ve ş i raen mü lkleri oldukdan sonra nısf masura ma-i lezizi 
vakıf-ı müşaruıı i leyh Melek Meluııcd Paşa hazretleri me
dinc-i ıııezblırcde Olukl ıbayır d i ıııeğk ma· rlıf m'lın nıa
halldc v5k ı '  tarikat-i Nakşibendiyye'den Şeyh ei-Hacc Ali 
Efendi tekyesi dcn."ınına bina eylediği su hazinesi ve beş 
aded masiaklara ve haric-i bab-ı tekyede kezal ik ebn5-i 
sebll içün b inasına muvaffak oldığı çcşmeyc vakf o lmak 
üzre icra ve ta·yın idüp ve zikr ol ınan çeşme ve masiak
Iara ·eı -yevnı kanavat l u l müsenn�lt i le d ri ve ıncvcCıd olup 
ve merklım İ brahim Ağa'nun işt i ra cykdiği n ısf masura 
ma-i lezlze merklım İ brahim Ağa dah i adenı-i rağbct i le 
terk eylediğine binacn nısf masura m�1-i kziz-ı ıııezktl r 
dahi cl-yevm n ısf masura ma-i lezlz-i mevküf-ı mczblır ik 
tekye-i nıezbu rcdc cari o lup bu vechi le tekye-i nıezburcde 
b ir  masura ma-i lezlz nıcv cud ald ığın ı katib-i mczblır i le  
ralı- ı  abi-i nıezblın1ndan her b i ri mecl is-i şcr ·a gelüp a la 
vukü' ihl inha ve takrir i tmeleriyle balada nıuharrer şürlıt-ı 
m üstalısene-i m cr· i yy e üz re b cr m ticcb-i vaktlyyc tckye-i 
mezblıreyc diri aldığınun istihkamın ı havl işbu vcsika-i 
cnika kctb i.i imla o l ı nd ı . 
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Şul�lıdü · ı -ha l :  
Sabıklı ıı 

367/7012 Mi/ırişah Va/ide ,\'u/tan suyunun faz/a.wmlan 
olan yarım masura suyun, Derohi zimminin Orta/(iiy '
de/(i evine ha[:lı oldu[:unu heyan eden bir lıüccet düzen
/endiğine dair. 

[ Kenarnotu l Derohi nasr{uı iyye Ortaköy'den 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

Danı ' 1-hi lafet i ' l -al iyye Kostantınivvetü ' 1 -mahmivveve ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi " l -

-
c(iııı le sularun

-ku�udatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup  
ım1-i tezize dair senedat-ı şer' iyye kanavat l u] müsenna
tınun muhaüızasiyçün mahkeme-i mezbl'ı reden gayrı 
mehakimde tahrir ü temh'ir al ınmak ba ferman-ı ali mem
nlı ' aldığı şürlıt-ı kadimeden olup fima ba'd Astane-i aliy
ye ve Eyyüb ve Galata ve Beşiktaş ve Boğaziçi ve ma
hal l -i sairede vakf ve mülk nasun mutasarrıf oldukları su 
kaç masuradan ibaretdür ve el-yevm kimler uhdelerin
dedür su nazırı bundan böyle taharr'i ve tecessüs ve Eyyub 
mahkemesi s ici l latma ve kendi defterine ve ashabı yedinde 
olan senedata bi la n iza· yolıyla müraca'at i lc zahire ihrac 
munakkah ve muntazam defterini Bab-ı all'ye takdim 
eylemek üzre tanz'imi hususına ba hatt-ı hümaylın-ı şev
ket-makrlın i rade-i şahane ta'al luk cylediğine b inaen mü
ceddeden nizama rabt ve i lm ü haberi i ·ta ol ın an şürut-ı 
müstahsene-i mer' iyyesinden oldığına mebni zikri ati ma-i 
drinün bi . l-icareteyn mutasarrıfesi Derohi b int-i Sarraf 
Marat nam nasraniyye tarafından ber veeh-i ati taleb ve 
takrire vekil- i sabitiri-vekalesi olan Mehmed Şakir Efendi 
bin Hasan mecl is-i şer' - i  şerif-i enverde b i  · ı -vekale takr'ir-i 
kelam ve ifade-i meranı idüp med'ine-i Ebi Eyyub Ensar'i 
civarında binasına muvaffaka oldukları türbe-i şerifelerin
de medfl'ıne Mihrişah Valide Sultan tabe seraha hazret
lcrinün Bağçe karyesinde Arabacıoğl ı  mandırası nam ma
hal lde hudavendigar-ı esbak Su ltan Malımüd Han-ı Gazi 
bendi civarında müceddeden bina ve i nşa buyurduktan 
bend-i kebirden ifraz al ınan ma-i lez'iz tazlasından kana
vatma tebe ' iyyetle malıruse-i Galata'ya muzafe kasaba-i 
Beşiktaş'a tabi ' Ortaköy nam karyede müsl im mezarİstanı 
başında vak ı ;  meslekden ifraz bir! e beş üzerine kurşun 
borı ferş iyle yehlıd maşadlığı civarında mütemekkine ol
dığı menzi l ine cari nısf masura ma-i lezlz müvekki lem 
merslıme Derohi nasraniyyenün ba temessük-i mütevelll 
b i " l-idireteyn taht-ı tasarrufında olmağla şürüt-ı cedide-i 
müstahseneye tatbik i le  kıbel-i şer 'den dahi müvekkilem 
mersüme vedine istihkamı havl bir kıt·a hüccet i · ta al ın
mak matlübıdur diyü bi · ı -vekale ibraz eylediği bir kıcı 
mütevell'i temessükine nazar ol ındukda vakıfe-i müşarun 
i levhanun kethudaları ve vakf-ı mezbürun kaimmakam-ı 
mütevel lisi olan Y lısuf Ağa'nun imza ve hatmin i  h avi b in 
ik i  yüz on yedi senesi tarihiyle müverrah ve tcmessük-i 
mczkur hamiş inde muharrer y iğirmi sekiz senesi tarihle
riyle müverrah nısf masura ma-i lezlz müvekkile-i merslı
menün veeh-i meşrüh üzre b i ' l-idreteyn taht-ı tasarnı
fında aldığı hamiş-i temessükden zahir  ve müsteban ol
mağla kıbel-i şer'den . mürsel Başkatibzade es-Seyyid 
Mustafa Efendi ve Su nazırı M ehmed Emin Ağa tarafın-

') 

367/7012tl 
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İSTANBUL ŞER·iYYE SiCiLLERi/MA-i LEZiZ l )EFTI-·JZLERi 
dan vekil- i  ınüsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi el-Hacc Melı
med Arif Ağa ve Çavüş-ı rah�ı abi es-Seyyid Mehmed 
Halife ve Muhzırbaşı Süleyman Ağa ve Hafız Abdur
rahman Efendi vesa ir  mevsuku' l-kel im kimesnder i le ma
hall ine varup nazar eyledüklerinde fı · 1 -hakTka nı sf masura 
ma-i lezi'z meslek-i mezburdan el-yevm nıenzil-i merküm 
derünına cari' ve mevcud aldığın ı  katib-i merküm mahal
l inde keşf ü tahkik ve ma·an mürsel ümena-i şer· ve ha
deme-i rah-ı abi-i mezburun i le mecl is-i şer·a gdüp her 
b iri ala vukü ' ihf i nha ve ihhar i tmeleriyle rnlıceh i nce sa
l i fü ' z-zikr nısf masura ma-i lezlz ber nıuceb-i temessük 
icare-i mi.ieccelesiyle müvekki le-i mersume Derolıi nasr5-
niyyenün ber minval-i meşruh tasarrufınun isti lıkaın ın ı ha
vi işbu vesika-i eni'ka ketb ü i mlfı ve yed-i ta l i be i ·ta al ın
dı .  

Fl 2 1  Ca Sene 1 232 [g  N isan 1 g 1 7 1 
Şuhüdü · I-hal 

36717111 Mihrişah Va/ide ,\'u/tan suyunun .fctZiasmdan 
olan yartm masura _,·u.ı•un, Sarl'l�l Kirlwr'un Orta/;iiy '
delii evine bağlı olduğunu beyan eden hir lrü c:c:et dii
zenlendiğine dair. 

[Kenanıotu 1 Kirkor zi ınıninün Ortaköy'den 

D anı ' 1-hi lfıfcti · ı-aliyye Kostantın iyyetü · ı -malımiyyeye vt.: 
mahall- i  saireye cereyan iden b i ' l -cümlc su lanın kuyudatı 
Haslar mahkemesi s ic i l iat ında mastür u mukayyed olup 
ma-i lezize dair senedat-ı şer· iyye kanavit lu 1 müsenna
tımın ımıhafazasiyçün mahkeme-i mezbureden gayrı 
mehakimde takrir ü talırlr a l ın mak ba ferman-ı <'ill ınemnu · 
aldığı şürüt-ı kadimeden olup fima ba·d Astant.:-i a l iyye v e  
Eyyüb ve Galata ve Beş iktaş ve Boğaziçi ve malıall-i 
sii rede vakf ve mülk nasun mutasarrıf oldukları su kaç 
masuradan ibaretdür ve el-yevm kimler uhdelerindedür su 
nazırı bundan böyle taharTI ve tecessüs ve Eyyub mahke
mesi sici l latma ve kendi defterine ve ashabı yedinde olan 
senedata bila n iza' yol ıyla müraca'at i lc zahire ihrac ımı
nakkah ve muntazam müfredat defterini Bab-ı all'ye tak
dim eylemek üzre tanzimi husüsına ba hatt-ı hümiyfın-ı 
şevket-makrün i rade-i şahane ta'a l luk eylediğine bin�kn 
müceddeden n izama rabt ve i lm ii haberi i ' ta ol ıııan şürfıt-ı 
müstahsene-i mer' iyyesinden oldığına mebni zikri ati ma-i 
cfi.r'inün b i ' l- icareteyn mutasarrıfı Sarraf Si ronoğlı Kirkor 
veled-i İ stefan zimmi tarafından bcr veeh-i ati taleb ve 



iSTANBUL SU KÜLLiY ATI 

takı-tre vekil-i sabitü · ı-vekalesi olan Meluned Şakir Efendi 
bin Hasan mec lis-i şer' -i şerif-i enverde bi ' 1 -vekale takrir-i 
kelam ve ta'bir ani ' I-meram idüp medine-i Eyyub Ensari 
civarında binasına muvaffaka oldukları türbe-i şerifelerin
de medfün M ihrişah Valide Sultan tabe seraha hazretleri
nün Bağçe karyesinde Arabacıoğlı mandırası nam mahal
lde hudavendigar-ı esbak Sultan Malunud Han-ı Gazi ben
di civarında müceddeden bina ve inşa buyurduktan bend-i 
kebirden ifraz olınan ma-i leziz fazlasından olup kanava
tma tebe· iyyet i le mahrl"ıse-i Galata'ya muzafe kasaba-i 
Bcşiktaş'a tabi '  Oıtakö[y] nam karyede Rodosi Ahmed 
Ağa'nun yalından müslim mezaristanı başında vakı' mes
lekden itraz birle yehüd maşatlığı kurbında müremekkin 
oldığı menziline vanıp kanavat [u] müsennat i le cari olan 
nısf masura ma-i teziz-i mezkür müvekkilüm sarraf-ı mes
für Ki rkor zimminün bi ' l-icareteyn taht-ı tasarrufında ol
mağla şürüt-ı cedide-i müstahseneye tatbik i le kıbel-i 
şer·den dahi müvekkilüm mesflır yedine istihkamı havi bir 
kıt ·a hüccet-i şer · iyye i "ta alınmak matlübumdur diyü 
bi · ı -vekale ibraz eylediği b ir  kıt'a mütevelli temessükine 
nazar olındukda bin iki yüz yiğirmi  iki senesi Şevviii' inde 
vakf-ı müşanın i leyhün kaimınakam-ı mütevellisi olan 
Serkahve-i hazret-i müşarun i leyha Abdurrahman Ağa'nun 
imza ve hatmini havi nı sf masura ma-i leziz ber mantük-ı 
teıııessük müvekkil-i sarraf-ı ıııesfı.lr Kirkor zimminün ta
rih-i mezbürdan berü b i " l-icareteyn taht-ı tasarrufında al
dığını temessük-i mezkürdan zahir  ve müsteban olınağla 
kıbel-i şer·den mürsel Başkatibzade es-Seyyid Mustafa 
Edbet' Efendi hala Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc 
Mellmed Arif Ağa ve Çavüş-ı rah-ı abi es-Seyyid Mehmed 
Halife ve Muhzırbaşı Süleyman Ağa ve Hafız Abdurrah
man Efendi vesair mevsüku ' 1 -kelim kiınesneler i le mahal
line varup nazar itdüklerinde fi ' l-hakika marrü 'z-zikr nısf 
masura ma-i leziz meslek-i mezburdan kanavat [u] müsen
ııat ile kadimden berü müvekki l-i sarraf-ı mesfünın sali
fü ·z-zikr müremekkin oldığı menziline el-yevm cari ve 
ım:vcüd aldığını katib-i merküm mahal l inde keşf ü tahkik 
ve ma 'an mürsel ümena-i şer' ve had em e-i rah-ı abi-i mez
blırl"ın ile meclis-i şer'a gel üp her b iri ala vukü ' i  hi inha ve 
ihbar itmelerivle mlıcebince saJ iftı 'z-zikr nı sf masura ma-i 
leziz idrc-i müeccelesiyle müvekkil-i mesflır Kirkor zim
minün ber minval-i meşrüh tasarnıfınun istihkamını havi 
işbu vesika-i enika ketb ü imla ve yed-i tali be i 'ta o l ındı . 
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Şuhı.ldü · ı-hal : 
Sabıkun 
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İSTANBUL ŞEH:lYYE SİClLLERİ/MA-i LEZJZ DEı:·ı ·ERLERi 

36717112 Mihrişah Va/ide Sultan suyunun faz/a.wntlan 
olan yarım masura suyun, Ecza cı K�lorl• 'un Ortaköy '
deki evine bağlı olduğunu beyan eden bir hüccet clii· 
zenlendiğine dair. 

[KenarnotuJ Kifork zimminün Ortaköy'den 

Daru ' 1 -hilifeti ' l-aliyye Kostantıniyyetü · ı-ınahmiyyeyc ve 
mahal l-i saireye ccreyan iden bi · ı-cümle sularun kuyüdarı 
Haslar mahkemesi sicil iatında mastür u ımıkayyed olup 
ma-i lezize dair senedat-ı şer' iyye kanavit l u J  müsenna
tınun muhifazasiyçün mahkeme-i mezbüredcn gayrı me
hakiınde takrir ü tahrir alınmak ba fcrman-ı ali memnü' 
aldığı şürut-ı kadimeden olup fima ba'd Ast!ne-i al iyye ve 
Eyyi'ıb ve Galata ve Beşiktaş ve Boğaziçi vc mahall-i sai
reele vakf ve mülk şasunJ ımıtasarrıf oldukları su kaç ma
suradan ibaretdür ve el-yevm kimler uhdelerindedür su 
nazırı bundan böyle taharri ve tecessüs ve Eyyüb nıahkl:
mesi sici llatma ve kendi defterine ve ashabı yedinde olan 
senedata b i la  niza' yolıyla müraca'at i le zahire ilmk ımı
ııakkah ve ımıntazam müfredat defterini Bab-ı ali'ye tak
dim eylemek üzre tanzimi husüsına ba hatt-ı hümayCın-ı 
şevket-makrün i rade-i şahane ta'alluk eylediğine bi naen 
m ücedeleden nizama rabt ve i lm ü haberi i ·ıa ol ınan şü rlıt -ı 
müstahsene-i mer' iyyesinden oldığına mebni zikri ati ma-i 
cftr'inün b i " l-icareteyn mutasarrıfı Eczacı Kifork veled-i 
Kasber ziınml tarafından ber veeh-i ati taleb ve takrire 
vekil-i sabitü ' 1 -vekalesi Mehmed Ş ak ir Efendi bin Hasan 
meclis-i şer' -i şerif-i lazınıü 't-teşrlfde takr[ir-i 1 kdam ve 
ifade-i meranı idüp medine-i Ebi Eyyüb Ensari civarında 
kendü bina eyledükleri türbelerinde medfCıne Mihrişah 
Yilide Sultan tabe seraha hazretlcrinün Bağçe karyesinde 
Arabacıoğlı mandırası nam nıevzı ·de hudavendigar-ı es
bak Sultan Mahmlıd bendi civarında müceddedcn bina vı.: 
inşa buyı.ırdukları bend-i keblrden ifraz alınan ma-i leziz 
fazlasından yevmi bir akçe idire-i müeccclelü nısf masura 
ıml.-i lcziz kanavatma tebe' iyyet i le mahnisc-i Galata'ya 
muzftfc kasaba-i Beşiktaş'a tabi '  Ortakö[y] nam mahallde 
mütemekkin ınüvekki lüın mesflır Acı Kifork ziınminün ba 
temcssük-i mütevelli b i '  1-icireteyn taht-ı tasarrufında ol
mağla şüri'ıt-ı ecdide-i mOstahseneye tatbik i le kıbel-i 
şer'den dahi müvekkilüm mesft.irun yedine ist ihkanıı havl 
bir kıt'a hüccet-i şer' iyye i 'ta al ınmak müvekkilüm mesffı r 
Kifork ziınmlnün matlubıdur diyü b i ' l -vekale ibraz eyle
diği bir kıt'a mütevelll temessükinc nazar olı nclukda vakf-ı 
müşarun i levhün bi ' 1 -mesnita mütevellisi serkahve-i haz-. ' 

4 n;.i.I_\Uil 



iSTANBUL SU KÜLLiY ATI 

ret-i şehriyari-i esbak Melımed Arif Ağa'nun imza ve hat
mini havi bir kıt 'a  temessük ile kezalik mtitevelli-i miima 
ileyhün hatmini havi bin iki yüz yiğirmi dokuz senesi Cu
mide · 1-ahire gurresi tarihiyle müverrah temessük-i mezkiir 
hamişinde ımıharrer mütevelli-i miima i leyhün hatmini ha
vi derkenar miicebince vakf-ı müşarun ileyha ma-i leziz 
fazlasından yevmi bir akçe icare-i müeccelelü nısf masura 
ma-i leziz müslim mezarlığı başında meslekden beş üze
rine kurşun borı ferşiyle zimmi-i mesflırun ba izn-i müte
vdli uhdesinde oldığı derkenardan zahir ve müsteban ol
mağla kıbel-i şer'den mürsel Başkatibzade es-Seyyid 
Mustafa Edib Efendi ve hala Hassa su nazırı Mehmed E
min Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi 
ei-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Çavfış-ı rah-ı abi es-Seyyid 
Mehmed Halife ve Muhzırbaşı Süleyman Ağa ve Hafız 
Abdurrahman Efendi vesair mevsiiku · 1 -kel im kimesneler 
mahal l ine varup nazar eyledüklerinde mahalle varup nazar 
eylcdüklerinde·' fi ' 1 -hakika nısf masura ma-i lcziz-i mezkiir 
meslek-i mezbiirdan veeh-i meşriih üzre el-yevm zimmi-i 
müvekkil-i mesfl\r menzi l ine cari ve ınevcfıd oldığını ka
tib-i merküm mahal l inde keşf ii tahkik ve ma ·an mürsel 
timena-i şer' ve hademe-i rah-ı abi-i mezbl\rl\n ile meclis-i 
şer'a gelüp her biri ala vuku' i hl inha ve ihbar itmeleriyle 
m lleebince sal i fi.i ' z-zikr nı sf masura mfı-i lezlzün i care-i 
müeccele-i mezkfıresiyle mesfl\r Kifork zimminün ber 
minval-i meşrfıh tasarnıfınun istihkamını havi işbu ve
sika-i enika ketb ü imla ve yed-i talibe i 'ta ol ındı . 

Fi 2 1  Ca sem: 1 232 [X Nisan 1 8 1 7] 

Şuhlıdü · ı-hal: 
Sabıkun 

36 717211 Milırişalı Va/ide .\'u/tan .ı;uyunun fazlct.'\IIUitm 
o/mı yarım ma.ı;ura .ı;uyun, .\'arrt�/' Agoh 'ım Ortaköy '
deki evine bağlı olduğunu beyan eden bir ltiiccet dii
zenlemliğine dair. 

) Kenarnotu) Agob zimminün Ortaköy'den 

Dfını · t-hilafeti ' 1 -aliyye Kostantıniyyetü ' 1-mahmiyyeye ve 
mahall-i sain:ye cereyan iden b i ' l-cümlc sulanın kuyfıdatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastfır u mukayyed olup 
ma-i tezize dair senedat-ı şer' iyye kanavat [u] müsenna
tınun ımıhafazasiyçün mahkeme-i mezbfıreden gayrı me-

·' '"ıııalıalk vanıp ııazar �ykdiikkriıuk' liızladır. 

--�------ -· -- ... �- --.. 
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36 7172/Ja 
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İSTANBUL ŞER iYYE SiCiLLERİ/MA-İ LEZİZ DITTL:RLLRi 

hakimele takrir ü tahrlr al ınmak ba ferman-ı all nıcnınu . 
aldığı şürlıt-ı kadimeden olup tima ba'd Astanc-i a l i\'\'e , ,e 
Eyyub ve Galata ve Beşiktaş ve Boğaziçi ve malıa l i-i sa i
reele vakf ve mülk nasun mutasarrıf oldukları su kaç nıa
suradan ibaretdür ve el -yevnı k imler uhdelerindedür su 
nazı rı bundan böyle taharrl ve tecessüs ve E\'\:üb mahke
mesi s ic i l latma ve kendi defterine ve ashabı 

-
��cdinde olan 

senedata bi la n iza· yol ıyla nıü raca·a t  ile zah i n:: ihrüc ımı
nakkah ve nıuntazanı müfredat defterini Bab-ı a ll've tak
dim eylemek üzre tanzim hususına bi hatt-ı htııı�aYun-ı 
şevket-nıakrlın i rade-i şaham:: ta· aı ı uk evlcdiüine binaen • ::=> 
nıüceddeden n izama rabt ve i lm ü haberi i ' ta a l ı nan şürl'ıt-ı 
nıüstahsene-i mer ' iyycsindcn alelığına nwbnl zikri ati ma-i 
cari n ün bi · ı- icaretevn mutasarrıfı Sarraf A(Tob ve! ed-i - ::=> 
Kasber zinımi tarafından ber veeh-i ati taleb ve takrlre 
vekil- i sabitü · 1 -vekalesi olan Mehnıed Şakir Efendi bin 
Hasan nı eel is-i şer· -i şerif-i lazıınü · r-teşrlfde bi · ı -vckalc 
takrlr-i kelam ve itade-i meram idüp medinc-i Ebi Eyyub 
Ensari civarında binas ına ımıvaffaka olduk ları türbe-i 
şerifelerinde medtl."ın Mihrişah Val iele Su l tan tabe scralllı 
hazretlerinün Biğçe karyesinde Arabacıoğl ı  ınandırası 
nam mahallde lıudivendigir-ı esbak Su ltan Mahnıtıd Han-ı 
Gazi bendi civarında ınüceddeden bina ve inşa buyurduk
ları bend-i kebirden ifraz a l ınan ına-i lezlz t:ızlası ııdan 
olup bir masura nıa-i lezlzden müfrez ycvml nlın akçe 
icire-i ınüeccelelü nısf masura ma-i lezlzine Soron vclcd-i 
Kal os na nı zimnıi kasr-ı yedinden kanavatma tcbe· iyyct le 
malı ruse-i Galata'ya muzife kasaba-i Bcşiktaş'a tab i ·  Or
takö[y] nam karyede köpri baş ında va k ı .  rerizucbn ifr;\z 
sahi l- i bahrda mi.itcnıekkin aldığı menzi l ine kanavit J u J  
müsennat i l e  cari ıı ısf masura ma-i lcziz-i nıczklı r  nıüvek
ki lünı mesfür  Agob zi ınmlnün b i . l-icareteyn taht-ı tasar
rufında olmağla şün"ıt-ı ecdlde-i nıüstahsencyc tatbik i lc 
k ıbd-i şer'den dahi müvekki lüm mestl.l r Agob zinınıiye 
istihkamı hiv i bir k ı t 'a  h üceet-i şer· i yy e i .  ra ol ın ması 
nıatlübıdur diyü b i ' l -vekale ibraz eylediği b ir k ı t ·a mürc
velll tenıessükine nazar ol ındukda bin iki yüz yiği rnı i iki 
senesi Şa·b;"ın-ı şerifele vakf-ı müşarun i lcyhfınun k:linı
makanı- ı  mütevel llsi olan Serkahve Abdurrahnı�1n Ağa'nun 
imza ve hatmin i  havl n ısf masura ma-i lczlz bcr manttık-ı 
tenıcssük nıüvekki l - i  mesfür  Agob zinınılnün tarilı-i nıcz
büredeıı berü b i . l - icireteyn taht-ı tasarrufı nda aldığın ı tc
messük-i nıezkürdaıı zalı i r  ve nıüsteban olnıağla k ıbel -i 
şer·den mürsel Başkatibzade es-Seyyid Mustafa Edlb E
fendi ve hala Hassa su nazı ı· ı Mehnıcd Emin Ağa tarafın
dan vekil-i müseccel i Kethuda-yı rah-ı �ibi ei-H�icc Mch
med Arif Ağa ve Çavuş- ı ralı- ı  abi es-Scvvid Mclınıed Ha
life ve Mulızırbaşı Sü leyman Ağa ve Abdurrahman Etendi 
vesair nıcvsüku · l -kel im  kinıesneler mahal l ine vartıp nazar 



İSTANBUL SU KOLLlYATI 

itdiikkrinde fi ' 1 -hakika marrü ' z-zikr nı sf masura ma-i k
ziz kadimden berli kanavat ile müvekki l-i mesfür Agob 
zimminün sahi l-i bahrda mütemekkin oldığı menzi l ine 
cl-yevm cari ve mevcüd aldığını katib-i merküm mahal
l inde keşf ü tahkik ve ma'an mürsel ümena-i şer' ve ha
deme-i ralı-ı abi-i mezbürün i lc mecl is-i şcr·a gelüp her 
b iri ala vukü' ihf inha ve ihbar itmeleriyle mücebince sa
l inf z-zikr nı sf masura ma-i leziz i care-i müeccelesiyle 
müvekkil-i ınesffir Agob ziınminün ber minval-i meşrüh 
tasarrufınun i stihkamını havi işbu vesika-i enika ketb ü 
im la ve yed-i tali be i 'ta o l ındı .  

Fi 2 1  Ca sene 1 232  [g Nisan 1 8 1 7] 

Şuhüdü ' l -hal : 
Sabıkün 

36 717212 Mihrişah Va/ide Sultan suyunun faz/a.ıwulan 
o/mı bir ma.ı;ura suyun, Aln·aham zimminin Ortalıöy '
tleki evine bağlı olduğunu beyan eden bir hüccet dü
zenlendiğine dair. 

I Kenarnotul Abra[ha]m zimminün Oı1aköy'den 

Daru ' 1-hi lafeti ' 1 -aliyye Kostantıniyyeti.i ' 1-mahmiyyeyc ve 
mahall-i saircye cercyan iden bi · ı -cümle su lanın kuylıdatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastür u mukayyed olup 
ma-i tezize dair senedat-ı şer' iyye kanavat [ u] müsenna
tınun muhafazasiyçün mahkeme-i ım:zbfırcden gayrı me
hakimde takrir ü tahrir ol ınmak ba fennan-ı ali memnlı ' 
aldığı şürlıt-ı kadimeden olup tima ba'd Astane-i aliyye ve 
Eyylıb ve Galata ve Beşiktaş ve Boğaziçi ve malüll-i sai
rcde vakf ve mülk nasun ımıtasarrıf oldukları su kaç ma
su radan ibaretdür ve el-yevm kimler uhdelerindedür su 
nazırı bundan böyle taharri ve tecessüs ve Eyyfıb mahke
mesi sici l latma ve kendi defterine ve ashabı yedinde olan 
senedata bi la n iza' yolıyla müraca'at i lc zahire ihrac mu
nakkah ve muntazam müfredat defterini Bab-ı all'ye tak
dim eylemek üzre tanziıni husüsına ba hatt-ı hüınayfın-ı 
şcvket-makrlın i rade-i şah�ine ta'alluk eylediğine binacn 
müceddeden n izama ra bt ve i lm ü haberi i 'ta o l ınan şürCıt-ı 
müstahsene-i mcr' iyyes inden oldığına mebni zikri ati ma-i 
cari n ün b i .  1-icareteyn mutasarrıfı Abra[ha]m veled-i 0-
hannes zimmi tarafından ber veeh-i ati taleb ve takrire 
vekil-i sabiti.i"l-vekalesi olan Mehmed Şakir Efendi bin 
Hasan mecl is-i şer' -i şerif-i enverdc bi ' 1 -vek:lle takrir-i kc
lam ve ta'bir ani ' I-meram idüp medinc-i Ebi Eyyüb Ens:lri 
civarında b inasına muvatJaka oldukları tü rbe-i şerifclcrin-
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İSTANB U L  ŞER'iYYE SiCiLLERİ/MA-i LEZİZ DEFTERLERi 

de medtüne Mihrişah Valide Sultan tabe serahu hazret
lerinün Bağçe karyesinde Arabacıoğlı mandırası nam 
ınahallde hudavendigar-ı esbak Sultan Malm1ud Han-ı Ga
zi bendi civarında müceddeden b ina ve inşa buyurduktan 
bend-i kebirden ifriz al ınan ma-i kzlz fazlasından ka
navatına tebe' iyyt:t i le malırtıse-i Galata'ya ımızafe ka
saba-i Beşiktaş'a tabi ·  Oıtakö[y l  nam nam• karyede Rlıın 
ınaşatl ığı nezdinde olan terazl'ıdan müfrez olup kadimden 
kanavat ferşiyle sahi l - i  bahrda mütemekkin aldığı menzi
l ine cari bir masura ma-i leziz müvekkilüm mesfür Ab
raham zimminün ba temessük-i ınütevelll bi · ı-icaretevn 
taht-ı tasarnıfında olmağla şürlıt-ı ecdide-i müstahseneye 
tatbik i le kıbel-i şer'den dahi müvekki lüm mesfl'ı r Abra
ham zimminün istihkamını havi bir kıt·a hüccet-i şer· iyy·e 
i 'ta alınmak matlubumdur diyü b i ' l -vekale ibraz eylediği 
bir kıt'a mi.itevelli temessükine nazar olındukda vakıt'-ı 
müşanın i leyhanun kethudası ve vakt'-ı mezblırun kaimma
kam-ı mütevelllsi Yüsuf Ağa'nun imza ve hatmini havl bin 
iki  yüz y iğirn1i senesi tarihiyle müverrah bir masura ma-i 
leziz otuz bir senesi tarihiyle ınüstakı l len müvekki l-i mes
fUr Abraham zimmlnün taht-ı tasarnıfında aldığı hamiş-i 
temessükden zahi r  ve müsteban olmağla kıbd-i şer'den 
mürsel Katib es-Seyyid Mustafa Edlb Efendi ve Su nazırı 
fahrü · ı-eşbah Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i mü
seccel i Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa w 
Çavlış-ı rah-ı abi es-Seyyid Mehmed Halife ve Muhzırbaşı 
Süleyman Ağa ve Abdurrahman Efendi vesair mevsu
ku' l-kel im kimesneler ile mahall ine vanıp nazar i tdüklerin
de fi ' l-hakTka bir masura ma-i lezlz meslek-i mezblırdan 
el-ycvm menzil-i mcrküm deninma cari ve mevcüd aldığı
nı katib-i merküm mahal l inde keşf ü tahkik ve ına·an 
mürsel i.imena-i şer' ve hadeıne-i rah-ı abi-i mezbti rtın i le 
mecl is-i şer·a gclüp her biri ala vukü " ihl i nha ve ihhar 

itım.:h::riyle ınlıcebince sal ifii 'z-zikr bir masura ma-i leziz 
ber mlıceb-i temessük idre-i müecceles iyle ınüvekki l-i 
mesflır Abraham ziınınlni.in veeh-i meşnih üzre tasarrufı
nun istihkamını  havl işbu vesika-i anika ketb ü imla ve 
yed-i tali be i ·ta o l ındı .  

Fi 2 1  Ca sene 1 2 32 I X  N isan 1 X 1 7 1  

Şuhudü · ı-hal : 
Sibıkün 

3671731/ Mi/ırişalı Va/ide Sultan ... uyımun fazlasilu/cm 
olan yarım ma ... ura ."iti_Vlln, Papaz Kirkor'un Ortaköy '� 

' ·'ııfıııı .. ııılik�n·�rdir. 



iSTANBUL SU KÜLLiYATI 

deki evi11e bağlı olduğttl1tt beya11 ede11 bir lıüccet dü
ze11le11diği11e dair. 

I Kenarnotul Papas Kirkor Ortaköy'den 

D anı ' 1-hilafeti ' 1-aliyye Kostantıniyyetü' 1-mahmiyyeye w 
mahall-i saireye cereyan iden bi' l-cümle su lanın kuyudatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında nıastfır u mukayyed olup 
ım\-i lezize dair senedat-ı şer' iyye mahkeme-i mezbfıreden 
gayrı mehakimde tahrir olmmak bi ferman-ı ali ıneınnu' 
oldığı şürfıt-ı kadimeden olup tiına ba'd Astane-i al iyye ve 
Eyyüb ve Galata ve Beşiktaş ve Boğaziçi ve mahall-i sai
rede vakf ve mülk nasun tasarrufında oldığı su kaç ma
suradan ibaretdür ve el-yevm kimler uhdelerindedür su 
mizırı bundan böyle taharri ve tecessüs ve Eyyub mahke
ım:si sicil latma ve kendü defterine ve ashabı yedinde olan 
senedat bi la niza' yol ıyla müraca·at ile zah ire ihrac idüp 
ımınakkah ve ımıntazam defterini Bab-ı all'ye takdim eyle
mek üzre tanzimi husfısı bi hatt-ı hümayfın-ı şevket-mak
run irade-i şahane ta'alluk eylediğine binaen müceddeden 
nizima rabt ve i lm [ü] haberi i ' ta o l ınan şürfıt-ı müstah
sene-i mer' iyyesinden oldığına mebni zikri ati ma-i ciri
nün bi · 1 -icireteyn mutasarrıfı Papas Kirkor veled-i Sekyas 
zinmıi tarafından ber veeh-i ati taleb ve takrire sibi
ti.i" l-vekalesi olan Mehmed Şakir Efendi bin Hasan mec
lis-i şer· -i şerif-i enverde bi ' 1-vekale takrir-i kelam ve 
ifade-i meram idüp medine-i Ebi Eyyfıb Ensari civarında 
binasına muvaffak oldukları türbe-i şerifelerinde medffıne 
Mihrişah Yilide Sultan tabe seraha hazretlerinün Bağçe 
karyesinde Arabacıoğl ı  mandırası nam mahallde hudaven
digar-ı esbak Sultan Mahmfıd Han bendi civarında mü
ceddeden bina ve inşa huyurdukları bend-i kebirden ifraz 
al ınan ma-i leziz fazlasından beher şelır yiğirnıi iki buçuk 
akçe idre-i müeccelelü nısf masura ma-i lcziz kanavitma 
tebe· iyyetle Yahya Efendi civarında tarla kenarında vakı · 
meskkden beş üzerine borı ferşiyle mahrfıse-i Galata'ya 
muzafe kasaba-i Beşiktaş'a tabi '  Oı1aköy nam ma hallde 
menzi l ine cari ımi-i leziz-i mezkfır müvekki lüm mesfCır 
Papas Kirkor zimminün ba temessük-i mütevelli bi ' l-ici
reteyn taht-ı tasarrufında olmağla şürfıt-ı ecdide-i müsta
hseneye tatbik i le kıbel-i şer'den dahi müvekkilüm mes
fCırun yedine istihkamı lıavi bir kıt'a hüccet-i şer' iyye i ' ti 
ol ın mak matllıbumdur di yü bi · 1 -vekale ibraz eylediği bir 
kıt·a mütevelli temessükine nazar olındukda vakf-ı mü
şanın i leyhinun bi ' 1-meşrfıta mütevellisi serkahve-i şdı
riyari-i esbak Mehmed Arif Ağa'nun hatmini havi bin iki 
yüz otuz bir senesi Rebi 'u  ' 1 -ah ir' inün dördünci güni tari
hiyle müverrah temessük-i ınczkfır  hamişinde mastür nısf 
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iSTANBUL ŞER·IYYE SiCiLLERJ/MA-i I .EZiZ i )ITIT:RLER i  

masura ma-i leiiz kanavitma tebe " iy� ·etle - ıııüvekkilü ııı 
ım:sflır Papas K i rkor zimmlnün b i ' l-idreteyn taht-ı tasar
nıfında oldığı derkenarda zihi r  ve ınüsteban olmairla k-"' 
ıbd-i şer· dcn nıi.irsd Katib es-Seyyid Mustafa Edlb Efendi 
hali Hissa su nazır ı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i 
müseccdi Kethudi-yı rih-ı abi ci -Hicc Mehmed Arif Ağa 
ve Çavüş-ı rih-ı abi es-Seyyid Mehmed Halitc n:: Muhzı r
başı Sü leyman Ağa bin Halil ve Hafız Abdurrahımin E
fendi vcsai r mevslıku· l-kd im k imesnder ik mahall ine va
rup nazar eyledüklerinde tl ' l-hakTka ıı ısf masura mi-i lc
ziz-i nıezklır meslek-i mezbü rdan d-yevııı menzil- i mczbl'ır 
dcrlınına cari ve mevclıd oldığın ı katib-i merküııı mahal
l inde keşf ü tahkik ve ma·an meb ·us ü ınen5.-i şcr· ı e  ve 
bademe-i dh-ı ibi-i mezblırün i lc mecl i s-i şer ·a  gclüp her 
b i ri ala vukü " ih.i' h i ' l -ittifik inhi ve ihbar itmekriv le ıml
cebince silifıfz-zikr nısf masura mi-i lczlz idre-i müec
cele-i kadimesiyle mesfür  Papas Kirkor zimminün bcr 
minval-i meşrlıh tasarrufınun istihkamı ı ı ı  h:. hi işbu vesi
ka-i enlka kctb ü im la ve ved-i ta.! ibe i · ra o l ı nd ı .  

Fi 2 1  Ca sene 1 23 2 I X  N i san I X I 7 1 

Şuhüdü · ı-hal : 
Mehım:d Emin Ağa Nizır-ı r5.h-ı ab 
Es-Seyyid Mustafa Efendi Katib-i rih-ı ib 
El-Hacc Mehmed Arif Kethudi-yı rih-ı ab 
Es-Scyyid Mehmed Halife Çavlış-ı ralı-ı 5.b 
Abdu rrahman Efendi imim-ı Mol la Efendi (? )  

36717312 Mihrişah Va/ide ,4;'u/tan suyunun fazlasuulan 
olan bir ma.,·ura suyun, SarN�l Agoh 'un Ortaloiiy 'deki 
evine hağlt olduğunu beyan eden bir hüccet düzen/endi-
ğine dair. 

1 Kenarnotu l Sarrif Agob Onaköy'den 

Di nı · ı -hi lifcti · ı-aliy::ı:c Kostantın iyyetü · ı -mahmiyycye ve 
malıil l-i sai reye cereyin iden bi " l -cümle su larun kuyüdatı 
Hislar mahkemesi s ic i l litında mastur u mubyyed olup 
mi-i lczize dair senedat-ı şer· iyye kanavit 1 u l  müsenn5.
t ınun muhafazasiyçün mahkeme-i mezbu redcıı gayrı me
hakimde takrir ü tahrir olmmak ba enır-i ali menınlı · aldığı 
şürlıt-ı kadimeden olup fima ba'd Ast:lııe-i al iyye ve Ey
ylıb ve Galata ve Beşiktaş ve Boğaziçi ve ınalı:ll l- i sii rede 
vakf ve mülk nasun ınutasarrıf oldığı su kaç masuradan 
ibaretdür ve cl-yevm kimler uhdelerindedlı r su n5.zı rı 
bundan böyk tahaıTI ve tecessüs ve Eyylıb mahkemesi s i -



iST/\NHlJL SU KÜLLiY ATI 

ci l latına ve kendü defterine ve ashabı vedindc olan senc
data bi la niza· yol ıyla müraca·at ile zal; i rc ihrac idüp ımı
nakkah ve muntazam müfredat defterini Bab-ı all've tak
dim eylemek üzre tanzlmi huslısına ba hatt-ı hün�avun-ı 
şevket-makrün i rade-i şahane ta 'all u k eylediğinc binaen 
ınüceddeden nizama rabt ve i lm ü haberi i ' ti ol ınan şürlıt-ı 
m er· iyyesindcn oldığına mebnl zikri ati ma-i cari n ün 
bi · ı-icareteyn mutasarrıfı Sarraf Agob veled-i M ihail zim
ml tarafından ber veeh-i ati taleb ve takrlrc vekil-i 
sibitü · ı -vekalesi olan Mehmed Şakir Efendi bin Hasan 
mecl is-i şer· -i şerif-i cnverde bi ' 1 -vekalc takrlr-i kdam ve 
ifade-i meram idüp medine-i Ebi Eyylıb Ensirl civarında 
binisına muvaffaka oldukları türbe-i şerifelerinde medflıne 
Mihrişah Validc Sultan tabe seraha hazretlcrinün Bağçc 
karyesinde Arabacıoğlı mandırası nam mahalldc hudavcn
digar-ı esbak Sultan Mahmlıd Han-ı Gazi bendi civarında 
müccddcdcn bina ve inşa huyurdukları bend-i keblrdcn 
ifraz olınan ma-i lczlz fazlasından yevml iki akçe icare-i 
mücccdelü bir masura ma-i lezlz kanavatma tcbc · iyyetlc 
malı rCıse-i Galata'ya ımızafc kasaba-i Beşiktaş'a tabi ·  Or
taköy nam karyede vakı ' makabi r-i müsl imln nezdinde 
olan meslekden kadim! üzre Palanka nam ınahalldc müre
mekkin oldığı menzil ine cari bir masura ma-i lezlz-i mez
klı r ınüvckki lüm sarraf-ı mcsfı."ır Agob zimmlnün bi te
mcssük-i mütcvdll bi ' 1 -icareteyn taht-ı tasarrufında ol
mağla şürlıt-ı ecdlde-i müstahseneye tatbik ilc kıbel-i 
şcr ·den dahi müvekki lüm mesflır Sarraf Agob zimmi ye
dine istihkamı havl bir kıt ·a hüccet i " ta ol ınmak matlG
bıdur diyü b i . l -vekalc ibraz eylcdiği bir kıt ·a  mütevclll 
temcssükine nazar olındukda bin iki yüz on sek iz senesi 
Ramazan gurresinde vakıfe-i müşarun i lcyhanun kctl1ll
daları olup vakf-ı mezblırun kaimmakam-ı mütcvclllsi 
olan Y lısuf Ağa'nun imza ve hatmini h avi tcmcssük-i mcz
klır dcrlinında ımısarrab bir masura ma-i lczlz-i mczklır 
sarraf-ı nıüvekkil-i nıesfı."ır  Agob zinınılnün t:'lrlh-i nıczblır
dan berü bi · ı -icarctcyn taht-ı tasarrufında oldığı tenıcs
sük-i mczkı."ırdan zahir ve müsteban olmağla kıbcl-i şer·dcn 
mü rsel Katib es-Seyyid Mustafa Edlb Efendi hali Hassa 
su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i müsecccli 
Kethuda-yı rah-ı abi cl-Hacc Mchmed Arif Ağa ve Ça
vCış-ı n'\ h-ı abi es-Seyyid Mehmed Halife ve M uhzırbaşı 
Süleyman Ağa ve H5fız Abdurrahman Efendi vesair nıcv
sı."ıku · l-kelim kimcsnclcr ik mahal l ine varup nazar itdükl
crinde fi " l-hakika bir masura mi-i lczlz-i nıezkı."ır kadimi 
üzrc kanavat l u l  müsennat ik el-yevnı sarraf-ı mcsflının 
menzi l ine cirl ve mevclıd oldığını katib-i mcrküm mahal
li nde keşf ü tahkik ve ma'an mürsel ümena-i şer' ve ha
deme-i d'th-ı abi-i mezblırCın i lc mecl is-i şer·a gcl üp her 
b i ri ala vukü ' ihl inhfı ve ihhar i tmeleriyle ınOcebincc sa-
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İSTANBUL ŞER·iYYE SICiLLERİ/MA-i LEZİZ DEFTERLERi 

l ifii ·z-zikr b ir  masura ma-i leziz icare-i ıııüeccclesivle sar
raf- ı  miivekki l- i  mesf(ı r Agob zimıninün ber minviiİ-i me�
nlh tasarnıfınun istihkaııı ın ı  havi işbu ves'ika-i en'ika ketb 
ii im la ve yed-i tal i  be i ' ta o l ınd ı .  

F'i 2 1  Ca sene 1 232 1 X  N isan I X 1 7 j 

Şuhl"ıd("ı"f-hal : 
Sabıkün 

36717411 Mihrişah Va/ide Sultan .o;uyunun fazla.wnclan 
o/cm yarını nıa.o;ura .o;uyun, Yorgo zinuninin Orta/(iit' '
deki evine bağlı olduğunu beyan eden hir lıüccet düz�n
lendi{:ine dair. 

IKenamotu l Yorgo zimmlnün Ortaköy'den 

Daru · l -hi lifeti · ı-aliyye Kostantıniyyetü · ı -mahmiyyeye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi · ı-cümle su lanın kuyudatı 
Haslar mahkemesi s ic i l iatında mastlır u ıııukayyed olup 
ma-i lezlze dair senedat-ı şer· iyye kanavit ı u ı  müscnni
tımın  muhafazasiyçlin mahkeme-i mczblıredcn gayrı mc
hakimde takrir ii tahr'ir al ınmak ba ferman-ı ali m cm nu . 
aldığı şünıt-ı kadimeden olup tima ba·d Astane-i al iyye ve 
Eyyub ve Galata ve Beşiktaş ve Boğaziçi ve mahal l-i 
sairede vakf ve mülk nisun mutasarrıf oldukları su kaç 
masuradan ibaretdür ve el-yevm kimler uhdclerindcdür su 
nazırı bundan böyle taharri ve tecessüs ve Eyyüb mahke
mesi sici l latma ve kendi defterine ve ashabı yedinde olan 
senedata bi l:l niza· yol ıyla müraca'at i le zahire ihrac idüp 
munakkah ve ımıntazam müfredat defterin i  Bab-ı ali'ye 
takdim eylemek üzn.: tanzimi hususına ba hatt-ı hümaylın-ı 
şcvkct-makrun i rade-i şiiiline ta·al luk cylediğine binacn 
müccddcden nizama rabt ve i lm ü haberi i ' ta o l ı nan şiinit-ı 
müstahscnc-i mcr' iyycsinden oldığına mcbni zikri ati ma-i 
carinün ımıtasarrıfı Yorgo vclcd-i Dimitri zimmi tarafın
dan bcr veeh-i ati taleb ve takrire veki l-i sabitü " 1-vckaksi 
olan M ch med Şak ir  Etendi bin Hasan meclis-i şer· -i şerif-i 
cnverde bi ' l -vekale takrir-i kelam ve ta"bir an i " l-mcram 
idüp medinc-i Ebi Eyylıb Ensari civarında binasına ımı
vatlaka oldukları türbe-i şeritelerinde medtl.lne M ihrişah 
Valide Sultan tabc seraha hazretlcrinün Bağçe karyesinde 
Arabacıoğl ı  mandırası nam mahal ldc hudavendigar-ı es
bak Sultan Mahımid Han-ı Gazi bendi civarında müced
deden bina ve inşa huyurdukları bend-i kebirdl!n ifnlz 
al ınan ma-i leziz fazlasından kanavatma tebe· iyyetle mah
rlıse-i Galata'ya muzifc kasaba-i Beşiktaş'a t1bi · Orta
kö[y] nam karye Rl"ım maşatl ığı terazlısından müfrez olup 
kadimden kanavit terşiyle sahil-i balnda mütcmekkin ol-



İSTANBUL S U  KÜ LLiY J.:n 

dığı mt:nzi l ine diri nısf masura ma-i lezlz müvt:kki lüm 
mesflır Yorgo ziınmlnün  bft temessük-i mütevdll b i . l -ica
reteyn taht-ı tasarrufında olmağla şürlıt-ı ecdlde-i müstah
seneye tatbik i lt:  kıbel-i şer'den dahi müvekki lüm mesflır 
Yorgo ziınmlnün yedine istihkamı havl b ir  kıt'a hüccet-i 
şer' iyye i ' ta ol ınmak matllıbıdu r diyü b i · t -vekale ibraz 
cylediği b i r  kıt ·a mütevcl ll  temt:ssükint: nazar ol ındukda 
vakıf-ı müşanın i leylüinun kethudaları ve vakf-ı mt:zblının 
kaimmakam-ı mütevdllsi Ylısuf Ağa'nun imza ve hatmini  
havi b in  iki yüz yiğirıni tarihiyle müveı'rah ve hamiş-i 
temessükdt: mastlır nısf masura ma-i teziz-i mezklır mü
vekki lüm mesflır Yorgo zimmlnün taht-ı tasarrufında ol
dığı zahir ve müsteban olmağla kıbel-i şer'den mürsel Ka
tib t:s-Seyyid M ustafa Edib Etendi Vt: Su nazırı Mehmcd 
Emin Ağa tarafından vekil- i müsecccl i  Kethuda-yı ralı-ı a
bi ci-Hacc M dımed Arif Ağa w Çftvlış-ı ralı-ı ftbl es-Sey
yid Mdımt:d Hallft: ve Muhzırbaşı Sü leyman Ağa ve Ha
tiz Abdurrahman Eft:ndi vesair mt:vslıku · 1-kel im kimesne
ler ile mahall ine vanıp nazar itdüklerinde fi ' 1-hakika nı sf 
masura ma-i lezlz meslek-i mezblırcden d-yevm menzi l- i  
mezblır denlnına can ve mt:vclıd oldığını katib-i merkünı 
mahal l inde keşf ü tahkik ve ma'an mürsel ümt:na-i şer' ve 
bademe-i ralı-ı abi-i mt:zblırlın i l e  mecl is-i şer'a gdüp her 
biri ala vukü ' ihf hi ' ! - ittifak in ha vt: ihbar itmeleriyle nılı
ccbinct: salifü.  z-zikr nı  sf masura ma-i lez'lz ber nılıct:b-i 
temessük icfıre-i müecct:ksiyle nıüvekki l - i  mesflır  Yorgo 
zimmi veeh-i nıeşrlıh üzrt: tasarnıfınun istihkamı havl işbu 
vt:sika-i t:nlka ket b ü im la  ve yed-i tali be i ' ta o l ındı . 

Fl 2 1 Ca sene 1 232 lX Nisan 1 X 1 7 ]  

Şuhlıdü · ı-hal : 
Sabıkan 
Falırid-cşbalı Mdımcd Emin Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
Es-Seyyid Mustafa Efendi Katib-i ralı-ı ab 
EI-Hftcc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Mdınıt:d Halife Çavfış-ı rôJı-ı ab 

36 717412 Milıri�ah Va/ide .\'u/tan suyunun fazlasından 
olan bir masura suyun, Sarrl�l Agob 'un Ortaköy 'deki 
evine bağlı olduğunu beyan eden bir hüccet düzen/endi
ğine dair. 

1 Kenarnotu i Sarraf Agob Ortaköy'den 

Daru · l -hi lafeti · ı -atiyyt: Kostantıniyyetü · 1 -ınahmiyyeye vt: 
ınahal l- i  saireyt: ccreyftn idt:n b i '  i -cümle su lanın kuyüdatı 
Has lar mahkemesi s ic i l iatında mastü r u mukayyed olup 
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iSTANBUL ŞER'İYYE SiC İLLERİIMA-i LEZİZ. DEF'TERLERİ 
ma-i lezlze dai r senedat-ı şer" iyye kanavit ı u ı müsenm1-
tmun muhifazasiyçün mahkeme-i mezbüreden gayrı me
hakimde takrir ü tahrlr o l ınmak ba fennan-ı all ıııemnCı . 
o ldığı şürüt-ı kadimeden olup tlnıa ba·d Astanc-i al iyye ve 
Eyyüb ve Galata ve Beş iktaş ve Boğaziçi  ve mahal l-i s<1 i 
rede vakf ve  mü lk  nasun mutasarrıf oldukları su  kaç ma
su radan ibaretdür ve el-yevm kimler uhdeleri ndcdür su 
nazırı bundan böyle taharrl ve tecessüs ve EyyCıb  mahke
mesi s ic i l latma ve kendi defterine ve ashabı \edi nde olan 
senedata b i la  n iza' yol ıyla ınüraca'at i lc  zah i re ihrac idüp 
ımınakkah ve nıu ntazanı müfrcdat defteri ni Bab-ı all\ e 
takdim eylemek üzre tanzimi husüsına bi hatt-ı hümiyCın-ı 
şevket-makrün i ride-i şahane ta'al luk eylediğine binien 
ınüceddeden nizima rabt ve i lm ü haberi i · ti ol ınan şürlıt-ı 
müstahsene-i mer' iyyesinden oldığına binien zikri itl ma-i 
carlnün b i " l - icareteyn ımıtasarrıfı Sarrif Agob veled-i Ki
fork niın ziınml tarafından ber veeh-i itl taleb ve takrlre 
vekil- i  sibitü ' 1 -vekilesi olan M ehmed Ş ak ir Efend i b i n  

Hasan mecl i s-i şer· - i  şerif- ı  enverele b i  · 1-vekale takrlr-i kc
lam ve ifide-i merim idüp medine-i Ebi EyyCıb  Ensirl ci
varında binasına ımıvatfaka oldukları  tü rbe-i şerifelerinde 
medtl.lne Mihrişah Val iele Su ltan tibc seralnı hazrctler inün 
Bağçe karyesinde Arabacıoğ l ı  ınandırası  m1m ımlıal lde 
hudavendigar-ı esbak Su ltan M alımüd Han-ı G5zl hcııdi 
civarında müceddeden bina ve inşa buyurdukları bend-i 
kebirden ifriz o l ınan ma-i leziz fazlas ından o lup kana
vatma tebe' iyyct i le malı rtlsc-i Galata'ya ımızife kasaba-i 
Beşi ktaş'a tab i '  Ortaköly] nam karyede Rüııı ıııaşat l ığı 
civarında vakı ' terazlıdan i fraz ve kadlml beş üzerine kur
şun borı ferşiyle Koyun iskeles inde vikı · müremekkin ol
dığı menziline kanavit [u] müsennat ile cari olan bir ma
sura ma-i l eiı'z-i mezkür  müvekki l -i sarrif-ı mesfCır  Agob 
zinmılnün bi " 1 - icarcteyn taht-ı tasarrufında olmağla şü rCıt-ı 
ecdlde-i müstahseneye tatbik ile k ıbel- i  şer· den dahi mü
vekki lüm mesfür yed ine ist ihkamı havl b i r  k ı r · a  hüccet-i 
şer ' iyye i 'ta o l ınıiıak mat llıb ıdu r diyü b i . l -v ekile ib r:1z 
eylediği b i r  kıt 'a ınütevel ll temessükinc nazar ol ındukda 
bin iki yüz yiğirmi altı senesi Şa·ban-ı  şerifinde vakf-ı mü
şanın i leyhinun ka i ınmakam-ı mütevcl llsi olan Serkahve-i 
hazret-i cihandiri ei-Hacc Mehmed Arif Ağa'nun imza ve 
hatmin i '  havl b i r  masura mi-i lezlz mantük-ı temessük-i  

mezkfırdan müvekkil- i  sarraf- ı  mesfür Agob zimmlııün 
tarih-i mezbCıreden berü bi · 1 - icireteyn taht-ı tasarrufında 

oldığı teınessük-i ınezkCırdan zfıh i r  ve ınüsteb:1n ol ınağla 
kıbel- i  şer'den mürsel Katib es-Seyyid M ustafa Ecllb 
Efendi hala Hassa su nazırı Mehıned Emin Ağa tarafından 
vekil- i  müseccel i  Kethuda-yı ralı-ı abi ei -Hicc IVI chnıed 
Arif Ağa ve Çavl'ış-ı rih-ı abi cs-Seyyid Mehınecl Halife 
ve Muhzırbaşı Sü leyman Ağa ve Hftfız Abdu rrahımin 



iSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Efendi vesair mevslıku ' 1-keli m  k imesneler mahal l ine vanıp 
nazar itdüklerinde fi ' l -hakika marrü ' z-zikr b i r  masura 
ma-i lez'iz meslek-i mezblırdan kanavit [u] müsennat i le 
kadimden berü ınüvekki l -i sarraf- ı  mesflının sal ifü'z-zikr 
müteınekkin oldığı menzil i ne cari oldığını katib-i merkilm 
mahall inde keşf ü tahkik ve ına'an mürsel ümena-i şer' ve 
hadenıe-i rab-ı abi-i mezblırlın  i le mecl is- i  şer'a gelüp her 
b i ri ala vuku ' ibi' i nha ve ihbar i tmeleriyle mı1cebince sa
lifü · z-zikr b i r  masura nıa-i lez'iz i care-i müeccelesiyle nıü
vekki l- i  mesfür Agob zimminün ber m inval-i nıeşnlh 
tasarrufınun i sti lıkammı havl işbu veslka-i enlka ketb ü 
imla ve yed-i til ibe i ' ta ol ınd ı .  

F i  2 1  Ca sene 1 232  [g  N isan 1 8 1 7] 

Şuhlıdü ' i -hal : 
Sab ıkün 

36 717511 Mihrişah Va/ide Sultan suyunun fazlasından 
olan yarını masura suyun, Dülheniçi Ohannes 'in Orta
/(ay 'deki evine bağlı olduğunu beyan eden bir lıüccet 
düzen/endiğine dair. 

!Kenarnotu] Dülbendci Avanis' O rtaköy'den 

Danı · l -h i lifet i '  1 -al iyye Kostantıniyyetü ' 1 -mahmiyyeye ve 
mahall-i saireye cereyan iden b i - l -cümle su larun kuylıdatı 
Haslar mahkemesi s ic i l iat ında mastfır u mukayyed olup 
ma-i lezlze dair senedat-ı şer' iyye kanavit [u] müsenna
tınun muhifazasiyçün mahkeme-i mezblıreden gayrı me
hakimde takrlr ü tahrlr olınmak bi ferman-ı all nıenmü ' 
oldığı şürfıt-ı kadinıeden olup fima ba'd Astane-i aliyye ve 
Eyylıb ve Galata ve Beşiktaş ve Boğaziçi ve mahall- i  sai
redc vakf ve mülk nasun ımıtasarrıf oldukları su kaç ma
suradan ibaretdür ve el-yevm k imler uhdelerindedür su 
nazırı bundan böyle taharrl ve tecessüs ve Eyyfıb mahke
mesi s ic i l latma ve kendi defterine ve ashabı yedinde olan 
senedata bi la niza' yol ıyla müraca'at ile zah ire ihric idüp 
munakkah ve nıuntazam müfredat defterini Bab-ı ali'ye 
takdim eylemek üzre tanzlmi husüsına ba hatt-ı hümayfın-ı 
şevket-makrün i rade-i şahane ta'al luk eylediğine b inaen 
müceddeden n izama ra bt ve i lm ü haberi i ' ta o l ınan şürfıt-ı 
müstahsene-i nıer· iyyesinden oldığına mebnl zikri ati ma-i 
cirlnün b i . l- icareteyn ımıtasarrıfı Dülbendci Ohannes ve
led-i Bogos zimınl tarafından ber veeh-i at! taleb ve takr'ire 
vekil-i sabi tü ' l -vekalesi olan M ehmed Şakir  Efendi b in 

i <  >haıılk'S 
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İSTANBUL �ER· iYYE S iC i LLERİ/MA-i I .EZiZ DEF·rı:RLl�Ri 

Hasan mecl is-i şer· - i  şerif-i enverele takrlr-i h:l�1 ın ve if:l
de-i ınerfuıı idüp med'ine-i Ebi Eyyüb Ensirl c iv:lrı nda bi
nas ına muvaffak oldukları tü rbe-i şeritelerinde ıncdtl'ıne 
M i h ri şah Yil ide S ultan ta be seraha hazretleri n ün  Bağçc 
karyesi nde Arabacıoğ l ı  ınandı ras ı nam nıahal lde hudaven
digar-ı esbak Su ltan Mahın(ı d  Han-ı Gazi bendi civ::1 rında 
müccddcden bina ve inşa buyurdukları bend-i kcblrden 
ifraz a l ın an ına-i lezlz fazlas ından yevnıl b i r  akçe idre-i 
nıüeccelelü n ı sf masura ma-i lezlz kanavilt ına tebc ' iyvet 
i le malı rusc-i Galata'ya nıuzafe kasaba-i Beş ikt::ış'a tab i ·  
Ortaköly] nfuıı karyede vakı · Rodosl Ahmed Ağa yalından 
Sarraf Hace M u rid nıesleğindeıı i fr:lz b i rle ınüteınckkiıı 
aldığı menzi l ine drl n ı sf masura ma-i lezlz-i ınczkur nıü 
vekki l ü ın nıesf(ı r Dül benelci Ocannes" zi nıııılnü ıı bii  teıııcs
sük-i ınütevclll b i . l -icarcteyn taht-ı tasarrufında ol ınağla 
şürut-ı ecdlde-i nıüstahscncyc tatbik ilc kıbel-i şer·dcn d::ı
hi nıüvckki lüm nıestl'ı r Okınnes zinımi vcdim: istihldmı 
havl b i r  k ı t · a hi.iccct- i şer' iyyc i ' ta a l ınmak matl lıb ıdur di
yü b i ' l -vekalc  i b raz eylcdiği bir k ı t ·a  mütcvcl l l  tcmcssü
kine nazar o l ındukda b in  ik i  yüz yiğirnı i  ik i  senesi Şevval ' i  
yiğirnı i dokLızı tarihiyle nıüverr::ıh vak ı t.._ı nıüş:lrun i lcyha

nun serkahveleri o lup vakf- ı  nıczblırun kainınıakanı-ı nıü
tcvel llsi olan Abdurrahman Ağa'nun i mza ve hatm ini  lıavl 
tcnıcssü k -i nıczku r de rün ında ımısarrab nı sf mas u ra m�1-i 
lczlz-i nıezkur  nıestUr Dü lbenelci Ohannes zinımlnün ta
rih-i ınezbu rcden berü b i " l - idreteyn taht-ı tasarrufında 
alel ığ ın ı  tenıcssük-i nıczkurclan zal ı i r  ve lllÜStebin olmağla 
k ıbel- i  şer· den nıi.i rscl Kit ib es-Scyyicl Mustafa Edlb E
fendi h:lla Hassa su naz ı rı Mchnıcd Eıııln Ağa tarafından 
vekil- i  nıüsccccl i  Kethudi-yı ralı- ı  abi ci-H:lcc Mehnıecl 
Arif Ağa ve Çavlış-ı r�1h-ı abi cs-Scyyid Mclımccl Halife 
ve M uhzırbaşı Sü lcynı:ln Ağa ve Hifız Abdu rr::ıhıııan E
fendi vesa i r nıcvsuku · ı -kcl im k inıcsnelcr i lc maha l l ine va
rup nazar i tdüklerindc tı · ı -haklka n ısf ıııasu r::ı ma-i lczlz-i 
mezklır  kadiıni i.izre kan::ıvat [u j nıüsenıüt i l c  d-yevın 
zinımi-i nıcstl'ının menzi l ine cari ald ığını k:ltib-i ıncrküın 
mahal l i nde keşf ü tahkik ve nıa ·an nıeb · us i.i mena-i şer· tc 
ve hadenıc-i r5h-ı abi-i nıczbu r( ın ile mecl is-i şcr· a gclüp 
her biri a la vukü · ih1 in  ha ve i lı har i t  ı ı ıclcr iy lc ı ı ıucchi nce 

sal i fif z-zikr nı sf mas u ra ıml.-i lczlz idrc-i ıııücccc lc- i  

nıczklı rcsiylc nıüvekki l- i  nıesfı."ır Dü lbenelci Olıaıın�s z im

ınlnün tasarrufını.ın ist i lıkfıın ın ı  lıivl işbu vcslb-i cnlka 

ketb ü inı la  ve yed-i t:ll ibc i · ta a l ınd ı .  
Fl 2 1  Ca sene 1 2 3 2 1 !'1  N isan I X I 7 1  

şuııucıü · ı -ııaı : 
Sfıbıkün 

s ( >hann�s 



[STANBUL S U  KÜLLİYATI 

36717512 Milırişalı Va/ide Sultan suyunun f(fZ[asından 
olan bir masura suyun, Nrn:va 'mn Ortaliöy'deki evine 
bağlı olduğunu beyan eden bir hüccet düzen/endiğine 
dair. 

I Kenarnotul Norya nasraniyyenün Ortaköy'den 

Danı · l-hilafet i . l -aliyye Kostantıniyyetü ' 1 -mahmiyyeye ve 
mahall-i sairt:ye cereyan iden bi · ı-cümle sularun kuyudatı 
Haslar mahkemesi sici l iat ında mastür u mukayyt:d olup 
ım\-i lezlze dair st:nedat-ı şer' iyye kanavat [u] müsenna
tımın ımıhafazasiyçün mahkeme-i m ez bu red en gayrı me
hakimdt: takrir ü tahrir o lı n mak ba ferman-ı all memnu . 
aldığı şürut-ı kadiınt:den olup tima ba·d Astane-i al iyye ve 
Eyyüb ve Galata vt: Beşiktaş ve Boğaziçi ve mahall-i sa
iredt: vakf ve mülk nasun nıutasarrıf oldukları su kaç ma
su radan ibiretdür ve el -yevnı kimler uhdelerindedür su na
zırı bundan böyle taharı-'i ve tecessüs ve Eyyub mahkemesi 
sicil latma ve kendi defterine ve ashabı yedinde olan sene
data bili niza· yol ıyla müraca'at i le zihi re ihrac idüp ımı
nakkah ve nıuntazam müfredat defterini Bab-ı all'ye tak
dim eylemek üzre tanzimi husus ına bi hatt-ı hümiyun-ı 
şevht-makrün irade-i şahane ta'alluk eylediğine b inaen 
müceddeden nizama rabt ve i lm ü haberi i · ta o l ınan şürlıt-ı 
müstahsent:-i mer' iyyesindt:n oldığına mt:bni zikri ati ma-i 
carinün bi · ı-icarett:vn ımıtasarn fes i Norva bint-i Abraham . . 
nam nasraniyyt: tarafından ber veeh-i ati vekil-i sabi
tifl-vekalesi olan M ehmed Şakir Efendi bin Hasan mec
lis-i şer· -i şerif-i enverde takrir-i kelam ve ifade-i meram 
idüp medine-i Ebi Eyyub Ensari civarında bini ve inşasına 
muvaffaka oldukları türbe-i şerifeleri nde medtl'ıne M ihri
şah Valide Su ltan tabe serfıhu hazretlerinün Biğçe karye
sinde Arabacıoğlı  mandırası nam mahalldt: hudavt:ndigar-ı 
t:sbak Sultan Mahmud Han-ı Gazi bendi civarında mü
ceddeden bina ve inşa huyurdukları bend-i keblrden ifrfız 
al ınan ma-i lt:zlz fazlasından kanavatma tebe' iyyet i lc 
mahrust:-i Galata'ya muzafe kasaba-i Beşiktaş'a tab i '  Oıta 
nam karyede Rum maşatl ığı civarında vak ı '  terazCıdan 
ifraz kadim bt:ş üzerine kurşun borı ferşiyle Koyun iskele
sinde vakı - mütemekkine aldığı mt:nzi l ine cari bir masura 
mi-i lez'iz müwkkilüm mestl'ı re Norya nasraniyyenün bi 
temessük-i mütevelll b i . l-icareteyn taht-ı tasarrufında ol
mağla şürut-ı ct:dlde-i müstahsene-i nıer' iyyesine tatbik i le 
kıbel-i şer·den dahi müvckki lem nıersume yedinc istihkamı 
h avi bir kıt ·a h üceet-i şer' iyye i 'ta alınmak matiCıbıdur di
yü bi · ı-vekale ibraz eylediği bir kıt'a nıütevelll teınessü
kine nazar ol ındukda vakıfe-i müşarun i leyhanun kethuda
ları ve vakıf-ı ım:zbCının kaimınakam-ı mütevelllsi Serkah-
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İSTANI-lUL ŞER " İYYE SİCİLLERİ/MA-i LEZiZ UEFTERLLRi 

ve-i şehriyari el-Hacc Mehmed Arif Ağa'nun i mza ve 
hatmini  havl b in ik i  yüz yiği rıni altı senesi Ş a · ban-ı şerlti 
tarihiyle ınüverrah b i r  kıt "a mütevel l l  temessüki  ınGce
b ince b i r  masura ma-i lezlz müvekki l em merslı menün 
veeh-i meşrüh üzre b i ' l- icaretevn taht-ı tasarrufında oldı<rı - o 
temessük-i mezkürdan zahi r  ve m üsteban o l nıa<• la  kıbel- i  o 
şer' den mürsel Katib es-Seyyid M ustafa Edlb Efendi ve 
hala Hassa su naz ı rı Mehmed Eınln Ağa tarafından veki l - ı  
müsecce l i  Kethuda-yı ralı-ı abi ei-Hacc tvlehmed Arif Ağa 
ve Çavfış-ı rab-ı ibi es-Seyyid M ehmed Halife ve M uh-

zırbaşı Sü leyman Ağa b in• ve Hafız Abdurrahman Efendi 

vesair mevsüku ' l-kelim ki ıııesneler i l�;; mahal l i ne varup na
zar eyledüklerinde tl ' l -haklka b i r  masura ma-i  lezlz mes-

vekkile-i merslıme Norya nasraniyyenün ber m inval- i  meş
rüh tasarrufınun i stihkanıı havl işbu veslka-i enlka ketb ü 

imla ve yed-i til ibe i 'ta a l ınd ı .  
Fl 2 1  Ca sene 1 23 2  I X  N i san 1 X I 7 1 

367/7611 Mihrişah Va/ide Sultan suyunun faz/asuulan 
olan bir masura suyun, k",'arral Mercan 'ın Ortalföy 'del<i 
evine bağlı olduğunu beyan eden bir hüccet düzen/endi
ğine dair. 

[Kenarnotu [ Mercan zimmlni."ın Ortaköy'den 

Diru ' 1-hi lafet i ' l-al i::,-ye Kostant ıniyyetü · 1-mahmiyyeye ve 
mahall - i  saireye cereyan iden b i - l -cümle  su larun kuyüdatı 
Haslar mahkemesi s ic i l iatında mastür  u ımıkayYed olup 
ma-i  leiize dair senedat-ı şer · iyye kanavat l u l  müsenna

t ınun muhifazasiyçün mahkeme-i mczbCı reden ga\Tı nıe
hakimde tahrlr ü takrlr a l ınmak bi emr-i all memnCı ·  ald ığı 
şünlt-ı kadinıeden o lup fima ba'd Astane-i al iyye ve 
Eyyüb ve Galata ve Beşiktaş ve Boğaziçi ve mahal l - i  sa
i rede vakf ve mülk nasun mutasarr ıf  olduk ları su kaç 
masuradan i baretdür ve eı-::..-evm kimler uhdelerindedür su 

nazırı bundan böyle taharrl ve teccssüs ve Eyyüb nıahke-

9 "hiıı·· tiızladır. 
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ınesi sicil latma ve kendi defterine ve ashabı yedinde olan 
senedata bi la niza' yolıyla müraca'at ile zahire ihrac idüp 
ımınakkah ve ımıntazam defterini Bab-ı all'ye takdim eyle
mek üzre tanzlmi hususına ba hatt-ı hümayfm-ı şev
ket-makrun i rade-i şahane ta'al luk eylediğine bi ıüen nıü
ceddeden nizama rabt ve i lm [ü ]  haberi i ' ta olınan şürut-ı 
müstahsene-i m er' iyyesinden oldığına mebni zikri ati ma-i 
cari n ün bi ' 1 -icareteyn mutasarrıfı Sarraf Mercan veted-i 
Ohaıuıes zimml tarafı ndan ber veeh-i ati taleb ve takrire 
vekil-i sabitü ' l -vekalesi olan Mehmed Şakir  Efendi b in  
Hasan meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi ' 1 -vekalc takrir-i ke
lam ve ifade-i meram idüp medine-i Ebi Eyylıb Ensari ci
varında binasına muvatfaka oldukları türbe-i şerifekrinde 
medfüne M ihrişah Valide Sultan tabe seraha hazretlerinün 
Bağçe karyesinde Arabacıoğlı mandırası nam mahallde 
hudavendigar-ı esbak Sultan M ahmud Han-ı Gazi bendi 
civarında müceddeden bina ve inşa buyurduktan bend-i 
kebirden ifraz olman ma-i lezlz fazlasından olup yevnıl b i r  
buçuk akçe icare-i ınüeccelelü b ir  masura ma-i leziz ka
navatına tebe ' iyyetle malıruse-i Galata'ya muzafe kasaba-i 
Beşiktaş'a tabi '  Orta nam karyede taş nerdüban kurbında 
Derviş Efendi çeşmesi nezdinde t imur meslekden beş üze
rine kurşun borı ferşiyle çeşme-i mezklır karşusında vakı '  
menzi le kanavat [u l müsennatla cari b ir  masura ma-i le
zlz-i mezkür müvekki lüm mesfür Mercan zimminün bi ' l- i
caretevn taht-ı tasarrufında olmağla şürlıt-ı cedlde-i müs
talıseı;e tatbik i le  k ıbel-i şer'den dahi müvekki lüm mcsfur  
Mercan zimmi yedine istihkanu havl b ir  kıra hüccet-i 
şer' iyye i ' ta olmmak matlubıdur diyü b i ' l -veldle ibraz ey
lecliği b ir  kıt 'a mütevelll temessükine nazar ol ınclukda va
kıt'-ı müşarun i leyhanun kethudası olup bin iki yüz on yedi 
senesi Rcbi · u ' ! -evvel gurresinde vakt'-ı müşanın i leyhaya 
kai ınmakam-ı mütevelllsi olan Yüsuf Ağa'nun imza ve 
hatmini havl bir masura ma-i lczlz ber mantük-ı temessük 
ınüvekki l-i mesfür M ercan ziınminün tarih-i mezbürdan 
berü . b i ' l- icareteyn taht-ı tasarrufı nda oldığı temessük-i 
ınczkürdan zahir  ve müsteban olmağla kıbel-i şer'den 
mürsel Katib es-Seyyid M ustafa Edib Efendi hala Hassa 
su nazırı Melımed Emin Ağa tarafı ndan vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı rab-ı abi el-Hacc Mehmed Arif Ağa ve 
Çavüş-ı rab-ı abi es-Seyyid Mehmed Halife ve ıytuhzırbaşı 
Süleyman Ağa ve Hafız Abdurrahman Efendi vesair mev
süku ' l -kelim kimesneler i le mahall ine varup nazar itdük
lcrinde fi · ı-hakTka bir masura ma-i lezlz kadimden berü 
kanavat [u] müsennat ile müvekki l-i mesflır Mercan zim
ı1ılnün çeşme-i mezküre karşusında mütemekkin oldığı 
ınenzil inde el-yevm cari ve mevcüd aldığını katib-i mer
küm malıall inde keşf ü tahkik ve ma'an mürsel ümena-i 
şer· ve bademe-i rah-ı abi-i mezblırlın ile meclis-i şer'a ge-

- � - - ----
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lüp her b i ri ala vukü . ihf i ıılül ve i lıhar i lmeleriyle ıenıcs
sük-i nıezkür  zinımi-i nıcstü r  yedinde ba·de · l -i bka nıOcc
bincc sal ifı.i 'z-zikr bir masura nıa-i lczlz idrc-i nıücccck
siyle nıüvekki l- i  nıcsfı.lr M ercan zi mmlnün ber minval-i 
meşrı.lh tasarrufınun ist ihkamın ı  havl işbu veslka-i enlka 
ketb ü imla ve yed-i tal ibc i ·ta o l ınd ı . 

Fl 2 1  Ca 3'ene 1 232  IX Nisan 1 g 1 T l  
Şuhudi.i " l -hal 

36717612 Mihrişah Va/ide Sultan suyunun .fctdasuıdan 
olan bir buçuk masura suyun, Artin zinınıinin Orta
köy 'deki evine bağlt oldu.�unu beyan eden bir hüccet 
düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu l Artin zimmlnün Ortaköv'dcn 

Daru · l -h i lafeti · ı-al iyyc Kostant ıniyyetü · ı-nı:-ıhnıiyycye ve 
mahal l- i  saireye cereyan iden b i " l -cümle su lanın kuyüdatı 
Haslar mahkemesi s ici l iat ında mastür  u mukayycd olup 
ma-i lezlze dair senedat-ı şer' iyye mahkeme-i mczbüredcn 
gayrı mehakimde tahrir ü takrlr o l ın nıak bi cnır-i ali 
nıemnü · oldığı şürut-ı kadimeden olup finıa ba·d Astine-i 
al iyye ve Eyyı.lb ve Galata ve Beşih.'taş ve Boğaziç i  ve 
mahal l-i sai rede vakf ve mü lk  nasun mutasarrıf o ldığı su 
kaç masuradan ibaretdü r  ve el -yevm kimler uhdelerin
dedür su nazır ı  bundan böyle taharri ve tecessüs ve Eyyüb 
mahkemesi s ic i l latma ve kendi defterine ve ashabı \edinde 
olan senedata b i la  n iza' yol ı �da müraca·at i l e  zahi re ihr;k 
idüp ımınakkah ve ımıntazam defterini Bab-ı a li'ye takdim 
eylemek üzre tanzimi husfıs ına ba hatt-ı hünıayün-ı şev
ket-makrün i rade-i şahane ta·a l luk eylcdiğine b inaen mü
ceddeden n izama rabt ve  i lm ü haberi i ·ra o l ınan şürüt-ı 
müstahsene-i mer' iyycsindcn oldığına mebnl zikri ati mi-i 
cari n ün bi ' 1 - icareteyn ımıtasarrıfı Artin ve !cd-i Agob 
z imml tarafından ber veeh-i ati taleb ve takrlre vekil- i  

sabi tü ' 1 -vek<llesi o lan M ehıned Şak i r  Efendi b in Hasan 

mecl i s-i şer' - i  şerif-i enverde b i '  1 -vekale takrir-i kclanı ve 

dade-i nıeram idüp med'ine-i Ebi Eyyfıb Ensari civarında 

b inasına muvaffaka oldukları türbe-i şerifelerinde nıedffınc 
M ih rişah Yil ide Su l tan tabe seraha hazretlcrinün Bağçc 
karyesinde A rabacıoğl ı  mandı rası nam nıahal lde hudaven
d igar-ı esbak Su ltan Mahmüd Han-ı Gazi bendi civarında 
nıüceddeden bina ve i nşa buyurdukları bend-i h:blrden 
ifraz o l ınan ma-i lczlz fazlasından beher şehr k ı rk beş akçe 

idre-i müeccele lü  b i r  buçuk masura ma-i leilz kanav:cit ı na 

tebe' iyyetle nıahrlıse-i Galata'ya muzfıfc kasaba-i Beş ik-
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taş'a tabi '  Ortaköy nam ma hallde taş nerdübfın mesleğin
den kenisa kurbında vakı"  çeşmeye cari ma-i leziz-i mez
kür müvekkilüm mesflır Artin zimminün ba tenıessük-i 
nıütevelll bi  ' 1 -icareteyn taht-ı tasarnıfmda olmağla şürfıt-ı 
nıüstahseneye tatbik ile kıbel-i şer·den dahi müvekkilüm 
mesffının ycdine istihkamı havi bir kıt·a hüccet-i şer· ivvc 
i · ta olmmak matlübıdur diyü b i . l -vekale ibraz cylediği

-b i r  
kıt 'a mütevelli temessükinc nazar olmdukda vakf-ı mü
şarun ikyhanun b i " I -meşrüta mütevellisi serkahve-i haz
ret-i şehriyari-i esbak Mehmed Arif Ağa'mın hatmini havi 
bin iki yüz yiğirmi sekiz senesi M uharremü · l-haramun 
yiğirıni beşi tarihiyle müvcrrah temessük-i mezkür hami
şinde mastü r bir buçuk masura ma-i leziz kanavatma te
be' iyyetle nıüvekki 1-i nıesfür Artin zimminün bi '  1-icare
teyn taht-ı tasarrufında oldığı derkenardan zahir ve müs
tcbfın olmağla kıbel-i şer'den mürsel Katib cs-Seyyid 
Mustafa Edib Efendi ve hala Hassa su nazırı M ehmed 
Emin Ağa tarafından vekil-i müsecccli Kethuda-yı rfıh-ı 
abi el-Hacc Mchmed Arif Ağa ve Çavüş-ı rah-ı abi es

-
-Seyyid 

Mchmed Halife ve M uhzırbaşı Sü leyman Ağa ve Hafız 
Abdurrahman Efendi vesair mevsuku · ı�kclim kiım:sneler 
ilc mahal l ine vanıp nazar eyledüklerinde ti ' 1-hakTka bir 
buçuk masura ma-i lcziz-i mezkur meslek-i mczbılrdan 
çeşme-i mezbüre derfınına cari ve nıevcfıd aldığını katib-i 
merküm mahall inde keşf ü tahkTk ve ma'an mürsel üme
ııa-i şer' ve hademe-i rfıh-ı abi-i mezbfırfın ile meclis-i 
şer·a gelüp ala vukü ' ih1 h i ' l-ittifa[k] inha ve ihbar itmele
riyle mikebince sal ifıf z-zikr b ir  buçuk masura ma-i leziz 
idire-i müeccelc-i nıezkuresiyle müvekki l-i mesfUr Artin 
zinımlııün bcr minval-i meşrı."ıh tasarrufmun istihkanıın ı  
havi işbu vesika-i enika kctb ü imla ve yed-i tal ibe i · ta 
o l ınd ı . 

Fl 2 1  Ca sene 1 232 [ �  Nisan 1 � 1 7] 

Şuhudü ' l-hal : 
Sabıküıı 

3() 717711 Milıri!ialı Va/ide Sultan suyunun .firdmwulan 
olan bir ma.ıwra .ı;uyım, L\'arrt�l Canik 'in Ortaköy'deki 
evine bağlı olduğunu beyan eden bir lıüccet düzenlendi
[:ine dair. 

[ Kenarnotul Canik zimminün Ortaköy'den 

D anı · ı-hi lafeti · ı-aliyyc Kostantıniyyetü ' 1-ımhmiyyeyc ve 
mahal l-i sfıireyc ccrcyan iden b i . l-cümle su lanın kuyfıdatı 
Haslar mahkemesi sicil iatında mastür u mukayycd olup 
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iSTANBUL ŞER· i YYE SİCiLLERilMA-i I J::ZİZ IXFTI�RLERi 

ma-i lezlze dair iktiza iden senedat-ı şer' iy\'e mahkeme-i 
mezbüreden ga::ı .. r ı  mehakimde tahrlr o l ınm

.
ak ba ferman-ı 

all mcmnü · oldığı şürüt-ı kadimeden olup tıma ba · c1 As
tane-i al iyye ve Eyyfıb ve Galata ve Beşiktaş ve Boğaziç i  
ve mahal l -i sai reele vakf ve mülk nilsun mutasarrıf olduk
ları su kaç masuradan ibaretdür ve el-vevm kimler uhdc
lerindedür su nazırı bundan böyle tah� rrl ve tccessüs ve 
Eyyfıb mahkemesi s ic i l latma ve kendi defterine ve ashab ı 
yedinde olan senedata b i l a  niza· vol ıü1 mü raca·ar b i rle  
zahirc ihrac idi.ip munakkah ve mu

.
nta�aın müfreclat defte

rini Bab-ı all'ye takdim eylemek üzrc taıızlmi husCis ına ba 
hatt-ı hüınayfın-ı şevket-makrün i ride- i şahane ra · aı l uk 
eylediğine binilen müceddedcn n izama rabt ve ilm ü haberi 
i 'ta o l ı nan şürlıt-ı m er · iyyes inden oldığına mc b n! zikri ati 
ma-i carlnün bi · 1 - icaretcyn mutasarrıfı olan Sarraf Can ik 
b int-i S imyon nam zinuııl tarafından ber veeh-i ati taleb ve 
takrlre vekil- i  sabitü ' 1 -vekalesi olan M ch med Şak i r  Efendi 
bin Hasan mecl i s-i şer· -i şerif- i  enverele bi · 1 -vekale tak ri r-i 
kelam ve ifade-i meram idüp medinc-i Ebi Eyyfılı Ensarl 
c ivarında b i nasına ımıvaffaka oldukları tü rbe-i şerifele
rinde medfl'ıne  Mihrişah Val iele Su ltan tabe serihu haz
retlerinün Bağçe karyes inde Arabacıoğ l ı  mandı rası naın 
mahallde hudavendigar-ı esbak S u l tan Mahmlıd Han-ı Ga
zi bendi c ivarında mü eecldeden bina ve inşa b uyu rdukları  
bend-i kebirden ifraz o l ı nan ma-i leziz fazlas ından kana
vatma tebe ' iyyetle malırCıse-i Galata'ya ımız�'lfe kasaba-i 
Beş iktaş'a tab i '  Orta nam karyede Rüm maşadl ığı nezd in
de olan terazlıdan müfrez olup kadimden bnaY:lt ferş iy le 
sahi l- i  bahrcla müteınekkin oldığı  menz i l i ndc c:lrl b i r  m::ı
sura ma-i leziz ınüvekk i l üm mesfür Can ik z i ın ınlnün )C\ 
ml bir  akçe icare-i mücccele i l e  ba teınessük-i mütevel l l  
b i ' l - icareteyn taht-ı tasarrufında olmağla şürfıt- ı ecdlde-i 
müstahseneye tatbik i le k ıbel-i şcr · dcn dah i ınüvekki lüm 
ınesffır Canik zimmi veeline ist ihldmı havi b i r  k ı t ·a  hüc
cet-i şcr· iyye i · ta ol ınmak mat lübumdur diyü ibr:lz ey le
diği b i r  kıt'a mütevclli temessükine nazar o l ındukda vakf-ı 
müşarun i leyhanu n  kaimmakam-ı mütevel l ls i  Serkahve-i 
hazret-i şehrivarl el-Hacc Mehmed Arif Ağa'nun imza ve 
hatmini hav'i bin iki yüz yiğirıni yedi senesi Cumade· ı-ev
vcl ' i nün on üçünci güni tarih iyle müverrah tcmessük hami
şinde müstak ı l len müvekki l-i mcsfü r  Canik z i ınınlnün 
taht-ı tasarrufında oldığı yiğirmi dokuz sencsı R::ıınazan'
ınun yiğirnıi yedinc i  güni tarih iyle b i r  masu ra mil-i lezlz 
hamiş-i temessükden zahir  ve müsteban olnıağl::ı k ıbcl- i  
şer·cten mürsel Katib es-Seyyid M ustaf:i Edlb Efendi ve 
Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağ::ı tarafından vekil- i  
müsecccli Kethuda-yı rab-ı abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağ::ı 
ve Ça.Vllş-ı rah-ı abi es-Seyyicl Mehmed Halife ve Muhzır
başı Sü leyman Ağa ve Hafız Abdu rrahman Efendi vesi\ i r  
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mevslıku · l -keli m  kimesneler i le mahal l i ne varup nazar 
itdüklerinde fı " l-haklka b i r  masura ma-i lezlz meslek-i 
mezblı rdan ifdiz bir le sah i l - i  bahrda mütemekkin oldığı 
menzi l-i merküm derünına el-yevm diri ve mevcüd al
dığını katib- i  ınerküm mahal l inde keşf ü tahkik ve ma'an 
mürsel üınena-i şer' ve bademe-i rah-ı abi-i mezbürün i le  
mecl is-i şer ·a gelüp  her b i ri ala vukü' ihf inha ve ihbar 
itmeleriyle ınüccbince sal ifü.  z-zikr b i r  masura ma-i lczlz 
bcr ml'ıceb-i tcmcssük idire-i ınücccclesiylc müvekki l- i  
mcsfür  Canik zimmlnün veeh-i mcşrüh üzre tasarnıfınun 
istihkamını havl işbu veslka-i enlka kctb ü imla ve yed-i 
ta i ibe i ·ta o l ındı . 

Şuhüdü . l-ha. l 
Sabıkün 

Fl 2 1 Ca sene 1 232  p� Nisan 1 8 1 7 ] 

3() 7/7712 Mihrişah Va/ide Sultan suyunun .fctzlasmdan 
olan bir masura suyun, Artin zimminin Orta/(öy 'deld e
vine bağlL olduğunu beyan eden bir lıüccet düzen/endi
.�ine dair. 

1 KenarnotuJ Artin zi ınınlnün Ortaköy'den 

D anı · ı-hi lafet i  ' 1 -al iyye Kostantıniyyctü ' 1-mahmiyyeyc ve 
mahal l - i sai reye ccreyan iden bi  · ı -cümle su lanın kuyüdatı 
Haslar mahkemesi s ic i l latma kayd ol ınup ma-i lezlzc dai r 
i ktiza iden senedat-ı şcr' iyyc mahkeme-i mezbüreden gayrı 
mehaki mde tahrlr o l ınmak ba emr-i all mcnmü'  old ığı 
şü rüt-ı kadimeden olup fimi ba'd Astanc-i al iyye ve Gala
ta ve Eyyüb ve Boğaziçi  ve mahaJ I-i sai rcde vakf ve mülk 
nfısun mutasarrıf old ığı su kaç masuradan ibiretdür ve 
el -yevm kimler uhdelerindcdür su nazırı bundan böyle 
taharrl ve tecessüs ve Eyyüb mahkemesi sici l l atma ve ken
di  defterine ve ashabı yedinde olan senedata b i la  niza· yo
l ıy la müraca'at i l c  zahi re ihrac idüp ımınakkah ve mlınta
zam müfrcdat ddtcrin i  Babcı all'ye takdim eylemek üzrc 
tanzlmi husüsına bi hatt-ı hümayün-ı şevket-makrün i ri
de-i şahane ta· al luk eylediğine b inacn müceddcden nizama 
rabt ve i lm ü haberi i 'ti o l ınan şürüt-ı mer ' iyycsindcn ol
dığına mebnl zikri ati ma-i cari n ün bi ' 1 -icarctcyn ımıtasar
rıfı Artin veled-i Agob zimmi tarafından ber veeh-i ati 
taleb ve takrlre vekil- i  sab itü · ı -vekalesi M ehmed Şak i r  
Efendi b in  Hasan mecl is-i şer' - i  şerif-i cnverde bi · ı-vckale 
takrir-i kelam ve ifade-i meram idüp medine-i Ebi Eyyüb 
Ensarl c ivarında kendi bina cyledükleri tü rhelerinde med
fl'ınc M ihrişah Viii ide Su l tan tabe serahu hazretlerinün 
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İSTANBUL ŞEH.-iYYE SiCİLLERJ/MA-i LE!. iZ 1 ) IT ITRLI:I< i  
Bağçt: karyesindt: Arabacıoğl ı  mandı rası den.:si nam mt:v 
zı ·de hudavendigar-ı t:sbak Su l tan Mahmud Han-ı Gazi 
bt:ndi civarında müct:ddedt:n b ina ve inşa huyurdukları 
bend-i kebirden ifraz ol ınan ma-i (eziz fazlas ından \'evmi 
üç akçe icart:-i müecceklü b i r  masura ma-i lcziz kanav•i
tına tebe · iyyetle malıruse-i Galata'ya ımızafe kasaba-i Be
şiktaş'a tab i ·  Ortaköy nam nıahal lde ıııüteım:kkin müvck
ki lüm mesfür Art in zimminün ba teıııessük-i mütevdli 
b i " l- icarcteyn taht-ı tasarrufında o lmağla şürü t-ı ıııüstah
sene-i cedidcye tatbik i le kıbd-i şt:r·cten dahi ıııüvekki lüm 
mt:stlırun yedine i st ihkamı havi b i r  kıt ·a hüccet i · ta ol ın
mak müvekki lüm nıesflır  Art in zimminün ba rcmessük-i 
mütevd li b i ' l-icart:teyn taht-ı tasarrufında olıııağla şürut-ı 
ecdide-i müshahst:neye tatbik ile kıbe!-i şer·dcn dahi mü
vekki lüm mesfü run yedinc istihkamı havi bir  kı t ·a hüccct-i 
şer ' iyvc i " ta ol ınmak müvekki lüm mesfür  A rt i n  ziın minün 
matlübıdur diyü b i ' l-vekilc ibraz eylediği b ir  k ı r ·a mürc
vel li temessükine nazar ol ındukda vakf-ı müşanın i leylü
nun kaimmakanı-ı mütt:vellisi Yüsuf Ağa'nun imz:i ve hat
nıin i  h avi b in  iki  yüz on sekiz  senes i Cuınadc · 1-evvcl ' i  ye
dis i  tarihiyle nıüverrah b ir  kı t ·a teınessük nıuccbince 
vakf-ı şerif-i müşarun i lcyha ma-i leziz fazlasından ycvnıi 
üç akçe icare-i nıüeccelclü bir masura nü-i leziz Rum ma
şat l ığı tcrazusından beş üzerine kurşun borı fcrşiy le  ziın
ıni-i ınestl.irun ba izn-i mütevdli uhdcs inde oldığı dcrkc
nardan zahi r  ve müstcban olmağla kıbcl-i şer'den mürsel 
Katib es-Sevvid Mustafa Edib Efendi ve hali Hassa su 
nazırı fah rü · ı-eşbah Mehmcd Emin Ağa tarafından vekil- i  
ınüsecce l i  Kt:thuda-yı rah-ı ibi ci-Hacc Mchmccl Arif Ağa 
ve Çavüş-ı ralı-ı abi es-Seyyicl Mehınccl Halife ve M uhzı r
başı Sükyman Ağa ve Hafız Abdurrahman Efendi vesô ir  

ınevsüku · ı-kcl im k imesncler mahal l i ne varup nazar cylc
düklerinde fı ' l-hakika b i r  masura mi-i leziz-i ınezkur mes
lek-i ım.:zkü rdan veeh-i meşrüh üzre el-yevm zimmi-i nıü
vekki l-i mesfür sah i l -i bahrcla mütemckkin olclığı meıı
z i l int: dri ve mevclıd oldığını kat ib-i ıııcrküm nıahal l i ııclc 
keşf ü tahkik ve ma· an mürsel ümcna-i şer· ve haclcnıc-i 
dilı-ı abi-i mezbü rlın i le  mecl is-i şcr·a gclüp her biri aı.ı 
vukü ' ihi' inha ve ihhar i t meleriyle ınuı..:chi nı..:c sfıl i lü ' z-zikr  
b i r  masura nıii-i lezizün icire-i nıi.'ıccccle-i nıezkures iylc 
mesflır Art in ziınminün ber minval-i mcşruh tasarrufınun  
i st ihkamını  havi i şbu vesika-i ı::nika ketb ü i ın la ve  yed-i 
til ibe i 'ta o l ındı . 
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Şuhlıdü · 1 -hal: 
Sabıkün 

36717811 Miltri!lıth Va/ide Sultan suyunun _/(r:./a.•wıdan 
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olan yartnı nımwra suyun, Loron zinınıinin Orta/(ii)l 'c/e
ki evine bağlı olduğunu beyan eden hir hüccet dtizen
lendiğine dair. 

I Kenan10tul Loron zimminün Ortaköy'den 

D anı · ı-hi lafeti ' 1 -al iyye Kostantıniyyetü · ı-mahmiyyeye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi · ı -cümle su lanın kuyfıdatı 
Has lar mahkemesi s ic i liatında mastlır  u ımıkayyed olup 
ma-i lezize dair senedat-ı şer' iyye kanavit l uJ müsenna
tınun ımıhfıfazasiyçün mahkeme-i mezblıreden gayrı me
hakimde takrir ü tahrir ol ın mak ba ferman-ı ali memnlı ' 
oldığı şürüt-ı kadimeden olup fima ba'd Astane-i al iyye ve 
Eyyilb ve Galata ve Beşiktaş ve Boğaziçi ve mah::11 1 -i sai
rede vakf ve mülk nasun mutasarrıf oldukları su kaç nıa
su radan ibaretdür  ve cl-yevm kimler uhdelerindedür su 
nazı rı bundan böyle taharri ve tecessüs ve Eyyüb mahke
mesi sici l latma ve kendi defterine ve ashabı yedinde olan 
senedata bi la niza· yol ıyla müraca'at ile zahire ihrac idüp 
munakkah ve muntazam müfred;h defterini Bab-ı ali'ye 
takdim eylemek üzrc taıızimi huslısına ba hatt-ı hümayl'ın-ı 
şevket-makrlın irade-i şahane ra·aı luk eylediğine binaen 
müceddeden nizama rabt ve i lm ü haberi i · ta olman şürlıt-ı 
m üstalısene-i m er· iyycsindcn oldığına b inften zikri ati ma-i 
ct\rinün bi · ı-icareteyn ımıtasarrıti olan Loron veled-i Ka
los zimmi taratindan ber veeh-i ati taleb ve takrirr.: vekil-i 
sabitü . l -vekalesi olan M r.:hmed Şakir  Efendi bin Hasan 
mecl is-i şer' -i şerif-i enverele takrir-i kelam ve ifade-i me
r�1m idüp medine-i Ebi Eyyüb Ensari civarında binasına 
muvatTaka oldukları tü rbe-i şerifelerinde medfüne M ihri
şah Yil ide Sul tan tabe serahu hazretlcrinün Bağçe karye
si nde Arabacıoğl ı  mandı rası nam ınahal lde hudavendigar-ı 
esbak Su Itin Mahmlıd Han-ı Gazi hendi civarında müced
dcdcn bina ve inşa huyurdukları bend-i kcbirclen ifraz oh
nan ma-i lcziz tazlasından olup ba temcssük-i mütevcl li 
tılıde-i tasarrufında baki yevmf nfın ak<,:c idire-i müec
celclü nısf masura ma-i leziz kanavatma tebe· iyyet i le 
mahrlıse-i Galata'ya muzafe kasaba-i Beşik-taş'a tabi · Or
taköy nam nıahal lde taş nerdüban meslcğiııden müvek
ki lüm mesfürun müteınekkiıı oldığı menzi l ine dri ma-i le
zlz-i ıııezklırı müvekki lüm mesfCı r Loron zimmiııün ba te
nıessük-i nıütevelli bi · ı -icareteyn taht-ı tasarrutinda ol
nıağla şürlıt-ı ecdide-i nıüstahseneye tatbik ile kıbcl-i 
şer·den dahi nıüvekki lüm mestlının yedine istihkanıı havi 
b ir  kıt ·a hüccet-i şcr' iyye i 'ta o l ınmak matlübıdur diyü 
bi · ı-vekale ibraz eylediği b i r  kıt 'a nıütcvclli temessükine 
nazar ol ındukda vakf-ı müşanın i leyhanun serkahveleri 
kainımakam-ı mütevel li Abdurrahman Ağa'nun hatmini  
havi bin iki  yüz yiğirıni iki  senesi Şa·banü · l-ımı 'azzaımın 
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gurresi tarih iyle müverraha derun-ı tçmçssükde ıııu lıarrcr 
b i r  masura ma-i l ezlzden uhdcs indc baki nısf masura ıııa- i  
lezlz kanavatından m ikdar-ı ımı ·ayyen hisses ine tcbe· iyycr 
i le m üvekk i l -i mesflı r  Loron zi ınmlnün b i . l -id rete\ n ra l ı r- ı  
tasarrufı nda oldığı  temcssük-i  ıııezkl'ı rdan z:\ l ı i r  ve ııı üs
teban olıııağla kıbcl- i  şer ' den m ü rsel  Kilr i b  es-Seyyid 
M ustafil Edlb Efendi ve h:ll5 H�lssa su  n azı rı fal ırü - l -eş
balı Mehmçd Emin Ağa tarafından veki l - i  ıııüseccel i  Ket
hudil-yı ralı- ı  5bl ei -Hicc Mehıııed Arif Ağa ve Çilvlı ş-ı 
ralı - ı  abi es-Seyyid M ehıııed Halife ve M uhz ı rbaş ı  S ü le\ 
man Ağa ve Hafız Abdu rrahman Efendi ves5 i r  mev 
slıku· l -kcl i ııı kimesneler i l e  malıal l i ne vanıp nazar eyle
düklcri ııdç ti · ı-hakTka nı sf masura ıııi-i lezlz-i ıııezklı r 
meslek-i mezblırdaıı m üvekki l -i ıııçs flı run e l -yev ııı menzi

l ine cari ve ıııevclıd alel ığ ını kat ib-i ıııerkü ııı mahal l i nde 
keşf ü tahkik ve ma·an m ü rsel ünıc.;ııa-i şer· vç haclenıe-i 
ralı- ı  abi-i mezblınln i lc  mecl i s- i  şer ' a  gel ü p  her b i r i a l :\. 
vukü " ihf hi ' l- i tt ifak inhi ve ihbar itmeleriyle ııı lıcebi nce 
sal ifii · z-zik r  nı sf masura mi-i !ez 'iz i care-i ı ıı üçcccles iylc 
ıııesflır Loron ziınııılnün ber m inval - i  meşrüh rasarrufı ı ıun 
i st ihkaıı ı ı  hiv! i şbu veslka-i en'ika ketb ü inı l �l \ e  yed- i  
til ibe i · ta o l ındı 

F'i 2 1  Ca seııc 1 23 2 ı x  N ısan I X I 7 ı  

Şuhlıdü · ı -hal : 

Sibıkün 

367/78/2 Mihrişah Va/ide Sultan suyunun firz/asındun 
olan yarım masura suyun,  Norya 'mn Ortal•öy 'delii evi
ne hai1/t oldu •'unu bevan eden hir lıüc:cet düzenlendi-"' ö . 
ğine dair. 

ı Kenarnotu ı Norya nasriniyyenün O rtaköy'den 

Daru - 1-hi  l ifet i  · 1 -a l iyye Kostant ı ı ı iyyetü · ı -ıııahıı ı iyyeye \ c  
mahal l - i sii reye cereyan iden b i . l -cü ııı le  su laru ıı kuy lıdat ı 
Hislar mahkemes i s i c i l l it ı nda ıııastCır u ımıka yyed olup 
ına-i lez'ize dai r  seneelit-ı şer· iyyc kanavar ı u ı nıüscnni
t ımın  ıııuhafazasiyçün mahkeme-i mczbCı redeıı gayrı ıııc

hak imde takr'ir ü tahrir a l ınmak ba ferman-ı ili ıncınn ['ı · 

o ldığı şürlıt-ı kadimeden o lup tlına ba' d  Ast5ne-i a l i yyc ve 
Eyylıb ve Ga lata ve Beş iktaş ve Boğaz iç i ve ıııak\1 1 - i  s5-
i rede vakf ve m ü lk nilsun ınutasarrıf olduk l a rı su kaç 

masu radan ibiretdür  ve e l -yevm k im ler u lıdclcrindedür su 

nazı rı bundan böyle taharrl ve tecessüs ve Eyyüb malıkc

ınesi s i c i l l at ına ve kendi defterine ve ashab ı yed i n de o lan 
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senedata b i la n iza' yol ıy la müraca'at ile zah ire ihric idüp 
ımınakkah ve ımıntazam müfredat defterini Bab-ı all'ye 
takdim eylemek üzre tanzlmi husüsına ba hatt-ı hümayün-ı 
şevket-makrün irade-i şahane ta'al luk  eylediğine binaen 
müceddeden nizama rabt ve i lm ü haberi i · ta al ınan şürfıt-ı 
müstahsene-i m er' iyyesinden oldığına mebnl zikri ft(ı ma-i 
carlnün b i ' l - icareteyn ınutasarrıfı Norya bint-i Abraham 
nam nasrfıniyye tarafından ber veeh-i fı(ı taleb ve takrlre 
vekil-i sabitü · ı-vekalesi olan Mehmed Şakir Efendi b in  
Hasan mecl is-i şer'-i şerif-i enverele b i ' l -vekale tahir-i kc
lam ve ifade-i meram idüp medine-i Ebi Eyvlıb Ensarl 
c ivarında binasına muvaffaka oldukları türbe-i şerifelerin
de medtl'ıne Mihrişah Val iele Su l tan tabe seraha hazret
lerinün Bağçe karyesinde Arabacıoğl ı  mandı rası nam ma
lıal lde hudavendigar-ı esbak S u ltan Malımüd Han-ı Gazi 
bendi c ivarında müceddeden b ina ve inşa huyu rdukları 
bend-i keblrden ifn1z ol man ma-i lezlz fazlasından kana
vfltına tebe· i yyet i le mahrlıse-i Galata'ya muzfıfe kasaba-i 
Bcşiktaş'a tab i ' Orta nam karyeden mütemekkine aldığı 
menzi l ine cari nısf masura ma-i leziz müvekki lem ım:r
sl'ıme Norya nasraniyyenün ba temessük-i mütevel ll b i " l - i
drcteyn taht-ı tas::ırnıfında olmağla şürlıt-ı ecdlde-i mü
stahseneye tatbik i lc k ıbel-i şer'den dahi müvekkilem mer
slıme yedine istihkamı havl b i r  k ı t 'a  hüccet-i şer· iyye 
matlübıdur di yü b i '  1 -vekale ibraz eylecliği mütcvcl li temes
sük ine nazar ol ındukda vakıf- ı  müşarun i leyhanun ketilLI
daları vakf-ı mezbl'ının kaimmakim-ı mütcvclllsi Ylısuf 
Ağa'nun imza ve hatmini havl b in  ik i  yüz yiği rmi senesi 
Cumade · ı -evvel ' inün on üçünci tarihiyle müvcrrah uhde
sinde baki n ısf masura ma-i lezlz müvekki lc-i mersümcnün 
veeh-i meşrfıh üzre b i  · ı - icaretcyn taht-ı tasarrufında aldığı 
temcssük-i merkümd::ın zahi r  ve müstcban olmağla kıbcl- i  
şer'den mürsel Kat ib es-Seyyid M ustafa Edib Efendi ve 
Su nazı rı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i müscccel i  
Kethuda-yı ralı-ı abi ci-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Ça
vüş-ı ralı- ı  abi es-Seyyid Mehmed Halife ve Muhzırb::ışı 
Sü leyman Ağa ve Hfıfız Abdurrahman Efendi vesair ıncv
süku · l -kel im kimesnelcr i le  mahall i ne vanıp  nazar itdük
lerinde tı · ı -haklka nı  sf masura ma-i leziz meslek-i mczbür
dan cl -vevm menzi l - i  nıcrküm derfınına dri ve mcvcüd 
aldığın ı katib-i merküm mahall inde keşf ü tahkik ve ma'an 
mü rsel tımeni-i şer · ve bademc-i rab-ı abi-i mezbürl' ın i le  
mecl is-i şer 'a  gclüp her  b i r i  ala vukü ' ih] inha ve ihhilr 
itmelerivlc mücebince sal i fü ' z-zikr nısf masu ra ma-i leziz 
ber müceb-i temessük idre-i müeccelesiylc müvekki le-i 
mersüme Norya nasraniyyenün ber minval-i meşrüh tasar
rufınun i stihkamın ı havi işbu vesika-i enlka ketb ü imla ve 
yed-i til ibe i ' ta al ındı .  

Fl 2 1  Ca sene 1 23 2  [t{  N isan U � l 7 J 
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İSTANBUL ŞERÜYE SiC iLLERilMA-i LI�Zil. DUTU<.U :I{ i  
Şuhüdü · ı -hal: 
Sab ıkün 
Temme bi ' l -hayr(?)  
(Mühür: Mdmıed Atau l lah)  

36 71791/ Mihrişah Va/ide ,\'u/tan suyunun ./(tZia.wulun 
olan bir masura suyun, Sarn�l 0/ıannes 'in Ortulıöy'de 
sakin iki /azınm evine ha{:lı oldu[:unu beyan eden hir 

lıüccet düzenlendi.{:ine dair. 

I Kenarnotul Mağd ini ve Serpoh i Oıtaköy 

Danı · ı -hi lifeti · ı-al iyyı..: Kostaııt ı n iyyetü · 1-mahm iyyı..:yc ve 
mahal l- i  saireye ccreyaıı iden b i . l -cümle su laru ıı kuylıd<1 t ı 
Haslar mahkemesi sici l litında mastu r ıı m ı ıkayyed olup 
ma-i lezlze dair senedat-ı şcr · iyye kanavit ı u ı müscnna
t ımm muhafazasiyçün mahkeme-i mezbfıreden gayrı me
hakimde takı-Jr ü tahrlr al ınmak ba ferman-ı all m em nu '  
oldığı şün1t-ı kadinıeden olup fima ba·d Astane- i a l iyye ve 
Eyylıb ve Galata ve Beşiktaş ve Boğaziçi ve mahal l - i  
sai reele vakf ve mülk nası ın mutasarrıf oldukla rı su kaç 
masuradan i baretdü r ve d-ycv m kimler uhddı..:rindedür su 
nazırı bundan böyle taharrl ve tecessüs ve EYy i'ıb  malıkc
nıesi sic i l latma ve kendi dcft:ı..:rine ve ashabı yed i nde olan 
senedata b i la n iza· yol ıy la mü raca·at i lc  zah i re i h r:k ielüp 

nıunakkah ve muntazam defterini Bab- ı :lll'ye rakelim eyle
mek üzrc tanzlmi husfı sına ba hatt-ı hümaylın-ı şev
ket-makrün i rade-i şahane ta ·a l l ı ık cy lecl iğine binaen nıü
ceddedeıı nizama rabt ve i lm ü haberi i · ta ol ı nan şü rüt-ı 
nıer' iyyesinden oldığma b i naen zikri ati nı:1-i lezlziı n 
b i " l - icaretcyn nıutasarntcleri M oğel in i '" ve Sı..:rpohi  velc
dat-ı Sarrif Ohannes nasdniyye ler taratları ndan ber 
veeh-i ati taleb [ve ı takrire vekil-i sabitü · ı-vek:1 1esi olan 
Mehmed Ş:1ki r  Efendi bin Hasan mecl is-i şer· -i şerif- i  eıı
vcrde b i " l-vekalc takrir-i kc lam ve ta ' blr aıı i · l -ım;r:lm ielüp 

medinc-i Ebi EyyCıb  Ensarl'de vakı · binasın a ımıvaffak ol
dukları tü rbe-i şerifelerinde medtTın MihrişiHı Yili ide Su l 
tan tabe sedhfı hazretlcrinün  Bfığçe k::ırycs i nele Arabac ı

ağlı mandı rası nam malıal lele huelavendigir-ı csbak Su ltfııı 
Malımüd Han-ı Gazi bendi c ivarında mücedckden bina v e  
i nşa buyurduktan bend-i kcblrden ifraz ol ınan nü-i lczlz 
fazlasmelan olup kanavilt ına tcbe · iyyet lc malı rCıse- i Ga la
ta'ya muzafc kasaba-i Beş i ktaş 'a tab i ·  Orta nil m k:.lryede 
nıüs l im mezarlığı civarında terazlıdan beş üzerine kurşun 

borı tcrşiylc Koyun i skeles i nde nıüteım:kk ine oldukları 

1'1 :vıağdiııi 



iS"fANBUL SU KÜLLiYATJ 

menzil lerine ber mıkeb-i temessi.ik kanavit [u] mi.isenna
tıyla diri yevmi bir  buçuk akçe icare!Cı b ir  masura ma-i le
ziz müvekkileleri.im nıesfı.lretan Mağdini ve Serpohi nas
raniyyelere ale ' !-iştirak bi ' !-iştirak' bi ' 1 -icareteyn taht-ı 
tasarnıflarında olmağla şi.irüt-ı cedlde-i mi.istahseneye tat-. 
bik ile kıbel-i şer'den dahi mi.ivekki li.im mesfür yedierine 
istihkamı havl b ir  kıt 'a hüccet-i şer'iyye i ' ta alınmak mat
lubıdur diyü b i ' l -vekale ibraz eylediği b i r  kıt'a mi.itevelli 
tenıessükine nazar ol ındukda bin iki yüz otuz bir  senesi 
Rebi 'u ' 1 -ah ir'ini.in on sekizinci güni tarihiyle müverrah 
vakf-ı müşarun i leyhantın kainuı1akam-ı mütevdl'isi olan 
serkahve-i şehriyar'i-i esbak el-Hacc Melımed Arif Ağa'
nun imza ve hatmin i  havl b ir  masura ma-i leziz ber man
tuk-ı tenıessi.ik mi.ivekki letan-ı mersümetan Mağdini ve 
Serpohi nasraniyyelerün b i ' l-icireteyn taht-ı tasarnıfla.., 
rında aldığı temessi.ik-i ınezkürdan zahir ve ınüsteban ol� 
ınağla kıbel-i şer'den mürsel Kitib es-Seyyid Mustafa 
Edlb Efendi hala Hissa su nazu·ı Mehmed Emin Ağa ta
rafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rih-ı abi ei-Hacc 
Mehmed Arif Ağa ve Çavlış-ı rah-ı abi es-Seyyid Mehmed 
Halife ve Muhzırbaşı Süleyman Ağa ve Hafı.z Abdurrah
man Efendi vesair mevslıku' 1 -kelinı kimesneler i le mahat
l ine vanıp nazar itdüklerinde fi " l-hakika nıarru 'z-�ikr b ir  
masura ma-i lezlz meslek-i mezbürdan kanavit [u ]  müsen
natıyla kadimden berü müvekkiletin-ı mesruretanun sali 
fifz-zikr menzil derfı nına ale' l-iştirak el-yevm cari ,ve 
mevcud aldığını katib-i merküm mahal l inde keşf ü tahkik 
ve ma'an mürsel ümena-i şer' ve hademe-i rah-ı abl-.i mez
biırlın ile meclis-i şer'a gelüp her biri  ali vukü' ihf inha ve 
ihbar itmeleriyle mlıcebince salifü 'z-zikr bir masura mi�i 
lezlz icin�-i müeccelcsiyle müvekkiletan-ı nıesflıretin 
Mağdini ve Serpohi nasriniyyelerün ber minval-i meşruh 
tasarruflarınun istihkimını hiv! i şbu vesika-i enika ketb ü 
i ın li ve yed-i til ibe i ' ta o l ındı. 

Fi 2 1  Ca sene 1 232  [X Nisan 1 8 1 7] 

Şuhlıdü ' 1-hil : 
Sibıkün 

36 717912 Mihrişah Va/ide Sultan suyunun faz/asmda n 
olan yarım masura suyun, Olum zimminin Ortaköy 'deki 
evine bağlı olduğunu beyan eden bir lıüccet düzenlendi
{:ine dair. 

I Kenarnotu] Ohan Ortaköy 

Daru ' i -h i  lafeti ' 1-aliyye Kostantıniyyeti.i ' 1-ınahmiyyeye ve 

1 1  '·hi · ı-i�tir:ik ·· tiızladır. 
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ISTANBtn. ŞER·iYYE SiCİLLERİIMA-i ı x:ziz J )J::: J .T I :RLERİ  

mahall- i  saireye cereyan iden bi  · 1-cüm k  sulanın kuvlıdatı 
Haslar mahkemesi s ic i l iatında mastu r  u ınukayyeci olup 
ma-i lezize dai r  senedat-ı şer' iyye mahkeme-i nıezbl'ıreden 
gayrı mehakinıde takrlr ü tah rlr o l ınnıak ba fernıiln-ı all 
memnl'ı '  oldığı şürüt-ı kadimeden olup tinıil b :ı  · ci  Ast�lne-i 
al iyye ve Eyyüb ve Galata ve Beş iktaş ve Boğaziçi ve 
mahall- i  saireele vakf ve mülk n�1sun nıutasarrıf oldukları 
su kaç masuradan ibaretdür ve el -yevm kimler uhdele
rindedür su nazırı bundan böy le tahrlr" ve tecessüs ve 
Eyyüb mahkemesi s ici l latııı:ı ve kendi defterine ve ashabı 
yedinde olan senedata b i la niza' yol ıyla nıüraca ·at i k  za
hire ihrac idüp munakk:ıh ve muntazaın defteri ni Bab- ı 
ali'ye takdim eylemek üzre tanziıni hususına bil hatt-ı hü
nıayun-ı şevket-makrün i rilde- i şahane ra ·a ı ıuk ey lcdiğ ıne 
b inaen m ücedeleden n izama rabt ve i lm ü haberi i ' t<1 o l ınan 
şünlt-ı mer· iyyesinden oldığına b inaen zikri �!tl ın i- i  d
rinün bi ' l -icarcteyn ımıtasarrıfı Ohan veled-i i stefan zinımi 

tarafından ber veeh-i ati ta leb ve takrl re veki l- i  sab i 
tü  · 1-vekilesi olan Mehnıed Şakir  Efendi b i n  Hasan mec
l is-i şer'-i şerif-i enverele b i ' l -vekalc takrir-i kelanı ve ita
de-i nıcram idüp medine- i Ebi Eyyu b Ensarl c iv�lrı nda bi
nasına muvaffak o lduk ları tü rbe-i şerifderinde ım:dfl'ıne 
M ihri şah Valiele S u ltiln tabe sedih::l hazret lcr i n ü n  Bilğçe 
karyesinde Arabacıoğl ı mand ı rası nam malıal lele hudaven
digar-ı esbak S u lün Mahnıüd Han-ı G5zl bendi  c ivarında 
müceddeden bina ve i nşa huyurdukları bend-i kebirclen i f
raz olınan ma-i lezlz fazlasından kanavatma te be' iv,·et le 
nıah rüse- i Galata'ya muzafe kasaba- i Beşi l-..rtaş'a tabi · Or
taköy nam karyede vak ı '  makabi r-i ınüs l imin kurb ıncia b
i n  meslekden müfrcz kadimden berü beş üzerine kurşu ıl 
borı ferşiyle Palanga nam ınaha l lde vakı · ma · ı u ımı · l -hu
dlıd bir bab menzil ine kanavat [ u ]  nıi.ısennat ıy la  dri ol::ın 
yevml ninı akçe icire- i ınüeccele lü n ısf masu ra nü-i kziz 
nıüvekki lünı mestl'ır O han z imnıinün  bi ' 1 - idreteyn taht-ı 
tasarrufında ol ınağla şürüt-ı ecdlde-i müstahseneye tatbik 
i le k ıbel-i şer'den dahi müvekki lünı nıestTı r yed im; ist ih

kaını h�1vi b ir  kıt 'a hüccet-i şer· iyye i ' ta ol ı nınak matl ll
b ıdur diyü b i ' l -vekale ib raz eylediğ i b ir  k ı t ·a  nıütev e l l i  
teınessükine nazar ol ı ndu kda bin ik i  yüz yiği rnı i sekiz se

nesi Cuınade' l-ahire'nün beş i nc i  gün i  türih iy lc ınüverrah 
vakf-ı ınüşarun i l eyhinun ka iınnıakam-ı mütevel lisi olan 
serkahve-i şehriyarl-i esbak ci -H�Icc Mehnıcd Ari f Ağa'
nun imza ve hatmin i  havi nısf masu ra nıa-i kziz Haçador 
veted-i Agob zimminün tahirinden ber nıantl'ık- ı hamiş-i  
teıncssük ınüvckki l -i ıncstl'ı r Ohaıı z iınnıinüıı b i ' l - idıretcyn 
taht-ı tasarrufında aldığı teınessük-i nıezkü rdaıı ühir ve 
ınüstcban olnıağla kıbel-i şcr·den mürsel K5t ib es-Scyyicl 

u talwrri 
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Mustafa Edlb Efendi ve hala Hassa su nazırı Mehmed 
Emin Ağa tarafından vekil-i müseccel i Kethuda-yı dih-ı 
abi el -Hacc Meluned Arif Ağa ve Çavüş-ı rah-ı abi 
es-Seyyid Mehmed Halife ve M uhzırbaşı Sü leyman Ağa 
ve Hafız Abdurraluııan Efendi vesair mevslıku ' 1 -kel im 
ki ıııesneler i le mahall ine varup n azar i tdüklerinde fi ' 1 -ha
klka marrü ' z-zikr nısf masura ma-i lezlz meslek-i mezkür
dan kanavit [u] müsennat ile kadimden berü müvekki l-i 
mesfür Ohan zinımlnün  salifü'z-zikr Palanga nam malıal
lde ma' lümu' l-hudüd b i r  bab menzil ine el-yevm cari ve 
ıııcvcüd aldığını katib-i merküm mahall i nde keşf ü tahkik 
Vt: ma·an mürsel Ümena-i şer· Vt: Jıademt:-i ralı-ı abi-i 
mt:zbCı rCın i le mt:clis-i şer'a gt:lüp ht:r b i ri ala vukü' i hf intıa 
ve ihbar itmeleriyle ın ticebince sal ifü · z-zikr nı  sf masura 
nıi-i lezlz idre-i müeccelesiyle müvekk il-i mesfı."ır Ohan 
zinımlnün ber minval-i meşrüh tasarrufınun istihkaınını 
lıavl işbu veslka-i enlka kt:tb ü imla vt: yed-i talibt: i ' ta 
ol ındı . 

Fl 2 1  Ca st:nt: 1 232 [X Nisan 1 S 1 7 ]  

Şulıüdü · ı-hal : 
Siibıkün 
( Mühür: M ehmt:d Atau1 1alı) 

367/8011 Kırkçeşme suyundan Sehid Ali Paşa :ı•a ilısan 
olunan iki masura suyun bir masurasma mutasarr�l 
olan Mehmed Ağa 'nm, sözlwnusu suyun yarısuu Halil 
AJ.{a )•a, diğer yarısmı da Alımed Ağa :va satlığına dair. 

Ya Ft:ttah ya Rt:zzak ya Alim 

ı Kenamotu] M dımed Ağa'nun 

ı Derl.-enar] İş bu sürd mantükınca su nazırı tarafına i lm 
ı ü 1 lıabt:r i ·ta olmdığı üzrt: şürüt-ı mt:r' iyyesint: tatbik i le 
bir masura ma-i lezlzün maliki Melınıed Ağa bin İsma·ı ı  
ma-i lezlz-i mt:zklırun nısfı t:l-Hacc Halil Ağa'ya ve nısf-ı 
alıarını S i l istrel i d-Hacc Ahmed Ağa'ya bey' eyledüklerini 
müş " i r  yedierine munasafeten başka başka hüccet i · ta 
alındığı işbu su ret zahrına şerh viri ld i .  

Fi gurre-i C sene 1 233  [S Nisan 1 S 1 S]  

Daru · ı-lıi lafeti ' 1 -al iyyc Kostantın iyyetü ' 1-mahmiyyeye ve 
nıahil l-i sai reye cereyfm iden bi · !-cümle su larun kuyüdatı 
Hislar mahkemesi sici l iatında mastür u mukayyed olup 
ma-i lczize dair senedat-ı şer' iyye mahkeme-i mezblıreden 
gayrı mehakimde takrlr ü tahrir al ın mak ba fennan-ı all 

...,__, ___ _ 
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İSTANBUL ŞEH:lYYE SlCiLLERİfMA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

memnfı' aldığı şi.in"ıt-ı kadimeden olup tima ba'd ma-i 
lezlz bey' u ş irası vukü ' ında mahkeme-i mezblıreden katib 
katib'' Ve dilı-ı abilerdt:n ket(ıuda Vt: bölükbaşı lardan 
mevslıku' l-kel inı k imesneler su nazırı ma' rifetiyle re · s-i 
katmaya vanıp ba'dı.-;:' 1-keşf ve· ı-ımı 'ayt:nt: nıevclid olan 
ma-i kziz ba'de' l -vezn nt: mikdara baliğ aldığı ve mevcüd 
olan ma-i lezlzi.in mutasarrıfları tahkik ll beyan al ınarak 
kanavatma tt:bt:' iyyetle bey' u ş i rası huslısınun tanzimine 
ba hatt-ı hi.iınaylın i rade-i şahane ta'al luk eyled iğine bi
nat:n nıi.ict:ddedt:n nizama rabt ve i lm ü haberi i ' ta al ınan 
şi.in"ıt-ı müstahsene-i cedidt:den olup ancak zikri ati nK1-i 
lezlz ihsan suyı ta'bir al ınur ba hücct:t-i şer· iyye kadimden 
beri.i zabt u tasarruf ol ımır su lardan olup müstakı lkn 
katıniyyesi"  olmadığına binat:n bey· u ş ira kqfi iktiza 
eyledükde re's-i katmiyye" bt:de l i  ifraz al ınan mahal l ine 
vanlup kt:şf ü vezn al ınmak ka' ide-i mer' iyyeden aldığın ı 
nazır-ı ralı-ı ab ve kethuda vesa ir  erbab-ı mi ya h bi ' 1- ittif:ik 
ihbar eyledüklerine nıebni hala Hassa su nazırı Mdınıed 
Emin Ağa tarafından vekil- i  müsccct:li Kethuda-yı rah-ı 
abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa i l t inıasıyla mahkeme-i 
mezblıreden Katib S ipahlzade el-Hacc Mehmed Emin 
Efendi ve Ralı-ı abi is ma · ıı Halife vesair hademe-i ralı-ı 
abiler i le ber veeh-i ati katmiyye'• bt:del i  mahall-i ifraz ve 
ta 'yin i olup nıahıniyye-i nıezblırede Üskübl dm i · -i şerlti 
i tt isal inde terazlıya vartıp iki masura ma-i h.:ziz cari ve 
ınevcud aldığını ralı-ı abi-i mezburlınun ihbarlarıyla zahir 
ve mi.itebeyyin oldukdan sonra'. c ivftrında k�iin Hadccı 
Kara Mdımed Beğ mahal lı,:sinde sakin Mdımed Ağa ibıı-i 
İsma 'il mecl is-i şer' -i şerif-i enverde takrir-i k el am v e  
ifade-i meralll idüp işbu yedi.imde o lup b in ik i  yüz yiğirnıi 
yedi senesi Saferü ' 1 -hayrınun yedinci gün i tarih iyle nıüver
raha bir  k ı t ·a hüccet-i şı.;:r' iyyede tatsil ü beyan al ındığı 
üzre dokuz yüz yetmiş  üç senesinde K ı rkçeşıne suyındaıı 
Şelıld Ali Paşa hazrederine ihsan-ı hüm<iylın buyurılan iki 
masura ma-i lcziz mahmiyye-i mezbl'ı rede Çukurçeşme i le 
Zcncirl ikuyu beyninde ana lağınından kanavat l u l  müsen
nat ile salifi.i'z-zikr terazlıdan mi.ifrcz bir masura ma-i 
lezlz ba hüccet-i şer' iyye yedi.iınde ş i raen mülküın olup 
marrif z-zikr Haraccı Kara M dı med Beğ nıahal lesi ııde 
vakı ' ımıtasarrıf oldığunı nıa' llınıu ' l -hudlıd bir  bab menzi l 
dcrlın ına diri aldığını şürütı üzre istihkamı havi bir kıt ·a 
hi.iccet-i şer · iyye i ' ta al ınmak' nıatllıbuındur diyü tarih-i 
ınezblır i le ınüverrah ol t&r'ihde Haslar kadisı Aş ir  Efendi 
hatid-i Mdımed Nebil Efendi 'nün imza ve hatmini haviy�.: 
ibraz eylediği hüccet-i şer ' iyycye nazar ol ındukda tl ' l-ha-

1.1 "kılıih'' nıiik�n·�rdir. 
u kalına�ı " kalma 16 katına 



iSTANBUL su KÜLLİY AT! 

kika mezbiir Mehmed Ağa'mın takrir-i meşru hı vakı 'a 
mutabık ve nefsli ' 1 -emre muvafık oldığını h üceet-i mezkii
reden zahir ve müsteban olmağla salifü'z-zikr bir masura 
ım\-i leziz kanavatma tebe' iyyetle mezbiir Mehmed Ağa'
nun hala yedinde şin\en mülki oldığınun istihkamı havi 
işbu vesika-i enika ketb li imla ve yed-i tatibe i ' ta ol ındı .  

Fi 5 C sene 1 232  [22 Nisan 1 S I 7] 
Şuhiidli ' I-hal : 
Fahru · 1-eşbah Mehmed Emin Ağa Nazır-ı n\h-ı ab 
EI-Hacc Mehmed Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Mustaffi Efendi Katib-i rah-ı ab 
is ma 'il Halife Hademe-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Mehmed Halife Çaviiş-ı rih-ı ab 
ve gayruhum 

36 7/HfJ/2 Kırkçe�me suyum/an Şelıid Ali Pa�a �va ilısan 
olı11um iki mtlsUrtl .ıtuyım yanıtma muta.ıtarr�l iken vefat 
eden Ali Efendi'den intikal eden sözkonu.ıtu suyun, oğlu 
tart�findan Malımutl Ağa :va ve Hasan EfemU:ve satıldı
ğliUI dair. 

(KenarnotuJ İshak Ağa'nun 

IDerkenari Deriin-ı slıretde muharrer nısf masura ma-ı 
lezizün miliki ishik Ağa ibn-i Ali ma-i mezklırı kassam-ı 
askeri ketchesinden Şerif Hasan Efendi ibn-i Meluııed'e 
semen-i medfii ' ve makblıza bey' eyleyüp hüccet i ' ta ve 
bu hüccet tehi kaldığı şerh virildi . 

Fi 1 5  Ş sene 1 245 [9 Şubat l l-130] 

Daru " 1 -hi lafeti ' 1-aliyye Kostantıniyyetü ' 1-mahmiyyeye ve 
mahal l-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuyiidatı 
Haslar mahkemes.i sic i liatında mastlır u mukayyed olup 
ma-i lezize dair senedat-ı şer' iyye mahkeme-i mezblıreden 
gayrı mehakimde takrir ü tahrir olmmak ba ferman-ı ali 
memnl'ı '  oldığı şüriit-ı kadimeden olup fima ba'd ma-i le
ziz bey' u şirası vukü ' ında mahkeme-i mezblıreden katib 
ve rah-ı abilerden kethuda ve böllikbaşı lardan mevslı
ku " l-kdim kimesneler su nazın ma'ritctiylc re's-i katmaya 
varup ba'de' l -keşf ve' l-mu'ayene mevclıd olan ma-i leziz 
ba'de' l-vezn ne ınikdara bal iğ oldığı ve mevclıd olan ma-i 
lezizün mutasarrıtları tahkik u beyan olmarak kanavatma 
tebe' iyyetle bey' u şirası huslısınun tanzimine ba hatt-ı 
hümayl'm irade-i şahane ta'alluk eylerliğine binaen müced
dedcn nizama rabt ve i lm ü haberi i ' ti olman şürfıt-ı 
müstahsene-i ecdideden olup mlistakı l len katması olmadı-

4 1  

36 7/8fJ/2a 
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ğına binaen bey· u ş i ra keşti ikt iza eylcdükde re· s-i katma 
bedel i  ifraz ve ta'yin ol ınan mahal l ine vanlup keşf ü vezn 
ol ınmak ka' ide-i mer· iyyeden oldığını mlzı r-ı rah-ı ab ve 
ketbuda vesair erbab-ı miyah bi · ı - i tt ifak ihbar eyledükle
rine mebnl hala Hassa su nazı rı Mehnıed Emin Ağa 
tarafından vekil- i müseccel i  Kethuda-yı ralı-ı abi ei-Hacc 

Mehmed Arif Ağa i lt imasıyla mahkeme-i mezblıreden 
Katib-i sani S ipahizade ei-Hacc Mehmed Emin Efendi ve 
Rah-ı abi İsma'll Halife vesa ir  hademe-i ralı-ı tibller i l e  
ber veeh-i ati katma bedel i  mahal l-i ifraz ve ta ·yi n i o lup 
mahıniyye-i mezblıreden Üskübl cami · -i şerlti ittisal inde 
terazuya varup iki masura ma-i lezlz-i cari mevcLid  ald ı 
ğını rah-ı abi-i ınezbCı rlınuı; ihbarlarıyla zalı ir v.e müre
beyyİn oldukdan sonra mahal le-i mezbCırede kaı · a  hisarı 
karşusında vak ı '  ma' ICı ımı · l -hudlıd bir bab menzile cari 
zikri titi ma-i lezizün ınal iki iken bundan akdem vefat iden 
Ali Efendi ibn-i Süleyman nam kimesnenün su lbl oğl ı ve 
hasren varisi oldığı Rah-ı abi Mehmed Ağa bin isma·ıı ve 
el-Ha.cc Mehmed Arif Ağa ve isma·iJ Ağa biıi Hasan nam 
kimesneler ihbarlarıyla zah i r  olan işbu ba" isü " l-kitab i shilk 
Ağa m eel is-i şer' -i şerif-i enverde takrl r-i k el am ve bast 
ani ' I-meram idüp ınCı risiını müteveffa-yı nılıma i leyhü ıı 
işbu yedinde olup bin iki yüz yi ği rm i yedi senesi Safe
rli ' 1 -hayrun yedinci gün i tarihiyle nıüverraha bir k ıLı 
hüccet-i şer' iyyede tatsil ü beyan olmdığı üzre dokuz yüz 
yetmiş üç senes inde Kı rkçeşme suyından Şehld All Paşa 
hazretlerine ihsan-ı hünıayün buyu rılan iki masura ma-i 
leziz mahnıiyye-i mezblırede Çukurçeşme ile Zencidikuyu 
beyninde ana ! ağınından kanavat l u  J ınüseıınatıyb sa l ifü 'z-zikr terazlıdan müfrez bir masura ma-i lezlz ml'ı rı sü ın 
müteveffa-yı mlıma i leyhün i le ' I -vetat ba hüccet-i şer · iyye 
yedinde ş i raen mülk ve hakkı olup ba·de vefat ihl ancak 
bana mevrlıs olan ma-i lezlz-i mezklırun n ısf masurasını 
kadimden berü mefruş olan beş üzerine kurşun borı 
ferşiylc sal ifü .  z-zikr hi sar karşusında menzile cari olmak 
üzre mülkümde ba'de ' l - ibka ma'ada nısf masura mti-i 
leziz lağnı ü kanavatından mikdar-ı mu 'ayyen hissesin� 
tebe ' iyyetle ei-Hacc Malımüd Ağa bin el-Hacc Mchmed\: 
ba hüccet (s i l ik) yedümde ibka eylcdiğüm nısf masura 
ma-i lezlz menzi l- i mezkura cari olcl ığını şü rlıtı üzre 
ist ihkaını havl b i r  kıt 'a hüccet-i şer· iyye i · ta ol ın mak 
matllıbuındur diyü tarih-i mezblır  i le müverraha ve ol 
tarihde Haslar kadisı A.şir Efendi hatidi Mehmed Nebll 
Efendi 'nün imza ve hatmini havi ibraz eylcdiği bir kıLı 
hüccet-i şer ' iyyeye nazar ol ın dukda ti ' l-haklka mezblır 
İ shak Ağa'nun tahir-i meşrlıhı vakı ·a mutabık ve nef
sü ' 1 -emre ımıvafık olup sal ifü · z-zikr b i r  masura mi-i leziz 
kanavatma tebe' iyyetle ınezblır ishak Ağa'nun ıııar
ıi'ı 'z-zikr hisar karşusında sakin oldığı menzi le el -vcvııı 
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kadim! üzre diri ve mevcfıd aldığını dih-ı abi-i nıezbfırfı.., 
nun ihbarlarından ma'ada hüccet-i mezkurdan dahi zahir 
ve ınüsteban olınağla salifi"ı 'z-zikr yedinde i b ka eylediği 
nısf masura ma-i lczlzün kanavit-ı memlukesinc tcbe' iv
yetlc şürfıtı üzre istihkamını havi işbu vesika-i enika ketb 
ü i ın la ve yed-i tali be i 'ta o l ındı . 

Fi 5 Cunıade ' I -ahi re sene 1 232 [22 Nisan ı ı n  7] 

Şuhfıdü ' I -hal : 
Sabıkün 

36 718111 Kırkçeşme ,oouyundan .,\'ehid Ali Paşa :va ikwin 
o/umm iki mwmra ,ımyun yarım nut!>ura.mwı, Mahmud 
A[:a 'n m twwrrufitnda olduğunu beyan eden hir lıüccet 
düzen/endiğine dair. 

1 Kenarnotu) Hacı M ahınüd Ağa'nun 

Daru · ı-hilafeti ' 1 -aliyye Kostantıniyyetü ' 1-nıahmiyyeye ve 
mahall-i sai reye cereyan iden b i ' l-cümle su lanın kuyuditı 
Haslar mahkemesi sici llitında mastur u ımıkayyed olup 
ım1-i lczize dair senedat-ı şer' iyye mahkeme-i mezbfıreden 
gayrı nıehakimde takrir ü tahrir olmmak ba fennan-ı ali 
nıeınnfı '  aldığı şürüt-ı kadimeden olup fima ba'd ina-i le
ziz bey' u ş irası vukü' ında mahkeme-i mezbfıreden katib 
ve ralı-ı abilerden ketlllidi ve bölükbaşılardan mevsfı
ku · ı-kd im kimesneler su nazırı ma' rifetiyle re' s-i katmiy
yeyc'' vartıp ba'de · ı -keşf ve' l-mu 'ayenc mevcüd olan ma-i 
lczlz ba'dc' l -vezn ne mikdara baliğ aldığı ve mevcud olan 
ma-i lezizün ımıtasarrıtları tahkik ll beyan olmarak kana
vatma tebe' iyyetle bey' tl ş irası husfısınun tanzimine ba 
hatt-ı hümayfın-ı şevket-maknin i ride-i şahane ta'alluk 
e�dediğine binaen müceddeden ı,izama rabt ve i lm ii haberi 
i 'ta alınan şünıt-ı müstahsene-i ecdideden olup ancak zikri 
ati ma-i leziz ihsan suyı ta'bir alınur ba hüccet-i şer' iyye 
kadimden berü zabt u tasarnıf alınur sulardan olup ınüs
takıl len katması olmadığına binaen bey' u ş ira keşti iktiza 
cylcdükde katma bedeli ifraz ve ta'yin alınan mahalline 
vanlup kcşf ü vezn olmmak ka' ide-i ıncr' iyycden aldığını 
nizır-ı rah-ı abi ve ketimdi vesair erbab-ı miyah b i ' l -itti
tak ihbar eylcdüklcrinc mebni hala Hassa su nazırı 
Mchmed Emin Ağa tarafından vekil-i müsecccli Ketim
da-yı dih-ı abi ei-Hicc Mehmed Arif Ağa i ltimisıyla mah
keme-i nıezbfırcdcn Katib-i sani S ipahizade ci-Hacc M ch-

'' katmaya 

4:1 
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med Emin Efendi ve Rah-ı abi İsına·ıı Halife vesair hade
ıne-i rah-ı abiler i l e  ber wch-i ati katma bedel i  mahal l i  
ta'ylni olup ınahmiyye-i mezbürede Üskübl cami ' -i şerifi 
itt isal inde terazüya vanıp iki  masura ma-i lezlz-i cari ınev
cüd aldığını rah-ı abi-i ınezbünlnun ihbarlarıyla zahir ve 
mütebeyyin oldukdan sonra mahalle-i ı nezbü red en kal ·  a 
hisarı karşusında vak ı '  ma · l ümu ' l-hudüd b i r  bab menzi le 
cari zikri ati ma-i lezlzün mal ik i  iken bundan akdem vefa.t 
iden All Efendi bin Sülevman nam kimesnenün sulbi oir l ı  . � 
ve hasren varisi aldığı Rab-ı abi Mehmed Ağa bin i sına·i l  
ve el-Hacc Mehıned Arif Ağa ve isma·ıı Ağa bin H üsevin 
nam k imesncle�. ihbarlarıyla zahi r  olan İshak Ağa mecl is-i 
şer' -i şerif-i enverde işbu bi' isü · ı-kitab ci-Hacc Malımi'ıd 
Ağa bin ei-Hacc Mehıned tarafından ber veeh-i ati husi'ısı 
,tasdlka vekil - i  şer'lsi olan Ralı-ı abi i sma'll Ağa bin Hüse
yin mahzarında ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp müri
süm müteveffa-yı müma i leyhün işbu yedinde olup bin iki 
yüz yiğirmi yedi senesi Saferü · ı -hayrun yedinci gün i 
tarihiyle müverraha b i r  kıt ·a  hüccet-i şer ' iyyeden tatsil ü 
beyan olmdığı üzre dokuz yüz yetmiş üç senesinde Kırk
çeşme suyından Şehld Ali Paşa hazretlerine ihsan-ı hüına
yün buyurılan ik i  masura ma-i lezlz mahmiyye-i ınezbü
reden Çukurçeşıne i le Zencid ikuyu beyninde ana lağmın
dan kanavit [u ] müsennatıyla sal ifü " z-zikr terazlıdan müf
rez b ir  nıasura ma-i leziz mürisüın mütevetfa-yı müma 
i l eyhün i le" l-vetat bi hüccet-i şer· iyye yedinde şi raen mülk 
ve hakkı olup ba.-de vefatibi ancak bana mevrüs olan ma-i 
lezlz-i mezklırun nı sf masurası kadimden berü mefrüş olan 
beş ,üzerine kurşun borıyla salifif z-zikr h i  sir karşusında 
men.zi le  cari olmak üzre mülkümde ba·de" l-ibk5 ma ' ada 
n ısf !11asura ma-i tezizi lağm ü kanavatından mikdar-ı 
mu 'ayyen h issesine tebe ' iyyetle sal itlfz-zikr şürüt-ı 
mer' iyyesine tatbik ile ber veeh-i ati bey' ınurad eyle
diğümde nazır-ı mlıma i leyh tarafından vekil-i ınüsecccli 
Kethuda-yı ralı-ı abi ci-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Ralı-ı 

. abi Mehmed Ağa ve Ralı-ı abi Çavlış es-Seyyid Mehmed 
Halife nam kimesnekrün inzımam-ı re 'y leriylc sal i
tl.i ' z-zikr nısf masura ma-i tezizi tarafeynden icab ve ka
bfıl i  havi şürlıt-ı müfs ide ve muvaza'adan ari bey·- i  bat-ı 
sahilı-i şer'i ve kanavatma tebe· iyyetlc müvekki l- i  munıa 
i leyh el-Hacc Malımüd Ağa'ya beyni m üzde nıa · l tı m se
men-i nıedfü '  ve makbuza b i ' l-verase bey' u tenıllk ve 
veeh-i layıkı üzre teslim eyledimürle ol dahi ber veelı-i 
ımıharrer işt ira ve temel lük ve kabU l  idüp tima ba·d nısf 
masura ma-i lezlz-i merktınıda benüm asl a  ve kat ' a  alaka 

ve ınedhalüm kalmayup müvekki lü ın nılıma i leyh ei-Hacc 
Mahmud Ağa'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı saribi ol
mışdur didükde gıbbe· t-tasdlkı ·ş-şer'l vekil -i mezbur is
nıa'il Ağa mecl is-i şer' -i hatlrde b i  · ı -vekale takrlr-i kclanı 
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ve ifade-i meram idüp müvekkilüm mlıma ilevh ei-Hacc 
Mahmud Ağa anifen şira-i şer' i  i le malik oldı�ı nısf ma
sura ma-i leziz-i ınerküını mahıniyye-i ınezbi'irede Kırk
çeşıne kubbesinden ez kadim mefri'iş olan beş üzerine kur
şun barı ferşiyle Süleyınaniyye kurbında vakı ' Davi'idoğlı 
mahallesinde değirman verasında sakin aldığı menzile cari 
ve ta'yin itmeğle şüri'itı üzre istihkaınını havi zeyl-i hüccet 
alınmak müvekkilüm mi'ima ileyhün matlfıbıdur didükde 
hal ımıkırr-ı vekil-i mezblırun takrir-i meşrlıhı üzre aldığı 
ralı-ı abi-i mezburl'ınun ihbarlarıyla zahi r  ve mütebeyyin 
olmağın sal ifü, z-zikr nı  sf masura ma-i lezizün şürlıtı 
derciyle müvekkil-i mfıma i leyh ei-Hacc Mahmlıd Ağa'nun 
mülk-i müşterası aldığınun istihkamını havi işbu vesika-i 
enika ketb ü imla ve yed-i tilibe i ' ta al ındı . 

Fi 5 C sene 1 232 [22 Nisan 1 K 1 7] 

Şuhi'idü ' I-hal : 
Sabıkün 

36 718112 Süleymaniye ,ı;uyumm katmalarmdem olan 
Mimarbaşı Mustafa Ağa .ı;uyunun yarım ma.o;ura.ı;ma 
muta.mrr�f' iken vefat eden Şair katibi Melımed Emin E
fendi 'den intikal eden söı.lwnu.ı;u .ı;uyun, vari.ı;/eri tara

.findtm Fatma Hamm'a .o;atıldığma dair. 

IKenarnotul Gümrükci halilesi Fatıma Hattın'un 

Daru · ı-hilafeti · ı-aliyye Kostantıniyyetü ' 1-mahmiyyeye ve 
mahal l-i saireye cereyan iden b i ' I-cümle sulanın kuyüdatı 
Haslar mahkemesi sicillitında mastl'ır u ımıkayyed olup 
ma-i lezize dair senedat-ı şer' iyye mahkeme-i mezblıreden 
gayrı mehakimde takrir ü tahrir alınmak bi ferman-ı ali 
meınnu '  aldığı şiinit-ı kadimeden olup tima ba'd ma-i Ie
ziz bey' u ş irası vukü ' ında mahkeme-i mezbureden katib 
ve rah-ı abilerden ket11Uda ve bölükbaşılardan mevsu
ku ' l-kelim kimesneler su nazırı ma' rifetiyle rc' s-i katmaya 
varup ba'de'l-keşf ve· ı-mu'ayenc ınevci'id olan ma-i lcziz 
ba'de'J-vezn ne mikdara baliğ aldığı ve mevcud olan ma-i 
lezlzün mutasarrıtları tahkik u beyin alınarak kanavatma 
tebe· iyyetle bey· u ş irası huslısınun tanzimine ba hatt-ı 
hümayl'ın i ride-i şahane ta'al luk eylediğine binien müced
deden nizama rabt ve i lm ü haberi i 'ta o l ınan şünıt-ı 
müstahsene-i ecdideden oldığına mebni hala Hissa su 
nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i müscccel i  
Kethuda-yı rah-ı abi ci-Hacc Mehmed Arif Ağa iltimasıy
la mahkeme-i mezblıreden mürsel Katib es-Seyyid Mus-

367/81/Jc 
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iSTANBl ll� ŞER· i YYE SiCiLLERirMA-i LE7.il. I )U TERLERi 
tafa Edlb Efendi ve Osmaniyyl: serbölüği  Ahmed Ağa ve Ralı-ı  abi Mustafa b in  ibrahlm i l c  zikri ati ma-i lczlzün 
menba ' ı  olup asrında M i ·marbaşı M ustafa Ağa'nun Ha
vass-ı reti ·a  kazas ında Ç iftehavz kurb ıncia K i rasl ıhavz 
nam mevzı ' -i hallde hafr- ı  abar ve tahte ' l -arz latrm ü ka-::> 
navat i lc cem· u tahsil idüp karg ir  ı skara i le  ol mevzı 'a ka-
rlb Su l tan Süleyman Han hazret lcr ini. ın suyı yol ı na ba 
izni ' l -mütevel l l  i l hak ol ı nan ma-i cariden olup bundan 
akdem ba ferman-ı all  rica l -i Devlet-i a l iy� l:den Hasan 
Tahsin Efendi ma' rifetiyle ta · mır ü tathlr o l ı nan bacalara 
van lup  zikr o l ınan baca lardan has ı l  olan ma-i lezlz ralı-ı 
abllcrün tarz-ı ma' rüf  ve semt-i me' l lı tları üzre vezıı ü 
ayar O l ı ndukda n ısf masura ma-i lez)z cari Vl: mevc(ıd 
OJdığı ralı-ı �\bl-i 111l:zbıJninun ihbarlarıy la  zah ir  Vl: ni.lllÜ
yan o ldukdan sonra sal ifü ·z-zikr n ısf masura ma-i lezlzün 
ba hüccl:t-i şer ' iyye mal iki iken bundan akdem vcf:it iden 
sabı ka Şa · ı_i] r  kat ib i  Mehmed Emin Efendi 'nün verilseti 
zevce-i menküba-i metrükesi Sayende('! )  b int- i  Abdu l l �1h 
nam hatün i le  zl rahm cihl:tinden l i  l:beveyn er kannciaşı 
kızı  Fat ıma b int-i Nurl:ddln nam hatüna mü ııhas ı ra ve 
mes 'cle-i miras ları döıt Sl:hmclen o lup s i lıam-ı  mezblı reclen 
b i r  sehmi  zl:vce-i mezblı rcye ve bakT i.ı<; sclı ın i  ınczhGrc 
Fat ıma Hatlın'a isabeti ba'de · t-tahakkukı · ş-şer · ı  varise
tan-ı mczblıretan Sayende(?) vl: Fat ıma hatun lar  taraf
larından ber veeh-i ati bcy' [ i ]  ikrar ve i · ta-i h i.ıccete vekil 
Ieri oldığı zat-ı mezbü rctan ı b i ' l -ıııa· rifcti · ş-şer · iyyl: aritan 

olan Mdı ıııed Efendi bin i sma'l l  ve Ralı- ı  abi Ahml:d Ağa 
b in  All  şelıadetlcriyle sabit olan müma i leyhfı. F�'it ı ıııa Ha
tlın'un Zl:vci es-Seyyid Halil Efendi bin l:S-Sl:y�·id Ml:hml:d 
Emin nı eel is- i  şer' -i şerif-i enverde Dcrgah-ı a l l  kapucı
baş ı larından sabıka Duhan gümrükcis i  Hafız Hüsey in 
Ağa'nun hall le- i  muhtl:rcıııclcri  ba · ise tü · ı-vl:slka Fat ıma 
HatCın ibnet-i Abdu l lah tarafmdan husüs- ı  atiyü · ı -beyanı 
tasdlka vekil- i  şer'lsi olan Memiş Efendi ibn-i i sma·ı ı  
mahzarında b i  · ı -vekall: ikrar-ı tamm ve takrlr-i kclanı id üp 
ınüvckki lc lcıi·ıın ınüma i l cyhimanun müris kri Şa ' l l l r  
kat ib i  Ml:hıncd Eınln Efendi 'nün işbu yedinde o lup b i n  ik i  

yüz yiği rıııi senesi Z i . l -ka ·de's ini.m a l t ınc ı  güni tarih iyle 

ıni.ivcrraha bir kıt·a hüccet-i şer· iyyl:dc tatsil i.i bey�in 
olmdığı üzre ınahmiyye-i ıııczbCıredc Koğacı Dcde ıııaha l 
les indl: k a i  n terazlıdan müfrez kanavat l u  1 ıııi.isl:nnfı.t i I c  

ıııcnzi l i  bağçesine cti.ri sal itlfz-zikr n ısf masura nK1-i l czlz 

mür is ieri mütevefta-yı mczbü run i lc ' I-vetat yedinde ııı i.i lk  

ve  hakkı o lup ba·de vetatihl tasiıiiı-i merküm i.izre \ erese-i 
mesfürüna mevrüs o lmağla akd-i atiyi.i · z-zikrün sudlin na 
değin  bcr veeh-i ınuharrer i rsen mal ikler o lduklan ıı ısf 

masura ma-i l ez'lz-i mezkCır şürCıt- ı  m üstalısene-i ıııer·  iy

yesi ne tatbik ve ralı-ı ab l lerü n  inz ımam-ı re . yler iy le ta

rafcynden Icab ve kablı l i  lıavl şürCıt- ı  mi.itside ve muva-
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za'adan ari bey '-i bat-ı sahib-i şer"! ve kanavatma te
be' ivvetle müvekkile-i müma i leyha Fatıma Hattın'a bevn-� . . . 

lerinde ma'lum semen-i medfü' ve makbüza bey' u temllk 
ve veeh-i layıkı üzre teslim eyledüklerinde ol dahi ber 
veeh-i muharrer işti ri ve temellük ve kabU l  idüp tima ba'd 
nısf masura ma-i leziz-i mezkürda müvckki lctan-ı mümi 
i leyhimanu n  asla ve kat· a  ala.ka ve medhal leri kalmayup 
muma i leyha Fatıma Hattın'un mülk-i müştcrası olmışdur 
didükde gıbbe· t-tasdikı · ş-şer'l marrü·z-zikr nısf masura 
ma-i leziz-i mezbur ber minval-i meşruh müvckkile-i mez
büre Fatıma Hattın 'un mülk-i müşterası aldığınun  istihka
nı ını havl işbu veslka-i enika ketb ü imla ve yed-i talibe 
i · ta o l ındı . 

Fl 7 C sene 1 232  [24 N isan 1 S 1 7 1  

Şuhüdü . l -hal : 
Sabıkun 

36 7/H211 Mfr Melımed Celaleddin Efendi 'nin Mehmed 
Ağa 'mn varisierinden sa tm aldığı Kırkçe:jme suyunun 
katmalarmdan olan yarını masura suyun, sonradan Ka
dt Mustt�fiı H�fzı Efendi 'nin tasarrı�fima geçtiğine dair. 

I Kenarnotul Mir Celaleddin Efendi 

I Derl•enarl Denın-ı süret-i alide mezkür nı  sf masura ma-i 
lczlz-i mezbür  Rtımil i  eşrifı kuzatından M ustafa H ıfzl 
Efendi şiraen malik oldığı müş · i r  istihkamı havl hüecet 
tahrlr ve i • ta ol ınmağla bu takdirce işbu süret-i all kül l iy
yen tehi ve battala k ı l ındığı işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fl 9 R sene 1 239 [ 1 3  Aralık 1 S23)  

Dinı · 1 -h i lafeti · ı -al iyye Kostantıniyyetü ' l-mahmiyyeye ve 
mahall-i saireye cereyan [ iden] b i ' l-eümle su lanın kuyü
datı Haslar mahkemesi sici l iatında mastür u mukayyed 
olup ma-i l ezize dair senedat-ı şer' iyye mahkeme-i mezbü
reden gayrı mehakimde takrir ü tahrir ol ınmak ba fennan-ı 
all mı;:mnü '  oldığı şürüt-ı kadimeden olup tima ba'd ma-i 
leziz bey' u şirisı vuku ' ında mahkeme-i mezbüreden katib 
ve rah-ı abilerden kethuda ve bölükbaşı lardan mevslı
ku ' l-kel im kimesneler su nazırı ına' rifetiyle re's-i katmaya 
varup ba'de' l -keşf ve ' l-mu 'ayene meveüd olan ma-i leziz 
ba'de ' l-vezn ne mikdara bal iğ oldığı ve mevcüd olan ma-i 
lczizün ımıtasarntları tahkik u beyan olmarak kanavatma 
tebe' iyyetlc bey· u ş irisı huslısınun tanzimine ba hatt-ı 
hümayfın i rade-i şiiline ta'al luk eylcdiğine binaen müced-

-+7 
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deden nizama rabt ve i lm ü haberi i ' ta ol ınan şürlıt-ı mlis
tahsene-i ecdideden oldığına mebni hala Hassa su nazırı 
Melmıed Emin Ağa tarafından vekil-i müsecccli Kethu
da-yı rah-ı abi ei-Hacc Mehıned Arif Ağa i lt imas ıyla mah
keme-i mezbfı reden mürsel Katib es-Seyyid Mustafa Edlb 
Efendi ve Osmaniyyt: serbölüği Ahmt:d Ağa ve Rah-ı tıbl 
Mustafa bin ibrahim i le  zikri ati ma-i lezizün menba · ı  
olup asrında Zağarcıbaşı All Ağa hayatında bin altmış se
nesinde Havass-ı reti ·a kazas ına tabi ·  Kömürci  Belgrad 
karyesi s ınurında kimesnenün mülk ü harimi olmayan 
mevzı ' -i hallde cevanib-i erba·ası Öksüzdere dimeğle arif 
vadide abar-ı müteferrika hati· ve tahte' l-arz lağm Li kana
vit i le cem· u tahsil eylediği suyını ol mevzı 'a karib Kırk
çeşmt: su yı yol ına bi izni · ı-mütevelll il hak o l ın an bacalara 
varup zikr olınan bacalardan hası l  olan ma-i leziz rah-ı 
ab ilerün tarz-ı ma; rfıf ve semt-i lll(;) " Jlıtları Lizre vezn Li 
ayar olındukda nısf masura ma-i leziz-i mezblır cari ve 
mevcud oldığı rah-ı abilerlin ihbarlarıyla zah i r  ve nlim:1-
yan oldukdan sonra ınahmiyye-i ınezblırede Aksaray kur
bında Abdullah Ağa mahallesinde vakı · menzil ine cari ııısf 
masura ma-i leziz iki sehm i 'tibarıyla bir selım hissc-i 
şayi 'asına kanavatma tebt:" iyyetle ba hüccet-i şer· iyye 
ınaliki iken bundan akdem vefat iden sabıka EnderGn-ı 
hüım\yfında seterl i kethudası Serbevvabin-i Dergah-ı all 
es-Seyyid Mehmed Ağa ibn-i el-merhlıın es-Seyyid Eblıbe
kir Ağa'nun veraseti zevce-i menklıha-i ınetrlıkesi Hadice 
bint-i Abdul lah i lc sulbi kebir oğlı es-Seyyid Eblıbekir 
Ağa'ya münhasıra ve ınes ·ele-i mirasları sekiz sehmden 
olup siham-ı mezbureden bir sehmi zevce-i mezblıreye ve 
baki yedi sehmi oğlı mfıma i leyh es-Sc�·yid Eblıbeki r A
ğa 'ya isabet i ba' de· t-tahakkukı · ş-şer'i m lı ma i ky h cs-Sey
yid Ebfıbekir Ağa ile zevce-i mlıma i leyha Hadice Hatlın 
taratlarından ber veeh-i at i bey' [i] ikrar ve i · ra-i h üceete 
vekil oldığı zat-ı mezblırcyi bi · ı-ma; rifeti ' ş-şer ' i yy e aritan 
olan Çavuş-ı rah-ı abi es-Seyy·id Mehmed Halife ibn-i 
Hasan ve Tatar Mt:hmed Ağa bin Osman şehadetleriyle 
sabit olan Ali Ağa bin Osman meclis-i şer' -i şerif-i enver
de işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı hacegan-ı Divan-ı 
hümayundan Recayizade Mir Mehmed Celaleddin Efendi 
tarafından huslıs-ı at i yü ' 1 -beyanı tasdlka vekil-i şer'lsi 
Mustafa Ağa bin ei-Hacc Hasan mahzarında bi · ı-vck:11c 
ikrar-ı tamm ve takrir-i kelam idüp müvekki lclcrüm ınlıına 
i leyhimanun mürisieri es-Seyyid Mchıned Ağa'nun işbu 
yedinde olup bin iki yüz yiğirnıi beş senesi Sat'ertl " l-hay
rınun on yedinci güni t:1rihiyle müverraha bir kıra hüc
cet-i şer' iyyede tatsil ü beyan olmdığı üzrc sal !fü .  z-zikr 
nı sf masura ma-i leziz iki sehm i · tibarıyla bir sehın hisse-i 
şayi'ası müvekkilem mezblır Hadice HatLin'un ve bir schın 
hisse-i şayi 'a-i ah arı dahi mütevetTa-yı ın uma i leyh 
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es-Seyyid Mehmed Ağa'nun ile" l-vetat yedinde mülk ve 
hakkı olup ba'de vetatihi zevcesi mezbür Hadice Hatün i le 
ağlı müma i leyh Ebübekir Ağa'ya mevrüs olmağla akd-i 
atiyü 'z-zikrün sudfırına değin nısf masura ma-i lezizden 
müvekki lem müma i leyh Hadice Hatün i rsen ve şi raen ma
like aldığı hisse-i şayi 'asını müma i leyh Eb(ıbekir Ağa'nun 
hisse-i mezk(ıresiyle nm'an ber veeh-i ati bey' murad 
eylediğinde nazır-ı ralı-ı abi t.:ı.rafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa vesai r 
ralı-ı abilenin ihbar ve ma' rifetleriyle ve şürlıt-ı müstahse
ne-i mer' iyyesine tatbik ve inzıımim-ı re· yleriyle mar
rü · z-zikr ıllSf masura ma-i leziz-i mezkfırı ta ra teynden i
cab ve kablıl i  havi şürüt-ı müfside ve ımıvaza'adan ari ve 
lağm ü kanavatma tebe' iyyetle müvekkil-i ımima i leyh Mir 
Mehmed Celaleddin Efendi'ye beynlerinde ma' llım semen-i 
medfü · ve makbüza bey' u temlik ve veeh-i layıkı üz re tes
lim eyledüklerinde mir-i müma i leyh efendi hazretleri dahi 
ber veeh-i ımıharrer iştira ve temel lük ve kabfı l  idüp tima 
ba·d menzil-i mezk(ı ra cari nısf masura ma-i leziz-i mez
kfırda müvekki lelerüm müma i leyhimanun asla ve kat'a 
alaka ve medhal leri kalmayup ınir-i m(ıma i leyh Celaled
din Etendi hazretlerinün mülk�i müşterası almışdur didük
de gıbbe "t-tasdikı .  ş-şer'i sal ifif z-zikr mahmiyye-i mezbli
rede Cerrah Paşa altında Tozkoparan yolında ana lağmın
dan ifniz birle Sorguccı lar sükında müvekkil-i müma i leyh 
Mir Mehmed Celaleddin Efendi hazretlerinün menzi l ine 
cari nısf masura ma-i leziz mülk-i lllÜŞterası aldığınun 
istihkamını havi işbu vesika-i enika ketb ü imla ve yed-i 
tal i  be i ·ta o l ındı . 

Fi 3 C sene ı 232 [20 Nisan 1 8  ı 7 ]  

Şuhlidü · ı-hal :  
Sabıkün 

36 7/8212 Sali/ı Paşa 'dan intikal eden yanm ma.•wra .,·u
yun, vari ... leri tarafindan Edime bo ... tanctba:şt.'tt ve Surre 
emini olan Kapıcıha:şı Melımed Ağtı :va .wıttlclığuw dair. 

I Kenarnotul Dağdevirenzade Mehmed Ağa'nun 

1 Derkenari Derkenar olınınışdur. 
Fi ı 3 B sene ı 235 [26 Nisan 1 820J 

Daru · l-hiıafeti ' l -aı iyye Kostantıniyyetü ' 1-mahmiyyeye ve 
mahall-i saircye cereyan iden bi . l-cümle su lanın kuyudatı 
Haslar mahkemesi sicil iatında mastür u mukayycd olu1> 

·---------· - ; ,. ;..,. 
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ına-i lezlze dair senedat-ı şer· i yye mahkcı11e·i ınczblıredı..:ıı 
gayrı ını..:hak imde takrlr ü t:-ıhrlr ol ınmak ba emr-i all ım:m· 
nlı' oldığı şürlıt-ı kadinıeden olup tlı1ıa bj'd 111a-i lezlzı..: 
dai r  bey' u ş i ra vukü' ı nda mahkeme-i ınezblırcdı..:n ldtib 
Ve rah -ı  abJieı' i den) kcthudft V C  bölükbaş ı iardan lllCV
sÜku ' i -kei inı k i mesneler su naz ırı ına · r ifetiy le  re· s-i kat
ınaya varup ba'de ' l -kcşf ve' l- ın u · ayı..:ne ım:vcüd obn ma-i 
lı..:iiz ba ·d\.:" 1-vezn ne ınikdara bal iğ oldığı ve ını..:vcüd olan 
ınti-i lezlzün ımıtasarrıtları t:-ıhkik u beyan ol ı n:-ırak kana
varına tebe ' iyyctle bey ' ll ş i rası huslısınun tanzimine b�1 
hatt-ı hüıntiylın i rade-i şahane ra·a l l u k  eylcd iğine bin�kn 
ınücı..:ddeden n izama rabt ve i lm ü haberi i · ta olman şürlıt-ı 
müstahsene-i eecildeden oldığına mebni hal�1 Hüssa su 
nazı ı·ı fah rü ' l -eşbah Mehnıed Enıln Ağa tarafından vekil- i  
ınüseccdi Kethuda-yı rah-ı abi d-Hacc Mdııned Arif Ağ:-ı 
i lt i ınasıyla mahkeme-i mezblırı..:den m ü rsel K:lt i b  Ahmed 
Efendi ve Ahırbpu ustası sib ıka kı..:thudfı es-Seyyid Sa l ih  
Ağa ve Ayasot��a serböl üği es-Scyy id  ls�1 Ağa i l c  zikri ati 
mi- i  lezlzün menba · ve katma ndı:-ıl l i  o lup  bii ferman-ı :lll 
Haslar mahkenıı..:s i  s ic i lltitından ımıhrec dcrkcnfır natık ol
dığı üzrı..: Sal iha bint-i  S ü leyman nfını hitlın h:-ıytitmda 
Havass-ı rcfi 'a kazisında Ayvadl ı  nanı karyede O rtakı..:nıcr 
kurbıncia Bakrac nfuıı mahal ldc k i nıcsnı..:nün mülk inı..: ini
salden ari ınevzı . - i  hali  dı.; fıbtir-ı  mü te• addi de hafr \ c  t:-ıh
te' l-arz lağm ü kanavit i l e  cem · u tahsil ı..:ylcdiği sudan o
lup Bakrac nam mahall de ıska ran u n  üst tarafında ckrcye 
cir'i ma-i lcz'iz rfıh-ı abilcrün tarz-ı nıa · rCıf ve senır-i  nıe ' 
llıtları üzre vı..:zıı ü ayar ol mdukcla n ısf mas u ra nı:l-i lcziz 
cl-yı..:vm mevclıd ve cari oldığmı rfıh-ı  �1bi-i ınezblı rCınun 
i hbarlarıy la ztih i r  ve nıl'ıtehakkı k  oldukdan sonra ınfır
rü ' z-zikr ına-i lezlz-i nıczklıru n  mal ik i  iken bundan akdenı 
ved:1 · - ı ilcın-i ffuıi i den Kayseriyyc l i  e i -Hfıcc Sfı l i lı Paşa' 
nun veriset i su lbi kcbir oğl ı  H ü sı..:y in  Beğ i lc kerimc-i 
ımıhterı..:ınclcri Falı r iyye Htinım'a münlıas ı ra ve mes'cle-i 
mlrfısları üç sehınclcn olup sihim-ı ınezblı reclen ik i  sel ımİ  
mlımi i lcyh Hüseyin  Bı..:ğ'c ve bir  schmi ınCımfı i lcylı:l 
Fah riyye Hanım'a i sabet i ba ' ele · r-t:-ıh:-ıkkukı · ş-şer· i m Cı mi 
i lcyhi ına Hüseyi n  Beğ ve Fahriyyc Hfınım taratlarından 
bcr veeh-i ati bey' [ve l i • t:1- i  h ü cccte vekil ieri olcl ığı zfı t - ı 
ınlıma i lcyhay ı bi . l -ma · rifcti · ş-şer· iyyc ar i6n olan Ab
durrahman Ağa bin Ahmed ve M ustafa Ağa bin c i-Hfıcc 
Mustata şdıadctlcriy" i c sfıb i t  o lan RCı ın i l i  kuzütı cş r:1fından 
İ brahim i b i  ş Efendi b i n  Mehmccl mecl i s- i  şer· - i  şerif- i cn
vcrde sibıka malırusc-i Edi rne'de bostfıncıbaşı  o l u p  lıfıla 
su rre-i hüıniylın emineti i lc şercf-yab olan işbu kitab-ı 
s ıhhat-nisabun hafızı iftihtirü · l -eınac id ve· l -eka.rinı cfı
ın i · u · ı-ındıanı id vc' l-mckariın Scrbevvibin-i Derg:1h-ı ili 
Mchmcd Ağa b i n  H ü seyin  tarafmdan bcr veeh-i :)tl hu
slıs-ı nıcymcnct-mahsüslarını  tasdlka vı..:kl l- i  şer' l i eri o lan 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

t:s-Seyyid el-Hacc Mt:hınt:d Emin Efendi bin Mustafa 
ınahzarında b i  · ı -vekale ikrar-ı tim ın ve takrlr-i kdaın id üp 
ınüvekki l lerüm ınfı ıml. i leyhiınamın yedlt:rinde olup s ic i l l 
dt:n ımıhrec b i r  kıt 'a derkenar natık oldığı üzre ınah
miyye-i mezbGrede Akbıyık mahal lesinde kain ına· ıu
mu · ı-hudud ve · ı -müşteın i lat bir bab menzil arsasına kana
vit ı u ı ınüsennatına el-yevın diri olan nı sf masura mi-i 
lezlz mütevetla-yı vezlr-i müşanın i leyh Salih Paşa'nun 
i le ' I -vetat yedinde mülk ve hakkı olup ba·de vctatihl tas
hih-i ıncrküın üzre müvekki l lerüın ınuma i leyhimfıya ınev
rus olmağla akd-i atiyif z-zikrün sudf ırına değin derun-ı 
arsa-i mezkureye can mülk-i mevrus ları olan salifü 'z-zikr 
nı  sf masura ma-i lezlzi marrif z-zikr şürlıt-ı ınüstahscne-i 
cedldt:ye tatbik ve rih-ı ablleıiin inzıınam ve re 'yleriylc1" 
tarafeyndcn b i ' l -icab vc· l-kabü l  kanavatma tebe· iyyetle 
müvckki l-i müına  i leyh Mehmcd Ağa hazrctlcrine beyn
lerinde ma · tüm semen-i ınedfı."ı · ve ınakbuza bey' u temllk 
ve veeh-i layıkı üzre teslim eyledüklerinde müvekki l-i mu
ma i leyh Mehmed Ağa hazretlerinün mülk-i müştcrası ve 
hakk-ı s ı rfı o lmağla şü rut-ı ıncr· iyyesine tatbik i le keyfe 
m:1 ycşa ve hasbe ma yalıtar ımıtasarrıf olup s:didetle 
şürb ü isti l " ımal buyursunlar didükde gıbbc· t-tasdi
kı · ş-şer·l ma vaka·a b i -t-taleb ketb ol ındı .  

F'i  1 9  C sene 1 232  ı6  Mayıs 1 8  1 7 ] 

Şuhl'ıdü . l-hal : 
Sabıkün 

36 718311 Acı Payrik isimli zimmi kadımn K�lork zirn
miden .wtll/1 aldtğı yarım masura _,·uyu, da!ta sonra Peş
temalci oğlu Kirkor zimmiye satttğma dair. 

ı Kenarnotu ı Payrik nasraniyyenün 

ı Derkenarı Ma-i lezlz Peşteınalcioğ l ı  K i rkor zimmi 
yedi ne ba hüccet bey· a l ındığını mü ş'  ir  işbu mahal le şerh 
viri lcl i .  

F'i 27  S sene 1 233 ı 6  Ocak 1 8 1 8 ] 

Danı · l-h i lifcti · ı -al iyyc Kostantıniyyetü · ı-ımhmiyyeyc ve 
mahal l-i saircye ccreyan iden b i '  I -cümle sulanın kuyüdatı 
Hislar mahkemesi sici l iatında mastür u mukayyed olup 
mi-i lezize dair ik1:iza iden senedat-ı şer' iyye mahkeme-i 
mczbü reden gayrı ınehakiındc takrir ü tahr'ir a l ınınası bi 
fennin-ı ali meınnu . oldığı  şü rut -ı kadimeden ol up fımi 

tx inzıın:lın-ı rı.: ·yı�riyk 

) 1  

36 7/83/Ja 
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ba'd ma-i lez'iz bey' ll şirası vukü" ında mahkeme-i ım:zblı
reden katib ve rah-ı abilcrdeı1 ketbuda ve böliikbaşı lard;:ın 
mevslıku" l -kelim k imesnekr su nazırı ına' rifetiyle re· s-i 
katmaya vanıp ba'de ' l -keşf ve· ı-ınu'ayene ınevclıd olan 
ma-i leziz [ba'de ' l]-vezn ne m ikdara baliğ oldığı ve ınev
clıd olan ma-i lezizün mutasarrıtları tahkik ll beyan al ı 
narak kanavatma tebe· iyyetle bey' u şi rası huslısınun tan
zimine ba hatt-ı hümaylın irade-i şahfuıe ta·aı ıuk eykdi
ğine b inaen miiceddeden nizama rabt ve i lm li haberi i · ra 
al ınan şürlıt-ı ınüstahsene-i cedideden oldığıııa bi naen lı::'il;:l 
Hassa su nazırı Mdımed Emin Ağa tarafından vekil-i ınli
secceli Kethuda-yı ralı-ı abi el-Hacc Mehnıed Arif Ağa 
i lti ınasıyla mahkeme-i mezblın:den Katib Ahmed Efendi 
ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid isa ve Bali Paşa ustası 
es-Seyyid All ve Tah te · ı-kal 'a ustası İ sına ·i ı halifeler i le 
zikri ati ma-i lezizün nıenba' ı  ve katına nı;:ılıal l i  olup 
asrıncia Su nazıı·ı d-Hacc Osman Ağa hayatıııda Havass-ı 
reti'a kazasına tabi ·  Çavlış karyesiyle Güzr.:lcekenıer bt:y
ninde Söğütl iderr.: nam mahal lde ki ınesnenün mülk ü h;:ırl
mi olmayan ınr.:vzı .  -i hall dr.: kr.:ndi mal ıy la ınüccddeden 
hafr ve'· abar-ı müteferrika ve tah te · ı-arz lağm li kanavat 
i le cr.:m' u tahsil idüp ol mevzı 'a karib kemer-i ınczblır su
yı yol ına bi izni " l-mütevclli i lhak olman ma-i kzizün men
ba' mahal l ine;: varup ra h-ı ab ilerün tarz-ı ma· rlıf ve semt-i 
nıe ' llıtları üzre vezn Cı avar ol ındukda nısf nı;:ısura ma-i 
lez'iz d-yevm nıevcild ve cari aldığın ı ralı-ı abi-i ınezblı
runun ilıbarlarıvla zahir  ve nıütdıakkık oldukdan sonra 
ma-i lr.:ziz-i ım:zklının kanavatma tl:be" iyyer le  ınal ik i  
Darbhane-i amire hadr.:ınesinden Kifork vded-i K;:ırabet 
zimıııi mecl is-i şer· -i hatir-i lazım Cı · t-tevklrde haıniletü ' r
raklm Acı Payrik bint-i Sujr.:nci İstefan nasr�iniyye tara
tindan br.:r veeh-i ati hususı tasdika vekil-i mürsel i  Baron 
vded-i Avarr.:k zimmi muv�icdıesinde ikrar-ı taınnı ve tak
rir-i kelam idüp yedümde olup b in ik i  yüz otuz bir senesi 
Muharremü · ı�haramınun yiği rın i üçünci  gün i tarih iyle mü
verraha bir  kıt ·a hüccet-i şer ' iyycde tatsil Cı beyan olmdığı 
Cızre ıııahmiyye-i ıııezburede Kumkapu kurbınd;:ı B�i li Paşa 
mahal lesinde kaiıı ma· ıunıu " l-hudlıd bir bab vakf ınenzi l 
derl'ın ına cari salitlı " z-zikr nısf masura ma-i leziz kanava
tından mikdar-ı mu 'ayyen hissesine tebe · iyyetk yediiınde 
ş iraen mülk ve hakkum ol ınağla akd-i atiyü · z-zikriin sudfı
rına değin ber veeh-i ınuharrer mal ik oldığuın ıı ısf masura 
ıııa-i lcz'izi şürüt-ı ıner" iyyesine tatbik \'e dilı-ı abilerün in
zıımiııı-ı re "yleriyle tarafeynden b i  · ı-icab ve · ı-kabl' ıl be�·' -i 
bat-ı sahilı-i şer'i \ c  kanavatına tebe · i� yetle mün:kki le-i 
ınerslıme Payren k:" nasraııiyyeye beyniıı ıüzde ına · ı  um sc-

19 hali·-ı ıo Payrik 
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men-i medflı '  ve makblıza bey' u tc mlik ve veeh-i tavıkı 
üzre tesilm cylediğünide ol daİı i  ber veeh-i nıuharrer iş

.
tiri 

ve temellük ve kablıl idüp fima ba'd dcrün-ı mcnzil-i mcz
blıra cari nısf masura ma-i lczlz-i mezklırda bcnüm asla ve 
kara alaka ve mcdhalüm kalmayup kanavatma tebc' iv
yetlc müvckki le-i merslıme Payrink1' nasraniyyenün müll�-i 
m üşterası ve hakk-ı sı rtl almışdur didükde gıbbe 't-tas
dik ı .  ş-şer'i sal ifü,  z-zikr nı sf masura ma-i leziı:-i 'mczklı r 
kanavatma tebe' iyyetle müvekkile-i ınerslıme Payrik nas
raniyyenün bcr veeh-i meşrlıh mülk-i müşterası aldığınun 
istihkamını havi işbu vesika-i enika ketb ü inıla ve yed-i 
tali be i •ta o lı ıidı . 

Fi 17 C sene 1 232 [4 Mayıs 1 81 7) 

Şuhlıdü · ı-hal : 
Mehmed Emin Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
Es-Seyyid Mehnied Usta Çavlış-ı raiH ab · 

İ sına'll Halife Hadenıe-i Tahte' l -kal 'a  
Es-Seyyid All Hademe-i Bati Paşa 
Es-Seyyid lsa Serbölük-i Ayasof_va 
Es-Sevvid Mustafa Efendi Kat ib�i rab-ı ab 
Fahrif l-eşbah Mehmcd Arif Ağa Kethudi�yı ralı-ı ab 

36 7/l/312 · İbrahim Efendi val�fina ait yarım masura 
sıiyun, Mimarbaşı Ali Rıza Efendi 'nin tasarrı�fiında ol'
duğunu beyan eden hir lıüccet düzen/endiğine dair. 

) Kenarnotu) Ağa-yı mi 'mar Ali R ıza Efendi 

)Derl{enai· )  Tasiıihan tahtına kayd ol ınmışdur .  

Dfıru · l -hi lafeti ' 1 -aliyye Kosümtmiyyetü ' 1-mahmiyyeye ve 
mahall-i saireye cereyan iden b i . l-cümle sulanın kuylıdatı 
Haslar mahkemesi s ici l iatında mastür lı mukayyed olup 
ma-i lezize dair iktiza iden senedat-ı şcr' iyye mahkeme-i 
ınezbüreden gayrı mehakimde takrir ü teınhlr ol ınıııak ba 
enır-i aıt memnlı · oldığı şüri'ıt-ı mer' iyycsindcn oldığma 
binacn fiıml. ba·d ;ııa�i lezizc dair bey' u ş iri vukü' i ııda 
mahkeme-i mezblıredcn katib ve tah-ı abilerden kethuda 
ve bölükbaşı lardan nıevsüku ' 1-kcl im kimcsnelcr slı nazırı 
nıa' rifctiyle re 's-i katmaya vanıp ba'de' l-keşf ve' l-mlı 'a
ycnc mevcüd olan ma-i lcziz vezn ve ne mikdara bal iğ ol
dığı ve mcvcl'ıd olan ma-i lcz'izün mutasarrıtıarı tahkik u 
beyan al ınarak kanavatı ı1,a tebe' iyyetlc bey' u ş i rası hu
süsınun tanzlm,ine ba hatt-ı. hümayün irade-i şahane ta'al-

" l'ayrik 

36 7/83/2a 
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luk cylcdiğinc b inacn müccddcden n izama rabt ve ilm ü 
haberi i ' ta olman şünlt-ı müstahsenc�i ecdldeden oldığına 
b inacn huslıs-ı atiyü ' 1-beyanun mahall inde ketb ü t:Jhrlriy
çün savb-ı şer· -i enverden bi ' l-i ltimas i rsal ol man K<'itib-i 
sini S ipahlzade ei-Hacc Mchmed Emin Efendi mahmiy
ye·i İ stanbul'da Balaban Aga mahal les inde Çukurçcşme 
nezdinde vak ı ·  Scrmi ' maran-ı hassa All Rıza. Et\:ndi ibn-i 
Hafız İbrahim sakin olduklan mcnzi l krine vanıp zeyl-i 
vesikada ınuharrerü ' 1 -esami müslimln huzlırları nd:1 :1kd-i 
meclis-i şer' ·i nebcvi itdükdc işbu ki tab-ı s ıhhat-n is<'ibun  
hafızı m lı ma i leyh All Rıza Et\:ndi meclis-i ma · J<üd-ı mez
klırda zikri Mi vakfun müte':'cl lls i kuzatdan Mehım:d Aziz 
Etendi tarafmdan vekil-i mürsel i Kuınkapu kurb ı ncia N i 
şancı-i At  ik Mcluııed Paşa cam i ·  - i  şcriti hatibi Hafız Sü
leyman Etendi bin Ali  hazır oldığı halde takrlr- i kclam ve 
bast ani · l-mcram idüp işbu ycdümde olup bin iki yüz 
yiğirınl beş senesi Şa'ban'mun on ycd inc i güni defter-i 
vakfdan ımıhrcc ziyi 'den v ir i lcn b ir  kıt · :l mütevel ll temcs
süki mantlıkınc:1 istihkimı havi bin ik i  yüz yiği rmi üç 
senes i Muharremü · 1-haramımın on dördünci g(.ın i  tarihiyle 
müvermha bir kıt"a hüccet- i şer ' iyyede tatsil ü beyan 
olmdığı üzre ashab-ı hayratdan defterdar-ı esbak merhum 
ci-Hacc İbrahim Et\:ndi'nün vakfı olm:1k üzre şürlıt-ı 
ıner' iyycs iylc lıafr-ı abar itdürdiği on üç :Jded baca lardan 
tahtc " l -arz lağm ü kanavit i lc cem ' u tahsil vc mahnı iyye- i 
mezblıre hısnı cbvabmdan Edirnı.:kapusı haric indc Bayram 
Paşa nam mevzı 'de B iço zimmi bostanı dı.:rlınında vak ı 
merhum ve nıağfi'ının ldı Mahmud Paşa-yı Ve li suyı ını.:s
lcğinc b i ' l-il hak cari ve müştcrik kr iyk tasarruf ol ınan bir 
masura vakf ma-i lezizden müti·cz nısf masura m('i-i lcziz 
mahal lc•i mczbürc kurbıncia todu la fırını itt isal indc tera
zuya dahi l  oldukdan sonra zikr o l ınan nısf masura ma-i 
leziz kadimden berü beş üzerine kurşun borı ferşiyle Ç ık
rıket Kı.:maleddln mahal lcsindt: vak ı ·  Çakırcıbaşı Mchmed 
Emin Ağa'min bi ' J-icarı.:tı.:yn taht-ı tasarrufında iken fevt 
oldukda kt:bire kt:rimes i Em ine Han ım 'a adiycn ba·dc · ı -in
tikal mil ma il ey ha Emine Hanım bi · ı- intikal mu tasarn fe 
oldığı nısf masu ra ma-i lezizi kanavit l u ]  müsen m'it i lc bi 
re 'v-i mütevel li bana ferağ-ı ımı 'tı;bı.:r-i kat " iylc terfığ u 
tei\,iz ı.:ylcdiğinde vakf: ı mczbürun mütcvcllisi kuzatdan 

Mehmed Aziz Efendi dahi benüm tasarrufuma izn v irdiği
ni müş ' i r hamiş-i temessüke tahrir itmiş idi diyü ınü tevc l li 
vekil i  hazır-ı ınlıma i leyhün tasdikiyle ibraz eylediği te
mcssük·i mezklıra nazar olı ndukda mlıma i lcyh Ali Rıô 
Etendi 'nün takı-iri vakı 'a mutabık oldığı tcmcssük-i mcz
ki'ırdan zahir ve müsteban oldukdan sonra k�1tib-i mlınü 
i lcyh i lc hala Hassa su nazırı Mchmed Emin Ağa rarafın
dan vekil-i ınüsccccl i Kethuda-yı ralı-ı �\bl ei-H�kc Mdı
mcd Arif Ağa ve Laldi scrbölüği cs-Seyy icl Hali l ve Sü-



iSTANBUL SU KÜLLiYATI 

lcymaniyye serbölüği Hasan Ağa ve Mahmud Paşa su
yolcısı Hasan Usta ve Çavfış-ı rah-ı abi Mdmıed Usta ve 
mütevelli vekil i  hazır-ı mezbfır Hafız Süleyman Efendi ve 
ümena�i şer'den Muhzırbaşı Süleyman Ağa salifü ' z-zikr 
fodula tirını ittisalinde vakı' terazuya varup nazar itdük
leriıide ti ' 1-hakTka nı sf masura ma-i leiiz zikr o l ınan te
razudan kadimden berü kurşun borı ilc salifti ' z-zikr Çık
rıkcl Kemaleddin mahallesinde vakı' m uma i l  ey h Ali Rıza 
Efendi'nün menzi l ine cari aldığını keşf ü tahkTk itmeğin 
vakı ' hali mevlana-yı m uma i l  ey h mahalli nd�:! ket b ü tahrir 
ve ma·an mürsel ümena-i şer'den her biri meclis-i şer'a 
gelüp ala vuku' ihl bi 'l-ittitak inha ve ihbar itmeleriyle 

· b�ilada mastur şürlıt-ı müstahsene·i mer' iyyesi üzre zikr 
ol ınan temessük mCıcebince menzil-i mezkfıra cari nısf ma
sura ma-i lezizün Serın i 'maran-ı hassa m(ıma i leyh Ali 
Rıza Efendi'nün zabt u tasarrutimın istihkaınını  havi işbu 
vesika-i enika ket b ü im la ve yed-i m uma ilcyhe i ·ta al ındı . 

Fi 29 C sene 1 232 [ 1 6  Mayıs 1 8 1 7 ]  

Şuhlıdü ' 1-hal : 
Mehmed Emirı Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
EI-Hacc Mehmed Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Sen·id Mustata Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Hfıl il Serbölük-i U\leli 
Hasan Ağa Serbölük-i Süleyınaniyyc 

36 718411 Mezkur Ali Rıza Efendi 'nin ta.mrrı�fiuula o
lan İhralıim Efendi vakfina ait yarım masura ... uyun, 
.wmradan Kapıc:tlar kethıula.w Me/ımed Ağa 'nm eline 
geçtiğine dair. 

ı KenarnotuJ Scrmi 'mar-ı hassa Ali Rıza 

ı Derkenarı Derun-ı slıret-i alide mezklır nı sf masura ma-i 
leziz-i mezklır Kethuda-yı bevvabin-i hazret-i şehriyari 
Mehmed Ağa'nun havza-i tasarnıfina dahil  aldığını mü
beyyin istihkamı havi hüccet i ' ta al ındığı işbu mahalle 
şerh vi rildi . 

Fi 9 R sene 1 244 [ J 9 Ekim 1 82 8 ]  

Daru · l-hi lafeti ' 1 -alivve Kostantıniyyetü ; 1-mahmiyyede ve 
mahal l-i saireye cereyan iden bi ' 1 -cümle sulanın kuyfıdatı 
Haslar sicil iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezize 
dair senedat-ı şer ' iyye kanavit [ u ]  müsennatınun ımıhiıfa
zasiyçün mahkeım:-i mezblıreden gayrı mehakimde takrir 
ü tahrir alınmak ba fennan-ı ali meınnfı . aldığı şü rlıt-ı 
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kadimeden olup tima ;ba·d Astane-i al i�·ye ve EyyCıb ve 
Galata ve i3eşik1:aş ve Boğaziçi ve maha l l -- i sai redı; vakf ve 
ınü l� nasun ınutasarrıf aldığı su kaç masuradan ibaretdür 
ve el-yevm kimler uhdelerindedür su nazırı bundan böyle 
tahan-I ye t�cessüs vç Eyylıb mahkemesi siçi l latına ve 
kendi defterine ve ashabı yedinde olan s�..:ne�a,ta bi l :l niza· 
yol ıyla nıü raca�at i lc zahi r�..: i lı ric idüp muna�kah ve mun
tazam defterini Bab-ı ali'ye takdim eylemek üzre tanzlmi 
lıusüsına ba hatt-ı hümayün-ı şevket-makrün i rade-i şa
hane ta ·all u k eylcdi_ğine binaen nı üceeldeden nizama rabt 
ve i lm  ü haberi i ' t.:'i ol ın.an şü rüt-ı müstahsene-i ecdldeden 
a ldığı na nıebnl husüs-ı at i yü ' 1 -beyanun mahal l inde ket b ü 
tahrlriyçün savb-ı şer·_-i enverden nı(ı rsel Katib-i s:inl S i 
pahlz;ade es-Seyyid ei-Hacc Mehnıed Enıln Efendi nıalı
nıivve-i i stanbul 'da Balaban Ağa mahallesinde Çukurçcş-. - ' . ' . , 
me nezdinde vakı · Serm i 'milran-ı hass:ı All Rıza Efendi 
bin Hifı:z; i b rahlnı sakin oldul�lan menzi l lerinc vanip 
zeyl.-i veslkada nıuharrcrü · 1 -ı:;:saml müsl imln lıuzü rlannda 
akd-i mecl is-i şer· -i nebevl itdükde işbu kitab-ı s ı lılıat-n i
sabun lıafızı nıü nıa i leylı All Rıza Efendi mecl i s-i ma·
küd; - ı  mezkürda zikri ati vakt�ın mütevelllsi kuziltdan 
Melımed Aziz Efendi t:ırafmdan vekil-i mürsel i Kumkapu 
kurbmda Ni şancı�i Atik Melımed P:ışa d nı i ·  -i Şerlti hatib'i 
Hafız Sü leyman Efendi bin All hazır aldığı halde takrlr-i 
kelam ve ta· blr ani ' l -merfim idüp işb�ı yedümde olup bin 
ik i  yüz yiğirnıi beş senesi Şa·ban'mun on yedinci giı'n i 
defter-i vakfdan ımıhrcc zayi 'den v i ri len b ir  kıt " <l nıütevel li 
temessüki mantükınca istilıkamı lıavi bin ik i  yüz yiği rnı i  
üç senesi Muharremü: l-harammun on dördünci gün i  t:'ırl
hivlc mü\,erraha bi i�' k ıL1 lıüccct�i Şer· iyvede tasrllı u be
�:�n al ındığı _ üz re ash\ab-ı ha�·ritdan dtft:·e�dar-ı es bak ı1ıer
lıüm ei�Hkc ibrahii1ı Efencli 'nt'ı'ıı vakti olnük ' üzre şü rlıt-ı 
mer· ivwsiyJe Jıafr-ı abar itdürdiği On ÜÇ aded bacalard:ın 
talıte

:
l �arz

.
lağm ü kanavat i le cem' u tahsil ve malınıiyye-i 

mezblıre hısnı ebvaoııid:ın Edi rııekapusı h;lricind� Bavam 
Paşa nam mevz ı 'de Paço zimnıi bostanı derlinmda vakı · 
merlıüm ve mağfürun lelı M ah müd Paş:ı-yı V eli su yı nıes
leğine b i ' l -i lhak cari �-e müşterikleriyle tasantıf ol inan bir 

· masura vakf nıa-i lezizden müfrez nısf masura 11Ü-i lcziz 
mahalle-i mezbür� kurbmda fodula fınnı ittisa l inde vak ı · 
terazüva d�hi l  oldukdan sonra zikr ol i lı:m iı ısf m:ısura 
ma-i l�ziz k:ıdinıden 'berü beş üzerine kurşun bon t�rşiyle 

. Ç ıkrıkcı Keınaleddin ıııahallesiı1de vakı · Çakı rcı Mdınıed 
Emin Ağ:ı'nun bi ' 1 -icireteyn taht-ı t:ısarrufmda iken fe\ t 
oldukcia kebir kerimesi Emine Hamm'a idiyen ba 'tk - 1 - inti-

. kai mlınıa l levha Eıiıine Hanım · b i - l- intikal ınutasarrı tl: 
ald ığı nısf lll��u ra ma-i lezlzi kaı1avat ı'u ı müscnnôt i le' ba 
re\:-i mütevel ll baiıa ferağ-ı ımı · teber-i kar iylc ferağ u 
tef�,iz evlediğinde vakf-ı mezbürlln nıütevelllsi kuzôtdan . - .. .  ; 



iSTANBUL SU KÜLLi Y  krr 

Mehmed Aziz Etendi dahi beı1üm tasarrufuma izı1 v irdiği
ni müş' i r  hamiş-i temessÜke tahrir itmişidi diyü mütevclli 
veki l i  hazır-ı muma i lcyhün tasdikiyk ibraz · eylediği te
messük-i ınezktı ra nazar ol ındukda muma i leyh Ali Rıza 
Efendi'nün tak ri ri vakı 'a ı 'nutabık oldığı temessük�i mez
ku rdan zahir ve müsteban oldukdan sonra katib�i iııtıma 
ikyh i le hala Hassa su nazırı Mchnıed Emin Ağa tarafın
dan vekil-i müseccel i  Kethuda-yı Tah-i abi eı �Hacc Melı
med Arif Ağa ve Laleli serboli..;ği es-Seyyid Halil �'e Si.i
lcymaniyye serböli.iği Hasan Ağa ve Mahmud Paşa· suyol
cısı Hasan Usta ve Çavfış-ı ralı-ı abi Mehnıed · Usta ve 
mi.itcvelli vekil i  hazır-ı mezbur Hafız Sü leyman Etendi ve 
ümena-i şer'den Muhzırbaşı Süleyı1ıan Ağa salifü 'z..:zikr 
fodula tirını ittisal inde vak ı '  terizuya varup nazar itdük
lerindc tl " 1 -hakika nı  sf masu ra ma-i leziz zikr öl ınan tc
razl'ıdan kadimden beri.i kurşun bonyla salifü'z-zikr Çık
rıkcı Kemaleddin mahallesinde vak ı ·  'muma i leyh A li Rıza 
Etendi'nün meı1zil ine cari oldıgını keŞf ü tahkik itmeğin 
me\ilana-yı mezbur mahal l inde ketb ü tahrir ve ma'an 
mürsel i.imcna-i şer'den her biri meclis-i şcr'a gdüp ala 
vukü · i hi' hi ' l- itt itak in ha ve ihbar itmelerivle balada mez
klır şi.irut-ı müstahsem:-i mer ' iyycsi üzre zikr ol ınan 
temessük mucebince menzil- i  mezkura 'cari nısf masura 
ma-i lezlzün Sermi ' ıiıaran-ı hass<i muıiıa i lcyh Ali Rıza 
Etendi ' ı1i.in zabt u �asarrufınun istihkaıiıı nı havi işbu ve
sika-i enika ketb i.i im la ve yed-i mü ma i lcyhc i 'ta o l ındı .  

Fi. 29 C sene· 1232 ll 6 M ayıs 1 8 1 7] 

Şuhudü · ı-hal : 
Sabıkün 

36 7/X:/12 ._\'il alışiir 
·
Me/ı med Ağa 'dllli intikal eden su 

lıi.'i.t>elerimlen on iki !ıi.'i.'ielik suyım� varisi Mehmed Ne
şat Bey tarc�fiiulan İ bi·alıin Sun '1 EfemU:ve .mttldıjfına 
dair. 

1 Keiıarnotul lbrahim Sun tl Etendi'nün 

Daru · ı -hi lateti · ı -al iyyc Kostantmiyyetü ' I -mahmiyycye · ve 
mahal l-i saireye cereyan iden bi ''l-ci.iı1ıle sularu ı1 kuy11datı 
Haslar mahkemesi s ici l lat ı ı1da mastür u · nıukayyed ' olup 
ma-i lezize dair senedat-ı şer ' iyye mahkeme-i mezblıredcn 
gayri nıehakimde tahrir ol ınmak ba ferım'in-ı ali ım:mnı1 ' 
oldığı şi.i

.
rut-ı kadimeden olup fiina ba'd ma-i kiiz bey' ll 

şirası vukü ' ında mahkeme-i mezburcden katib ve ralı-ı 
abilerden kethuda ve bölükbaşı lardan mevsuku ' 1-kel im 
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kiıncsncler su nazırı ma· rifctiyle re' s-i katmaya varup ba· 
de' l-keşf vc'l-ımı'aycne mcvclid olan ma-i leziz ba"dc " J -vezn 
ne mikdara baliğ aldığı ve mevcfıd olan ma-i kzizün muta
sarrıtları tahkik u beyan alınarak kanavatma tebe· iyyetle 
bey' u ş irası hususınun tanzimine ba hatt-ı hümaylin-ı 
şevket-maknin i rade-i şahane ta 'all u k eyledi ği ne binaı.::n 
müceddeden n izama rabt ve i lm ü haberi i · ta al ınan şürfıt-ı 
müstahsenc-i ecdideden olup ancak zikri ati ma-i leziz 
asrında ınirahfır olan merhum İbiş Hüseyin Paşa'nun Aya
sofya kurbında vakı' Bodurtım su yından diri b i r  masura 
ma-i leziz ba hüccct-i şcr' iyye zabt ll tasarruf alınu r  sular
dan olup müstakıl len katınaları olmadığına binilen bu 
vechile bey' u şira vu�ü · ıncta re's-i katına beddi ifraz ma
hall ine vanlup keşf ü vezn al ınmak ka' idc-i mer ' iyyeden 
oldığını nazır ve kctlmda vesair erbab-ı mi yalı bi · ı-ittifak 
ihbar eyledüklerinc ınebni hala Hassa su nazırı Mehıned 
Emin Ağa'nun vekiJ .. i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi 
ei-Hicc Mehmed Arif Ağa ve Katib-i rah-ı abi cs-Seyyid 
Mustafa Efendi vesai r rah-ı abilerden Mustafa Usta ve 
Abdi ustalar i lc mi-i leziz-i mezbfının katma beddi ifr5z 
alınan Kulidi ta'bir al ınur terazfıya vanlup ma-i leziz-i 
mezkfır ta 'yin i zemanından berü b er veeh-i ımıharrer diııi 
ve mevcfıd aldığını nih-ı abi-i mczburfınun ihbarlarıyla 
zahir ve nümayan oldukdan sonra husfıs-ı atiyü · ı-beyanun 
mahal l inde ketb ü tahririyçün savb-ı şer· -i enverden bi ' 1 - i l 
ti ınas ım:'zunen irsal alınan Katib es-Seyyid Mustata Eclib 
Efendi mahıniyye-i ınezbfırcde Hace Paşa nezdinde vak ı ·  
Emir cami ' - i  şeriti kurbıncia vakı '  mal ıyla:: kalemi lnıle
ffisından es-Seyyid İbrahim Sun 'i Efendi 'nün sak in olduk
ları menzile vanıp zeyl-i sahlfede ımıharrcrü · ı-esami mits
l imin huzfırlarında akd-i meclis-i şer' - i ncbcvi itdükde 
mahmiyye-i mezburede Timurkapu kurbında Diye Hatlin 
mahal lesinde sakin olup ma-i leziz-i mezkfırun mal iki iken 
bundan akdem vdat iden S ilahşör-i hazret-i şehriyari 
Mehmed Ağa bin Süleyman'un veriseti sulbi kebir oğlı ve 
hasren varisi Mehmed Sa'id Ağa'ya münhas ıra ba'delıü 
mezbur Mehmed Sa'id Ağa dahi vetat idüp veriseti zev
ce-i menkılha-i metrfıkesi Ayişe Haııım ibnet-i Ali Beğ ve 
sulbi kebir oğlı Mehmed Reti' Beğ'ün sulbiyye kebire kızı 
Rabi 'a  Haııım'a mi.inhasıra kable'l-kısme zevce-i mezbün: 
Ayişe Hfıtfın müteveffıye olup veriseti sadri kebir oğlı 
Mehmed Refı' Beğ ile sadriyye keblre kızı Rab i 'a Hanım'a 
mi.inhas ıra kable ' 1 -kısme mezbfır Mehmed Reti ·  Beğ vetat 
idi.ip veraseti ancak sulbl keblr oğlı Mehmed Neşat Beğ'�.: 
ba'de' l -inhisar mcs'ek-i mirasları yiği rıni dört sehıııd�.:n 
olup s iham-ı mezbfıreden on altı sehmi mezbfır  Mehıııed 
N eşit Beğ'e sekiz sehıni mezbfıre Rab i ·a Hanı ın'a isabet i 

:: Mül iyy.: 
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ba'dc·t-tahakkukı 'ş-şcr'i muma ilcyh Mehım:d Ncşat Beğ 
mecl is-i ma'küd-ı mezkurda işbu kitab-ı s ıhhaH1isabuıı 
hafızı muma i lcyh cs-Seyyid İbrahim Sun'i Efendi mahza
rında b i ' l-vcrase ikrar-ı tamm ve takrir-i kelam idüp işbu 
yedümde olup bin yiiz yetmiş dört senesi Rccebti ' J.ferdün 
gurresi tarihiyle müvcrraha bir  kıt'a hüccet-i şer ' iyyede 
tatsil ü beyan olmdığı üzre (kesik) masura ma-i lcziz 
kanavat [u] müsennat ına tebe' iyyetlc murisimüz mütevef
ta-yı evvel S ilahşör-i hazret-i şehriyari Mehmed Ağa'nun 
i le' I-vetat yedinde mülk ve hakkı olup ba'de vetatihi tas
hih-i merküm üzre benüm i lc ammetcm muına ileyila Ra
bi ·a Hanım'a mevrus olınağla akd-i atiyü 'z-zikrün sudun
na değin salifü 'z-zikr b ir  masura ma-i lezizdcn ber tashih-i 
ınerküın hisse-i i rsiyyeıne isabet iden on altı selım hissc-i 
şayi ·aımın kanavatından mikdar-ı mu 'ayyen hisşesinc te
be' iyyctle dört sehm hissc-i şayi 'asını mülkümde ba'
dc' l-ibka ma'adfı on iki sehm-i şayi ' in i  şürfıt-ı ecdidesine 
tatbik ve rah-ı abllerün inzımam-ı re'yleriyle tarafeynden 
b i ' l -lcab ve' l-kabul bey'-i bat-ı sahih-i şer'i ve kanavatma 
tebe' iyyetle m uma i leyh es-Seyyid İbrahim Sun 'i Efendi'ye 
beynimüzde ma·ıum semen-i medfu '  ve makbuza b i ' l-ve
rase bey· u temllk ve veeh-i la,yıkı üzre teslim eylediğümde 
ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul 
idüp tima ba'd zikri mürur iden on iki schın ma-i leziz-i 
ınczburda bcnüm asla ve kat'a alaka ve medhaltim kal
mayup ml'ıma ileyh es-Seyyid İbrahim Sun'i Efendi'nün 
mülk-i ınüşterası ve hakk-ı sarihi olmışdur didükde gıb
bc 't -tasdik ı '  ş-şcr'i m lı ma i lcyh es-Seyyid İbrahim Sun 'i 
Efendi ber veeh-i ımıharrer şira-i şer'i i le malik oldığı nısf 
masura ma-i leziz-i mczkfır salifü 'z-zikr Bodurtım nam 
mahallden Aydınoğlı  tekyesi karşusında Emir cami '-i şe
riti terazusından kadim yol i lc Elvanzade mahal lesinde ka
in Süleymaniyyc çcşmesi fevkinde olan terazl'ısına ve 
andan çcşme-i mezklır ittisalinde kain terazlıdan ba izn-i 
mütcvclli müceddeden beş üzerine kurşun borı fcrşiylc 
kurbında m lı ma il ey h cs-Scyyid İbrahim Sun'i . Efendi'nün 
menzi line ta'yin eylediğini  katib-i ınlıma i leyh ümena-i 
şer' ve rah-ı abi-i ınczburfın i lc meclis-i şer'a gelüp ala 
vukü' ihi inha ve takrir itmeğİn ol vechile mlıma ileyhün 
şinten mülk-i ınüşterası oldığınun istihkamını havi işbu 
veslka kctb ü imla ve yed-i talibe i 'ta olındı. 

Fl 1 I Recebü ' l-ferd sene 1 232  [27 Mayıs l M I 7] 

Şuhlıdü · ı -hal : 
Mchıned Emin Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Mchmed Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustata Efendi Katib-i rah-ı ab 
isma'il Usta Hadeıne-i Tahte' l-kal 'a 
Es-Seyyid Mcluncd Halife Çavfış-ı rah-ı ab 
ve gaynıhum 

59 



60 İSTANBUL ŞER· iYYE SİCfLLERİIMA-i LEZİZ DEFfERLERi 

36718511 Mezbur Melımed Neşat Bey'in, elinde kalan dört 
hisselik suyu da diğer lıissedar Rabia Hamm'a sattığma 
dair. 

[Kenamotul Rab i ' a  Hanını 

Dari.ı ' l -hi lafet i ' l -aliyye Kostantı niyyetü ' 1 -mahın iyyeye ve 
mahall-i saireye cereyan iden b i ' l-cümle sulanın kuyudatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında . mastur u ımıkayyed olup 
ma-i lezlze dair senedat-ı şer' iyye mahkeme-i mezbureden 
gayrı n'ıehakimde takrlr ü tahrir olmması ba terman-ı ili 
ınenmu· oldığ ı  şürlıt-ı kadimeden olup fıma ba:d nıa-i le
ziz bey' il ş irası vukü ' ında mahkeme-i mezbureden ·katib 
ve rah-ı abilerden kethuda ve bölükbaşı lardan mevsu
ku ' 1-kel i ın k imesneler su nazırı ma' rifetiyle re· s-i katınaya 
vanıp ba'de' l -keşf ve· ı-mu 'ayene mevcüd olan ma-i lezlz 
ba'de ' l -vezn ne mikdara bal iğ oldığı ve ınevcfıd olan ma-i 
lezizün mutasarrıfları tahkik u beyan al ınarak kanavatına 
tebe' iyyetle bey' u ş i rası hususınun tanzimine ba hatt-ı hü
mayun-ı şevket-makrün i rade-i şahane ta"al l uk eylediğine 
b inaen müceddeden nizama rabt ve i lm ü haberi i " .ta olman 
şürlıt-ı ınüstahsene-i ecdideden olup ancak zikri ati ma-i 
leziz asrında Mlrahür-ı evvel İb i ş  Hüseyin Paşa'nun Aya
sofya kurb ında vak ı '  Bodrum suyından cari ba hüccet-i 
şer' iyye zabt u tasarnıf ol ınur sulardan olup müstakı l len 
katınası olmadığına b inaen bu  vechi le bey· u ş irası vu
kü'mda re 's-i katına bedel i  ifraz mahal l ine vanhıp vezn ü 
keşf olmmak ka'ide-i ıner' iyyeden aldığını nazır ve ket
Imda vesair erbab-ı miyah b i ' l- ittifak ihbar eyledüklerine 
mebni hala · Hassa su nazırı fahrü' l -eşbah M ehmed Emin 
Ağa'nun vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc 
Meluned Arif Ağa ve Katib-i rah-ı abi es-Seyyid Mustafa 
Etendi vesair rah-ı abilerden Mustafa Usta ve Abdi LIS
talar ile ma-i leziz-i mezburun katma bedeli ifraz olman 
Kulidi ta'bir o lınur terazüya vanlup nü-i lezlz-i mezkfır 
ta 'yi ni zemanından berü ber veeh-i muharrer cari ve mev
eud aldığını rah-ı abi-i mezburünun ihbarlarıyla zahir ve 
nümayan oldukdan sonra husus-ı atiyü ' 1 -beyanun mahal
l inde ket b ü tahririyçün savb-ı şer ' -i enverden b i '  1- i ltinıas 
me'z(ınen irsal olman Katib es-Scyyid Mustata Edlb Eten
di maluniyye-i mezburede Hace Paşa nezdinde Emir ca
mi '  -i şerlfı kurbın da vak ı '  Maliyye kalemi hulcffisından 
es ... Scyyid İbrahim Sun'i Efendi 'nün sak in  oldukları men
zi le varup zeyl-i sahifede ınuharrerü ' l -esami müsl inıin hu
zurlarında akd-i mecl is�i şer' -i nebevi itdükde. mahmiyye-i 
ınezburede Tiınurkapu kurbında Daye Hat(ın mahal lesinde 
sakin olup ma-i leziz-i ım:zkCının maliki iken bundan ak
dem vefat iden S ilalışör-i hazret-i şehriyari M ehmed f\ğa 
bin Süleyman Ağa'nun veraseti sulbi keblr oğl ı  ve hasren 
varisi Mehmed Sa'id Ağa'ya münhasıra ba" dehu mezbur 
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Mehmed Sa'ld Ağa dahi vefat idüp veriseti zevce-i men
klıha-i metrlıkesi Ayişe H:inım ibnet-i Ali Beğ ile sulbi kc
bir oğlı Meluııed Refi' B eğ i le  kebire kızı Rafıi 'a  Hanım!a 
münhasıra kable ' l -kısme zevce-i mezblıre Ayişe Hamm 
vefat idüp v'eraseti sadrl kebrr oğlı M ehmed Refi' Beğ i le 
sadriyye kebire kızı Rabi 'a Hinım'a münhasıra kable ' l  
kısme mezblır Meluııed Refi' Beğ dahi vdat idüp verasctl 
ancak sul bl kebir oğl ı  Mehmed Neşat Bcğ'e ba'de ' 1- inhisar 
mes ·ele-i mirasları yiğirmi  dört selımden olup si ham-ı 
mezbüreden on altı sehmi mezbür Meluııed Neşat Beğ'e ve 
sekiz selım i mezbüre Rabi 'a Hanım'a isabeti ba"de ·t-ta� 
hakkukı 'ş-şer'i mlıma i leyh Mchmed Neşat Beğ mecl is-i 
ma ·küd-ı mezklırda işbu kitab-ı sihhat-nisabun hafızası 
mü ma i levha Rab i· a Hanım tarafından b er veeh-i at i husü
sı tasdlka vekil-i şer'isi olan es-Seyyid Hüseyin Ağa bin 
Abdullah mahzarında bi ' 1-verase ikrar-ı taınm ve takrir-i 
kelam idüp işbu yedümde olup bin yü� yetm�ş dört senesi 
Recebü · ı-fçrdün gurresi tarihiyle müverraha bir kıt'a hüc
cet-i şer' iyyede tafsll li beyan . o f ındığı üzre. bir m�sura 
ma-i leziz kanavat [u] müsennatına ,tebe' iyyetle mürisimüz 
mütevefta-vı evvel S ilahşör-i hazret-i şehriyari Mehım:d 
Ağa'nun i ı�· ı-vetat yedinde mülk ve hakkı olup ba'de veta
tibi tashilı�i merküm üz re ben üm i le ammeteıü muma il ey
ha Rab i 'a Hanım'a mevrlıs olmağla ben bundan akdem 
bi · ı-irsi · ş-şcr'i malike oldığum on altı se h m hisse-i ş�yi '�
mun dört sehmini mülkülııde ba·de' l-ibka Ve on iki ' se,hm 
hissc-i şayi ·as ını kanavatından mikdar�ı mu' ayyeıı . 11isse
sine tebe' ivvetlc Malivvc kakmi huletasından es-Beyyid 
ibrahim SL;ı;'i Efendl'v� Şürut-ı ecdidesine tatbik ilc bi ' 1 -ve
rase bey' idüp ı�ıa.-ada yedümde ibka e),lediğüm sali
fü ' l-bcvan dört sehm hisse-i şayi 'a-i m'czklınımı kezal ik 
rah-ı ab ilerün inzımam-ı re"  yleriyle tarafeynden bi · ı -icab 
ve · l-kabül bev'-i bat-ı sahih-i şer'i ve kanavatma tebe' iy
yetle müşterikim müma i leyha Rabi 'a Hanım'a beynimüz
de ma ' lüm semen-i medfü' ve makbüza bi ' 1-verase bey' u 
teınlik ve veeh-i layık ı  üzre teslim eylediğümde müvek
ki le-i ımima il ev ha Rab i ·a Hanım dahi ber veeh-i muhar
rer iştira ve ten�ellük ve kabfı l  idüp· fima ba·d ma-i leziz-i 
mezbür döıt sehm hisse-i şa)' i 'asında dahi benüm asla ve 
kat ·a alaka ve medhal üm kalmayup sekiz · sehmi irsen ve 
dört sehmi şi raeri ki cem'an on iki sehüı hisse-i şayi 'amı 
irsen ve şiraen Rabi 'a  Haı1 ım'un mülk-i mahzı ve hakk-ı 
sırfı almışdur didükde gıbbe't-tasdikı ·  ş-şer'i sftl ifü 'z-zikr 
nısf masura ma-i leziz ınahmiyye-i mezblırede Aydınağlı 
tekvesi karşusında Emir cami ' -i şerlfı çeşmesinün terazli
s ından k�dim yol i le' Elvaı'ızade mahallesinde kain Sultan 
Sülevman çeşmesi fevkinde olan terazüsından ifraz ve mü
cedd�den beş üzerine kurşun borı ferşiyle müvekkile-i mfı
ma i leyha Rabi 'a Haıüni'un mahalle-i · mezbfırede vakı ' 

!i l  
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İSTANBUL ŞER· iYYE SİCiLLERİfMA-i LEZİZ DEFTERLERi 

sakine aldığı menziline ta·yin eylediğini katib-i mezblır 
ümena-i şer· Je meclis-i şer·a  gelüp ala vukü " ihi inha ve 
takrir itmeğin hıfzen li ' 1 -makal işbu vesika ket b ii im la ve 
yed-i til ibe i ' ta alındı . 

Fi 1 1 B sene 1 232 [27 Mayıs j X 1 7] 

Şuhlıdü · ı-hal : 
Fahrü ' 1 -cşbah Mehım:d Emin Ağa Nizır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Melmled Arif Ağa Kt:thuda-vı r•ih-ı ab 
Es-Seyyid Mustaf.i Efendi Katib-i rah-ı ab 
isma'il Usta Hademe-i Tahte� l -kal 'a 
Es-Seyyid Mehmed Usta Çavüş-ı rah-ı ab 
ve gayruhum 

36718711 Süleymaniye suyunun katmalamu/an olan 
Hahli(?) Alımed Efendi va�fina ait bir masura ve bir 
buçuk çuvaldız .�uyun, Melımed Esmi Bey ile ha111J11111111 
ta.�arru.fimda olduğunu beyan eden bir lıüccet düzen
/endiğine dair. 

rKenamotu l Mehmed Es 'ad Efendi i k: halllesi Fatıma 
Hatlin'un mühr-i efendi 

roerkenarl işbu slıret mantukınca b ir  masura ve bir bu
çuk çuvaldız ma-i leziz Habli(?) Ahmed Efendi vakfından 
olup Mir Es'ad Medhi Efendi'ye bi re'y-i mütevelli müs
takı l len taht-ı tasarruflarında aldığı istihkimını havi hüc
cet-i şcr' iyye i 'ta al ındığı müş' i r  atik hüccet biJisına ber 
ımı 'tad-ı kadim şerh virildi işbu sl'ıret zahrına ketb ü imli 
o l ındı . 

Fi 1 5  Ca sene 1 233  [23 Mart 1 8 J X ]  

Daru · ı-hilifeti ' 1-aliyye Kostantmiyyctü · ı-ınalııniyyl:ye ce
reyan iden cemi' sularun kuylıditı Haslar mahkemesi 
sicillitında ınastfır u mukayyed olup m•i-i lezize dair se
ncdaH şer· iyye kanavit [u J müscnnatıııun ımıluifazasiy
çün mahkeme-i mezbfıreden gayrı ınehakimde takrir ü 
tahrir alınmak ba fennan-ı ali memnl'ı '  o ldığı şürlıt-ı kadi
meden olup fıma ba'd mi-i leziz bey' u şir&sı ve ferağ u 
intikali vukü ' ında mahkeme-i mezbl'ıreden katib ve rih-ı 
abilerden kethuda ve bölükbaşılardan mevsuku ' l-kt:l im 
kiml.'SilC su ı1.:1zın ma'ritctiyle re's-i katınaya vanıp ba'de' l-keşf 
Ve' J-mu 'ayene llleVCLld oJ an ma-i Jcziz ba. de . J-veZ!l ne 
mikdara baliğ aldığı ve mevclıd olan ma-i lezizün muta
sarrıtları tah k Tk u beyan o l ınarak kanavitma te be' iyyet ile 
bey' u şini ve feriğ u intikal i husOsınun tanzimi�te ba 
hatt-ı hi.imayun irade-i şahine ta'alluk eylerliğine binaen 
müceddeden nizama rabt ve i lm i.i haberi i 'ti alınan şi.irlıt-ı 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

müstahsene-i cedide oldığına mebni hala Hassa su nazırı 
fahrü · 1 -eşbah Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i mü
seccdi Kethuda-yı rah-ı abi d-Hacc Mduned Arif Ağa 
iltimasıyla mahkeme-i mezbüreden Katib Müsa Efendi ve 
rah-ı abilerden Süleymaniyye serbölüği Hasan Ağa ve 
Rah-ı  abi Amabud Osman Halife zikri ati ma-i lezizün 
menba' ı olup Müderris karyesi kurbıncia Yenihan piş
gahında Cimridere nam mevzı 'de Süleyım1ı1iyye serbölüği 
Hasan Ağa ma' rifetiyle bundan akdem ta' mir olman 
ma' lümu ' l-aded hacalardan hası l  olan ma-i leziz rah-ı 
abilerlin tarz-ı ma'nif ve semt-i me'lfıfları üzre vezn ü 
ayar olındukda bir masura ve bir buçuk çuvaldız ma-i 
lcziz mevcfıd oldığı rah-ı abi-i mezbfırfınun ihbarlarıyla 
zahi r  ve nüınayan oldukdan sonra zikri ati ma-i lczizün ba 
temessük-i mütevclli mutasarrıfları sa'adetlü Mir Mehmed 
Es 'ad Medhi Efendi bin Me!mıcd Nüreddin Bcğefendi ilc 
halilc�i muhtcremcleri iffetlü Şerife Fatıma Hanım taraf
larından ber veeh-i ati husüsı takrire vekil-i şer'ileri olan 
Serpiı·(?) t'S-Seyyid Hüseyin Ağa bin Abdullah nam kimesne 
katib-i mezbür Mfıs.:� Efendi'nfın mahall-i nübü'da. akd cylediği 
meclis-i şer'-i kavınıde bi ' l-vekale ikrar-ı t.:1mm ve takrir-i kdfun 
idüp müvekkilleıiim mfmı.1. ileyhinı.1.nun işbu yedierinde olup bir 
kıt"a mütevelli temessüki mantükınca Hareme�!Jı-i şerifeyn mül
hakatından merhfım Habli(?) Ahmed Efendi vaktind.-uı olup zikıi 
ati nıa-i lcziz sekiz sehm i 'tibanyla dört sehmi müvekkilüm 
imin'k1. ileyh Mehmed Es'ad &�efendi'nün ve dört schm hisse-i 
ş.1yi 'ası dahi l'k·ıl'ilc-i ımdıteremcleri müvekkilc-i müma ileylıa 
Şerite Fatım.-ı Hatün'uıı bi ' l-ic.:i.reK-�·11 taht-ı tasarıutlarında oldığı 
bin iki yüz yiğimıi dokuz senesi Şa'bfuı-ı şeritinlin yiğimıi 
dokuzuncı güni tfuihiyle müverral'k1. bir kıt'a hüccet-i şer' iyye ve 
mütevelli tcmessükinden müstebfuı olan bir masura ve bir buçuk 
çuvaldız nıa-i leziz muı'k1.safetcn veeh-i meşnih üzre havz.-ı-ı ta
&'lınıtlannda olup Sük�1J11aniyye vakf-ı şerifınün ruıa lağmma 
illı.1k.-ın mahmiyyc-i mezbürda Sülc)'lllfuıiyye c.:1.mi'-i şerili nez
dinde Katib Şcmseddin malıallesinde vakı' bi ' l-ic.:1.rete�'ll muta
sarrıtlar olduklan ıncnzillcrinün derünu'k'l c.:�ri ve mevcüd oldığını 
ınüş' ir kıbel-i şer'den istihkfumnı l'k�vi bir kıt'a hüccet-i şer'iyye 
i 'ta alınınası müvekkillerfım mfın'k1. ileyhimfumn matlüblandur di
yü bi'l-vekale ibraz eylediği hüccet-i mezküreye naz.-ır olındukda 
velcil-i mezkünın takfıri vakı 'a mutabık ve netsü' l-emre ımı
vafık btı l ındığmdan ma'ada rah-ı abi-i mezbürfın dahi ber 
veeh-i ımıharrer tasdik itmeğin vakr hali katib-i mezbfır ma
hall inde ketb ü tahrir ve ma'an meb'fıs ümena-i şer'le meclis-i 
şer'a gelüp ala vukü' ihi iı1ha ve takfır itmeğle hıfzen l i ' l-ma
kal işbu vesika-i enika ketb ü imla ve yed-i t.:�libe i 'ta olındı. 

Fi 1 3  B sene 1 232  [29 Mayıs 1 8  I 7] 

Şuhüdü ' ı-hal: 
Sabıkün 
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lSTANBlJ L  ŞER · iYYE SiC i L LERi/MA-i LEZiZ I >JJ·TERLERi 

36718712 Milirişah Va/ide ,\'u/tan vtt�fina ait yanm ma:.. 
.\·ura ·'·uyun, Saru�( O. .. eh 'in tasarrı�fioula oldu[:unu he
yan eden bir lıiiccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Oseh zimmfnün ınühr-i ereı�di 

Daru ' l'-'hi lafı.;ti . l·aliyye Kostantıııiyyctü · ı-mahmiyyı.;ye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi · ı-cümle sularun kuylıdiitı 
Hiislar mahkemesi' s ici l liltında mastur u mukayyı.;d olup 
ll'ia-i lezize dai r  senedat-ı şer· in· e kanavit lu 1 müsenıü\tı
nun ımıhafazasiyç'i'ın i11ahkeme-i meiblıreden gayrı meha
kimde takrir ü teınhir olı ıunak ba fennan-ı ili mı.;mnü · ol
dığı şürut-ı kadimeden olup tima ba·d mülk ve vakf nasun 
ımıtasarrıf oldukları ma-i leziz kaç masuradan ibaretdür 
ve el-yevm kimlert ın uhdekrindedür su nazırı bundan böy
le taharri ve tecessüs ve Eyylıb mahkemesi sicil liltına ve 
kendi defterine ve ashabı yedinde olan senedata müraca ·at 
i lt: zahire ihrac itmek üzre tanzimi huslısına ba hatt-ı hü'
ınayGn-ı şevket-makrün iride-i şahane ta·aı ıuk eylediğine 
binaen müceddeden nizama rabt ve ilm ü haberi i · ta. al ınan 
şürfıt-ı cedide-i · müstahsı.;ne-i mer · iyyesiııden oldığına 
mebııi zikri iti ma�i kzizün ber mlıceb-i şü rlıt-ı mer· iyye 
mahal l inde bi ' l-niu·ayene nı ·yet alın acak mı.;vaddan ol
dığına ınebni hala Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil -i müsecceli Kethuda-yı d\h-ı abi ei-H�kc 
Mehmed Arif Ağa iltimasıyla savb-ı şer· -i enverden mürsel 
Katib-i sani Sipahiz..-'ide es-Seyyid ei-Hacc Mehıned · Emin 
Efendi ınahrlıse�i Galata kazasında Beğoğl ı  taksimi nı.;z
dinde Kalkancıbaşı Yfınus Ağa mahal lesinde kain etraf-ı 
erba·ası Düzağlı ve Muşi Karabet zimnıiler menzilleri v e  
tarik-ı amın ile mahdlıd Sarraf Davidağl ı Oseb zimminün 
meniii ine varup Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Mehmed 
Arif Ağa ve salifü 'z-zikr Beğoğlı taksimi· serbölüği Mus
tafa Ağa ve şeriki Mehmed Emin ve miftah ağianı vesai r 
üınena-i şer· buzfırlarında akd-i mecl is-i şer· -i kavim it
dükdt: sarraf-ı mesffır Oseb zimmi tarafından husfıs-ı ati
yi.i'l-beyanı takrire vekil-i mürseli Mehterler kethuc15sı 
Mehmed Ağa bin M ehnıed nam kimesne meclis-i ma"küd-ı 
mezkurda: bi · ı-vekale tak ri r-i kelam ve ifade-i meraın id üp 
müvekki lüın mesffır Davidoğl ı ' Oseb ziınıninün işbu y�C
dinde olup bir  kıt 'a arz-ı h5li hamişinde mastfır Başmuha
sebe ve defter-i vakfdan ımıhrec derkenar ncitık aldığı üzre 

' D anı · s-sa 'adet i ' ş-şerife ağası nezaretlerinde asfıde evkaf
dan cennet-mekan fırdevs-aşiyan merhlıme ve ınağfCının 
leha M ihrişah Val ide Sultan tabe seraha hazretlerinün ev
kaf-ı şerifderi ma-i tezizinden olup bin iki yüz yiği rıni alt; 
senesi M uharremü ' l -haraınımın ikinci güni tarih iyle mü
verrah ve ol tarihde vakf-ı müşarun i leyhanun müvellisi 
serkahve-i hazret-i şehrivari-i esbak ei-Hacc Mehmed Arif 
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Ağa'nun imza ve hatmini havi bir kıt 'a temessük man� 
tükınca yevmi b ir  akçe icare-i ınüeccelelü nısf masura 
nı a-i leziz . kanavatma te be· iyyet i le Sarrif Can ik zim-· 
nıinün ferağ u kasr-ı yedinden müvekkilüm .nıesflır Oseb 
zimminün b i " !-icareteyn re·y-i mütevel liyle taht-ı tasar
rufmda o ldığı derkenardan müsteban olmağla sal ifü .  z-zikr 
nı sf masura ına.:i leziz mahall-i mezbürda vakı '  Arslnn
ağzı'nda vak1 ' ana terazlısı dinıeğle ma' llım su terazusın
dan ifraz b i rle müceddeden beş üzerine kurşun borı . fer-, 
şiyle işbu akd-i meclis olman müvekkilüm mesflır  Oseb 
zimnıinün menziline nazır-ı müma i leyhün ma· rifetiyle 
tanz'lıni husfısına sahh-ı mekarim-i hazret-i sadaret-penahi 
ile ımısahhah sadır olan fenııan-ı alişana inJtisalen ber 
veeh-i muharrer müceddeden kanavit [uj müsennat ile tliSf 
masura ma-i leziz icra ve ta'yln olımıp lakin şürfıt-ı müs
tahsene-i mer' iyyesi üzre istihkammı havi kıbd-i şer'den 
bir kıt �a hüccet-i şer' iyye müvekkilüm mesfı."ır Oscb zim
minün matlfıbıdur diyü ibraz eylediği temessük-i mezkür 
ilc cnır-i alişana nazar ol ındukda vekil-i mezbür. Mehmed 
Ağa'nun takriri vakı 'a mutabık ve ncfsü · l-emre muvafık 
bulındığmdaıı' ma'ada zikri mürür iden nısf masura ma-i 
lezlz sal ifü .  z�zikr Arslanağzı 'nda va kı ' ana yol ı terazü
sından müfrez olup el-yevm cedld yol ilc mevekkil-i mes
fı."ır Hoca Oseb zimminün menzil ine cari ve mevcfıd aldığı
nı rah-ı abi-i mezbürlın dahi tasdik ve ihbar itmeleriyle va
kı " hali katib-i mezbür mahall inde ketb ü tahrir ve ba'dehü 
ma·an meb'Cıs  ümena-i şer' le meclis-i şer·a gelüp ala vu
kü ' ihi inha ve takrir itmeğİn hıfzen l i ' l -makal ihim işbu ve
sika-i enika ketb ü imla ve h ecl i " s-sened yed-i tatibe i ' ta 
o lındı. 

Fi 29 B sene 1 23 2  [ ı  4 Haziran, ı X ı 7] 

Şuhüdü " l -hal : 
Mehmed Emin Ağa Nazır-ı rah-ı ab. 
EI-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Scvvid Mustafa Efendi Katib-i ralı-ı ab 
Süleyman Ağa-yı muhzıran 

· Mehmed Halife Çavüş-ı ralı-ı ab 
ve gaynıhum 

36 7/8811 Mihrişah Va/ide Sultan vak.fimi ait bir masu
ra suyun,' Sarrc�(Avanis zimminin Ortaköy 'deki evine 
bağlı olduğunu beyan eden bir lıüccet düzenlemliğine 
dair. 

[Kemırnutu] Sarraf Avanis karye-i Ortaköy 

Danl" l-hilafeti ' l-al iyyc · Kostantmiyyetü " 1-niahmiyyeye ve 

(ı) 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SİC İLLERİIMA-i LEZiZ DEFTERLERi 

mahall-i saireye cereyan iden bi · ı -cümle sularun kuvl'ıdatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup 
ma-i lezize dair iktiza iden senedat-ı şer· iyye kanavit [ u l  
müseımatınun  muhafazasiyçün mahkeme-i mezbureden 
gayrı mehakimde takrir ü tahrir al ınmak ba ferman-ı ali 
memnu · aldığı şünlt-ı kadimeden olup fıma ba·d vakf ve 
mülk nasun ımıtasarrıf oldukları ma-i lcziz kaç masuradan 
ibaretdür ve d-yevm kimlerlin uhdelerindedür su nazırı 
bundan böyle taharri ve tecessüs ve Eyyub mahkemesi 
s ic i l latma ve kendi defterine ve ashabı Yedinde olan sene· 
data mü raca'at i le zahin: ihrac itmck iizre tanzimi husü
sına ba hatt-ı hümaylın-ı şevket-makrün i dide-i şah:ine 
ta·aııuk eylediğine b inaen müceddcden n izama rabt ve i lm 
ü haberi i ' ta o l ınan şürut-ı müstahsene-i m er· iyyesinden 
oldığına mebni zikri ati nıa-i lcziz ber ml'ıceb-i şünit-ı 
nıer' iyyc mahallinde b i ' l-mu 'ayenc nı 'yet al ınacak nıevad
dan oldığına b inaen hala Hassa su nazırı fahrü · ı -eşbah 
Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i nıüscccel i  Kctlıu
da-yı ralı- ı  abi d-Hacc Mehmed Arif Ağa i ltinıasıyla 
savb-ı şer· -i enverden me· zC ınen mürsel Katib-i san i Si
pahizade es-Seyyid ei-Hacc Mehmed Emin Efendi ve ket
huda-yı mczblır ei-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Çavuş-ı 
rah-ı abi es-Seyyid Mehmt:d ve ümena-i şer·den Sermuh
zırtin Sü leyman Ağa i lc nıahrlısı.:-i Galata'ya muzate ka· 
saba-i Beşiktaş'a tab i · Ortaköy'de Rlını maşadl ığı tcrazusı 
dinıeğle ma' llım mahalle  varup huzur-ı mUsl iminde akd-i 
mecl is-i şer· -i kavim itdükdc karye-i mezklı redc Koyun 
iskelesi nam mahallde vak ı '  b i r  bab sahi lhane dcrtın ımı 
diri zikri ati nıa-i lczizün bi · ı -icareteyn mutasarrıfı Avanis 
vded-1 Dakes zimmi tarafından vekili Sarraf Agobcan 
veled-i M ikail zimmi mecl is-i ma·ktıd-ı nıczkürda b i ' l-vc
kale takrir-i kd am ve ta 'bir ani · ı-mcram id üp medinc-i 
Ebi Eyylıb Ensari c ivtmnda türbe-i şeritlerinde nıcdfUnc 
mı.:rhlımc ve mağflının lı.:ha M ihrişah Viiiide Sulttlll tabı.: 
seraha hazrctlerinün Bağçe karyesinde vakı ' Arabacıoğlı 
dcresi nam malıal lele nıüccddeden bina ve inşasına muvaf
fak oldukları bend-i kcbirdcn hası l  olup mu'taddan ziyade 
ct:reyan iden ma-i lczizi fazlasından müfrez mu ·accelt:-i 
ma· ıum vt: yevmi bir buçuk akçt: idrc-i müeccdclü b ir  
masura ma-i leziz bir kıt 'a  temt:ssük mantlıkınca müvck
ki lüm sarrif-ı mesfür Hacc Avanis zi ınminün bi · ı-icri
teyen dah il- i  havza-i tasarrufı oldukdan sonra sal ifü · z-zikr 
Rum maşadl ığ ı  tcrazlısından erbab-ı nıiyah ma ' rifetleriyle 
ifraz birlc beş üzerine kurşun barı ferşiyle kadimden bcrü 
sahi lhane-i mezklır derl' ııı ına cari aldığınun şiinit-i ct:didc-i 
mer' iyycsine tatbik i l e  istihkanıın ı  müş ' ir kıbd-i şer'den 
bir kıt 'a hüccet-i şer' iyye i 'tası müvekkil- i  nıesflır Avanis 
zimminün matlubıdur diyü bin iki yüz on yedi senesi şehr-i 
Rcbi 'u  ' 1-evvd gurresi tarihiyle nıüverrah ol tarihde va-
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kıt�-i müşanın i leyhantın kethudaları olup vakf-ı mezbCı
nın �aimmakam-ı mütevel lisi olan Ylısuf Ağa merhlımun 
imz� ve hatmini  havi ibraz eylediği bir kıt'a temessüke 
nazar olındukda vekil-i mesflır Agobcan zimminün takriri 
vakqı mutabık ve nefsü ' 1 -emre muvafık bu l ındığından 
ına·ada bir masura ma-i leziz sal itli'z-zikr RCım maşadl ığı 
terazlısından müfrez olup kadim yol i le müvekkil-i mesffır  
Sar�af Avanis zimminün karye-i mezblırede vak ı '  Koyun 
iskelesinde sahi lhanesine beş üzerine kurşun borıyla 
el-yevm cari ve mevclıd oldığını riih-ı abi-i mezbfırlından 
her �i ri ihbar itmeleriyle vakı '  hal i katib-i ınezbtlr mahal
l inde ketb ü tahrir ve ma'an mütsel ümena-i şer'le meclis-i 
şer'a gelüp ala vukü ' ihi inha ve takrir itmeğin ma hu
ve' l -vak ı '  hıfzen l i ' l•ınakalihim işbu veslka-i enika ketb ü 
ve:• iınla ve ved-i tilibe li ecl i ·s-sened i ' ta ol ındı . 

Fi 29 Recebü ' l -ferd sene 1 232 [ 1 4  Haziran I X 1 7] 

Şuhlıdü · ı-hal : 
Fahrü · 1-eşbah Mehmed Emin Ağa Nazır-ı rih-ı ab 
EI-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı rih-ı ab 
Es-Seyyid Mustafa Et�ndi Katib-i rah-ı ab 

36 718812 Mihrişah Valid e ,\'u/tan va�fincı ait h ir mmw
ra .ttuya muta.wtrr�f' olan Sarraf Şamcmto 'nun vefatıyla, 
.ttiizkonu.ttu .ttuyım oğlu Rc�fcıil'e intikal ettiğine dair. 

1 KenarnotuJ Ş ama n to Ortaköy 

J Derkenaı·J Derun-ı stlretde ımıharrer bir masura ma-i le
ziz-i mezklır ba temessük-i mütevelli Rafail veled-i Sarrif 
Şamanto yehtldi mutasarrıf oldığını müş' i r  istihkamı havi 
yedine hüccet·i şer· iyye i 'ta olmdığı kaydı balasıyla işbu 
mahal le şerh viri ldi . 

Fi 1 5  L sene 1 242 [ 1 2 Mayıs I X27] 

Daru · l-hi lat�ti · ı -aliyye Kostantıniyyetü ' 1-mahmiyyeye ve 
ımıhal l-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle su lanın kuyudatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastlır u mukayyed olup 
ma-i lezize dai r  senedat-ı şer' iyye mahkeme-i mezblıreden 
gayrı ınchakimde takrir ü tahrir olmmak bi fennan-ı ali 
ım:ınnü · oldığı şürlıt-ı kadimeden olup tima ba'd vakf ve 
mülk nasun mutasarrıf oldukları ma-i lezlz kaç masuradan 
ibaretdür ve el-yevm kimlerlin uhdelerindedür su nazırı 
bundan böyle taharri ve tecessüs ve Eyylıb mahkemesi si
cil latına ve kendi defterine ve ashabı yedinde olan se
nedata müraca'at ile zahi re ihrac itmek üzre tanzimi huslı
sına bi hatt-ı hümayCın-ı şevket-makrlın i rade-i şahane 
ta·aııuk eylerliğine binaen müceddeden n izama rabt ve ilm 

v '\·�" lüzladır. 
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l ü] haberi i ' ta al ı nan şürlıt-ı müstahsene-i mer· iyyesinden 
oldığıoa mebnl ber mlıceb-i şü rlıt-ı ıner· iyyc mahal l i nde 
bi ' l-ımı ·ayene nı .yet olı ııacak mevaddan oldığına binaen 
hala Hassa su nazırı t�ıhrifl-eşbah Mchmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i müseccel i Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc 
Mehmed Arif Ağa i l t i ım\sıyla savb-ı şer· -i enverden me·
zfınen mürsel Katib-i sani S ipahlzade es-Seyyid ei-Hacc 
Melınıed Emin Efendi ve Kethuda-yı mezklır  ei-Hacc 
Mehıued Arif Ağa ve Çavüş-ı rah-ı abi es-Seyyid Mehmed 
Halife ve ümena-i şer·den Serımıhzır Sü leyman Ağa malı
rCıse-i Galata'ya tabi ' Ortaköy'de Rlım ınaşadl ığı terazlı s ı  
dimeğle nıa ' llını mahalle varup huzu r-ı nıüs l imlnde akd-i 
meclis-i şer' -i kavim i tdükde karye-i m ez b Cı red e va kı · 
Olukl ıbostan civarında kain ına · ı eı ınetü . l -hudfıd bir  b�\b 
nıenzi l derfın ına eMi zikri ati ma-i lezlzün bi . 1- icaretevn 
ınutasarnfı Sarrif Hoca Şanıanto veled-i Hayim nam 
yehfıdl tarafından vekil-i mürseli Sarrif Agobcan vcled-i 
M ikail nam zimınl mecl is-i ına 'küd-ı ınezkfırda b i . l -vekale 
takrlr-i kelam ve ta 'bir ani · ı-nieram id üp medinc-i Ebi 
Eyylıb Ensarl civarında türbe-i şerifelerinde ınedtl.lne mer
hfınıe ve nıağfı."ırün leha Mihri şah Valiele Sul tan tabe sc
raha hazretlcrinün Bağçe karyes inde vak ı ·  Arabacıoğl ı 
deresi nam nıahal lde ınüceddeden bina ve i nşasına nıuvaf-

' . . ' 

faka oldukları bend-i keblrden has ı l  olup nıu · r:1ddan zi-
yade cereyin iden nıa..:i lezlz fazlasındaıi müfrez mu 'ac
cele-i nıa' ll\nıe ve yeviııl bir akçe idrc-i miıeccclelü b ir  
masura ma-i lczlz b i r  k ı t 'a temessük nıantlıkı nca - nıüvek
ki lünı ınesfür Şanıanto yehfıdlnün bi . l -icireteyn dahi l-i 
havza,-i tasarrufı oldukdan sonra sal ifü . z-iikr Rum ' nıaş
adl ığı terazfısından erbab-ı miyah ına· rifctleriyle ifraz bir
le beş üzerine kurşun borı ferşiyk kadimden bcrü mar
rifz-zikr  Olukl ıbostan civürı nda menzil clerCın ına drl ol 
dığıııı şürlı t-ı ecdlde-i mer· iyyes ine tatbik i l c  ist ihkamın ı  
havl kıbel-i şer'den b i r  k ı t ·a  hl'ıccet i · tası  nıüveki lü ııı 
nıesffır  Şanıanto yehfıdinün nıat lfıb ıdur diyü bin iki yüz 
yiğirnıi b i r  senes i Z i ' l-hicce's inün yiği rın i yed inci güni 
taril-l iyle nıüverrah ve ol tarihde vakf-ı müşanın  i lcyhanun 
kainıılıakam-ı nıütevelllsi tarafmdan vekil i  Ahmed Ağa 
inızisıyla nıümza ve hatmini havi ibraz eylediği b ir  k i r -a  
tenıessüke nazar. ol ındukda vekil-i nıesffı r  Agobcaıı zim
n11nün takrlri vik ı ·a  'ımltibık ve nefsü ' 1 -emre ıı1uvaJık 
bulındığından ma'ada b i r  masura nıasu ra!" nı:1-i lezlz sali
fü 'z-zikr Rlını ımişadl ığı terazfısın dan nıüfrez ol up kadinı 
vol ik nıüvekkil-i nıesffı r  Şanıanto vehfıdlnün ta ·Yin evie
diği menzi l-i ı1ıezklı r  derfın ına beş i·ızerine kuı'şu ı� - bor;� ' ia 
cl-vevnı ciri ve nıevcüd old ığmı rah-ı abi-i mezbfırlından 
he� biri b i · -ı - ittimk. ihbar itmeleriyle vakı · hali kAti b-i mcz-

!.J ··nıasura" mlik�nı.;.·rdir. 
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bur mahall inde ketb ü tahrir ve ına'an ıneb'us  üınena-i 
şer' le meclis-i şer' a  gelü p  ala vukü' ihf i nha ve takrfr itme
ğİn hıfzen l i ' l -ınakalih im işbu vesika-i enika ketb ü iınla ve 
li ecl i ' s-sened yed-i talibe i 'ta al ındı . 

Fi 29  Recebü' l-ferd sene 1 23 2  [ 1 4  Haziran 1 8 1 7] 

Şuhudü ' ! -hal : 
Sabıkün 

367189/1 Mihrişah Va/ide Sultan vakfina ait bir masu
ra suya mutasarr�l olan Sarraf Şamanto'nun vefatıyla, 
sözkonusu suyun oğlu Rafiıil'e intikal ettiğine dair. 

IKenarnotu) Şamanto Ortaköy 

· ınerkenar] Derün-ı sfıretde muharrer b ir  masura ma-i le
ziz Rafail  veled-i Şamanto yehudinün havza-i tasarnıfına 
vası l  aldığını ınübeyyin şürut-ı ecdidesine takbikan i stih
kamı havi yedine hüccet i 'ta olmdığı kaydı balasıyla işbu 
mahalle  şerh virildi . 

Fi 1 5  L sene 1 242 [ 1 2  Mayıs 1 827] 

Danı ' 1-hilafeti '1-aliyye Kostantıniyyetü ' 1 -mahmiyyeye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi · ı-cümle sulanın kuyfıdatı 
Haslar mahkemesi s ici l iatmcia mastür u mukayyed olup 
ma-i lez'ize dair senedat-ı şer' iyye kanavat [u] müseıma
tınun ımıhafazasiyçün mahkeme-i mezbfıreden gayrı me
hakimde takrir ü tahrlr o lııunak ba fennan-ı ali memnG '  
aldığı şürfıt-ı kadimeden olup fıına ba'd vakf ve  mülk na
sun mutasarrıf oldukları ma-i leziz kaç masuradan i ba
retdür ve el-vevm kimler uhdelerindedür su nazırı bundan 
böyle taharri ve tecessüs ve Eyyüb mahkemesi s ici l latma 
ve kendi defterine ve ashabı yedinde olan senedata mü
raca·at ile zahire ihrac itmek üzre tanzlmi hususma ba 
hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrun i rade-i şahane ta'all uk ey
lediğine binaen müceddeden nizama rabt ve i lm ü haberi 
i 'ta olman şürfıt-ı müstahsene-i ıncr' iyyesinden oldığına 
mcbni zikri ati ma-i l eziz ber muceb-i şürlıt-ı mer ' iyye 
mahall inde b i . l -mu'ayene nı'yet olmacak mevaddan ol
dığına b inaen hala Hassa su nazırı M ehmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rab-ı abi el-Hacc 
Mehmed Arif Ağa i ltiınasıyla savb-ı şer' -i enverden me'
zlınen mürsel Katib-i sani S ipahlzade el-Hacc Mehmed 
Efendi ve Kethuda-yı rab-ı abi el-Hacc Mehmed Arif Ağa 
ve Çavüş-ı ralı-ı abi es-Seyyid Mehmed Halife ve üınena-i 
şer'den Senmıhzıran Süleyman Ağa i le mahrlıse-i Galata'
ya muzafe Ortaköy'de Rfım maşadlığı terazlısı dimeğle 
ma' l l'ım mahalle  vanıp huzlır-ı müsl iminde akd-i meclis-i 
şer· -i kavim itdükde kaıye-i mezbürede Koyun iskelesi 
nam mahallde vakı ' bir bab sah i lhane dcrlınına cari zikri 
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ati ma-i lczlzün bi · 1 - icarcteyn mutasarrıfı Sarraf Şaınanto 
veled-i Hayim nam ychüd'i tarafından vekil- i  mürseli Sar
raf Agobcan veled-i 1\!l ukail'' zimın'i mec l is-i ma " küd-ı 
ıııezkürda b i ' l-vekale takrlr-i kelam ve ra·bır ani · l -nıeranı 
idüp med'ine-i Eyylıb Ensarl c ivarında tü rbe-i şerifelerinde 
medftlne merhüme ve nıağflının leha M ihrişah v;:U idc Su l
ri'ın tabc seraha hazretlcrinün Bağçe karyesinde vakı '  Ara
hacıağl ı dcresi nam nıaha llde müceddedcn bin�l ve inşas ına 
ımıvaffaka oldukları bend-i kabirden hası l  o lup mu ·taddan 
ziyade cercyan iden ma-i lczlz fazlasından nıüfrez ınu ·ac
cele-i ına · lümc ve ycvm'i bir buçuk akçe idre-i nıücccelclü 
bir masu ra ıııa-i lczlz bir kıt ·a temessük mantukınca mü
vekki lüm mesfUr Şamanto yehudlnün b i ' l-ic::l retcyn hav 
za-i tasarrufı oldukdan sonra sal itlf z-zikr Rum maşadl ığı 
tcrazlıs ından erbab-ı ııı iyah ına · rifetlcriyle ifraz birlc beş 
üzerine kurşun barı ferşiyle kadi'mden berü sahi lhanc-i 
nıezkur  dcrlınına cari aldığınun şürlıt-ı ced'idcs inc tatbik 
i lc  istihkamın ı  hav'i kıbcl-i şcr·den b i r  k ı t ·a hüccct i · rası 
nıüvckki lüm mcsfı."ı r Şamanto yehlıd'inün matll'ıb ıdur diyü 
bin iki yüz on yedi senes i şchr-i Rcb) · u · l-evvcl ' i gu rresi ti
rllı iyle ıııüvcrrah ol tarihde vak ıfc-i müşarun i lcyha h::ız
retlerinün kethudaları olup vakf-ı nıczblı run kaimmakam-ı 
mütevel llsi olan Ylısuf Ağa merhl'ı ımın imza ve hatmini 
hav'i ibraz eylcdiği bir kır ·a tcmcssükc nazar ol ındukda 
vekil-i nıcsfü r  Agobcan zimm'inün takr'iri vakı ·a ımıtabık 
ve ncfsü " l -cmrc ımıvafık bul ı ndığından ma·adfı b i r  masura 
ma-i lczlz sal ifü 'z-zikr Rl'ıın maşatl ığı terfızüs ından müf
rcz olup kadim yol i le müvckki l - i mcsflı r Şamanto ychlı
dlnün Koyun iskclesindc vakı ·  sah i lhanesine beş üzcrine 
kurşun borıyla el-yevm cari ve mcvcüd oldığııı ı ralı- ı abi-i 
mczblı rlıııdan her b i ri bi ' l - ittitak ihbar i tmeleriyle vak ı ·  
hal i katib-i mezbür  mahal l inde ketb ü tahrlr ve  ma· aıı 
mürsel ümcna-i şer· le mecl is-i şer · a  gelüp ala vukü . ihl i n
ha ve takrlr itmeğin hıfzcn l i · 1-makal işbu vcslka-i en 'i ka 
kctb ü imla ve l i  ccl i ' s-scncd yed-i t5 1 ibe i ' t5 a l ındı 

Şulılıdü · 1 -haJ 
S5bıkün 

F'i 29 B sene 1 232 1 1 4 Haziran I X 1 7 l 

36 718912 ,\'üleymaniye suyunun katmalanndan olan 
Habil('!) Ahmed Efendi val�fina ait bir masura ı•e bir hu
çu/i ç·uvaldtz suya mutasarr�( olan Meluned Be!tlül Bey'in 
çoc:uk'>ıtZ olarak ve.fclt etmesi üzerine, siiı}wnusu suyun 
vak�(tm·c�findan Melımed AJ:a :ra ldralandt.{:ma dair. 

[ Derl.:enarj Bchll'ı l  Bcğ vefat idüp ınalı l l' ıl indcn nısf ma-

'-' Mikai l  
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sura ma-i leZızi ma-i mezbunın müteve lll leri Habll(?) 
Ahmed Efendi eviadlarından Zübeyde Hanım ve Fatıına 
Hanım ba temessük ve ba hüccet-i şer' iyye ına'an ve" 
Mehmed Ağa'ya fariğler aldığını müş' ir  yed-i müşteri-i 
mezbur Mehmed Ağa'ya i ' ta al ındı . 

Fi 1 5  R sene 1 235  [3 1 Ocak 1 820] 

Dfı nı ' J-h i lafeti ' l -ali)·ye Kostantıniyyetü' l-mahmiyyeye ve 
mahall-i saireye cereyan iden b i - l -cümle sularun kuyudatı 
Haslar mahkemesi sici l iat ında mastur u mukayyed olup 
ma-i lezlze dai r  senedat-ı şer' iyye kanavit [u] müseıına
tınun muhifazasiyçün mahkeme-i mezbureden gayrı me
hakimde takr'ir ü tahr'ir al ınmak ba fennan-ı ali memnu' 
aldığı şürlıt-ı kadimeden olup fıma ba' d  vakf ve mülk na
sun mutasarrıf oldukları nıa-i leziz kaç masuradan ibaret
dür ve el-yevm kimler uhdelerindedür su nazırı bundan 
böyle taharn ve tecessüs ve Eyyüb mahkemesi sici l l atma 
ve kendi defterine ve ashabı vedinde olan senedata müra
ca·at ile zahire ihrac itmek üzre tanzimi huslısına ba hatt-ı 
hümayün-ı şevket-maknin i rade-i şahane ta·al luk eyledi
ğine binaen müceddeden nizama rabt ve i lm ü haberi i 'ta 
al ınan şürüt-ı cedlde-i mer· iyyesinden oldığına mebn'i hala 
Hassa su nazırı M ehmed Emin Ağa tarafından vekil-i 
müseccel i  Kethuda-yı ralı-ı abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa 
i l timasıyla mahkeme-i mezblıreden Katib M usa Efendi ve 
rah-ı abilerden Süleymaniyye serbölüği Hasan Ağa ve Os
man Halife vesair mevslıku · l-kelim kimesneler ile zikri at! 
ma-i lezlzün menba' ı  olup Haremeyn-i şerlfeyn mülha
katından merhüm Habil(") Ahmed Efendi'nün Havass-ı 
refi·a kazasında Cimridere nam mevzı · -i hallde hafr-ı abar 
eylediği bacalar bundan akdem Süleymaniyye serbölüği 
Hasan Ağa ma'rifetiyle müceddeden ta'mir ü tatbir eyle
diği hacalardan has ı l  ma-i l eziz Jede' l-mu·ayene rah-ı 
abilerün tarz-ı ına' rlıf ! ve] semt-i ıne" llıfları i.izre vezn ü 
avar olındukda nısf masura ma-i leziz mevclıd ve cari 
aldığı ralı-ı abi-i mezblırCınun ihbarlarıyla zah i r  oldukdan 
sonra mahmiyye-i mezblırede Sultan Bayezid havallsinde 
Hasan Paşa ham civarında Soğan Ağa mahal lesinde kain 
b ir  bab vakf menzil i le derunına cari zikri a.tl ma-i leZızün 
ınutasarrıfları es-Seyyid Mehmed Emin Efendi ve es-Sey
yid Mehmed Sa·id Pertev Efendi taraflarından ber veeh-i 
at i husüsı takrlre ve i ·ta-i h üceete vekil aldığı es-Seyyid 
Osman ibn-i Ömer ve es-Seyyid Abdi bin Sü leyman şeha
detleriyle zahi r  olan Süleyınaniyye serbölüği Hasan Ağa 
bin Hüseyin meclis-i şer' -i şerif-i enverde si lahşöran-ı has
sadan ba' isü' 1 -kitab Mehmed Beh llı l  Beğ bin Ömer ta
rafından tasdika vekil-i mürseli e i-Hacc Mehmed Arif Ağa 

7 1  

367!8912a 
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bin İbrahim mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı tamm ve tak
rir-i kelam idüp müvekkil lerüm es-Seyyid Mehmed Emin 
Efendi ve es-Seyyid Mehmed Sa'ld Perrev Efendi'nün işbu 
yedierinde olup bin iki yüz yiği rıni dokuz senesi Muhar
remü · ı-haraımın yiğirmi sekizinci güni tarihiyle müverraha 
bir  kıt'a hüccet-i şer'iyyede tafsil ü beyan ol ındığı üzre as
hab-ı hayratdan Habil(?) Ahmed Efendi salififz-zikr Cim
ridere nam mevzı 'de abar-ı müre·addide hafr ve tahte ' l-arz 
lağm ü kanavar i le cem · u tahsil ve ol ınevzı ·a karlb cen
net-mekan fırdevs-aşiyan merhum ve mağti ret-nişan Sul
tan Sü leyman Han tabc serahu hazretlerinün cami ·  - i  şedti 
suyı yolına izn-i mürevei l iyle i lhak u idrac itdürüp hakk-ı 
mecradan ına'ada yedinde baki bir masura ve bir buçuk 
çuvaldız suyını lağm ü kanavatma [ tebe' iyyetle l  Hare
meyn-İ şerlfeyn vakfına vakf itdükden sonra ma-i leziz-i 
mezbünın nısf masurası sal ififz-zikr Hasan Paşa lünı 
karşusında vakı ·  meslekden erbab-ı nıiyah ma· rifetleriyle 
ifraz ve kadi mi kurşun borı ferş iylc salifii · ı -beyan Soğan 
Ağa mahallesinde kain nıüvckki l lcrüm mczbüranun bi . l-i
careteyn nıutasarrı flar oldukları menzi l dertın ına cari nısf 
masura ma-i lczlz tedavü l-i eyadl i le zabt ll tasarruf üzre 
i ken bundan akdeınce ınenzi l-i mezblırı ınüvekki l- i mlıına 
i leyh Mehmed Behllıl  Beğ'e b5 re 'y-i mürevelll ferağ-ı 
ımı ' teber-i kat' iyle ferağ u tefviz idüp menzi l-i ınezbGnın 
müşteın i latından olmak üzre nısf masura ma-i lezlz-i ınez
bGrda nıüvckki l lerüın mezblıranun kar ·a alaka ve med
hal leri kalmayup müvekkil-i ınezbtır Mehmed Bchllıl Beğ'
ün dahil- i  havza-i tasarrufı olnıışdur diyü mukı rr-ı vekil-i 
nıezbür Hasan Ağa'yı vekil-i mezbür ci-Hacc Mehım;d 
Arif Ağa tasdik idüp müvekki l-i mczbGr Mchmcd Bchllıl 
Bcğ'ün ber veeh-i mcşrGh mutasarrıf oldığı nısf masura 
ma-i lezlz şürlıt-ı müstahscne-i mer' iyycsine tatbik ilc b5 
re ·y-i mürevelll ınutasarrıf aldığınun istihkamını havl kı
bel-i şer'den bir kıt 'a hüccet i ' ta al ınınası matllıbıdur di
dükde vekil -i mezblır Mehmed Arif Ağa'nun takrlr-i nıeş
rlıhı vakı 'a mutabık ve nefsü ' 1-emrc ımıvafık oldığını rah-ı 
ibi-i ınczblırtından her biri ala tarlkı 'ş-şehade haber virme
leriyle hıfzt:n li · ı-makalihim işbu veslka-i enlka ket b ü im la ve 
yed-i talibe i · ra ol ındı .  

Fl l 5  Ş sene 1 232 [ 30 Haziran 1 g 1 7 1 

Şuhlıdü · ı-hal : 
Sabıkün 

367/90/1 Melımed Tahir Efendi 'den inti/wl eden hir 
masura suyun, varisieri tarc�findan Mu/wl/efat lwl�f'esi 
Setli/ı Efendi�ve satıldığmı beyan eden hir hüccet clüzen
lenclif:ine dair. 
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) Kenarnotu) Muhallefftt hallfesi Sal ih Efendi 

D anı ' 1-hilafeti ' 1-aliyye Kostantıniyyetü ' 1-ınahmiyyeye ve 
mahal l-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sulanın kuyfıdatı 
Haslar mahkemesi sici liatında mastür u ımıkayyed olup 
ma-i lezlze dair senedat-ı şer' iyye kanavat [u ]  ınüseıuıatı 
nun ımıhafazasiyçün mahkeme-i mezbüreden gayrı meha
kinıde takrlr ü tahrlr ol ın mak ba ferman-ı ari menınG ' ol
dığı şüri'ıt-ı kadimeden olup fıma ba'd vakf ve mülk nasun 
ımıtasarrıf oldukları ma-i lezlz kaç masuradan ibaretdür 
ve el-yevnı kimler uhdelerindedür su nazırı bundan böyle 
taharrl ve tecessüs ve Eyylıb mahkemesi sici llatma ve 
kendi defterine ve aslıab-ı yedinde olan senedata b i la niza' 
yolıyla müraca'at i le zahire ihrac idüp munakkah ve ımı
nazzam müfredat defterini Bab-ı all'ye takdim eylemek üz
re tanzlmi husüsına ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-maknin 
irade-i şahane ta'alluk cylediğine b inaen müceddeden ni
zama rabt ve i lm ü haberi i 'ta olınan şürGt-ı ecdldeden 
oldığına mebnl hala Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc 
Mehmed Arif Ağa i l timasıyla mahkeme-i mezbi'ıreden Ka
tib es-Seyyid Mchmed Abdülhallm Efendi ve rah-ı abiler
den Süleynıaniyye serbölüği Hasan Ağa ve Ayasofya ser
bölüği Isa Ağa ve Rah-ı abi Arnabud es-Seyyid Osman 
Halife ilc zikri ati ma-i lezlzün menba ' ı  olup Havass-ı re
ti 'a kazasında Kara Ahmedli  karyesi ile Cebeci karyesi 
bevninde Deriıuı1aslak nam ınevzı ' -i hallde sabıka ri kab-ı 
hünıayün kaimınakanıı ei-Hacc Mustafa Paşa kendi ma
lıyla i ' ınar eylediği dokuz aded bacadan nüblı ' iden ma-i 
lezlz mahal l ine vanlup bundan akdem salifü 'z-zikr Süley
ım\niyye serbölüği Hasan Ağa ına' rifctiyle ta'ınir ü tatbir 
alınan bacalardan hası l  ma-i lezizleri b i ' l -ımı 'ayene 
ve ' l-keşf tarz-ı ma' rGf ve semt-i me' li'ıtları üzre vezn ü 
ayar olındukda bir masura ma-i lezlz ınevcGd ve cari ol
dığı rah-ı abi-i ınezblırümın ihbarlarıyla zahi r  oldukdan 
sonra ma-i lezlz-i mezklının ınaliki Anadalı payesiyle 
tekrlm buyurılan sabıka i stanbul kadisı olup bundan ak
dem veda'-ı alem-i tani iden Mehmed Tahir Efendi b in 
Mustafa Efendi'nün veraseti sulbi oğl ı müderrisin-i kiram
dan Abdullah Efendi ile sulbiyye kerimesi Zeyneb Ha
nım'a münhası ra ve m es ' ele-i mirasları üç sehmden olup 
sihfm1-ı mezbüreden iki sehmi mlıma i leyh Abdul lah Efen
di 'ye ve bir sehmi kerimesi Zeyneb Hanım'a isabeti ta
hakkukından sonra nılıma i leyhima 

·
Abdullah Efendi ve 

Zeyneb Hamm taratlarından husüs-ı atiyi.i ' l-beyanda ve
killeri aldığı müma i leyhayı b i ' l-ma' rifeti 'ş-şer' iyye aritan 
olan ei-Hacc Mehıned Arif Ağa bin İ brahim ve Osman 
Ağa bin İbrahim şehadetleriyle zahi r  olan Süleyman Efen
di bin Mustafa meclis-i şer' -i şerif-i enverde hala M u-
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hallefat hallfesi ba' isü ' 1-kitab Mehmed Salih Efendi bin 
M eluned Efendi tarafından ber veeh-i ati huslısı tasdlka 
vekil-i mürseli Hüseyin Ağa bin Ahmed mahzarında bi ' l -ve
kale ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp müvekki l lerüm 
muma i l eyhimanun yedierinde olup bin iki yüz dokuz se
nesi Rebl ' tı ' 1 -ahi r'ün on dokuzuncı gün i tarihiyle ınüver
raha bir kıt 'a hüccetde tatsil ü beyan olmdığı üzre bir 
masura ma-i lezlz-i mezkur kanavatma tebe " inetle müte
vefffi-yı munü i leyhün i le · ı -veffit yedinde mülk ve hakkı 
olup ba'de veffitihl tashlh-i merküm üzre müvekkil lerüm 
m uma i lcyhimaya mevrüs o lmağla akd-i atiyü . z-zikrün su
dürına değin b i  ' 1 -i rsi · ş-şer·ı malik oldukları bir masura 
ma-i lez'izi şürut-ı müstahsene-i mer· iyyesine tatbik i le  
bey' ınurad eyledüklerinde nazİr-ı muma i leyhün inzımam 
ve re'y'' ve rab-ı ablleıii n ma' rifetl eriyle ve kanavat-l 
memlukesinden mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe · iyyetle 
tarafeynden b i ' l -lcab ve ' I -kabU l  müvekki l- i  ınlınıi i leyh 
Salih  Efendi'ye beynlerinde ma· ıum semen-i medfCı ' ve 
makbuza baten ve sahlhan bey' u teınl 'ik ve veeh-i layıkı 
üzre teslim eyledüklerinde mlıma i leyh Sal ih Efendi dahi 
ber veeh-i ımıharrer iştira ve kabul buyurmalarıyla fıma 
ba'd bir  masura ma-i lez'iz-i merkümda müvekkil lerü ın 
mGma i leyhimanun asla ve kat'a alaka ve medhalleri kal 
mayup müma i leyh Salih Efendi'nün mülk-i müşterası ve 
hakk-ı sı rfı olmışelur didükde gıbbe"t-tasdlkı · ş-şer·ı vekil-i 
mezbGr Hüseyin Ağa meclis-i şer·de takrlr-i kelam ve ifa
de-i meram idüp ınüvekkilüm mlıma i leyh M chıned Salih 
Efendi anifen şira-i şer·ı i le mal ik  oldığı bir masura ma-i 
lezlz Atbazarı kemeri başı terazGsın dan ifraz idüp ba·zen 
kadim yolı tecdldi'" ve ba·zen ta'm'ir ol ınup beş üzerine 
kurşun borı ferş iyle Serrachane başında Dü lgerzade ma
hal lesinde vak ı '  müvekki l üın ınGına i leyhün sa·adetha
nelerine icra birle mülk-i müşteriları oldığınun istihkamını 
havl bir kıt ·a hüccet-i şer' iyye i 'tası matllıbıdur didükdc 
vekil-i mezbCının takrlr-i meşrühı vak ı 'a  ımıtabık ve nef
sü ' 1 -emre muvafık o ldığı rah-ı abi'lerün ihbarlarıyla mütc
hakkık olmağın hıfzen l i " l-makal işbu veslka-i enlka ketb ü 
imla ve [ l i ]  ecıi · s-sened yed-i talibe i 'ta ol ındı .  

Fi 1 8  Ş sene 1 23 2  [3 Temmuz 1 8 1 7 J 

Şuhüdü · ı-hal : 
Sabıkün 

36719012 Mustt�fa Ağa 'mn, Zaim Derviş Mustı�fit Ağa '-
11111 varisierinden satm altlığı yarım masura suyu, daha 
sonra Melımed Ratib E_{emU:ve satlığına dair. 

)i inzınu1m-ı rı:'y· 
1'1 kcdid 
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[ Kenarnotul Mustafa Ağa 

IDerkenari Derun-ı suretde ımıharrer nısf masura ma-ı 
lezlzün maliki Mustafa Ağa ma-i mezkurı Başmuhasebe 
kalemi hu lefalarından es-Seyyid Mcheınmed Ratib Eten
di 'ye bey' eylediğini mü ş' i r  yedi ne hüccet i ' ta o l ınd ı .  

Fl  1 3  Ca sene 1 246 [30 Ekim 1 830) 

D anı · ı-hi lafeti · ı -al iyye Kostantıniyyetü · ı -mahmiyyeye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi · ı-cümle sulanın kuyüdatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastür u mukayyed olup 
ma-i lezlze dai r senedat-ı şer' iyye kanavit [uJ müsennatı
nun ımıhafazasiyçün mahkeme-i mezbfıreden gayrı me
hakimde takrir ü tahrir ol ıım1ak bi terınan- ı  ali meınnlı '  
aldığı şürlıt-ı kadimeden o lup  fıma ba 'd  ma-i lezlz bey· Ll 
ş i rası vukü ' ında mahkeme-i mezbfıreden katib ve rah-ı 
abilerden kethuda ve bölükbaşı lardan mevsuku ' 1-kel im 
kimesneler su nazırı ma' rifetiyle re ·s-i katmaya vanıp 
ba'de'l-kt'Şfve'l-mu'ayene mevcfıd olan ma-i leziz ba'de ' l-vezn 
ne mikdara baliğ aldığı ve mevcud olan ma-i lezizün mu
tasarrıtları tahkik u beyan alınarak kanavatma tebe· iyyetle 
bey· u şi ras ınun tanzimi hususına bi hatt-ı hümayfın i ra
de-i şahane ta:alluk eylediğine binaen müceddeden nizama 
rabt ve i lm ü haberi i ' ta a l ınan şürfıt-ı müstahsene-i ce
dideden oldığına mebni h�ila Hassa su nazırı fahrü · ı-eşbah 
Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethu
da-yı rah- ı  abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa il timasıyla 
mahkeme-i mezbfıreden mürsel Katib Ahmed Efendi ve 
rah-ı abilerden Osmaniyye serbölüği Ahmed Ağa ve Aya
sot�·a serbölüği cs-Seyyid Isa Ağa ve Çukadar Ömer Ağa 
ve Muhzır Hüseyin i le  zikri ati ma-i lczizün mcnba ' ı  o lup 
Havass-ı refi·a kazisında merhfım ve mağfl'ının leh Sultan 
Osman Han hazretlerinün Başhavz kurbında dereye vanıp 
rical-i Devlet-i al iyyeden Hasan Tahsin Efendi ma· ritetiyle 
bundan ak dem ta ' m  ir ü tathir o l ınan merhfım ei-Hacc 
Abbas Etendi 'nün kendi malıyla hafr itdürdiği beş aded 
bacalar ba'de ' l -keşf ve ' l -mu 'ayene hisı l  olan ma-i leziz 
rih-ı abileıi·ın tarz-ı ma' rfıf ve sen)t-i me · ıtıtları üz re vezn 
ü ayar ol ındukda el-yevm cari olan ma-i lezizden n ı sf 
masura ma-i leziz mevcüd aldığı r�ih-ı abi-i mezbü rCınun 
ihbirlarıyla zahi r  ve nümayan oldukdan sonra nı sf masura 
ma-i lezizün maliki olup mahmiyye-i i stanbul 'da Laleli 
kurbında Kıztaşı mahallesinde sakin iken bundan akdem 
vefat iden Dergih-ı ili gediklerinden Za'im Derviş es-Sey
yid Mustafa Ağa ibn-i Hüseyin'ün veriseti zevce-i men
kCı lıa-i metrfıkesi Fatıma Hanım ibnet-i Mchmed i le su lbi 
kebir ağl ı  Dergih-ı ali gediklerinden Za 'im es-Seyyid 
Mehmed Memiş Ağa ve sulbi sağir oğl ı  es-Seyyid Selim 
Sabit Molla ve vi layet-i Anadal ı 'da Tokat kazasına ımıza
te Gürci karvesinde sakinler ahar zevce-i menkfıha-i met-
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rukesi Ayişe Hatün İbnet-i Hasan ve diğer sulbl keblr 
oğul ları es-Seyyid Hasan Efendi ve es-Seyyid Genç Os
man Ağa'ya ba'de' l -inhisar nıes 'ele-i mirasları altmış dört 
sehm olup sihanı-ı mezbüreden dörder sehmi zcvceleri 
mezbüretandan her b irine ve on dörder sehmi oğul ları 
mezbünlndan her b i rine isabeti tahakkukından sonra 
sağTr-i mezbür Selinı Sabit Mol la'nun karındaşı ve tes
viye-i umfırına vasiyy-i mansübı olup kendi tarafından 
asaleten ve zevcesi mezbüre Fatıma Hanım ibnet-i Meh
med tarafından husüs-ı atlde vekll oldığı zatını arifan 
es-Seyyid Hafız All Efendi b in  Mustafa ve Rab-ı abi 
Alımed Ağa şehadetleriyle ve ahar zevcesi olup gaibun 
ani ' l-beled validesi AviŞe Hatün İbnet-i Hasan i le l i  ebe
veyn karındaşları es-Seyyid Hasan Efendi ve es-Seyyid 
Genç Osman Ağa taraflarından dahi kezal ik husüs-ı atlde 
vekil ieri o ldığı bir kıt 'a nıazmünı  mi.isbit hüccet-i şer ' iy:y·e 
mantük ınca bi ' I-ihbar zahir ve mi.itehakkık olan mezbür 
es-Seyyid Meluned M emiş Ağa meclis-i şer· -i şerif-i en
verde sabıka baHi-nişin-i divan-ı saclaret-i uzma vezlr-i 
asaf-nazir devletlü inayetlü  Hurşld Paşa hazretlerinün 
tatar ağası ba'isi.i ' 1 -kitab Mustafa Ağa bin Hasan tarafın
dan husüs-ı atiyü ' l -beyanı tasdika vekil-i mürsel i ei-Hacc 
Mehmed Arif Ağa bin İbrahim nıahzarında bi ' l -asale ve 
b i ' l -vekale ve b i ' l -vesaye ikrar-ı tanmı ve takrlr-i kelaın 
idüp bin iki yüz on dokuz senesi Şcvvalü ' 1-mükerremini.in 
tarihiyle müverraha bir kıt 'a hüccet-i şer' iyye mantükınca 
ma-i lezlz-i ınezkfının hafiri nıerhüm-ı mlıma i leyh Abbas 
Efendi hayatında Başhavz kurbında beş aded bacadan 
has ı l  suyını ol mevzı ·a karlb Vekil-i harc Mehmed Ağa 
nıesleğine andan havz-ı mczkfır yolına b i  izn i ' l-mütevel li 
i l hak eylediği suyından müfrez olup maluıı iyye-i mez
blırede Mesih Paşa-yı Atik kurbında Alacaçcşnıe karşu
s ında kain menzi le cari nısf masura ma-i lezlz müte
veffa-yı mczbfının yedinde mülki olup ba'de vefatibi be
nüm i le  sair vereseye mevnls olmağla ben ber veeh-i 
muharrer malik oldığum hissc-i i rsiyyem ile nıüvekki l ler
üm mezbürunun hisselerini şürüt-ı cedlde-i müstahsene
sine tatbik ve nazır-ı müma i leyhün i nzımam-ı re ·yi yle nı sf 
masura ma-i teziz-i mezkürı tarafeynden b i ' l -lcab ve' l-ka
bül müvekki l-i mezbür  M ustafa Ağa'ya beynimi.izde ma·
lüm semen-i medfü' ve makblıza b i ' l -asale ve b i ' l-vekale 
ve bi ' 1-vesaye bey' u temllk ve layıkı  üzre teslim eylc
diğümde ol dahi ber veeh-i muharrer i şt i ra ve temellük ve 
kabül idüp tima ba'd nısf masura ma-i lezlz-i mezkürda 
benüm ile müvekk i l lerüm mezbürfınun asla ve kara alaka 
ve medhalleri kalmayup müvekki l -i mezblır  M ustata Ağa'
nun mülk-i nı üşterası olnıışdu r didükde gıbbc ·t-tasdi
kı ' ş-şer'i vekil-i mezbür el-Hacc Melmıcd Arif Aga mec
l is-i şer 'de takrir-i ketanı idüp müvekki lüm mezblır Mus-
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tafa Ağa anifen ş i ra-i şer'l i le menzil- i  mezkGra can nısf 
masura ma-i leziz mülk-i ınüşterası aldığınun istihkamını 
havi kıbel-i şer'den hüccet i ' tası matiGbıdur didükde ve
kil-i mezbGnın taknri vakı 'a mutabık ve nefsü ' 1-emre mu
vafık oldığı ral1-ı abi-i mezbGrGndan her b iri tasdik itme
ğin hıfzen li · ı -makal işbu vesika-i enlka ketb ü im la ve 
yed-i tal i  be i 'ta o l ındı .  

Fi 25 Ş sene 1 232  1_ 1 0  Temmuz 1 8 1 7] 

ŞuhGdü ' t -hal :  
Mehmed Emin Ağa Nazır-ı rab-ı ab 
Kethuda ei-Hacc Mehmed Arif Ağa 
Es-Seyyid Mustafa Efendi Katib-i rab-ı ab 
Ahmed Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
ve gayruhum 

36 7/9111 Su nazırı İbralıim Ağa tarafindan Ç�ftekemer 
civarmda çıkartılan bir buçuk mmmra suyun, Abdüllıa
mid Bey 'in tasarrı�fimda olduğunu beyan eden bir lıüc
cet düzen/endiğine dair. 

[ Kenarnotu l  Tezki re-i evvel Abdülhamid Efendi 

Danı ' 1-hi lateti ' 1-aliyye Kostantıniyyetü ' 1 -mahmiyye ve 
mahall-i saireye cereyan iden cemi' su lanın kuyudatı Has
lar mahkemesi sicil iatında mastur u mukayyed olup ma-i 
tezize dair senedat-ı şer· iyye kanavat [u] müsennatınun 
muhafazasiyçün mahkeme-i mezbGreden gayrı mehakimde 
takrlr ü tahnr al ınmak ba ferman-ı all memnG' oldığı şü
n"ıt-ı kadimeden olup fima ba'd ma-i lezlz bey' u ş irası 
vukü ' ında mahkeme-i mezbfıreden kati b ve rah-ı abilerden 
ketbuda ve bölükbaşı lardan mevsGku' l-kelim kimesneler 
su nazırı ma' rifetiyle re· s-i katmaya varup ba'de·I-keşf 
ve' l-mu 'ayene mevcGd olan ma-i lezlz ba'de ' l -vezn ne 
mikdara baliğ oldığı ve mevcfıd olan ma-i lezizün muta
sarrıtları tahkik u beyan al ınarak kanavatma tebe'iyyet ile 
bey ' u ş i rası husGsınun tanzimine ba hatt-ı hümayfın i ra
de-i şahane ta'alluk eylediğine binaen ınüceddeden nizama 
rabt ve i lm ü haberi i 'ta olman şürGt-ı müstahsene-i ecdl
deden oldığına mebni hala Hassa su nazırı Mehmed Emin 
Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi 
ei-Hacc Mehıned Arif Ağa ilt imasıyla mahkeme-i mezbG
reden mürsel Katib es-Seyyid Mustafa Edib Efendi ve 
kethuda-yı mezblır M ehmed Arif Ağa ve rah-ı abilerden 
Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa Ağa vesair bademe-i 
ralı-ı abi ve zeyl-i salıitede mastür ümena-i şer ' le Havass-ı 
aliyye kazasında Çiftehavz yolında Karakemer ile Çorbacı 
kemeri beyninde Küçükkemer kurbında ibrahlm Hanzade 
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suyı nıukabelesinde Devecioğ l ı  bostanı yan ında kiınesne
nün mülkine ittisalden ari mevzı · - i halide b in  yüz otuz üç 
seneleri tarihleriyk müverraha iki kıt 'a hüccet-i şer' iyye 
ve iki kıt 'a berat-ı alişanda tastir a l ındığı üzre sabıka su 
nazırı olan nıerhfım ibrahinı Ağa'nun kendi nıal ıvla hafr 
eylediği abar-ı nıüteferrikada rical -i Devlet-i a l iyyedcn 
Hasan Tahsin Efendi nıa ' rifetiyle ba tt:rnıan-ı ali nıüced
deden ta'mlr ü tathlr ol ınan katma mahal l ine vanlup has ı l  
olan ma-i leziz rah-ı ab  ilerün  tarz-ı ma· rCıf ve  semt-i 
me' llitları üzre b i ' l-nıu ·ayenc vezn ü ayar ol ındukda b i r  
buçuk masura ma-i lezlz mahal l-i nübu·da ım:vclid oldığı 
rah-ı abi-i mezblirlinun ihbarlarıyla zah i r  ve mütehakkık 
oldukdan sonra ma-i lezlz-i mezkli run bi  ' 1- irsi - ş-şer · i nıa
l ik i  olup işbu kitab-ı sıhhat-n isabun hafızı hala Devlet-i 
al iyye-i ebediyyi.i ' l- istinı rarda Tezki re-i evvel unıdetü cr
bab i 't-tahrir ve ' l-kalem zübdetü ashabi ' t-tastlr ve· r-rakam 
sa'adct lü Abdülhamid Beğefendi hazretlerinün taraf-ı ba
h iri.i ' ş-şcretlerinden ber veeh-i at i husus-ı meynıenet-mah
süslarını takrire veki l- i  nıüseccel- i  şer·ı ıeri ve ımı ·remed
leri olup etba' -ı zevi · ı- iht iranı larından Serçukadar Ömer 
Ağa bin Mehmed mecl is-i şer'-i enverdc b i - 1 -vekale tak
rir-i kelam ve bast ani · ı -meram id üp as rı nda mektlibi-i 
hazret-i sadr-ı a ·zanıi olup veraseti ancak nıi.ivekki lünı 
nılima i l eyh Abdülhamid Beğefendi hazrederine münhas ı ra 
oldığı halde bundan akdenı veda. -ı alem-i tani iden j b ra
hlm Efendi bin Yusuf Ağa'nun işbu yedinde olup bin yüz 
yetmiş  dört senesi Recebü · ı-ferdi evai l i  taı1hiyle mü verrab 
bir kıt•a hüccet-i şer ' iyyede tafsil ü beyan alındığı üzre sa
l i tli 'z-zikr abar-ı müteferrikada tahte " l-arz lağnı ü kanavar 
i le müctcmi ·  ve mi.i lhak olan sularından ımıkaddema nıüf
rez b i r  buçuk masura ma-i leziz kanavatından hissc-i 
ımı 'ayyene-i memllikesine tcbe' iyyet i le  mahmiyye-i ınez
blirede Küçük Ayasofya dimeğle nıa · rüf Hüseyin Ağa ma
hal lesinde vakı · müteveffa-yı mezbünın menzi l i  derlın ına 
ta'yin i zenıanından berü i lc ' I -vetat yedinde mülk ve hakkı 
olup ba·dc vetatihi nıüvckk i lüm mlima i leyhc ınevrlis 
olnıağla şürlıt-ı cedlde-i mi.istahsene-i nıer' iyyes ine tatbik 
i le nazır-ı m uma i lcyhün inzımam-ı re' yleriyle b i r  buçuk 
masura ma-i lezlz-i mezklır müvekki lüm müma i lcyh Mir 
Abdülhanıld Efendi hazretlerinün mülk-i mcvnlsı aldığı
nun istihkamını havi kıbel-i şer·den bir k ı r ·a hüccet-i 
şer' iyye i · tası nıatllıbıdur diyü vekil- i mezbürun takriri 
va kı 'a mutabık  ve nefsü · ı-emre ımıvafık oldığı ra h-ı abi-i 
mezblırlinun tasdikleriyle zah i r  olmağın hıfzcn li · ı-makal 
i şbu vesika-i enlka ketb ü inıla ve li ecı i · s-sened yed-i 
m uma i leyhe i ' ta ol ındı .  

Fl 27  Şa'ban sene 1 232 1 1 2 Temmuz l X I  TI 

Şuhlıdü · ı-hal : 
Mehmed Emin Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
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EI-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı rab-ı ab 
Es-Seyyid Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid lsa Serbölük-i Ayasofya 
Çukadar Nabi ' ( " )  Molla Efendi 
Halil ( . . .  ) 
ve gaynıhum 

36 719211 Hamide Hamm 'm, mutasarr�l olduğu yarım 
masura suyu, diğer hissedar olan kocası �\'ekbanbaşı 
Melımed Efendi:ve satltğma; Melımed Efendi 'nin vefa
ttyla da mutasarr�l olduğu bir masura suyun oğluna 
inti/wl ettiğine dair. 

[ Kenarnotuj Sekbanbaşı Mehmed Efendi'nün 

[Derkenarl  Derün-ı hüccetde mezkür bir masura ma-i le
zizün mutasarrıfı fevt olup ma-i mezblır i le deriınına cari 
aldığı nıenzil- i  merklım nıüteveft�1-yı ınezbünın sulbi oğlı 
hacegan-ı Divan-ı hümayfından Şerif Halil Efendi 'ye müs
takı l len ınevrüs aldığını müş' i r  istihkamı havi hüccet i ' ta 
ve bu takdlrce işbu hüccet kü l liyyen tehi ve battala keşide 
k ı l ındığı işbu mahalle şerh v iri ld i . 

Fl l 3  Za sene 1 237  [ 1  Ağustos 1 822] 

Daru · l -hilafeti ' 1 -aliyye Kostantıniyyetü ' 1-mahnıiyyeye ve 
mahal l-i saireye cereyan iden b i . l-cümle su lanın kuyüdatı 
Haslar mahkemesi s ic i l iatında mastür u mukayyed olup 
ma-i lczize dair senedat-ı şer' iyye kanavit [u] müsenna
tımın ımıhafazasiyçün mahkeme-i mezbüreden gayrı me
hakimde takrlr ü tahrir alınmak ba ferman-ı all ın em nu'  
aldığı şürüt-ı kadimeden olup fıma ba'd ma-i lezlz bey· tl 
şirası vukü · ın da mahkeme-i ınezblıreden katib ve rah-ı 
abilerden keti1Uda ve bölükbaşılardan mevsüku ' l -kelim 
kimesneler su nazırı ma· rifetiyle re's-i katmaya vanıp ba'
de' l-keşf ve' l -mu·ayene mevcüd olan ma-i lezlz ba·
de ' 1 -vezn ne mikdara baliğ o ldığı ve ınevcüd olan ma-i 
lezlzün ımıtasarrıtları tahkik u beyan al ınarak kanavatma 
tebe ' iyyetle bey· u ş i rası huslısınun tanzimine ba hatt-ı 
hümayfın i rade-i şahane ta'al luk eylediğine binaen müced
deden nizama rabt ve i lm ü haberi i 'ta o l ınan şi.irlıt-ı müs
tahsene-i ecdldeden oldığına mebni hali Hassa su nazırı 
üıhıi'ı · 1 -eşbah Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i ınü
secceli Kethudi-yı rah-ı abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa ve 
Osmaniyye serböli.iği Ahmed Ağa ve Ayasofya serbölüği 
es-Seyyid Isa ve es-Seyyid Hafız Ali Efendi vesair ha
deme-i dih-ı abi ve zeyl-i sahifede mastünı ' 1-esami üme
na-i şer' le Havass-ı al iyyc kazasına tab i '  Çavüş karyesi 
civarında Güzelcekemer'e karlb Söğütlidere nam mevzi 'de 
asrında Su nazırı el-Hacc Osman Ağa'nun hafr eylediği 
abardan olup rical-i Devlet-i al iyyeden Hasan Tahsin E-

79 
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fendi ma'rifetiyle ba ferman-ı all müeeddeden ta•m)r ü 
tathlr olman katma mahall ine vanlup hası l  olan ma-i lezlz 
rah-ı ab llerün tarz-ı ma. rlıf ve semt-i me · ıeıtıarı üz re 
b i ' l-mu'ayene vezn ü ayar ol ındukda b i r  masura ım1-i lezlz 
mahall-i nübü 'da mevelıd aldığı rah-ı abi-i mezblırlınun 
ihbarlarıyla zahi r  ve mütehakkık oldukdan sonra sabıka 
sekbanbaşı es-Seyyid Mehmed Efendi bin Eblıbekir 
Ağa'nun hallle-i muhteremeleri umdetü ' 1-muhadderat is
metlü Hamlde Han ım ibnet-i Abdul lah tarafından ber 
veeh-i ati bey' [ i ]  ikrar ve i ' ta-i hüccete vekll aldığı za.t-ı 
m uma i leyhayı b i  ' l-ma' rifeti . ş-şer' i yy e aritan olan d-Hacc 
Mehmed Arif Ağa bin İbrahim ve es-Sevvid Mehım:d izzet 
b in es-Seyyid lsa şehadetleriyle zahi � -

olan Osmaniyye 
serbölüği Aluned Ağa bin All mecl is-i şer' -i şerif-i enverde 
ba' isü ' l -kitab müıni i leyh es-Seyyid Mehmed Efendi ta
rafmdan ber veeh-i ati hususı tasdlka vekil-i şer'lsi Al1nıed 
Efendi b in  Yüsuf muvacehcsinde bi · ı-vekale ikrar-ı tam m 
ve takrlr-i kelam idüp müvekki lem mfıma i leyha Hamlde 
Hanıın'a yedümde olup bin ik i  yüz yiğirmi altı senesi 
Cumade' l -ahire'nün evai l i  tarihiyle müverraha b i r  kıt 'a 
hüeeet-i şer· iyyede tafsll ü beyan al ındığı üzre zikr i  ati 
abanm hatiri nazır-ı mlıma ileyh el-Hacc Osman Ağa 
tahte'l-arz lağm ü kanavatma tebe ' iyyetle cem ' u tahsil 
eylediği suyını ol mevzı ' a  karlb Tuz lağmı ku rbında Aya
sofya lağmına bi izn i ' l-mütevelll ba'de " l-i lhak hakk-ı ınce
radan ma'ada ınevcfıd olan ma-i lezlzden ınüfrez bir 
masura ma-i lezlzün kanavatma tebe' iyyetle nısf-ı şayi ' i  
ınüvekkilem müma i levha Hamlde Hanım'un ve nısf hisse-i 
şayi 'a-i aharı zevei müma i leyh es-Seyyid Mehmed Efen
di 'nün yedierinde mülk ve hakkiarı olup mahmiyye-i mez
bürede Sultan Mehmed Han cimi · -i şerlti kurbında Yeni
hammam tahtında erbab-ı m i  ya h ma·  rifetleriyle ana lağ
mından ifraz ve mahall-i mezbüra karlb Atik Paşa mahal
lesinde menzil i ne bi ' !- işt iraki · s-seviyy cari olan nı sf ma
sura ma-i lezlz-i mezkürı şürüt-ı ecdlde-i müstahsenesine 
tatbik ve nazır-ı mü ma ileyhün inzımam-ı re. yleriyle ta
rafeynden b i ' l-lcab ve · ı -kablıl zevei müvekkil-i mlıma 
i leyh es-Seyyid Mehmed Efendi'ye beynlerinde ma· ıtım se
men-i medfi'ı' ve ınakbüza biten ve s ahihan bey· u te mlik 
ve veeh-i layıkı üzre teslim eylediğümde ol dahi ber veeh-i 
muharrer işt iri ve temellük ve kablıl buyunıp tima ba·d 
nısf masura ma-i teZız-i mezkurda müvekki le-i merküme 
Hamide Hanım'un asla ve kat 'a alaka ve medhali kalma
yup nısf-ı şayi ' i  mukaddenıa ve nısf h isse-i şayi 'ası dahi 
hala cem'an b i r  masura ma-i lezlz müvekkil-i mlıına i levh 
es-Seyyid Mehnıed Efendi'nün mülk-i müşterası ve hakk-ı 
s ırti almışdur  didükde gıbbe · t-tasdlkı ·ş-şer·ı vekil-i ınez
blır Ahmed Efendi mecl is-i şer' -i şerif-i enverde takrlr-i 
kelam idüp salifu "z-zikr b ir  masura ma-i lezlz müvekki-
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lüın muma ileyh es-Seyyid Mehmed Efendi'nün ber veeh-i 
meşruh mülk-i müşterası aldığınun istihkamını havl bir 
kıt 'a hüccet-i şer' iyye i 'tası matlubıdur didükde vekil-i 
mezbur Ahmed Efendi'nün takrlr-i meşruhı vakı 'a mutabık 
ve nefsü · ı -emre muvatik oldığı rah-ı abi-i mezbfınlnun 
ihbarlarıyla zahir olmağın hıfzen l i  · ı-makal işbu veslka-i 
enlka ketb ü im la ve yed-i tali be i 'ta o l ındı .  

Fl 29 Ş sene 1 232  [ 1 4  Temmuz l 8 l 7] 

Şuhlıdü · ı -hal : 
Sabıkün 

36719212 Aziz Mahmud Hüdai va�fina ait Otakçılar '
dald hamama bağlı üç masura suyun ta.wtrru.fimu he
yan eden bir lıüccet düzenlenerek vak�l mütevellisine 
verildiğine dair. 

[Kenamotu] Otakcı lar hammamı mühr-i naib efendi 

Üsküdar'da kain Hüdayl Mahmud Efendi kuddise sır
ruhu ' I -aziz hazretlerinün vakf-ı şerlfı mülhakatmdan ne
zaret-i hazret-i şeyhü l islamlde asılde evkafdan Mahmud 
Beğ nam sah ibü' l -haynın hala bi ' l-fi ' l  vakfun mütevelllsi 
işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı tarlk-ı müşarun i leyh 
rical inden Mehmed Sa'ld Efendi bin Mehmed meclis-i 
şer' -i hatir-i lazımü 't-tevkTrde bi 't-tevliye takrlr-i k e lam ve 
ta' blr ani ' I-meram idüp bin iki yüz yiğirnıi döıt senesi 
Sat"'i::rü ' 1-hayrınun on yedinci gün i tarihiyle müverraha bir 
kıt 'a  hüccet-i şer· iyyede tafsll ü beyan olmdığı üzre mü
tcvelllsi oldığum vakf-ı mezbunın müstağallatından me
dlne-i Eyylıb Ensarl'dc Otakcılar nam mahalldc kain yekta 
ta· bir olmur b ir  bab vakf hammamun müştemi latmdan ol
mak üzre ez kadim ra·mlr ve icra olınup menba· ve mccra
ları hüccet-i mezkurda mütebeyyin üç masura ma-i lezlz 
hala mevcud ve cari olup asla munkatı ' ve müteğayyi r  ol
mamağla A.stane-i aliyye ve Galata ve Eyyub ve Beşiktaş 
ve Üsküdar ve Boğaziçi ve mahal l -i sai rede olan çeşmeha 
ve menazil ve hammam ve pınar ve hıyaza cari emlak ve 
evkaf bi ' l-cümle nasun malik ve mutasarrıfe oldukları su 
kaç masuradan ibaretdü r ve el-yevm kimler uhdelerinde
dür su nazırı bundan böyle taharn ve tecessüs ve Eyylıb 
mahkemesi sicil latma ve kendi defterine ve ashabı yedinde 
olan senedata bi la niza' yolıyla müraca'at ile zahi re ihrac 
idüp munakkah ve munazzam müfredat defterini Bab-ı 
all'ye takdim eylemek üzre tanzlmi huslısına ba hatt-ı hü
mayfın-ı şevket-makrlın i rade-i şahane ta'alluk eylediğine 
binilen müceddeden nizama rabt ve i lm ü haberi i ' ta olman 
şü rlıt -ı ecdlde-i müstahsene-i m er' iyyesindcn oldığma 
mcbnl hala Hassa su nazı rı fahrü ' 1 -eşbah Mehmcd Emin 
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Ağa tarafından veki l- i  müseccc l i  Kethuda-Yı rah-ı abi 
d-Hacc Mehmed Arif Ağa i lt imasıyla mec:Üne-i EyyCıb 
mahkemesinden mürsel Kati b M Cı sa Efendi ve ra h- ı  abiler
den Ayasofya scrbölüği es-Seyyid  lsa ve Sü lcymaniyyc 
serbölüği Hasan Ağa ve Tahtakal 'a ustası i sma·iı Ağa i le  
salififz-zikr ma-i lez'iz ber ınantük-ı hatt-ı hünı�'h un ınü
ceddeden keşf ü ımı ·ayenc ve vczn içün Havass-ı refi ·a  
kazas ına tab i '  Cebec i nam karyeyc varup karye-i mezblırc 
kurbında kain İbrahim Paşa deres inün canib- i  yemininde 
kimesnenün mülk ü harim i olmayan nıcvzı · - i hallde hafr 
o l ınan abar-ı müteferrikadan nüblı ' i tmek üzrc bi r masura 
ma-i lcziz ve yine mahal l- i  ınezblıredc k ai n mcnabl ' -i'• 
müteferrika-i ma' !lı md erinden nüblı · i tmek üz re ez kadim 
hamınam-ı ınezklıra ta·yln ve icra ol ınan ik i  masura nıi-i 
lezlz ki cem'an üç masu ra vakf ma-i leziz sal i fi.i 'z-zikr 
İbrahim Paşa dcresi kurbı nda kain ıskara ve andan ma
hal l- i ınczblıra karlb izn-i ınütevdliylc Ccneviz lağınına ba·
de ' 1- i lhak sal ifıfz-zikr Otakcı lar fcvki nde ana lağmından 
ifraz ve kadim! tarik iyle hammanı-ı mezkCı ra ez kadim 
hücec-i ınütc 'addidcler ınantlıkınca ta 'vin ve i cra olmarak 
cl-yevın ınevcCıd ve cari oldığın ı mahal l i nde b i ' l -mu ·aycne 
keşf ü tahrlr itdüklerinden sonra bi ccma · i h im mecl is-i 
şer·a gclüp her b i ri veeh- i ıneşnıh  üzre inha ve ihbar it
meleriylc  husCıs-ı huslıs-ı"' mezbCır ber manttık-ı hatt-ı hü
mayCın-ı şevket-maknın şürlıt-ı ecdlde-i ıııüstahsencsi üzre 
kıbcl-i şer'den b i r  k ı t 'a  hüccct tahrlr ve yedimc i · ra ol ın
mak ınat!Cıbumdur diyü mürevel l l-i mezblının eylcdiği is
t id'ası vakı ·a  mutabı k  ve nefsif l-cımc muvafık old ığın ı  

hazmin olan erbab-ı miyah dahi b i . l - i tt i fak ve · l- itt ihad ih
bar itmeleriyle hıfzen l i . l -makil ih im i stihkamı havl işbu 
veslka-i enika ketb ü imla ve l i  ecl i · s-sencd mütevcl li-i 
mczblır  Mehmed Sa ·ıd Efendi yedi ne dcf u i ·ttı ol ınd ı .  

Fl  1 7  Zi ' l -ka'detü · ş-şcrife sene 1 23 2  [2X  Eylü l  1 � 1 7 1 

ŞuhCıdü · t -ha l : 
Fahrü ' 1 -eşbah Mehmed Emin Ağa Nazır- ı  rah- ı  ab 
El-Hftcc Mchnıcd Arif Kethuda-y ı rab-ı ab 
Es-Scvvid Mustafa Efendi Katib-i r:lh-ı ab 
Es-Scyyid lsa Serbölük-i Ayasofya 
Hasan Ağa Serbölük-i Sü lcymaniyyc 
isnıft ' i l  Ağa Hademe-i Tahtc ' l -ka l 'a 

Mehmed izzet Rfth-ı abi 

ve gaynıhum 

367193/1 Hüseyin Hüsnü Efendi'nin, Hasan A,�a 'dan 

saım altlığı Süleymaniye suyunun lwtmalaruıdan İhra-

29 mcnfıhi ·- i 
.w . :huslı:ı·H . , mükı.:ıTI.!rdir. 
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him Paşa vakfina ait olan varım masura suvu,  sonra
dan Peşl' ir ar:'ası İsa Ağa :v; sattığma dair. . 

f Kenarnotu] Seyyid Hüseyin H üsni Efendi 'nün 

[Derkenaı·J işbu sGret mantGkınca nısf masura ma-i 
lezizün ınutasarrıfı es-Seyyid Hüseyin Hüsni Efendi ma-ı 
ınezbCırı sabıka EnderOn-ı hümayCında Peşkir ağası kı 
Ağa'ya bey· id üp hüccet i 'ta o l ındı .  

Fi l l  M sene 1 234 [ t ü Kasım I 8 1 8]  

Daru ' 1 -hi lafeti ' l-al iyye Kostantıniyyetü ' 1-mahıniyyeye ve 
medine-i EyyGb ve Üsküdar ve mahrGsc-i Galata ve Boğa
ziçi ve mahal l-i saireele olan menazi l ve çeşıneha ve biyar 
ve hıyaz ve hanınıama cari evkaf ve emlak ccnıf' sulanın 
kuyGdatı ez kadim Havass-ı refı'a mahkemesi sici l iat-ı 
ınahtl'ızasında mastur u ımıkayyed olup ashabı nülik ol
dukları sulanın ahanın<I bey' lJ ferağ ımırad itdüklcrinde 
evvcla su nazırı tarafından ve medine-i Eyyüb mahkeme
sinden üınena-i şer· ıe ma-i ınezbt'ırtın ınenba. ve ınecra ve 
kanavatı aslülbınun yedinde olan hücec ve tcıncssükata 
tatbik al ınarak vezn ü ayar i le keşf ve senedine mutabık 
aldığı üınena-i ınezbGrC ınun b i " l-ittifak lcde·ş-şer· i ' l -enver 
ihbarlarıyla ma-i ınezbGrun bi teınaınihi ınenba · ve ıncera
sında mevcüd ve cari a ldığı tedkik ll tahkik olınınadukca 
ınebani ! ve] emlak bcy ' i  ve evkafun ferağ u kasr-ı yedi 
tecviz ve sened-i şer'is i  tahrir ve i ·ta ol ınmaınak" ba hatt-ı 
hüınayün-ı şevket-maknin ıneınnlı'  aldığı şürlıt-ı cedide-i 
müstahsene-i ıner· iyyesinden oldığ ına binaen hala Hassa 
su nazırı aynü · ı -a·yan Meh ıned Emin Ağa'nun vekil-i ınü
seccel i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Mehıned Arif Ağa ve 
selatln�i salife serbölüklerinden Süleyınaniyye serbölüği 
Hasan Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid lsa Ağa ve 
medine-i Evvlıb mahkemesinelen mürsel Katib M lısa Efen
di b i " l -ına· iyye zikri ati ferağ ll kasr-ı yedi irade alınan 
ma-i lczlzün ınenba ·ı üzerine varup ma-i lezlz-i ınezblırun 
hala malik ve mutasarrıfı Hasan Ağa bin Hüseyin nam 
kimesnenün yedinde mevclıd bin iki yüz otuz bir senesi 
Rebi· u · l -evvcl ' inün yiğirmi yedinci güni tarih iyle ınüverra
ha bir kıt ·a istihkaın hüccetinde tafsil ü beyan al ınd ığı 
üzrc vüzera-yı eslafclan ınerhlım İbrahim Paşa hazretleri 
hayatında Havass-ı rdl 'a kazasına ımız:lfe Terkos nalliye
sine tab i ·  Kara Ahmedli nam karye kurbıncia Uzuncaabaci 
nam mahallde kiınesncnün mülk i.i harimi olmayan ınev
zı · -i hallde m ücedeleden hafr itdürdiği abar-ı müteferrika
da ve lağmlar ilc cem · u tahsil eylediği ma-i lezizi kanavat 

0 <ihara 
.f! olınmak 
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ferşiyle mahall-i mezbura karib Küçük Çınarl ıçeşme suyı 
mesleğine ve andan Ahmed Ketbuda suyı yolına ve andan 
Mesih Paşa suyı yolına ve andan cennet-mekan fi rdevs-a
ş iyan merhum ve mağfiret-nişan Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün Astane-i al iyyeye cari H alkalı suyı yol ına b i 
izni " l-mütevelli i lhak u idrac itdürdiği ma' lumu ' l -mikdar 
ma-i lezlzden müfrez olarak bir masu ra ma-i lezizün men
ba' ve mecrasına nazar ve vezn itdüklerinde ber mantük- ı 
hüccet-i mezklıre b i r  masura ın:1-i lezlz el-yevm cari ve mev
clid oldığını ba 'de ' 1-ımı 'ayene ve, 1-keşf mecl is-i şer' a  gel üp 
ala vukü · i  hi' i nha ve i lıhar itdüklcrinden sonra ma-i lezlz-i 
mezbunın mutasarr ıfı Hasan Ağa tarafından ber veeh-i ati 
ferağ u kasr-ı yedi ik ra ra ve i ' ta-i h üceete vekil o ldığı 
es-Seyyid Mehmed bin lsa ve Mehmed Emin ibn-i Ali 
şehadet leriyle sabit olan es-Seyyid Osman Ağa bin Meh
med mecl i s-i şer' -i hatir-i lazımü 't-tevkTrde işbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun hatizı hala Darbhane-i amin: ketebesinden 
H üseyin Hüsnl Efendi ibn-i i b rahlm Ağa tarafından ber 
veeh-i ati ikrar[ı ] tasdik ve kabule vekil-i mürseli ei -Hacc 
Mehmed Arif Ağa bin (boş) mahzarında ikrar-ı tamm ve 
takrir-i kelam idüp müvekki lüm mezblır Hasan Ağa ber 
mantuk-ı hüccet-i mezkure malik ve mutasarrıf oldığı bir 
masura ma-i leZız-i merkümun nısf masuras ın ı  erbab-ı 
miyah ma' rifetleriyle ifraz ve yedi nde ibka idüp ma ' ada 
nı sf masurasını tarafeynden bi · ı -icab ve, 1 -kablıl ferağ-ı 
ımı 'teber-i kat ' iyle beynlerinde ma' l lım bedcl- i  makblız 
mukabelesinde müvekkil-i müma i leyh cs-Seyyid Hüseyin 
Hüsnl Efendi 'ye ba re 'y-i mütevelli ferağ u kasr-ı yed ve 
hakk-ı tasarrufını tefviz eylediğinde ol dahi ber veeh-i 
muharrer tefevvüz ve kabu l  itmeğin tima ba·d n ısf masura 
ma-i leziz-i merkümda müvekki lüm mezbQr  Hasan Ağa'
nun veehen mine' 1-vüclıh ve sebeben mine, 1 -csbab alaka 
ve medhal i  kalmayup müvekki l -i mlima i l eyh es-Seyyid 
Hüseyin H üsni Efendi 'nün ba re 'y-i mütevel ll hakk-ı 
müfevvezi ve dahi l-i havza-i tasarrufı o ldukdan sonra ol 
dahi ber veeh-i muharrer ımıtasarrıfı oldığı nısf masura 
ma-i leziz-i merkümı mahmiyye-i mezblirede Bozdoğan 
kemerinden erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve mahal l-i 
mezblira karib Camcı Ali mahal lesinde kain menzi l ine icra 
ve ta'yin itmeğle nısf masura  ma-i lezlz-i mezblıra mlim5. 
i leyh es-Seyyid Hüseyin Hüsni Efendi veeh-i meşrüh üzre 
malik ve nıutasarrıf oldığın ı mübeyyin şü rüt-ı ecdlde-i 
müstahsene-i mer ' iyyes i üzre kıbel-i şer'den istihkamı 
havi işbu hüccet ketb [ü j imla ve mümi i leyh es-Seyyid 
H üsevin Hüsni Efendi vedine i 'ta ol ındı . ' ' 

Fi i l)  Za sene 1 232  [30 Eylü l  1 g 1 7 ]  

Şuhl'ıdü , I-hal : 
Sabıklın 
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3 751111 Kırkkemerden gelen suyun katmalarmdan olan 
yarım masura suyun mutasarr�fi Fatma Hamm 'm, söz
konusu suyu Abdiiikerim Ağa �va sattığma dair. 

Ve mine'l-(silik) ( . . .  ) 
Çatalcalı el-Hacc İsma'll Efendi zemfuımun ma-i lez!z si

cillidür. 

Ya Fettah Ya Rezzak Ya Al!m 

[Kenarnotu] Başhavz 
El-Hacc Abdülkerim Ağa 

Mühr-i naib efendi 

[Derkenar] Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Arif yediyle 

hüccetün mahallesi tashihan tahrir olınup kaydına dahi 
tashih üzre tahnr kılındı. 

Daru ' 1-hilafeti ' 1-aliyye Kostantiniyyetü ' 1 -ınahıniyyeye ce
reyan iden cemi' sulanın kuylıdatı Haslar mahkemesi si

cillatında mastur u mukayyed olup ma-i lez!ze dair sene

dat-ı şer' iyye kanavat [ü] müseıuıatınun muhafazasıyçün 
mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehakimde taknr ü tahnr 
olmmak ba femıan-ı ali memnfı' oldığı şün1t-ı kadimeden 
olup fima ba 'd ma-i leziz bey' u ş irası vukü' ında ve mah
keme-i mezbı1reden katib ve rah-ı abilerden kethuda [ve] 
su nazırı ma'rifetiyle re's-i katmaya varup ba 'de' l-keşf 
ve' l-mu 'ayene mevcı1d olan ma-i leziz vezn olınup ne 
ınikdara baliğ oldığı ve mevcfıd olan ma-i lez1zün muta

sarrıfları tahkik u beyan olmarak kanavatma tebe' iyyetle 
bey' u şirası husfısınun tanzimine ba hatt-ı hümaylın i
rade-i şahane ta'alluk eylediğine mebni müceddeden niza

mma rabt ve i lm ü haberi i 'ta olman şürfıt-ı cedideden 
oldığına b inaen hala Hassa su nazırı Meluned Emin Ağa 
tarafından vekil-i ınüsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc 
Meluned Arif Ağa iltimasıyla mahkeme-i mezbı1reden 
mürsel Katib es-Seyyid Metuned Abdülhal!m Efendi ve 

rah-ı abilerden Yenicami '  serbölüği İsma'il Ağa ve Aya
sofya serbölüği es-Seyyid İsa Ağa ve Suyolcı Memiş ha
l!feler ile zikri at! ma-i lezizün menba'ı olup Havass-ı 

refı'a kazasında Başhavz kurbında vakı '  D imitraki suyı ile 
Kırkkemerden gelen !ağına ınülhak bir masura ma-i leziz 

mahall-i mezbfıra menba' ve mecrası ma'mur olarak mev
cud ve el-yevm cari oldığını ümena-i mezbı1rdan tarz-ı 
ına'rı1f ve semt-i me'!Gfları üzre b i 'l-mu 'fiyene vezn ü keşf 
itdiklerini meclis-i şer 'a gelüp b i ' l-ittiH\k inha vü ihbar 

itdiklerinden sonra ma-i lez!z-i mezbı1rdan müfrez ı11Sf 
masura ma-i Iez'iz b in yüz doksan sekiz senesi Şev-
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val i ' l -mükerrem'inün onuncı güni tarihiyle müverraha 
medine-i mezhOre matıkeınesi sici l l-i nıahffızından ba fer
man-ı all ihrac olman b i r  kıt •a hüccet-i şer ' iyye derkena
rıyla hala hassa su nazırı defterinden nıuhrec b irbirine 
mutabık derkenariardan müsteban olmak vechi le b ir  ma
sura ma-i lczlz-i mezblırun nısf masuras ına tedavül- i  eyalif 
i l e  mal ik ve mutasarrıf olan Fatıma Hanım ibnet-i Nilfiz 
Feyzul l alı Efendi 'nü n nıalını iyye- i nıezhuredc S lileymaniy
ye kurbında Sarı Bayez'id mahallesinde kai n menzil i ne cari' 
oldığı mütehakkık aldıkdan sonra mlıım'i i leyha Fatıma 
Han ım tarafından ber veeh-i ati hey ' i  ikrara ve i ' ta-yı 
hüccete vek'il oldığı zat-ı mlıma i leyhayı :'iritan Memiş Ağa 
bin Abdullah ve Ahmed b in  Ali şehadetleriyle sabitü · ı -ve
kale vekil olan is ma 'll Ağa ibn-i Hüseyin meclis-i şer· -i 
l ıatfr-i lazınıü 't-tevkTrde işbu ba· isü · ı -vesfka Kaide('?) ağa
sı ei-Hacc Abdülkerinı Ağa bin Abdu l lah tarafından ber 
veeh- i ati tasdfka vekil - i  mürseU el- Hacc Mclımed Ar i f  
Ağa bin İbrahim mahzarında b i " l-vekale takrfr-i kcl ilm ve 
ıa ' hfr ani ' I -meram idüp müvekki lem ımlma i leyha Fatıma 
Hanım salifü 'z-zikr Çelebiağlı mahallesinde kain nısf 
masura ma- i lez'izün deninma cari oldığı menzi l in i  bundan 
akdcnı nıüvekki l - i mezbfı r Abdülkerim Ağa'ya bey · u tem
l fk idüp el-yevm dertınına cari ber veeh-i mutıarrer ınal ike 
ve mutasarrıfe oldığı nısf masura ma- i l ezfz-i mezhur 
yedi nde haki kalmış idi el -lıa letü hazilli yedi nde haki kalan 
nısf masura ma-i l ezfz-i mezblırı dahi ! ağın ü kanavat ü 
nıüseıınatından mikdar-ı ımı ·ayyen hissesine tebe · iyyctle 
mü vekkil- i  merkılın cl-Hicc Abdülkerlm Ağa'ya beyn
leri nde ma ' !Om semen-i medfO ' ve ınakhOza hey' u tenıllk 
ve layıkı üzre tı;;s llm eylcdiğimde ol dahi ber veeh-i mutıar
rer işti ra vü temel lük ve tesel i üm ve kabCıl itmeğİn tima 
ha "d derOn-ı menzi l- i  mezblıra dri nısf masura ma-i 

ıe�dz-i ınezhOrda müvckki lcnı mlıına i leyha Fatıma Ha
nını'un veehen mine· l -vücOlı ve sebehen nıi ne' l -eshah ala
ka ve medhali kalmayup nıi.ivekkil- i  nıczhOr ci -H acc Ah
dülkerim Ağa'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı sı rfı olmağla 
keyfe nıa yalıtar ımıtasarrıf olsun didükde gıbbe·t-tas
d'ikı · ş-şer"i mi vaka ' a  h i ' t-takb ketb olındı ti . l -yev
mi ' l -lıanı is ve' l -ışr'in nıi n  Z i . l -ka·deti ·ş-şer'ife sene isna ve 
sclasfn ve m ieteyn ve ci L 1 6  Eki nı I l\  1 7 1  

Şuhfıdü · ı-ıı a l :  
Mehmed Emin Ağa Nizır-ı rah-ı ab 
EI-Hil.cc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı dh-ı ab 
Es-Scyyid Mustafa Efendi Kat ih- i  ralı-ı ab 
isma'il Usta Hademe-i Ycnicfını i · 
Es-Seyyid isa serbölük-i Ayasofya. 

3 751112 Afahmud Paşa suyunun lwtmalaruulan olan 



iSTANBUL SU KÜLLİY krı 
yarım masura suyun mutasarr�fi Mlr Ali Efendi'nin, 
sözkonusu suyu Süleyman Efendi ile lıammma sattı
ğma dair. 

[Kenarnotu] Süleyman Efendi ve zevcesi 
Bayram Paşa'dan 

[Şerh) DerOn-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i lezlz 
kuzatdan Ömer Efendi 'ye ba hüccet bey' a lındığı işbu 
mahal le şerh v iri ldi . 

H 3 R sene 1 236 [8 Ocak 1 82 1 ]  

Daru ' 1 -hilafeti ' 1 -aliyye Kostantiniyyetü ' 1-matuniyyeye ve 
ımıhall-i saireye cereyan iden cemi' sulanın kuylıdatı Has
lar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i 

lezlze dair senedat-ı şer· iyye kanavar [ü ] müsennatımın 
ımıhafazasıyçün mahkeme-i mezblıreden gayrı mehakimde 
takrir ü tahrir al ınmak ba fennan-ı all m em nu' aldığı şü
rOt-ı kadimeden olup fıma ba'd ma-i leziz bey' u ş irası 
vukü ' ında mahkeme-i mezbOreden kati b ve ralı-ı abilerden 
ketbuda ve bölükbaş ı lardan mevslıku ' 1-kellm kimesneler 

su nazırı ma' rifetiyle re 's-i katmaya varup ba 'de' l-keşf 
ve' l-mu ' ayene nıevcOd olan ma-i leziz vezn ohnup ne mik
ctara baliğ aldığı ve mevcGd olan ma-i lezfzün mutasarrıf

ları tahkik al ınarak kanavatma tebe'iyyetle bey· u ş irası 
husGsınun tanzimine ba hatt-ı hümayün i rade-i şahfuıe 
ta ' al luk eylediğine binaen müceddeden nizama rabt ve i lm 
ü haberi i 'ta o l ınan şürüt-ı müstahsene-i ecdldeden ol
dığına ınebni hala Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i ınüsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc 

Mehmed Arif Ağa i ltimasıyla mahkeme-i mezbGreden 

mürsel Katib es-Seyyid Mustafa Edi'b Efendi ve ralı-ı 
abilerden Halil Ağa serbölük-i Laleli ve Abdi' Kalfa nam 
kimesneler ile zikri at] ma-i lezlzün menba' ı olup hali 
mal iki yedine şürfıt-ı kadimesi üzre medine-i nıezbOre 
malıkemesinden tahrlr ü temhir ve i 'ta al ınan bin iki yüz 
yiği rmi bir senesi Rebi' u  ' 1-evvel ' inün on sekizinci gü ni 
tarihiyle müverraha bir  kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsil u 
beyan al ındığı üzre Hanife bint-i Abdurralmıaı1 nam hatOn 

ınalımiyye-i mezblıre hısn-ı ebvabından Topkapusı ve 

Edirnekapusı beynlerinde Bayram Paşa bostfmı nam ınev
zı ·cta nüblı' ve mecrft ve kanavit ve lağınlar i le cem ' eyle
d iği bir buçuk masura ma-i lezlzi ol mevzı 'a karib Mah
mud Paşa-yı Veli suyı yolma bi izni ' l-mi.itevclli' ilhak u 
idrac itdirüp hakk-ı mecradan ma'ada mal ike aldığı b ir  
buçuk masura ma-i lezfzini el-Hacc Süleyman Efendi 'ye 

bey' ll temllk idüp ol dahi şi raen malik aldığı bir buçuk 
masura ma-i lezfz-i mezblırı zabt u tasamıf üzre iken 
vefat it1üp ma-i lezi'z-i mezblır eviadları Mehmed Efendi 

......... __ _ _ _ _ - - - -- ---. '7 � ··;-
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ve Yusuf Efendi ve Süleyman Efendi ve İbrahim Efendi ve 
Mehmed Es'ad Efendi ve Fatıma Hanım ve Cemile Ha
nım'a ba 'de ' l-mevrOs verese-i mezbOreden dahi irsen 
malik oldıkiarı bir buçuk masura ma-i lez1zün bi r  masura
sını merhume Yilide Sultan aliyyetü'ş-şan hazretlerinün 
kethudaları Yusuf Ağa hazretlerinün hazinedarları Abdur
rahim Ağa'ya bey' u temlik idüp ol dahi ş iraen malik ol
dukları bir masura ma-i lezlz-i mezkfırı maluniyye-i mez
burede Kemal Paşa mahallesinde menzili ne ba'de' t-ta 'yln 
ve'l-kra yedierinde baki kalan nısf masura ma- i lezfz dahi 
hacegan-ı Divan-ı hümayündan hala hassa mi 'marbaşıs ı  
Mi'r Ali' Efendi ibn-i Hafız  İbrahim Ağa'ya altı yüz guruş 
semen-i makbOza bey'  u temllk idüp ol dahi şiraen malik 
oldığı nısf masura ma-i lezfz-i mezbfırı mahmiyye-i mez
bfırede K ırkdört kapusı civarında fodula furun ı  nezdinde 
ana terazusınden ifraz ve mi.iceddeden ferş ol ınan kurşun 
borı ferşiyle mahall-i mezbfıra karlb Balahan Ağa mahal
lesinde sakin oldığı menziline ta'yin ve icra eylediği hüc
cet-i mezkOre mantfıkından müsteban olup ve ümena-i 
mezh0n1n dahi ma-i mezbunın ni.ibü ' eylediği mahall - i  
mezhOra varup hi ' l-ımı 'ayene keşf eylediklerinde el -haletü 
haziili bir buçuk 111(\SUra ma-i ]eziz mevcÜd ve cari o]dığını 
meclis-i şer'a gelüp ·-ala vukü ' ihi inha vü ihbar i rdi klerin
den sonra nısf masura ma-i lezlz-i mezbı1run ba hüccet 
maliki olan muma i leyh Mir All Efendi tarafından ber 
veeh-i atı bey ' [i ]  ikrara ve i 'ta-yı hüccete vekll oldığı 
es-Seyyid Halil Ağa bin es-Seyyid Hasan ve es-Seyyid 
Mustara Ağa bin es-Seyyid Mehmed şehadetleriyle sabit 
olan es-Seyyid İbrahim Ağa bin es-Seyyid Mehmed 
meclis-i şer' -i hatir-i lazımi.i ' t-tevkirde işbu kitab-ı sıh
hat-nisabun hafızları hacegan-ı Divan-ı hümayfından 
umdetü erbabi ' t-tahrlr ve' l-kalem zübdetü ashabi ' t-tastfr 
ve'r-rakam Süleyman Efendi bin Mustafa ile hallle-i muh
teremeleri Ayişe Hanım ibnet-i Abdullah taratlarından zik
ri ati husüslarını tascfık ve kablıle vekil-i mürselleri eı-mıcc 
Meluned E min Ağa bin Mustafa mahzarında bi ' l-vekale 
ikrar-ı tamm ve tukri'r-i kelam idüp müvekkilüm mGına 
ileyh Mi'r All Efendi ber mantfık-ı hüccet-i mezkGre mal ik 

oldığı nısf masura ma-i leziz derl'ınına cari old ığı vakf 
menzil- i  mezburı bundan akdemce müvekki lan-ı zevcan 
mfıma ileyhima Süleyman Efendi ve Ayişe Hanım'a beyn
lerinde ma '!Om seınen-i makbOz mukabelesinde ba re' y-i 
mütevelli ferağ ve kasr-ı yed idüp el-yevm derünına cari 
nısf masura ma-i lezlz yedinde baki kalmışidi el-haletü 
hazihi yedinde bakT kalan nısf masura ma-i lezfzi dahi 
!ağın ü kanavit ü müsennatından mikdar-ı ımı 'ayyen his
sesine tebe' iyyetle tarafeynden icab ve kabfıl i  havi şürfıt-ı 
müfside ve muvaza'adan arf bey'- i  bat-ı sahilı-i şer' i le  
müvekkiHin-ı zevcan muma i leyhima Süleyman Efendi ve 
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Ayişe Hanım'a beynlerinde ma' lı1m semen-i medffi ' ve 

ınakbı1za bey' u teınlfk ve layıkı üzre teslim eylediğinde 
anlar dahi her veeh-i ınuharrer iştira vii temellük ve tesel
lüm ve kabUl itmeleriyle fima ba'd müvekkilüm muma 

ileyh Mir Ali Efendi'nün ber mantilk-ı hüccet-i mezkiire 

malik aldığı nısf masura ma-i leziz-i mezkiirda veehen 
ınine'l-vücuh ve sebeben mine' I-esbab alaka ve medhali 

kalmayup müvekkilan-ı zevcan muma ileyhima Süleyman 
Efendi ve Ayişe Hanım'un iştirak-i seviyy üzre mülk-i 
müşteriları ve hakk-ı sarillleri almışdur didükde gıbbe't-tas
dikı 'ş-şer'i ma vaka'a bi ' t-taleb ketb alındı . 

Fl guıTe-i Z sene 1 232 [ 1 2  Ekim 1 8 1 7] 

Şuhüdü ' i-hal : 
Fahrü'l-eşbah Meluned Emin Nazır-ı rah-ı ab 
EI-Hacc Mehmed Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Mustafa Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Mustata Halife Çavfış-ı rah-ı ab 
ve gayruhum 

3 751211 Sadrazam Melımed Rauf Paşa 'mn, Malımud 
Paşa va�findan mutasarrıf olduğu yarım masura .ı•uyu, 
hareminde görevli üç kadına temlik ettiğine dair. 

[Kenarnotu] S adr-ı ali Meluned Rauf Paşa Bayram Pa
şa'dan 

Daru ' I-hiHifeti '1-aliyye Kostantiniyyetü' I-mahıniyyeye ve 

ımıhall-i sa!reye cereyan iden bi ' l -cümle sularun kuyiidatı 
Haslar mahkemesi siciliatında mastur u mukayyed olup 

ma-i Iezize dair senedat-ı şer' iyye kanavat [ii] müsen
natımın muhafazasıyçün mahkeme-i mezbureden gayrı 
mehakimde takrir ü tahrir ü temhir alınmak ba fennan-ı ali 
menmu' aldığı şiiriit-ı kadimeden olup fıma ba'd ma-i 
leziz bey' u şirası vukü' ında mahkeme-i mezbureden katih 

ve ı:ah-ı abilerden ketlmda ve bölükbaşılardan mevsıi

ku ' I-kellm kimesneler su nazırı ma'rifetiyle re's-i kat

mayaya·'-' varup ba'de'l-keşf ve ' l-mu 'ayene mevcıid ol an 

ma-i leziz vezn olınup ne mikdara baliğ aldığı mevcfıd 
olan ına-l lezizün mutasarrıfları tahkik u beyan alınarak 
kanavatma tebe' iyyetle bey' u şirası hususınun tanzimine 
ba hatt-ı hümayun irade-i şahane ta'alluk eylerliğine bi
naen müceddeden nizan1a rabt ve ilm ü haberi i 'ta alınan 
şiiriit-ı müstahsene-i cedideden oldığına binaen hala Hassa 
su nazırı t·ahrü ' I-eşbah Mehıned Emin Ağa tarafından 

.u katmaya 

89 

37512/Ja 



90 İSTANBUL ŞEidYYE SiCİLLERİIMA-i LEZİZ DEFTERLERi 

37512/lb vekfl-i ınüsecceli Kethuda-yı dilı-ı abi d-H acc Mehmed 
�·;tj".,� J'r.#� r,ı(;:�N'():t,.'):Jr.W,/�.-f;/'r��'.r.' Arif Ağa i lt imasıyla mahkeme-i mezhOreden mürsel Kati h i ·J�t'� �'fo�'-:J/��.;;_�,JA�.Jtlf>/��'lr;�· .... � .. �. es-Seyyid Mehmed Abdülhallm Efendi da 'lleri ve dlh-ı jJ�J-:�J_y..;�Y.;...�ty;;'..l;tr0�� .. J,'f?v� abll�rdeı� Lai_eli

_ 
c�a�ni '-! şen� 

-
�serbölüği� Halil ve �bdl 

(,u:;;�·,;!.;1h�;J�/JG,o�f./).'/,':)ı.;ı.f:�/,u_;.t,J kaHalar ıle zıkrı atı ma-ı lezızun menba ı olup Havass-ı ��J;;-; �./,) ,..Jı,:P:trlc)/,JJ/jt)-?-J:,; ;;_�� re� 'a  kazasında �n�hqliyye-i Istanbul hısn-� ebvabmdan 

(jJ · ,  ,J,�,r,((,.�ı��')i,�_,�,.;;,}l'�f,� E�ırne k�pus�ı-
ha�ıcınde

_ 
Ba):_ram 

_
Paşa �1aın nı ahallde ..f � vl . I,..(J •  ��, ' w� . '), !  � . ' 1 _, :,  Kasım Aga bagçesı dımegle arıf bagçe denmında mesleke _//.A-(J'!/.r:.-/J;'� · J: "-' J:j-.1{/•;.P_r : . .  ı vanıp nazar itdüklerinde asrında Ş ıkk-ı evvel defterdan _Y.· , . tJI ,ı.; , .�, . ;  � '  lA;;, .;;,t.�ı�.��!/. R � �  E .  . ' ' ' ./ '-"o� .IJI ' ( "':/ , ,,.� •_,- · · • • ecaı Mehmed lendı hayatınqa M ahmud Paşa-yı Yel ı .....;_.J;���'f ')_:,;!..:J.W!'l:-'/ ��.:-:� suyından )ağın [ü) kanavat-l menıllıkesine tebe · iyyetle ma

��/�-��'.-:; , .;,  .. �s--,: cJ/ı)'ı'�.?(�'/.� I i� old�ğı b ir  �masura m�-i le:1zden m��·ez olarak ınah-
, f f . � ı .:..:.!.;J '  ;�;of'/� mıyye-ı mezburede Şehzade camı ' -ı şerıtı kurbında Muh·; '.� J.,;;(ıA�J.· /#.1 -;-: • , 1:-.,1 ;  ·� Y, �  ı..�� tesib Karagöz mahallesi nde kai n  ma ' I O meti.i ' l -hudOd hir 1 J, .J. ı.,;,� .. r 'J.'/I,y/./IP� /r.� ' ı.- ·. b � b  ·ı ·  · - · · " · � 1 d· - ·  f' cv '!'-' " • c /; fı a menzı -ı sagırıne ta ·yın ve ıcra ey e ıgı nı s masura J:;�;�!J;&ıi�.,·/Jd-!W ;r '.l""'!:f.'�.J'ıt.::, ' ma-i lezlz nüblı' ve mecrası ma'mür olarak tamm ve kami l  ;. ' . .n 1 �  ;,,n_·'· � �P�� � ��v:. � •. ;,s , ..-- .,- - ..1 C'' - ve revane mahallinde mevcüd oldığı bi ' l-mu'ayene ha ' de' l-keşf 

�/;':.fJ,j��� r..�-tr. '- "/_ı.:�..:...? ��� meclis-i şer'a gelüp her biri bi ' l-i tt i fak ihbar i tdi.iklcri nden 
.;j_;ı ,:...:; .;,:., ı;J1,",f ( J� '�;.,)�,._,-J'::'J__;..Jeı. sonra hala revnak efza-yı makam vala-yı vezaret-i uzma 

, · . · ı ·;ı ... · · · , � -1. , ,  . .  , ._;, _ı; ,; · � � ve mesned-ara-yı enke-i u lya-yı sadarct-i kühra ulya-yı WıJ .,�J � .J  r -"""'.l ltl'� ;--_...J '-',...... T' • . . . . : ı.  ' . ı; 11� .:... saltanat sahib-i devlet naşir-i alıkam-ı şerı·at nazır-ı er-
• ; ')'5rrl.:..;s'ı/.;PJ' .,_.,/.1;�./")-;r · · 

• · · . _; · · ,� ·  , ... � kan-ı sa'adet vczlr-i a ' zaın-ı mu'azzanı-ı zlşan müşlr-i 
.1 �J't/u� !/fi',.JJ.'r<.'.� '�� � .... ,ı....,, �Y. ·�� .1 f, c � efhaın emced-i alişan ba'ise-i eınniyyet pa-i(?) sebeh-i ,j)� .:..:.�J.•..Jr J/� � -; " . .-1>f.? � --::;, '/&'" Y._ '/e" ,_,.'  

• ;· . t,.; , /.' refah-ı i bad ekser adi ü dad ve k imya-yı rüşd ü sedad · LJ' . 4''. J ���·-• .ı' )'7.-,>�'.;:.P� i �;/_. :.1..; -:"'/·' .r � ,J .Jf · ,_ ayn-i merahim mahz-ı mekarinı makalld-i u mur-ı mühinı-/ı'.r�l· ,iJ,./ ı;,;.:; �--;.,J.ip:-/:.:Yh./ 1!:� nıati ' l -mechOr memdOhu ' I-fa 'al  mahmOdu ' l-hassaı sadr-ı . :,; ' . . . . . . . l !1/ı... ;;�i �h#{ -:-l�1'-'Z,!l'J �;.�:� �----�", 
�v� � ı!P -:;:- ' , �.r. e,.;,'.:.�,� �tf)J.?/;.J ekrem sahib-i kemal bedr-i ctham iskender-i ikhal-i 

d ürendiş avakıb-ı beyne(?) gayretkeş din-i devlet-i mu · ay
yen hükkam-ı şerl'at devletlü sa'adetlü atlıfetl tı Mehmed 
Raüf Paşa yesserallahu ma yürld ve ma yeşa hazretlerinün 
harem-i şerif-i all kadrierine mensOhc-i müte ·all ikatların
dan olan u mdetü ' l-muhadderat zühdetü ' l-mu vakkı rat if
fetlü ismetlü nezahetlü Gamzesaz bi nt-i Abdullah ve 
Mümtaz bi nt-i Ahdurrezzak ve R afet bi nt-i Abdul lah nam 
kadınlar taraflarından ber veeh-i ati husus-ı meyme
net-mahsüslarını ikrara vekil ieri olan Mehmed Arif Ağa 
bin İbrahim nam kimesne mecl is-i şer' -i hatir-i Iazım
ü ' t-tevkTrde ikrar-ı sahlh-i şer'! ve i 't iraf-ı sanh-i mer'l 
idüp ınü vekkilelerüm muma i leyhimün yedleri ııtie olup bin 
yüz doksan beş senesi Z i ' l -hicceti ' ş-şerlfe'nün dördü nci 
güni tarihiyle mü verraha medine-i mezkOre mahkemesi 
sici l iat-ı malınızasından ve hassa su nazırı defterinden ba 
fennan-ı all ihrac ve teınhlr ol ınup ba'dehu su ıüzırı ve
sair lazımü' l-huzür olanlardan tanzimine mübaderet olına 
diyü bu abd-i da 'ilerine bittiben balası buyurıldı-i allleriyle 
ımısavver bir kıt'a  lıüccet-i mübaya'a dcrkenarında tasrlh 
u beyan olmdığı üzre mlınıa i leyh Recai Mehmed Efendi 
salifü ' z-zikr malik oldığı nısf masura ma-i lezlz-i mezblırı 
hayatında mahalle-i mezbÖrede kai n  menzil-i sağirine 
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ha 'de't-ta 'yin ve'l-icra vefat idüp ma-i lczfz-i mezbOr de
run-ı derkenarda mezkur verescsine ba'de' l -mcvrOs ve
rese-i mezburun  dahi nısf masura ma-i lezfz-i mezblırı 
tarih-i merkümda menzil-i sağir-i mczhura hi ' l -icareteyn 
ımıtasarrıfe olan Fatıma bint-i ei-Hacc Osman nam hatOna 
hey' u teınllk idüp ba'dehu nısf masu ra ma-i lezlz-i 
ınezbur derunına cari aldığı ınenzil-i sağir-i ınezbur i le 
ına'an bey· u ş ira ve ferağ u intikal alınarak tedavül - i  e
yadl ile humlan akdem müvekkilelerüm munıa i leyhi mün 
nıevlaları ve evl iyaü ' l-ni ·amları olan müşanın i leyh sadr-ı 
a 'zam ve hedr-i elham efendileri ınüz hazretlcrinün mülkle
rine dahil ve hakk-ı tasarnıflarına vas ı l oldukdan sonra 
ınüşanın i leyh efendimüz hazretleri dahi sal ifü ' 1 -heyan 
nısf masura ma-i l ezfz-i mezbfırı lağm ü kanavat ü 
ınüsennatından mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe ' iyyetle 
el-yevm denınına cari aldığı menzil-i nıezkur i le ma'an 
müvekki lelerüm nıuına i leyhimün Gaınzeşaz'" ve Mümtaz 
ve Rafet nam kadınlara veeh-i şer'i üzre bi ' l -nıuvahehe 
temlik ü inayet ü ihsan buyunıp şünlt-ı nıer· iyyesi üzrc 
senedinlin tanzim ve i ' tasına fennan-ı alilerini'ın sudfırına 
hi naen nıüvekkilelerüm muma i leyllimü n  veeh-i mcşrlıh 
üz re nı sf masura ma-i lezfz-i mezbGra hi ' 1 -işt i ra
kı · s-seviyy malike ve mutasarrıfe olduklarını müş ' i r  yed
Ierine bir kıt 'a hüccet-i şer ' iyye tahrir ve i · ta al ınmak nıat
lfıblarıdur diyi.i ibraz eyledi ği derkenara nazar ve kıra 'at 
olındıkda mazmlını min kül l i ' l-vücuh takrlr-i meş rlıh ına 
mutabık ve nefsü ' 1 -emre muvafık bu l ındığından ma 'ada 
husus-ı mezbfının clı l -i h ibresi olup hazı rtın olan erbab-ı 
miyalı dahi husus-ı mezburun hakikat-ı hali ımıkırr vekil- i 
ınezhOrun min külli ' 1-vücuh takrlr-i meşnıhı üz re aldığını 
her hiri hi ' l -i ttifak ve' l-ittihad ihbar itmeleriyle h ıfzcn 
li ' I I ]-ınakalihim işbu veslka-i enlka keth ü im la  ve l i  
ecl i ' s-sened müvekkilat-ı mfınıa i leyhim Gamzcsaz ve 
Mümtaz ve Rafet nam kadınlar yedierine istilıkamı havl 
def' ve i 'ta al ınd ı .  

H 5 Z sene 1 23 2  L 1 6  Ekim Uil 7 ]  

Şuhudü · ı-ııaı : 
Fahrü ' l-eşbah Mehmcd Emin Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
El-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-y ı dilı-ı ab 
Es-Seyyid Mustafa Efendi Katih-i ralı-ı ab 
Halil Ağa Serbölük-i Lalel i 
Çfıkadar Kahvee i Me lım ed Ağa B ali( '') Efendi . 

3 751311 Sıhgatullalı Ağa 'dan intikal eden Süleymaniye 
.ı;uyunu/1 katmalarmdan Kethuda Alımed Ağa vttVina 
ait yarım ma.ı;ura suyun, kızı tarc�findan Darüssaade 

·'4 gam7..esaz 

l) J  

3 75121/c 

j);' ( / _?r,;_,.J Lt. o � w  .:-1 � ./ -'��..1-' �./, � 
;-?�r�l7;;�:,;;'�(,j�����/_;;�f j �� ��a'-"r"� ' 

->�'.: ı.'" 'li ', :2��2J;..; ;;/ (/ ? --'�;,�;..: �/� :,.. 
, ,  . 

' . /. , '/ ' ' . .  , · { ;.. ,/ J  -;/_,.1.� ,/;; /.} /.f'r' /!/ "·'-' .: / 7/) /�-----:. .... .. 
"":Jf'J�(/;./ /: �>.�..-::r�;; (.,.;�f.�.._J __ ;, -'-. :_... 
_;_,� ':Jk• t:';;. Gf :(sz,�'_:_;..�·ıj.,ı;,� �- � >' �  
.1 .J?J)j.J_:/J� ;,·"' J ,  /� :,.-� ;..;i ,n�(,:-:--- .� � • ' ' • 1 .. ' . 1 : :: /. ı 1� r ·  :r :-/1 ı t ı ı,; � ; J.:�'Jl;.. · '"' t.?� /J t:. � l"':. r ,_.. . ' . ) (./J �J,� 1  .�-·JI ,� � ı . .  :.J! . V,y)v_y:ky' • .rJ/)ir ;,_,{ ,�,..-,.,.. / �  J ip . - - c. · . ' 
. ·� 1 • •  ,- ,b , ·;;;d,;; 1:> ��.:});;�.)�;...> '/ 1 

I L  . ./'?/.,;-7/, J , :;" .....- 1 - . 
);.�;j�:,il.,- ,..,_;..4.-��r.;ıv .,;_y.;.��;..;t dJ 

}//.Jh��/)lj'���� ;..;...;_;_: ı,�_;;l�;,lj) _:; · ,  :, . ·. � -"�i.,,cJ,_JJ)I..rt;;,./�u�ıJ-.JI :,;-:ı/..I/VJ"�/ '-- • _,1...;..;-v� f..� • .. 
...... -i • .  1 .:.... W..�:.,t.J r-tY� ,41_;� ',.) ?-' �:.:.;: --.J r- .__...- ..? _  ,., • .  / .. , -2·:.,;_:ç;ı�; ı.;,��'"//:;·��;�'ırb�! 

� -'J::,; :.:._·;.;ı..�,., 'v�./ Jl Z"'/ r:� :lf!ıP(.J l'J" . t;-
r-1!; .:.'! � � :;; -: ;. ): ;: ):11;, p .1 j/(, / � 1 :/'t;.:.,�� 

.)i_F :)/,?;_!Pulf, )J� ı; 1� 1 /)-f / fi;;_,J..'ı.J,t,'_,-:'_;f 
.:._;�;;��:.. (/!l';.�(j�;..,�-:)i��Jjf.f.J� 

• - . , _ / ......;. ·, �.. , . /  • .:l b� �  e \,..__.. L,,; If(/_,1 /'�'-'--;".)-' f.' •r.;� _./.>;:/IF� , ;. ); .. ',:,J'}t:� :/./.!;'� J!J?J /.,�:b ... �.J�(/.1 
(v'�U.:,f�'1 �;ijl}ı, .;�YY.-;'ıt!/�:,.,�;:.�_,� 

_ , �, "ıv/t/'rlf'- LUr_;/'k. 'J_,iJ.. '_, ��� �J�I 
� �� J  ( - - ;

-
•• �//•'� '  .. ��_,ı..J{j?,(}��,:,.j �;,-� : 

_ __,.. ______ _ 
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375/3/la ağası katfbi Alımed Efendi�ve satıldığma dair. 

[Kenarnotu] Yazıcı es-Seyyid Ahmed Efendi'nün 
Kara Ahmedli 

Daru ' 1-hilafeti ' 1-aliyye Kostantiniyyetü' 1-mahmiyyeye ve 

mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sulanın kuyfıdatı 
Haslar mahkemesi sicil latmda mastur u mukayyed olup 

-:,1 � • • . , .  . . ma-i lezfze dair senedat-ı şer' iyye kanavat [ü] müsenna-
. • J �  · V.-/�� /.#�/_.;, t ..r6"" �  �.,'�/fl tınun muhafazasıyçün mahkeme-i mezbGreden gayrı me-f ��:;��,ı ��.ı: Ir' �� :: :..>'/ ;._.; ;.,-u:,....-� hakimde takrir ü tahrir ü temhir olıımlak ba fern�an-ı all 
("�""':"'� • � i.)).l tr! /!, ',} '..;_:, f....�� t_ ı;.. '.1:- menmfı' oldığı şürfıt-ı kadimeden olup fıma ba'd Astane-i 
�� ,. ·;_.. ., t  :..J. ı � ,;  j �.&. .:., " ;-�� _;.ı_. )w aliyye ve EyyOb ve Galata ve Üsküdar ve Beşiktaş ve Bo

f. �,;t..,.ı.1 •  ,:·· { .:  ,; 1 •J _· -�· �,tr'� , ğaziçi ve mahall-i sairede vakf ve mülk nasun ınutasarrıf :.ı .J  · - - .r--' " "" / ?.J " �  · Id � k d ·b �  d. .  1 k. 1 h , • • "1 • • , • • ,, _ 
• · , • o ıgı su aç masura an ı aret ur ve e -yevm ı m er u -;,..;;. 1 �,.; • I.J. 1� / ,_,po . � . _s--: • .1 1 � � . J( 1 • � �:'· { / �_.,,. dekrindedür su nazırı bundan böyle taharri ve tecessüs ve . �-JJ/ . •  � ($. 1 • !..L. '/,' J. 1•Y;:�,'J.. .. ·,Y.;'I-: ._ .. '}; ' ,V� ;.,-J"..-I b -' 1.- Eyyfıb mahkemesi :icillat�na v:_ 

kendi deft�ri;1e ve asha�ı /�'.-.! -:-ıl h4/�7r�.' t. -'/ 1.&_/�LIJ yedınde olan senedata bıla nıza· yolıyla muraca·at ı le  za�tJ::'...;-'';/.(./�.r'� l_, ı; 1�.,h:-,. ,;, �  ,;.,)- '• � ,  hire ihrac idüp munakkah ve munazzam müfredat defteri ni --"), ıJ-::/J.-;J ı. ;y ./.)'��,_ !..- i/(}. :,.,;J:,!J .!u' B ab-ı aliye takdim eylemek üzre tanzim i husGsına ba 
'L • · : 1 • • • - . • _ .  • - • � 1 hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrOn irade-i şahane ta'alluk 
• "'�.ft:rJ..J' V: �' ;/� ıJ"'J'.,/� �-:�/ .1'� eylediğine binaen müceddeden nizama rabt ve ilm ü haberi ;/ı)��ı,�yf.!-'l_�»d:..J'V,���=-: i '�a olman şürfıt-ı ce?ided:n oldığına mebni ?a!a Hassa s� 

� . . . . /, !J , � ,JJ{, ;./, !J f /�� 1 nazırı Mehmed Emın Aga tarafından �ekıl-ı museccelı ".?.f7�':'J"'.I · • �.1-"'! . ; // u . f . , (. Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Mehmed Arif Ağa iltima--r-:��A'f!'l.u-::-.o/-'t!iJ:.. '-:. '"'' ("(�� �  sıyla mahkeme-i mezbOreden mürsel Katib Ahmed Efendi 

�.)pi.ı, �1J..y.(;.;�"'l-"-.J�J.'cl'_,., � ve rah-ı abilerden Süleymaniyye serbölüği Hasan Ağa ve 

j�A'/�-���"J::'!;t.� J.,,/tf1.J!.):,/J·1;,��{._, Ayasofya serböli.iği es-Seyyid İsa Ağa ve Rah-ı abi 
es-Seyyid Osman nam rah-ı abiler ile zikri ati ma-i lezfzün jff';J1,;,.;1, lf 1)1_r.i:')�J:';,J.:_ .;JL./-"'�:1' ınenba'ı  olup Havass-ı refı'aya ınuzafe Terkos nahiyesine 

J: ;JIA.�I.J"':� ;;.� /./�)/1/_,�;,J;.i�..V tab i '  Kara Ahmedli karyesi ve Çınarlı çeşme beynlerinde 

d���ı'/,ıNJfly•P,%.,/;f,.v:., I:.?�J:_;, kimesnenün mülk ve harimi olmayan nıevzı ' -i halfde as

; ; • ,1,.._- � . • "  J /, /, , / ;JI , • •.} ;,.-�v; • rında Sadr-ı a'zam kethudası Alm1ed Ağa kendi malıyla 
&?u�, 11'./,I�/"'Ji -") ,r.Y. J �,_, • • hafr itdürdiği abar-ı müteferrikadan hasıl ve tahte' l-arz �" ·� •1 �··�. · '  ����ı,-tı, �l,/;.;'.;,��. ':' Jag�m ü kanavat ile cem' u tahsil itdürdig>i SUi_ runı ol "� /J ·' . �  ./. • c. .  :,.ı� .:I;�;,� J�. �f)t1 i1 ; t-(A./)1t.Jt/:.1� � mevzı 'a karib cennet-mekan tirdevs-aşiyan merhüm ve 

ınağfiret-nişan Sultan Süleyman Han hazretlerinün suyı 
. yolına izn-i mütewelliyle ilhak u idrac itdürdükden sonra 

hakk-ı ınecradan baki altı masura ma-i lezfz-i mezbürı 
ınahmiyye-i mezbOreye dahil oldukda Cezerf Kasım Paşa 
mahallesinde menzil ine ta 'yin ve i cra i tdürdükden sonra 

ınenzil-i ınezbür ile ma-i lezfz-i ınezbürı vakfıyyet üzre 
kendi vakfına ba'de' J-i lhak süknasını eviadına ve eviad-ı 
eviadına şart ve ta'yin eylediği menzil-i mezkOr nıuhterik 

oldukda vakfınun bi ' l-meşrfıta ınütevellisi es-Seyyid Ha

san Efendi sair eviad-ı vakıf ile ma'an ma-i lezfz-i mez

bfının üç masurasını nefan I i ' l -vakf tal ibine lcara kıbel-i 
şer'den me'zfın olduklarına binaen ma-i mezbGnın nısf 
masurasını bi ' l-icareteyn ımıtasarrıfı izn [ü] icazetiyle 
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mahall-i  münasibden erbab-ı ıniyah ma 'rifetiyle b a  'de' l-if

raz mahıniyye-i mezburede Cığalzade saray[ı] karşusında 
menzil-i kebire ta'yin ve icra a lınan ıusf masura ma-i lezfz 

mahallinde el-yevm mevcud ve cari a ldığını bi ' I-mu ' ayene 

ba 'de' l -keşf ıneclis-i şer'a  gelüp her b iri ala vuku' ihi inha 
vü ihbar itdüklerinden soma menzil-i mezblır i le derunına 
cari msf masura ma-i lezfz-i mezbur ferağ u intikal 
al ınarak tedaviil-i eyactf ile bin iki yüz otuz bir senesi 

Rebl'u ' l-ahir'ün on beşinci güni tir'ihiyle müverrah bir 
k ıt 'a istihbar hücceti mantukmca es-Seyyid el-Hacc 
Sıbgatul lah Ağa ibn-i es-Seyyid el-Hacc Alf menzil-i 

merküm ile derfınma cari msf masura ma-i lezfze bi ' l -ica

reteyn mutasarrıf iken vefat idüp menzil-i mezkı1r ile 

derünına cari msf masura ma-i lezfz-i mezkı1r sulbiyye 

kebire kerimesi Şerite Feride Hanım'a adiyyen intikal eyle
diği bi ' l-ihbar lede 'ş-şer' i ' I-enver zahir ü mütehakkık  
oldukdan sonra müma i leyha Şerife Feride Hanım tarafın
dan ber veeh-i ati takrire vekil a ldığı zatı müına i leyhayı 
arif'an Halll Efendi bin Abdülkerfm ve Teberdar es-Seyyid 

el-Hacc Mehmed Ağa bin es-Seyyid Mustafa şehadet
leriyle sabit olan Abdülkerfm Efendi ibn-i el-Hacc Abdul

lah mecl is-i şer' -i hatfr-i Iazınıü ' t-tevkirde işbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun hafızı umdetü erbabi ' t-tahrfr ve'l-kalem 

zübdetü ashabi ' t-tastlr ve'r-rakam hala Katib-i ağa-yı 
Daru' s-sa'adeti 'ş-şerife olan es-Seyyid Ahmed Efendi bin 
es-Seyyid Mehnıed tarafmdan ber veeh-i atf husus-ı mey
menet-mahsüslarını tasdik ve kabüle vekil-i mürselleri olan 
Mehmed Şakir Efendi bin Abdullah malız.:mnda bi ' l-vekale 
ikrar-ı sahib-i şer'i ve i '  tiraf-ı sarih-i mer 'f idüp müvck

kilem müma i leyha Şerife Feride Hanım ber veeh-i muhar
rer babasından müntak ı l  ol ınak üzre b i ' l-icareteyn muta

sarrıfe a ldığı menzil-i mahdud-ı mezkürı bundan akdeınce 
beynlerinde ma 'lO m bedel-i makbuz ınuk.:'ibelesinde mü
vekkil-i ınılma i leyh es-Seyyid Aluned Efendi'ye ferağ-ı 
nm 'teber-i kat ' iyle ba re' y-i ınütevelli ferağ ve kasr-ı yed 
idüp el-yevm derunına cari nısf masura ma-i lezfz havza-i 
tasarnıfında kalmışidi el-haJetü hazihi yedinde bakf kalan 
msf masura ma-i lezfz-i mezkurı dahi kezalik beynlerinde 
ma 'lOm bedel-i makbuz mukabelesinde ba re'y-i mütevelll 

müvekkil-i muma ileyh es-Seyyid Aluned Efendi'ye ferağ 
ve kasr-ı yed itıneğle ma-i lezfze dair ba hatt-ı hüınayfın 
nizam-ı cedide-i nıuhassenenün şürlıt-ı mer' iyyesi üzre 

375/3/lb 

;, �� 1�1 \�l�:j l) v  (J� /'?' � LJı;/.; f'_,()� �/ 1:..: 

$/}l�j�j '�J� i�}.;/;-_flj;;,!JJ-"f ı� ı�/1 

',lıJ.1� vi�J..! I)�U0Ji3_,.!J}V.,...�;; ... �� 
v;(/r.,,_1/r/r»�-;J/.. �f_. f !',; ';.; '�;/{''?/ ;; t  

J?.ı,;.. :ı:/ v,/� �;J Jr/�}F:f_./ � i /./�,�;� 
j.I,J-, ı; )?.cl-:' y;' ; �/. ?"' ;,�0.1�� � / 
f';J�/) � �?.--t·-' 'Y�;!_J t�'{/rfr 
.f,; ,j?.).; }..ı ' ,..� '--�-� � ;.../.)!,!_'-;�.-: '�/ ... . 

��;�,; i."'�i..�IJ;J �c/"!' .)f'")t/l ,�ı.-· 
,)_};.r jl.r:J; .... I � �;_;,;;:r;, /;;J..; /fr.... v,;..;. .:i.;.f .;� {���:.- [j J,7'v1' '� �;; ı. ıi;�;·J i� 1,-./ ;;ı !,.i'..:' l.r. . cr: • / - - : - • 1 . (, '  J. 1 ...... ,..� �:�-!; ,v;r(...ı-})':'/./ Jv�· .)U/./'< �� • •  

1;;'1!'-' q,ı � 1 �r: �-;_;'A 1� 'o/"/-"�.;; ;r-;! 
--: �JI -d, ıi_,�r.,.-.: .J-�0) )ı 1 Y/"':'/,4�:/�i 
?-Jfp,;fi.J?/i.JJ � ;jp�-1-f��) o �  
1-i';? �;rf� if' ... �·, ; c;,�;-�i:;�}t? : ' 

;.tf.l);;��_:;,_.� !.f' .{Y.r ��ti'�:!�P} /1� /)), 1 ıJ.ı. i ı;.� 
kıbel-i şer'den istihkaını havi bir kıt'a hüccet tahrir ve ---------:-,�-r-;I'J-:T·,r;·· :--------/JI) '""'.- ihf.:F/'� 
müvekkil-i muma ileyh es-Seyyid Ahmed Efendi'nün ye-

dine i 'ta ol ı ıunak matlübıdur didükde husfıs-ı mezbunm 
ehl-i hibresi olup hazırun olan erbab-ı miyah dahi mukırr 
vekı1-i mezbı1run bi ' l -cümle takrfr-i ıneşruhı vakı 'a muta-
bık ve nefsü'I-emre muvafık oldığmı bi ' l -ittifak ihbar it-

meleriyle hıfzen l i '  [ 1 ] -ınakalihim işbu vesika-i enfka is-
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t i lı.ldmen ketb ü imla ve müvckkil-i mOnıa ileytı es-Seyyid 
Atımed Efendi'nün yedine li edi ' s-seneti def' ve i ' ta olınd ı .  

Fl  25 Z sene I 232 [5 Kasım I 8 I 7 ]  
Şuhlıdif l-lıai : 
Nazır ketlmda ve katib ve dert'ın 

37514/la 
. . _ . . 3 751411 Me/ike Hanı m  tan�findan Sefer/i ketlıuda.w �.)_,.:.��i�' �f. t�_J�J.J_;nj'��� �� �.J Alımed Ağa :va satılan Süleymaniye suyunun katmala-

�y;'ı.ı)_;J�-:.;I·'� .. ,�� .;:u!(")'?t.A.� mu/an olan hir masura suyun, sonradan Yu.w�( Rtza 

)J/t?J �i(,; � (j1 1 ��J/ fı/';/ -1.i":'::/jl�/ ı.;i_;�-aJ/ Bey ile lumımmm tasarrı�fima geçtiğine dair. 

;;J:I) ')r ��� -;'/_�1,..f": �  ı:r� �-:-:.1�1d>;j,_,) :;r». 1ı;lf. �.ı.;,r J��;�;L�'j;_.,;;.,11J�_,J"J"f:�'(;--:� · [Kenarnntu] Seferli kethudası Ahmed Ağa 

v--!_:/ l r:�?;'/;;�·�:', ,�) vl!(�i,/;;/�� C ebeci 

; /� J,'�""fJ.II'" '":�/ ;f, :...tı;r//�/.fJ -:-: lj / f' f-:--�;� �/jl���!--,ı:� t:�·� 
")1('-� .!-:>� �r:J:!"'�'*'r?"�rl"-;�-:.: 
� ';)7 tl�/,. ıJi; ı� 5t:: ;/:r.'�� '1:..:; ".� 1 
._.; , 1 /i�'rı,;ıt.v G.i-:' �JJ'tiu-:-'?Ju.?i w� ı 

� "./�,/ !' . . / //1. 1 • '-'- (;/ �,�;};'{; ';,; �t/zti'J.�'y ,;JY.'r.-'t�.J' · 

JŞerhJ SOret-i alfde mezkOr hir masura ma-i lezfz lıa
cegandan Yusuf Rıza bin Abdul lah ile zevcesi Zübeyde 
bint-i Mfr-i alem ei-Hacc Mustafa nam zevcan("') hi ' l -i şt i
rak malik olduklarını  müş • i r  yedierine hüccet i 'ta ve bu 
sOret-i kayd tehl ve battala hıfz olmmak iktizi eylediği 
şerh olındı . 

Fl 2 I Z sene I 239 [ 1 7  Ağustos I 824] 

Dar u ' 1-lıiHlfeti ' I-al iyye Kostant iniyyetü ' 1 - matı ıniyyeye ve 
malıall-i saireyc cereyan iden hi ' l -cümle sulanın kuylıdatı 
Hislar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup 
ma-i Iezlze dair senedat-ı şer· iyye mahkeme-i ınezhuredcn 
gayrı mehakimde takrlr ü tahrlr olmmak bi ferman-ı ili 
memnü· oldığı şürüt-ı kadinıeden olup tima ba·d Astane-i 
aliyye ve EyyOb ve Galata ve Üsküdar ve Beşik-taş ve 
Boğaziçi ve malıal l- i  saircde vakf ve mülk nasun mutasar
rıf oldığı su kaç masuradan ibaretdür ve el-yevm kimler 
uhdelerindedür su nazırı bundan böyle tahatTI ve tecessüs 
ve Eyylıb mahkemesi sicil latına ve kendi defterine ve 
ashabı yedinde olan senedata bi Ji niza· yolıyla müraca'at 
ile zahir[e] ilırac idüp munakkalı ve munazzaın ınüfredat 
defterini Bab-ı aliye takdim eylemek üzre tanzinıi huslısına 
hii hatt-ı hümayün-ı şevket-makrün irade-i şahane ta'al luk 
eylerliğine binaen müceddedcn nizama rabt ve i lm ü haberi 
i 'ta ol ınan şürut-ı ecdldeden oldığına mebnl hala Hassa su 
nazırı Meluned Emin Ağa tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hicc Mehnıed Arif Ağa iltinıa
sıyla med'ine-i Eyyub mahkemesinden mürsel Kat ih Ah
med Efendi ve ratı-ı abilerden Sü leymaniyye serbölüği 
Hasan Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid isa Ağa v e  
Rah-ı abi es-Seyyid Osman Ağa nam kimesnder ile zikri 
at] ma-i Iezfzün menba' ı olup Havass-ı refı·a kazasına 
tab i '  suyolı kuralarından Cebeci karyesi sınurında Ağa de
resi nam nıevzı 'da Hüseyin Ağa bin Hasan kendi nıalıyla 
hafr-ı abar ve taht e.  I-arz lağm ü kanavat i lc cem ' u tatısli 
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id üp ol mevzı 'a karlb merhlım ve mağfıret-nişan Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün cami ' -i şerlfı şadırvanına cari 
su yı yol ına bi izni ' 1-ınütevel l l  il hak u idrtic itdürdiği bir 
buçuk masura ma-i lezlzün nısf masurası kanOn-ı şehin
şahl üzre hakk-ı mecra alıkomlup ma'ada bir masura ma-i 
Iezlzini Astane-i aliyyede Sarıgez ıüm mahallde Çıkrıkcı 
Keınaı mahallesinde sakin oldığı menzil ine ta'yln ve icri 
itdürdiği bir masura ma-i lezlz Hlmın ve kamil ve revane 
menba' ında mevcüd ve kanavatı ma'mür oldığını ümena-i 
mezhOrOn mahallinde hi' I -nıu ' ayene ha'de'I-keşf meclis-i 
şer'a gelüp ala vukü 'ihi inha vü ihbar itdüklcrinden sonra 
menzil-i mezkfır ile derfınına cari bir masura ma- i lez)z-i 
mezbür bey' u şira olmarak tedavül-i eyadl ile Şerife Me
Ilke Hamm ibnet-i Selanikli es-Seyyid Mustata Paşa'nun 
bin iki yüz yiğirmi b ir  senesi Cemaziye ' l-ahire'nün on se
kizinci güni tarihiyle müverrah bir kıt 'a sicil iden muhrec 
hüccet-i şer' iyye mantlıkınca şi raen mülkine dahil  ve 
hakk-ı tasarnıfına vası l  oldığı ba fennan-ı all meınhlıren 
ihrac ol ınan derkenar-ı mezklırdan müstehan oldukdan 
sonra mlıma ileyha Şerlfe Mellke Hanım'un tarafından ber 
veeh-i ati beii ikrara ve i 'ta-yı h üceete vekil o ldığı zat-ı 
ınlıma ile�'hayı b i ' J -nıa' rifet i ' ş-şer' iyye aritan olan Hasan 
Ağa bin Hüseyin ve es-Seyyid Osman Beşe bin es-Seyyid 
Ömer şehadetleriyle sabit olan Abdülkadir Ağa bin Bektaş 
meclis-i şer' -i hatır-i I azı mü 't-tevkTrde işbu kitab-ı sıh
hat-nisabun hifızı ımıkaddenıa Enderün-ı hümayünda 
seterli kethudası olup nan-ı padişahl ile bekam buyurı lan 
sa'adetlü Ahmed Ağa ibn-i Abdullah tarafından ber veeh-i 
ati husus-ı mevmenet-mahslıslarım tasdik ve kabüle vekil-i 
şer'lsi olan Mehmed Arif Ağa ibn-i İbrahim mahzarında 
bi ' I-vekfıle takrlr-i kelam ve ta 'blr ani ' I -meram idüp mü
vekki lenı nıfınıa ilevha Şerlfe Mellke Hanını ber veeh-i 
ınuharrer malike oldığı menzil-i mezkürını müma ileyh 
Ahmed Ağa'ya semen-i ma ' lu  m ve makbOza hey' u temllk 
ve tesilm idüp el-yevm derünına cari bir masura ma-i 
Iezlz-i mezbı1r mülkinde bakT kalmışidi el-hfıletü hazihi 
yedinde MkT kalan bir masura ma- i Iezlz-i mezbürı dahi 
lağm ü kanavat ü nıüsennatından mikdar-ı ımı 'ayyen his
sesine tebe' iyyet ile tarateynden Icab ve kablıl i  havl şürüt-ı 
müfsidc ve muvaza 'adan ari hey'-i hat-ı sahlh-i şer'! i le 
erbab-ı nıiyahun inzimam-ı re�yleriyle beynlerinde nıa' lüm 
semen-i medfı1 ' ve makhOza müvekkil-i mO ma ileyh Ah
med Ağa'ya bey' u temlik ve layıkı üzre teslim eylediğinde 
ol dahi her veeh-i muharrer iştira vü temellük ve kabül 
itmeğİn tima ba'd denin-ı menzi l-i mezbOra cari bir ına
sura ma-i lezlz-i ınezbOrda ınüvekkilem mOma ileytıa 
Şe rife Mellke Hanım'un veehen mine ' J-vücOh sebeben mi
ne' I -esbab alaka ve medhali kalmayup ınüvekkilüm ınOma 
i leyh Ahmed Ağa'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı saribi ol-

l)j 



96 İSTANBUL ŞER ' İYYE SiCiLLERİ/MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

mışdur keyfe ma yeşa ve has be ma yahtar mutasarrıf olup 
safa-yı hatır ile şürb ü ist i 'mal buyursınlar didükde gıb
be' t-tasdlkı 'ş-şer'l ma vaka'a b i't- taleb ketb ü imHi ve li 
ec l i ' s-sened m uma i !ey h Aluned Ağa'nun yedi ne def ve 
i 'ta o l ındı . 

Fl 25 Z sene 1 232  [5 Kasım 1 8 1  7] 
Şuhudü ' I-hal :  

37515/la 3 751511 Milırişalı Va/ide Sultan va�fina ait bir masura 
suya mutasarr�l olan H u ri zimminin, sözkonusu suyun 
yarısım SarrafKirkor'aferağ ettiğine dair . 

�.�; :j).Y (.i-: ' �� �ı)  v,M-,t.J!� �: :il�'' 
',/"";,p �;� ��; 1 .;.,;.!� _1/.�;:-·�.��-� ,  ;..-tJ.!'/P 

[Kenarnotu] Kirhor zinmıfnün 
Beğoğlı ' ndan 

.;;;;�_.iJ,_,,? )'1! ;�JI;i �)t.·:i-·�),{ i'�� 
�·!vvt"!-�'ı;�;_;,j;:; .. �'..J.f�·�,-:� '-'�; "'1'-'-':'� IJ-'tW�,.,�, .... ..;,.. ':'i�,_, l.t_ı;�J-;',''./,;..:J..-t ��� 1 
� ;;y ;h;;�rff/-!'.&.,._;J-y)'���;..-;/),ı� 
��� !lfif). I�/.J;J!.z.!;'v: ;. t,..:.,-;;,1, .;�.;_1/�J-' Daru' l-hilafet i ' I-aliyye Kostantiniyyetü ' l - ınahmiyyeye ve 

1 1 • , . - . ,  1 mahall-i saire)'e cereyan iden cemi' su lanın kuı_ rlıdatı Has-u;_/':)). 'I'.J�_· ' t;'  ��_ı..-: ��;; ... _..- .. ,..,( ....... C'�"'*,-. .. c� _./ 1_-.. lar mahkemesi siciliatında mastur u ınukayyed olup ma-i 1 ı;., ;J,.. ,.�J.:y..:;."� '�J�.? ;�ır;o�,;r.r� 
. • 

• ·.r · ı. • . � 1 , ,;. � If.' ?..! lezize dair senedat-ı şer' iyye mahkeme-i mezbüreden gayrı 
;#}/i/?/ ;._/).1./ i {,.!< ,..:./.?.-"( � ·7" (, • ınehakimde takrir ü tahrlr olmmak ba fennan- ı  all meınnlı ' e 1J'J!-� .1;/;V /i i;;;w��)'>--:w.tı,;.; oldığı şürlıt-ı kadimeden olup fima ba'd Astane-i aliyye ve 

. • j/ . • /1 . , 1 • '• � _;_.ı_;}p.-('-!-- fiY/ 1.1*',.1"�� '--:r/J.:(J'� -'/"'.- Eyy(ib ve Galata ve Üsküdar ve Beşiktaş ve Boğaziçi ve 

:_}:,'-!,.;' J!Yır!�-"";v.s!'t!?.l�;.A;.'•_i_,y ;;ı. maha11 -i sairede vakf ve mülk nasun nıutasarrıf o ldığı su 

·. ' J ' ';;,;/Jr.P:'�-���;44�,./1/,f');)� kaç masuradan ibaretdür ve el-yevm kinıler uhdelerin-

·�: _,j.):l , � .  '-),-J;'.J.J,;�JJ(,;,)....,�f.� dedür su nazı�ı b�ndan böyle taharrl ve tecessüs ve Ey)�Üb 

"'! ... _ : ��)'� ll -; ��)���.I,..:;..IJ.-:.JI mahkemesı sıcıllatına ve kendı defterıne dahı ve ashabı t/.J.!;:,v;�1""'� (·-; (; . 11; 1�, P;};.if �),�;r./ yedinde olan senedata b i la niza' yolıyla mü ra ca 'at ile za-
)I.(J ..... � ·...IJrt::.l" �:.: .'' ·'..1�)-M;J � .. ı i";P/..f: hire ihrac idüp munakkah ve munazzam müfredat defteri ni lı;;�Jttfi'IJ'� ı:jn ........ Cl'� Bab-ı aliye takdim eylemek üzre tanzlıni husüsına ba 

hatt-ı hüınaylın-ı şevket-makrün idide-i şahane ta 'all u k 
eylediğine binaen müceddeden nizama rabt ve ilm ü haberi 
i 'ta olman şürlıt -ı müstahsene-i m er' iyyesinden oldığına 
mebnl hala Hassa su nazırı Melmıed Emin Ağa tarafından 
vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Meluııed 
Arif Ağa i lt imasıyla medine-i Eyylıb mahkemesinden 
mürsel Katib es-Seyyid Mustafa Edlb Efendi ve rah-ı abi
lerden Taksinı bölükbaşısı Mustafa ve suyolcısı İ snıa'll ve 
Meluned Çavılş nam kinıesneler i le mahnıse-i Galata'da 
Beğoğlı nam mahall havallsinde kain bir tarafdan Karanon 
menzil i  ve bir tarafdan Nemçeli bazcrgan menzili ve 
tarafeyni tarik-i anmı ile mahdud ma ' lGmetü ' 1 -nıüştemilat 
bir bab menzile varup cema ' at-i müsliınln buzfırında akd-i 
meclis-i şer' -i nebevf eyledükde hala Darbhane-i amire 
sarrafı olup menzil-i mahdOd-ı mezkura malik olan Kirhor 
veled-i Manas nam zimnlı tarafından vekil-i sabi tü ' l-ve
kalesi olan karınciaşı Bozan veled-i Asfor(?) Manas zinımf 
meclis-i ma'küd-ı mezkurda bi ' l-vekale takrir-i kelaın idüp 
nıüvekkilüm karındaşum mesrunın yedinde olup bin iki 
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yüz otuz iki senesi Şa ' ban'ınun dördünci güni tarihiyle 
müverrah merhume ve mağffinın lelıa Mihrişah Valide 
Sultan tabe seraha hazretlerinün vakfı suları fazlasmdan 
yevml bir akçe icare-i müeccele ile bir masura ma-i lezlze 
mutasarrıf olan Huri b int-i Antos nasraniyye nısf masura
sım yedimdes ibka ve ma'ada msf masurasını yevıni bir 
akçe icare-i müeccele ile müvekkilüm mesffira ferağ-ı 
nm ' teber-i kat' i yle ferağ u tefvlz eyledi ği ni müŞ' ir vakf-ı 
müşanın ileyhün hala kainunakam-ı mütevelllsi olan 
İbrallım Edhem Efendi bir kıt'a temessük tahnr ü temhlr 
idüp ınüvekkilüm mesffının yedine def u teslim eylediğİn
den ına'ada re'aya menzillerine su cereyan itdürilmek ez 
kadim menmu'atdan aldığından gayrı bu defa sudur iden 
hatt-ı hümayun-ı şevket-makrun ınantukınca tanzim alınan 
şürlıt-ı cedide-i ıner ' iyye ile bi la ferman-ı all memnG 'atdan 
oldığma mebni müvekkilüm mesfGr ber veeh-i muharrer 
mutasarrıf aldığı nısf masura suyını menzil-i mezklırına 
cereyan itdürülmek üzre ha arz-ı hal istirham eyledikde 
arz-ı hali balasına nizam-ı cedide-i müstahsene-i mer ' iyye
nün bi ' l -cümle şürut ve kuyudı münderic olarak nısf ma
sura ma-i lezlz-i ınezkt1r menzil-i mezbOra cereyan 
itdürülmek üzre hassa su nazırı ağa kullarına hitaben bir 
kıt'a musahhah fennan-ı all sudur ve müvekkilüm mes
ffının yedine inayet ve ihsan buyurılmağla binaen aleyh 
nısf masura ma-i lezfz-i mezbur hazının olan erbab-ı mi
yahun münasib olmak üzre ihbar eyledükleri Dörtyol 
ağzında vakı ' Arslan terazus ınden maksem edevatı def iy
le ifraz ve beş üzerine ta'bir alınur kurşun borı ferşiyle 
menzil-i mezkfıra ta'yin ve icra olmağla müvekkilüm mes
rurun yedinde olan mütevelll temessükiyle zikr olman 
ferman-ı aliye ba'de 'n-nazar veeh-i meşrlıh üzre m sf ma
sura ma-i lezize şürlıt-ı mer' iyyesi üzre mutasarrıf aldığını 
müş' ir  istihkamı havl kıbel-i şer'den bir kıt'a hüccet tahrlr 
ve i ' ta olımnak müvekkilüm mesfGnın matlubıdur diyü 
meclis-i ma'küd-ı mezkurda ibraz eylediği temessük-i 
mezkt1r ile ferman-ı aliye nazar ve kıra'at olındıkda maz
mlınları min küll i ' l-vüclıh ımıkırr vekil-i mesfOrun takı·ir-i 
nıeşruhına mutabık ve nefsü' l-emre muvafık bulındıkdan 
sonra ümena-i mezbOrOn ma-i mezbOrun mahall -i ifrazına 
varup nazar itdüklerinde veeh- i  meşruh üzre terazlı-yı 
nıerkumdan ancak nısf masura ma-i lezi'z ifi·az ve müced
ded beş üzerine kurşun borıyla menzil-i mahdOd-ı mezkura 
ta'yin ve icra alındığını b i ' l-mu'ayene keşf itdiklerini 
mahallinde ketb ü tahrlr ve ha 'dehu meclis-i şer'a gel üp 
her biri ala vukü ' ih i  inha vü takrir itmeleriyle hıfzen 
li ' 1 - ınakalihim işbu vesika-i enika istihkamı ha vi ket b ü 
imla ve müvekkil-i mesfur Kirhor zimmi nısf masura vakf 

.ıs y�diııde 
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ma-i l ezlz-i nıezbura ber ınantOk-ı tenıessük ve bii fer

man-ı all mutasarrıf olmak üzre li ec l i 's-sened mü vekkil - i 

mesfC ının yedi ne def ve i 'ta o l ı nd ı .  
F i  23 Z sene 1 232  [3 Kasım 1 8 1 7] 

Şuhudü · ı -hill : 

Sab ıkün 

3 751512 Sarrı�l Kirkor zimminin, evine su ha[:latılması 
hususundaki talebi üzerine, Başmuhasebe 'den çıkartı
lan su nizanunm suretine dair. 

[Kenarnotu] Kirhor zinımlnün ma-i l ez'izi hakkmda 

[Derkenar] Keyfıyyeti Başımıhasebeden göri l c  

Fima ba ·d  su a l ı nup sat ı ldıkda bir  nefer suyolc ınun şehii
det- i kazibesiyle fcriğ u int ikal ve re ·ayaya su füruhtr'" 
memnu ·atdan i ken aranı lmayarak m i le l- i  sel iise gall  hatıa 

i le evkaf ve katmalardan su fürlıht a l ındığı tahkik olın
mağla bu maküle re 'aya suyolcı taifesin i  i tma· i le nısf ma
suraya ımıtasarrıf iken masura İcra i le  en:am-ı sayfda 
ibadu l lahı b i r  nev' zarurete gi riftar eyledükleri nıütehakkık 
ol ındığına ba'de ez In mutasarrıfe aldığı ınikd5r v ir i lüp zi
yade su icri ol ın ına[ma]s ı hususma naz ır  bu l ı nan ale ·d-de
vam ıatıarrl ve dikkat idür taksim malıa ll i nde ta ' yin [ ü ]  

tanzim eyleye ve ımıtasarrıf a ldığ ı sudan ziyade v i ri l ü r  ise 
suyo lc ıs ı ibreten l i ·s-sairfn nefy i le tc' dlh ve nan raresi iihara 

virile ve bundan böyle rc'ayiiya su füruht ve re'ayadan birine 

su tl'ırCıhtı iktiza ider ise fcrm5n-ı  all sadır  olmadıkça yo l 
döşenmcye ve nısf masuradan aşağı su al ınup satılınası 
müsl iın ve re·aya haklannda ınemnCı ·ardan olnıağla yine 
men ' -i kül l l  i le  men' olur ruhsat ve ccvaz gösteri lmeye diyü 

bu def a ha hatt-ı hümayCın-ı şevket-makrün ve ferman-ı all 
cemi· sulanın hakkında viri lcn nizam-ı ecdlde-i ınüstahscne 

şürCıt ı bcr tafsll ımı 'teberdir terman devletlü sultanum haz
rctlerinündür. 

Ff 1 ı Za sene I 232 [22 EylU l  1 8 1 7 1  

3 7516/1 Sözkonusu nizanı gereguu.:e, Huri zimminin 
tasarrı�fiuula olan yarım masura suyun, .. S'arn�f'Kirkor'
un Beyoğlu 'ndaki evine bağlattiması hususunda fer
man sadır olduğuna dair. 

[Derkenar] Su naz ır ı görüp arz ve i ' laın ey leyesüz diü'ı 
buvurı.ı ld ı . 

·" Bu ııı�ti ııd.: huıuııaıı hütüıı " liiriı lıt" kdi ınd.:ri '\·av"sız " lnnıht" �.:k ı i ııck 
)'az ı lını�tır. 
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Fl 22 Za sene 1 232  [3 Ekim 1 8  1 7] 
Satıh-ı viri ldi . 

[Derkenar] i ' Iamı mlıcebince mi.inasib mahallden kurşun 
barı ferşiyle ma-i mezklırun cereyanına müdahale oluuna
mak buyunıldı . 

Fl 28 Za sene 1 232  [ 9  Ekim 1 8 1 7] 

Ma·rüzı bendeleridir ki :  
Sadır olan ferman-ı alilerine imtisalen merhüme ve mağflı
nın leha Mihrişah Sultan tabe seraha hazrctlerini.in ma-i 
leiiz fazlasından beher şehr bir akçe icare ile nısf masura 
nıfı-i lezlze ımıtasarrıf olan Huri b int-i Andos nısf masura 
mii-i lezlz-i mezblırı Darbhane sarrfıfı Kirhor veled-i Ma
nas zimmlye ba temessi.ik ferağat ve kasr-ı yed idi.ip lakin 
ına-i mezhOrun cereyanı ve yol döşemesi sarahaten fer
man-ı ali sudL'ırına muhtac aldığı derkenardan ve sahib-i 
arz-ı hal Kirhor'un Beğoğl ı 'nda Dörtyol ağzı nam ma
hallde Fransız sarayı karşusında vak ı ·  mutasarrıf aldığı 
hanesine icrasıyçi.in ferman-ı all sudi'ın beyanında aldığı 
istid 'asından mi.isteban olmağla bu slıretde mu 'ayyen olan 
nısf masura ma-i lezlzden ziyade su virilmenıek üzre nıü
nasib mahal lden kurşun barı ferşiyle ma-i mezblırı hane
sine cereyanıyçi.in ferman-ı all sudL'ırı re'y-i alllerine menOt 
mevaddan idi.iği ma · 1 üm-ı devletleri buyunı ldukda emr-i 
fennan devletlü  su l tanunı hazret lerinündür . 

Fl 23  Za sene 1 232  14 Ekim 1 8  1 7 ] 

Mühr-i Mehmed Emin Nazır-ı ab 

3 751612 ... \'arrc�l Kirkor 'un Beyoğlu 'ndaki evine yarım 
IIWsura su bağiatılması hususundaki arzu/wlinin Ça
vuşbaşı tart�findan görülüp, gereğinin yerine getirilme
.liine dair. 

[Derkenar] i zzetli.i çavüşbaşı ağa görüp şi.irlıtı i.izre i ' lam 
eyleyesi.iz diyi.i buyunıldı . 

Fl 28 Za sene 1 232  1 9  Ekim 1 8  1 7 ]  

Ma·rüzı bendeleridir ki :  
Sactır olan ferman-ı alllerine imtisalen su nazırı ağa kul
larınun i · Jfumnda mastür merhlıme M ihrişah Sultan tabe 
seraha ma-i leiizi fazlasından beher şehr bir akçe icare i lc 
nısf masura ma-i lezize ımıtasarrıf sahib-i arz-ı hal Sarı·af 
Kirkor veled-i Manas zimmi Beğoğl ı 'nda Dörtyol ağzında 
vak ı '  menzi l ine ma-i mezbuıı.ın İcrasın ı istid ·a itmeğin 
mikdar-ı mezkurdan ziyade su viri lmemek üzre ikt iza iden 
mahallden kurşun barı ferş iyle menzil-i merküma icrası 

��� _;;c,p!J/.# _ ,  
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muvafık-ı re'y-i allleri ise emr-i ferman hazret-i veliy
yü' l-emründür. 
Mühr-i Alımed Raşid. 

3 751613 Sarraf Kirkor'un Beyoğlu 'ndaki evine yarım 
masura su bağiatılması için Su nazırının ilamı muce
hinceferman sadır olmasını talep eden arzuhaline dair. 

Devletlü i nayetlü merhametlü efendüm sultanum hazretleri 
sağ olsun 
Arz-ı hal-i zinmıl kullarıdır ki Beğoğlı 'nda Dörtyol ağzı 
nam mahallde mutasarrıf oldığum b ir bab menzile cereyan 
itmek üzre yarım masura ma-i lezlz eğerçi ba temessük-i 
vakf uhde-i kullarında olup ancak ma-i mezkfırı menzilime 
cereyanı fennan-ı all sudCırına muhtac olınağla  merahim-i 
aliyyelerinden mercudur ki keytlyyeti ah-ı nazır-ı hassa 
ağa kullarından lede' l-ist i ' lam b irle i ' lamı mfıcebince 
tanzim i husfısına fennan-ı allleri sudi'ın babında emr [ü] 
ferman devletlü inayetlü efendüm sultanuın hazretlerinün
dür. 
Bende Kirkor veled-i Manas zi ınınl 

3 751614 L\'üleyman Ağa 'dan intikal eden ve /azı tarc�fin
dan Hibetullah Molla Hanım 'a satılan Süleyman�ve su
yunun katmalarından olan yarım masura suyun, sonra
dan Mehmed Ar�fAğa 'nın tasarrı�fima geçtiğine dair. 

[Kenarnotu] Maliyye kalemi başhallfes i es-Seyyid Es ' ad 
Efendi ' nün 
Kara Alımedli 

[Şerh] Derun-ı sfıretde ımıharrer msf masura ma-i lezfze 
Melmıed Arif Ağa malik oldığmı müş' i r  yedine ist ihkamı 
ha vi hüccet-i şer ' iyye i ' ta olmdığı kaydı balasıyla işbu 
mahalle şerh olındı . 

Fl 2 1  B sene 1 250 [23 Kasım 1 834) 

Daru' I-hilafeti ' l-al iyye Kostantiniyyetü' l-mahmiyye ve 
maha11-i saireye cereyan iden cemi' sulanm kuyfıdatı H as
lar mahkemesi sicillitmda mastur u ınukayyed olup ma-i 
lezfze dair siciliat-ı şer' iyye mahkeme-i mezbureden gayrı 
mehakimde tahnr ü temhlr olmmak ba fennan-ı all mem
nu' oldığı şünlt-ı kadimeden olup tima ba·d A.stane- i aliy
yc ve Eyyuh ve Galata ve Üsküdar ve Beşiktaş ve Boğa
ziçi ve mahi\1 1-i sairede vakf ve mülk nasun ımıtasarrıf ol
dığı su kaç masuradan iharetdür ve el-yevm kimler uhde
lerindedür ve su nazırı bundan böyle taharn ve tecessüs ve 
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Eyyfıb mahkemesi sicillatma ve kendi defterine ve ashabı 
yedinde olan senedata bila niza' yolıyla müraca'at ile za
hire ihdk idüp ınunakkah ve munazzam defterini Bab-ı 
aliye takdim eylemek üzre tanzlmi husfısına ba hatt-ı hü
mayQn-ı şevket-makn1n irade:-i şahane ta'alluk eylediğine 
binaen müceddeden nizama rabt ve i lm ü haberi i 'ta olman 
şürfıt-ı cedldeden oldığına mebnl hala Hassa su nazırı 
Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethu

da-yı dih-ı abi el-Hacc Meluned Arif Ağa iltimasıyla mah
keme-i mezbureden mürsel Katib Atımed Efendi ve dih-ı 
abilerde11 Süleymaniyye serbölüği Hasan ve Ayasaf'ya ser
bölüği es-Seyyid İsa Ağa ve Rah-ı abi es-Seyyid Osman 

Ağa nam kimesneler ile zikri ati ma-i lezizün menba' ı olup 
asrın da bina emii1i ve Şehzade cami' -i şerlti mütevelllsi 

el-Hacc İbrahim Ağa hayatında Havass-ı refı'a kazasına 
muzafe Terkos namyesine tabi ' Kara Ahmedli karyesi 

kurbında Ortaçeşme dimeğle arif mevzı '  -i hallde abar-ı 

müteferrika hafr ve tahte' l-arz lağmlar ve kanavat i le cem' 
u tahsil ve ol mevzı 'a karib merhum ve mağfıret-nişan 
Su ltan Süleyman Han hazretlerinün suyı yolma bi 

izni ' l-mütevelll ilhak u idrac itdürdiği bir masura ma-i 
lezlz menba' ında mevcfıd ve cari oldığını bi ' l- ınu 'ayene 
keşf itdüklerinden sonra katib-i mezbOr mahall-i ıner

kumda huzur-ı müsllminde akd-i meclis-i şer' -i nebevi' 

itdükde salifü' z-zikr bir masura ma-i lezizden müfrez msf 
ımısura ma-i lezız mali ki iradesiyle Astane-i aliyyede 

Kapalıfımın kurbmda Cezerl Kasım Paşa mahallesinde 
kain bir bab vakf menzile ta'yin ve icra olmdığı evandan 
berü bey' u ş ira olınarak tedaviil-i eyadl ile sabıka Koz 
bekcisi Süleyman Ağa bin Aluned'ün hayatmda ba hüc
cet-i şer' iyye mülkine dahil ve hakk-ı tasarnıfina vasıl 
olup ba 'dehu vefat eyledükde menzil-i merküm actiyyen ve 

derfınına cari msf masura ma-i lezi'z irsen sulbiyye kebi're 

kerimesi Emine Atiyye Hanım'a mevrfıs ve müntakıl oldığı 
meclis-i ma'küd-ı mezkfırda b i ' l-ihbar zahir oldukdan son
ra mezbfıre Emine Atiyye Hanım tarafından ber veeh-i ati' 
hey ' i  ikı·ar ve i'ta-yı hüccete vekil oldığı zat-ı mezbfıreyi 
aritan H üseyin bin Abdullah ve es-Seyyid Osman bin 

Ömer şehadetleriyle sabit olan Melmıed Emin Efendi bin 
Mustafa meclis-i ma'kud-ı mezkfırda işbu kitab-ı s ıh
hat -nisabun hatizesi hala Maliyye kalemi serhali'fesi es

Seyyid Mehmed Es 'ad Efendi'nün halllesi Hihetullah Mol

la Hamm ibnet-i Mehmed Efendi tarafından ber veeh-i ati 

tasdlka vekı1-i mürseli es-Seyyid Mustafa Efendi ibn-i 
Hasan mahzarında bi ' 1-vekale takrlr-i keHiın ve ta 'bi'r-i 
ani ' I-meram idüp ınüvekkilem mezbure Emi'ne Atiyye 

Hanım ber veeh-i intikal bi ' l-icareteyn mutasarrıfe aldığı 
vakf menzil-i mahdOd-ı mezkfırım bundan akdeınce 
müvekkile-i mfıma ileyha Hibetullah Molla Hanım'a be-

ıoı 
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del-i ına ' l u  m[ e] ve ı nakbfiza ferağ-ı mu ·teber-i kat ' iyle ba 
re'y-i mütevelll ferağ ve kasr-ı yed idüp ez kadim derlınına 
cari nısf masura ma-i lezlz irsen yediınde baki kalmışidi 
el-haletü hazihi n ısf masura ma-i lezlz-i mezbürı dahi 
lağm ü kanavat ü ınüsennatından mikdar-ı mu·ayyen his
sesine tebe· iyyetle tarafeynden Icab ve kabül i  havl şünlt-ı 
müfside ve muvaza 'adan ari bey'-i bat-ı sahilı- i şer'l ve 
erbab-ı miyahun i nzimam-ı re'y leriyle ınüvekki le-i muına 
i leyha H ibetul lah Molla Hanım'a beynlerinde ma' lü ın 
semen-i medru ' ve makbuza hey' u tenılfk ve layıkı üzre 
tesilm eylediğimde ol dahi ber veeh-i ınuharrer işti ra vü 
temellük ve teselilım ve kabCıl itmeğİn fima ba· cJ cl-yevın 
menzi l-i mezklıra cari nısf masura ma- i lezfz-i  ınezbQrda 
müvekki lem mezblıre Emine Atiyye Hanım'un alaka ve 
medhali kalmayup müvekkile-i mu ına ileyha Hibetullah 
Molla Hanım'un mülk-i müşterası olmışelur clidükde 
gıbbe 't-tasdlkı " ş-şer'l mevlana-yı mlıma i leyh vakı ' hali 
mahall inde ketb ü tahrlr ve ımt ' an mürsel ü ıncna-i şer · le 
meclis-i şer·a gelüp her b iri ala vukü ' ihi inha vü ilıhar 
itmeğİn işbu veslka-i enlka şürlıt-ı cedlde-i nıüstalısene-i 
mer ' iyyesine münderic olarak ketb ü inıla ve ınüvekkile- i  
ınlıma i leyha Hibetu l lah Molla Hanım'un yedine l i  ec
l i ' s-sened def u i 'ta al ındı . 

Fl 25 Z zenc 1 232 [5  Kasım 1 8 1 7 ] 

Şuhlıdü ' l-hal : 
Sabıkün 

3 751711 Sarrt�fAgob 'un evine bağlatılac:al• su için, ,\'u 
nazır111111 i/arnı muc:ebinc:eferman sadır olduğuna dair. 

[Kenarnotu] Sarraf Agob zimmfnün ma-i l ezl;,-i hakkında 

[Derkenar] Keyfıyyet ve nizamı Başmuhasebeelen sahh . 

[Derkenar] Su nazırı tarafından görü lmeğe muhtacdur. 

Fi ' l -asl re'ayaya su fı.i rlıhtı ınemnCı ·atdan iken aran ı l ınaya
rak milel-i selaseye gall baba i le ba·z ı evkaf ve kat
malardan su fürlıht al ındığı tahkik olınmağla bu ınaküle 
re 'aya suyolcıları itma· i le nısf masuraya mutasarrıf olan
larun hanesine üç dört masura icra ilc eyyam-ı sayfda 
ibadu l lahı b i r  nev' zarlıretc giriftar eyledükleri muhakkak 
olmağla ba'de ez In m'utasarrıf aldığı mikdar viri l üp 
ziyade viri lmeınek huslısın a nazır bul ınanlar ale .  d-devam 
taharrf ve dikkat idüp taksim malıallinde ta ' yin [ü] tanzfm 
eylemek ve mutasarrıf aldığı sudan ziyade viri lür  ise su-
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yolcısı i breten li' s-s�Urln nefy ile te' dlb ve nan paresi 

aharına virilınek ve bundan böyle müceddeden re'ayaya su 
fürfıht olıım1aya ve re 'ayadan her birine su virilmek iktiza 

ider ise fennan-ı all sadır olmadıkca yol döşeıuneye ve ıusf 
masuradan aşağı su alınup satılmak müslim ve re'aya hak
larında memnfı'atdan olmağla yine men' - i  külll ile men' 
olmmak bu defa ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrun vi
rilen şürfıt-ı nizamdandur ferman devletlü inayetlü sul
tanum hazretlerinündür. 

H guıTe-i Za sene 1 232 [ 1 2 Eylü1 1 8 1 7] 

Su nazırı istid'ası  kuyüda nazaran muktezisını i ' lam eyle
yesüz diyü buyunıldı . 

Fl gurre-i Za sene [ 1 2 ]32  [ 1 2  Eylü1 1 8 1 7] 

i ' limı mikebince mi-i mezkfırı mersfımun hanesine müni
sib ımıhallden cereyan itdürülmesine izin ü ruhsat virilmck 

buyunıldı . 
Fl 1 3  Za sene [ 1 2]32  [24 Eylül 1 8 1 7]  

3 751712 Huri zimmi tarafindan /., 'arrc�l Agob 'a ferağ 
olunan Mihrişah Va/ide Sultan va�fina ait yarım ma
surct suyun, Agob zimminin Beyoğlu 'nda/ii evine bağia
tılması hususundaferman verilmesini talep eden Su na
zırınm ilanuna dair. 

Ma 'ruz-ı bendeleridür ki :  
Sadır olan ferman-ı ililerine imtisalen derun-ı arz-ı halde 
mezkfır nısf masura ma-i lezlz ba temessük-i mütevelll 

mesffırun uhdesinde olup ancak Beğoğlı'ndan Dörtyol ağ
zında mutasarrıf oldığı hanesine cereyaniyçün fennan-ı all 
suclun niyazmda oldığı istid'as ından ve merhfıme ve mağ
tl'ının leha Mihrişah Yilide Sultan tabe seraha hazret
lerinün ma-i lezizi fazlasından beher şehr bir akçe icare-i 
müeccele ile nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Huri 
bint-i Antoz Tanteroğlu Sarraf Agob veted-i Ohaımes 
zinm1lye t'erağat ve kasr-ı yed idüp lakin ma-i mezbunın 
cereyanı ve yol döşemesi sarahaten fennan-ı allleri sudfı
rına muhtftc oldığı dcrkenardan müsteban olmağla bu sfı
rctde mu 'ayyen olan nı sf masuradan ziyade su virilmemek 
i.izre münasib olan mailallden kurşun bon ferşiyle ma-i 
ınezblının hanesine cercyanıyçün fennan-ı allleri sud[Cı ]rı 
re· yine mem1t mevaddan idüği ma' lu m-ı devletleri bu
yuruldukda emr [ü] fennan hazret-i veliyyü ' l -emründür . 

Fl 7 Za sene 1 23 2  [ 1 8  Eylül 1 8 1 7] 

Mühr-i Mehmed Emin Nazır-ı ab 

375/7/2 

. / .  • . • ' �-'f/0-?' IJ1.A,w • .;:..-t. �-- �--� /. • . �>;" .  • • .  . .. , ;.,.'; �/,.,.,,[ç'� f'.I/-''IJt"'_..,A.t�j"V/1"(/.11./J {..J v;f,jl;..t;' (?' . - . • 
• •  , �: . "' ':l:..;"..;,�,;�'v.-;..:.-/,7�''� c:>!�.-�.,.� ;�v·6�'1/�_,�_,.,/, f'�..;A'�/''.;/ıf//-'_..,.,-'�.;-�; 

�'t,;;j.i.-f' 1�"'"' �1,.ff.;;�4,(..:,.:.;CJ//t:<!Ç/�I'j-:& � 

�J'.v'�-:-J61-i,.,�.�'P.f#�:�(l/.� 41-' '��.::�t. 
::;y(J",?pi,/-':j �:"I..J.t.,_;,�. �-:.J-:-- ':'_;J-'.:.J.; :' (J.J. �:'�;,,..,-':/•h'�C!J d,_;��·z.ı::J.;/J�.J:V-iV/ 
� )<SJ-". ·r.f.'l;r..ı.J 14-'!...:--""..;, u�_,,at(J.� _,,.�;;;ı,""'� 

(, . .  : .  ()}4 ifi)/,_�f.;....;;v ../;�;��, #ı 1 •·• ıyftr .. niJ'""' '/' .· · . , .t - '" (' . 1-'; ..,, , �;'f;//VIJı.:-_,P ·�nt .-'.Jo';.t;. ;.;/''1" 
t f Cft/!) ;.1 _.;( 



1 04 

3751811 

tf.:..-�v._;"" c.LJ,, •;t:_,,.,�J//.n,IP-'f,C:./ ..... ���)��1' 1._., · 

,A. J tS/,?:,;" o i V-'''""-:/.::.v .Yr.f.: iP''-?_;-. .<Y (r";;; 1 1!/111 /�d J;:,-:<:..-:/t'"ı.;,;-- {/'.f)'IJ�.::-·�J ;:;���� {//�/;;��(F"'..,:;IJ�a?:t:ı.:-: 
c.�;,e;;JJ tiJ ,�,�-·1 dıJ.••:_Jf':.t /1�_,-J�---/(!.ll 

J.;...��..-J/�;u;�/�!1.-';..(,iu/.rf; .. ���/� 
�/�fot.�?uJ'.�/.Jk'f':_'.,t';-:''-''ir (ft�,..;}'�f.ftv'!;/'P..-i!/.f#;ı.,/i'._,f.l.;,;v(� . �/JJ !,v /,4;,1.<1.:-...... 

İSTANBUL ŞER'İYYE SİCiLLERifMA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

3 751811 Sözkonusu yarım masura suyun, SarrafAgob '
un Beyoğlu 'ndaki evine bağlattiması hususunda fer
man verilmesini talep eden Çavuşbaşı 'nın ilanuna dair. 

[Derkenar] İzzetlü çavfışbaşı ağa ber ınfıceb-i şürfıt i ' lam 
eyleyesüz diyü buyunı ldı . 

Fl 1 2  Za sene [ 1 2]32 [23 Eylü l 1 8 1 7 ] 

Ma 'rı1z-ı bendeleridir ki : 
Sadır olan ferman-ı al'ilerine imtisalen derün-ı arz-ı halde 
muharrer nısf masura ma-i lezi'ze ba temessük-i mütevelli' 
ımıtasarrıf olan sahib-i arz-ı hal Sarraf Agob veled-i 
Ohannes zimmf ma-i mezkfırı Beğoğlı'nda Dörtyol ağzında 
vakı '  ımıtasarrıf oldığı b i r  bab menzil i derfınına icra irade 
eylediğine mübeyyin husüs-ı mezkfırun keyfıyyet ve ikti
zası su nazırı beyn ierinden ist i '  lam o lındukda mu· ayyen 
olan nısf masuradan ziyade viri lmemek üzre müııasib olan 
mahallden kurşun borı ferşiyle ma-i ınezkı1run hanesine 
cereyanı husfısı ferman-ı samileri sudfırına menüt ınevad
dan idüği i ' lam itmeğle şürütı ve i ' laını mücebince ma-i 
mezkı1run sarraf-ı mersfım hanes ine cereyanıyçün fer
man-ı allleri sudfırı muvafık-ı re 'y-i ali'leri ise emr ü fer
man hazret-i veli yyü' 1-emrü n dür. 
Mühr-i Ahmed Edfb 

3 7518/2 Sarraf Agob 'un, sözkonusu suyun Beyoğlu 'n
daki evine bağiatılması hususunda ferman sadır olma
sına talep eden arzuhaline dair. 

Devletlü inayetrü merhametlü efendüm sultanum hazretleri 

sağ olsun 
Arz-ı hal-i sarrat-ı zinmıl kullarıdur ki  Beğoğlı 'nda Dört
yol ağzı nam mahallde vakı '  mutasarrıf oldığum haneme 
cereyan itmek üzre yarım masura ma-i lezlz ba temessük- i  

mütevellf tasanufumda olup ancak ma-i mezkı1run cereyanı fer
nilln-ı all sudurma muhtac olmmağla meıfıhim-i aliyyeleıinden 
ınercı1dur ki keyfiyyeti ab-ı nazır-ı h.1ssa ağa kullarından le
de'l-isti'lfun birle icıası huslısına femıfuı-ı alLleri sudlırı babında. 
eınr ü ternun devletlü inayetlü ve merhametlü efendüm sultanum 

hazretleıinündür. 

Bende S:m-af Agob veled-i Ohannes mutasarnf-ı ma-i ınezkur. 

3 751813 Mezbur Sarrc�l Agob 'un Beyoğlu 'nda/d evine 
yarım masura su bağialUlığını beyan eden bir !tüccet 
düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Sarraf Agob'un Beğoğl ı'nda 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Daru' l-hiHlfeti' l -aliyye Kostantiniyyetü'l-ınahmiyyeye ve 

mahall-i saireye cereyan iden cemi' su lanın kuyfıdatı Has
lar mahkemesi s icil latmda mastar u mukayyed olup ma-i 
lezfze d�iir senedat-ı şer' iyye mahkeme-i mezbfıreden gayrı 
mehakiınde takrir ü tahrlr ü temhir alınması ba fennan-ı 
ali menmü' oldığı şünlt-ı kadimeden olup fima ba'd As
tane-i aliyye ve Galata ve Eyyfıb ve Üsküdar ve Beşiktaş 
ve Boğaziçi ve mahal l-i sairede vakf ve mülk nasun mu

tasarrıf oldukları su kaç masuradan ibaretdür ve el-yevm 

kimler uhdelerindedür su nazırı bundan böyle taharri ve 
tecessüs ve Eyyfıb mahkemesi sicillatma ve kendi defterine 
bila niza' yolıyla müraca'at idüp zahire ihrac ve mu
nakkah ve munazzam defteri Bab-ı aliye takdim eylemek 
üzre tanzimi husCısma ba hatt-ı hümayfm-ı şevket-makn1n 
irade-i şahane ta'al luk eylediğine binaen müceddeden 
n izama rabt ve i lm ü haberi i 'ta olman şürfıt-ı cedideden 
oldığına mebni hala Hassa su nazırı Melııned Emin Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc 

Melııned Arif Ağa i lt imasıyla medine-i EyyCıb mahke
mesinden mürsel Katib es-Seyyid Mustafa Edfb Efendi ve 

rah-ı abilerden Taksim bölükbaşısı Mustafa Ağa ve İs
ma 'll ve Melııned ÇavCış nam kimesneler ile malınise-i 
Galata'da Beğoğlı nam mahall havallsinde kain bir taraf
dan Venedik sokagı ve bir tarafdan Fransız kenisası ve 
tarafeyni tarlk-i amın i le mahdfıd ve müştemilat-ı ma' lfı
meyi muhtevl bir bab menzile varup cema' at-ı müslimln 
huzCırında akd-i meclis-i şer' -i nebevf eyledükde hala men

zil-i mezkfının ınaliki  sarraf taifesinden Tanferoğlı Agob 
veled-i Ohaımes zimminün tarafından vekil-i s abi tü ' !-ve
kalesi olan Bozan veled-i Manas zinmil meclis-i ma'küd-ı 
mezk(lrda bi ' l-vekfile takı·fr-i kelam ve ta'bfr-i ani 'I-me

ram idüp müvekkilüm mesffirun yedinde olup merhume ve 
ınağffının leha Mihrişah Valide Sultan tabe seraha hazret
lerinün vakf su ları fazlasından yevmi bir akçe icare-i 
müeccele ile m sf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Huri 
bint-i Andon nasraniyye ımıtasarrıfe oldığı nısf masura 
ma-i lezfzini yevnıf b ir akçe icare-i müeccele ile müvek

kilüm mesru ra ferağ-ı mu 'teber-i kat' iyle ferağ u tefviz 
eylediğin i  müş ' i r  vakf-ı müşarun i leyhanun hala kaim
makanH mütevel lisi olan İbrahim Edhem Efendi b ir  kıt'a 
temessük tahı·lr ü teınhlr idüp ınüvekkilüın mesi'Orun ye

dine def u teslim eylediğİnden ma'ada re'aya menzi l lerine 
su cereyan itdüri.i lı11ek ez kadim memnfı'atdan aldığından 
gayrı bu defa sudtır iden hatt-ı hümayfın-ı şevket-makı-On 
ınücebince tanzim olınan şürfıt-ı cedide-i ınüstahsene-i 

mer ' iyye ile bila ferman-ı ali ıneınnfı'atdan oldığına mebni 
müvekkilüm mesffir ber veeh-i muharrer mutasarrıf oldığı 
nısf masura suyııu menzil-i mezkürına cereyan itdürülmek 
üzre ba arz-ı · hal i stirham eyledükde arz-ı hali balasına 
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İSTANBUL ŞER·iYYE SiCİLLERİ/MA-i LEZİZ DEFTERLERi 

nizam-ı cedide-i ınüstahsene-i mer ' iyye bi ' l-cümle şürüt ve 
kuyüdı ınünderic olarak nısf masura ma- i lezlz-i ınezkur 
menzil-i mezbüra cereyan itdürülmek üzre hassa su nazır ı  
ağa kullarına b i r  kıt'a sahih ferman-ı all sudtır w mü
vekkilüm mesffinın yedine inayet ü ihsan buyurılmağla 
binaen aleyh nısf masura ma-i lez1z-i mezbür bazırün olan 
erbab-ı miyahun ınünasib olmak üzre ihbar eyledükleri 
Dörtyol ağzında vakı ' Arslan terazlısınden maksem ede
vatı vaz' ıyla ifraz ve beş üzerine ta 'bir olınur kurşun bo rı 
ferşiyle menzil- i  ınezküta ta'yln ve icra ol ınmağla ınüvek
kilüm mesrurun yedinde olan senedat-ı ınezkürlarına ve 
ferman-ı aliye ba'de 'n-nazar ve veeh-i meşrüh üzre msf 
masura ma-i lezlze şürüt-ı ıner' iyyesi üzre ınutasarrıf 
oldığını müş ' ir istihkamı havi kıbel-i şer'den bir kıt 'a 
hüccet-i şer' iyye tahrir ve yedi ne i ' ta olınınak müvekki lüm 
mesffinın matlübıdur di yü meclis-i ma 'küd-ı mezkürda 
ibraz eylediği sened i le fennan-ı aliye nazar ve kıra'at 
ol ındukda mazmünları min kül l i ' l-vüclıh ımıkırr vekil- i 
mesfGrun takrlr-i meşrü hına mutabık ve nefsü · ı-eınre mu
vafık bulındukdan sonra ünıena-i mezburun ma-i ınezbO
run mahall-i ifrazına vanıp nazar itdüklerinde veeh-i meş
rGh üzre terazı1-yı merkümdan ancak nısf masura ma-i 
Iezlz ifraz ve müceddeden ferş olman kurşun borı)da ınen
zil-i mahdGd-ı mezklıra ta'yln ve icra o l ındığını b i " l-ınu ' a
yene keşf itdüklerini mahall inde ketb ü tahrlr ve ba'dehu 
meclis-i şer 'a gelüp her biri ala vukü 'ihi inha vü takri'r 
itmeleriyle hıfzen l i '  [1]-makalihim işbu veslka-i enlka 
istihkaınen ketb ü imla ve müvckkil- i  ınesfür  Tanferoğlı 
Agob zinunl nısf masura ma-i lezlze her mantOk-ı temes
sük ve ferman-ı all mutasarrıf olmak üzre li ecl i " s-sened 
müvekkil-i mesfünın yedine def u i ' ta o l ındı . 

Fl 23 Z Sene 1 232  [3 Kasım 1 g l  7] 
Şuhlıdü · I-hal :  
Der un 

3 751911 Sarraf Man u k zimminin, evine su bağiatılması 
hususundaki talebi üzerine, Başmuhasebe 'den çıkartı
lan su nizamınm suretine dair. 

[Kenarnotu] Sarraf Manuk ziınm1nün ma-i lezlzi hak
kında 

[Derkenar] Başmuhasebeden keyfıyyeti sahh . 

Flma ba'd su alı ntıp sat ı ldıkda bir  neter su yolcısınun 
şehadet-i kazibesiyle terağ u intikal o l ınınak ve re'ayaya 
su füriıhtı menmü 'atdan iken aranı lmayarak milel-i seıa-



iSTANBUL SU KÜLLiYATI 

seye gall baha i le ba'zı evkaf ve katınalardan haylice su 

fürfıht olmdığı tahkik olmağla bu maküle re'aya suyolcı 
taifesini ızra' ile nı sf masuraya ımıtasarrıf iken üç dört 
masura icra ile eyyam-ı sayfda ibadullahı  bir  nev' zarurete 
giriftar eylediikieri muhakkak oldığına b inaen ba'de ez In 
mutasarrıf oldığı mikdar hisse virilüp ziyade su icra alına
ması huslısına nazır bulınan ale 'd-devam taharr! ve dikkat 
idüp taksim mahallinde ta ' yfn [ü] tanz!m eyleye ve muta

sarrıte oldığı sudan ziyade virilür ise suyolcısı ibreten 
l i '  s-sair!n nefy ile te' dlh ve nan paresi ahara tirile" ve 

bundan böyle re'ayaya su liin1ht olmaya ve re'ayadan bi

rine su virilmek iktiza ider ise terınan-ı all sadır olmadıkca 
yol döşenıneye ve nısf masuradan aşağı su alınup satı l
ması müslim ve re'aya haklarında memnlı 'atdan olmağla 
yine men'-i külll ile men' olınup nıhsat ve cevaz gösteri l
meye diyü bu def'a ba hatt-ı hümaylın-ı şevket-makrün ve 

ferman-ı all cemi' sulanın hakkında viri len n izam-ı ce
dfde-i müstahsene şürutı ber tafsll ınukayyeddür fennan 
devletlü inayetlü sultanum hazretlerinündür . 

Ff 3 Z sene 1 232 [ 1 4  Ekim 1 8 1 7] 

3 751912 Mihrişah Va/ide Sultan vaMina ait iki masura 
suyun, Sarrt�l Man u k zimminin Beyoğlu 'ndaki evine 
bağiatılması hususunda ferman verilmesini talep eden 
Su nazırının ilanuna dair. 

[Derkenar] Su nazırı görüp muktezisını i ' lam eylesüz 
diyü buyuruldı . 

Fi 3 R sene[ 1 2]32  [20 Şubat 1 8 1 7] 

Ma 'rGz-ı bendeleridür ki 
S�idır olan fennan-ı alllerine imtisalen ınerhlııne ve mağfü
run leha Yalide Sultan'" Valide Sultan-ı Malunlıd Han ti
be serahanun Beğoğlı taksimine cereyan iden ma-i lezfz

den beher şehr kırk akçe icare i le b i r  masura ve yine mü

şarun ileyhantın çeşınesine cereyan iden ma-i lez!z KapO
dan-ı derya Hasan Paşa ınerhfıınun hakk-ı ıncerasından 
o lmak üzre beher şehr otuz akçe icare i le bir  masura ki iki 
kıt 'a vakf temessüki ınantükınca cem 'an iki masura ma- i  
lezfz Manuk veled-i Hüdaverdi zimınfnün üzerinde olup 

lakin ma-i mezbü nın cereyanı ve yol  döşemesi saralmten 

ferman-ı all sudfırına muhtac oldığı derkenardan ve sahib-i 
arz-ı hali mesrunın mutasarrıf oldığı iki masura ma-i le

zlzün Beğoğl ı 'nda ımıtasarrıf oldığı hanesine icrasıyçün 
ferman-ı all sudtın niyazında oldığı istid'asından müs-

31 viri le ·'" "vülide sultan" ıazladır. 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİIMA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

teban olınağla bu  sfıretde mu'ayyen olan iki masuradan 
ziyade ma-i lezfz virülmemek üzre münasib olan mahal

lden kurşun borı ferşiyle ma-i mezbfırı hanesine icrisıyçün 
ferman-ı all sudtın re'y-i alilerine menlıt mevaddan idiği 
ma 'lU m-ı devletleri buyurıldukda baki emr ü ferman dev
letlü inayetlü sultanum hazretlerinündür. 

Ff 6 Z sene 1 23 2  [ 1 7  Ekim 1 8 1 7 ]  

Mühr-i Mehmed Emin Nazır-ı rah-ı ab. 

3751913 Çavuşbaşı 'nm ilamı mucebince, sözkonusu iki 
masura suyun, Sarraf Manuk 'un Beyoğlu 'ndaki evine 
bağ/atılması hususundaferman sadır olduğuna dair. 

[Derkenar] İzzetlü çavfışbaşı ağa şünıtına tatblkan i ' lam 
eyleyesüz diyü buyunıldı . 

Ff 1 7  Z sene [ 1 2 ]32  [28 Ekim 1 8 1 7 ]  

[Derkenar] İ' lamı mfıcebince ma-i mezkı1r münasib olan · 
malıal lden kurşun borı ferşiyle menzil-i  merküma cereyan 
itdürülmek buyunıldı .  

Ff 17 Z sene [ 1 2 ]32 [28 Ekim 1 8 1 7] 

Ma'ruz-ı bendeleridür ki :  
Sadır olan fennan-ı alllerine imtisalen derun-ı arz-ı halde 
ve i ' lamda mastur iki masura ma-i lezfzün sahib-i arz-ı hal 
Hüdaverdioğlı Manuk ziınnılnün uhdesinde olnıağla Beğ
oğlı 'nda Dörtyol ağzı nam ınahallde vakı ' menzile icra
sıyçün su nazırı ağa kul larınun i ' Iamı ınfıcebince iki masu
radan ziyade ma-i lezfz virülmemek üzre münasib olan 

ınalmilden kurşun borı ferşiyle ma-i mezkı1run menzil-i 
merküma cereyanı husfısı muvafık-ı re'y-i allleri ise emr 
[ ü]  ferman hazret-i veli yyü' 1 -e mrü n dür. 

Mühr-i Ahmed Edfb 

375/914 Sarraf Mamık 'wı, sözkonusu iki masura su
yun Beyoğlu 'ndaki evine bağiatılması hususunda fer
man sadır olmasına talep eden arzuhaline dair. 

Devletlü inayetlü merhametlü efendüm sultanunı hazretleri 

sağ olsun 
Arz-ı hal-i kullarıdur ki Galata haricinde Beğoğlı Dörtyol 
ağzında vakı' sakin aldığım menzil-i acizaneme icrasıyçün 
merhume valide sultan hazretlerinün ma-i lezfz bundan 

akdeın iki masura ma-i lezfz uhde-i kullarında mukayyed 
ve yed-i mülükfu1eme temessük i 'ta olınup ancak muktezi 

olan mahallden menzil-i çakeraneme yol döşemeyüp el-an 
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ma-i leziz cari olınağla merahim-i aliyyelerinden mercudur 

ki muktezf olan mahallden hane-i çakeraneme icra olınup 
her ını1ceb-i nizam yol döşemesiyçün su nazırı ağa kulla
rına hitaben fennan-ı alileri ısdar buyurılmak babında emr 
[ü] ferman devletlü i nayetlü merhametlü sultanum hazret

lerinündür. 

Bende Hüdaverdioğlı Manik kul ları . 

3 75/J0/1 Mihrişah Va/ide Sultan vak,fina ait sözkonusu 
iki masura suyun, mezbur Sarraf Manuk 'un Beyoğ
lu 'ndaki evine bağlatıldığmı beyan eden bir lıüccet dü
zenlendiğine dair. 

[Kenarnotu] Sarraf Manuk Beğoğlı'ndan 

Daru ' 1-hiHifeti ' 1-aliyye Kostantiııiyyetü ' 1-mahnıiyyeye ve 

mahall-i s�iireye cereyan iden cem!' su lanın kuyfıdatı Has

lar mahkemesi siciliatında mastur u mukayyed olup ma-i 

lezfze dair senedat-ı şer' iyye mahkeme-i mezblıreden gayrı 
mehakimde takr'ir ü tahr'ir ü teınhir olumlak ba fennan-ı all 
menmlı' aldığı şürlıt-ı kadimeden olup fima ba'd Astane-i 
aliyye ve Eyy(lb ve Galata ve Üsküdar ve Beşiktaş ve 
Boğaziçi ve ımıhall-i sairede mülk [ve] vakf nasun muta
sarrıf ol dığı su kaç masuradan ibaretdür ve el-yevm kimler 

uhdelerindedür su nazırı bundan böyle taharrl ve tecessüs 
ve Eyylıb mahkemesi sicillatma ve kendi defterine ve as
hab-ı yedinde olan senedata bila niza' yolıyla müraca'at 
ile zalıire ihrac idüp munakkah ve munazzam müti·edat 
defteriıli Bab-ı aliye takdim eylemek üzre tanzlıni hususına 
M hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrun i ı·acte-i şahane ta'al luk 
eylediğine b inaen müceddeden nizama rabt ve i lm ü haberi 
i · ta olman şürlıt-ı cedldeden oldığına mebnf hala Hassa su 
nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i müsecceli 

Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Melmled Arif Ağa i ltima
sıyla mahkeme-i ınezhureden mürsel Katih es-Seyyid 

Mustafa Edfb Efendi ve rah-ı abilerden İsma'il ve Meh
ıned Emin ve Mehmed Çavfış nam halifeler i le mahrlıse-i 
Galata'da Balıkçılar derlımnda Kenisa zakağında kain bir 

tarafdan Fransız terelimanı menzil i  ve iki tarafdan Rum 
kenlsası ve taraf-ı rab i ' i tarik-i amın ile mahdlıd ve müş
temilat-ı ma' llımeyi havl sarraf taifesinden Manik veled-i 

Hüdaverdi nam zimminün malik oldığı menzil-i mezkfırına 
va rup zeyl-i vesfkada masturu ' 1-esami müslimin huzurın
da akd-i meclis-i şer'-i nehevf eyledükde ba'isü' s-siü· mes

ffir Ma nu k zimml meclis-i ma 'küd-ı mezklırda takrir-i 
kelaın ve bast-ı ani ' I-meram idüp cennet-mekan tirdevs-a

şiyan merhlım ve mağfıret-nişan Sultan Malunlıd min-ı 
Gazi tah e serahu hazretlerinün Ayasofya-i kehfr cami ' -i 

1 09 
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şerlfi civarında mücedded bina vü i hya huyurdukları hı
tübhane-i latlfe ve imaret-i a mireleri evkaf- ı mül lıakatm
dan merhuıne Val ide Sul tan tabe sedillanun nıahruse-i Ga
lata'da Beğoğl ı  nam malıal lde müceddeden bina vü ihya 
buyurdıkları maksemine cereyan iden ma- i lezlz KapO
dan-ı derya Hasan Paşa merhCımun icra eylediği ma- i 
lez]zün hakk-ı mecrasmdan olmak üzre beher şehr otuz 
akçe iciire-i müeccele i l e  b in iki yüz yığirmi yedi senesi 
Ceınaziye'l -evvel ' inün on üçünci güni tarihiyle ınüverrah 
hala mütevelllsi Sü leyman Ağa'nun menılıüren yedi me i 'ta 
eylediği bir kıt'a temessük mantükınca mutasarrıfesi 
Fotini bint-i Kostantİn nasraniyyenün terağ [ veJ kasr- ı 
yedinden bi ' l-icareteyn mutasarrıf oldığum bir  masura 
ma-i lezlz ve yine vakıte-i müşarun i leyha hazretlerinün 
kasaba-i Tophane'de Beğoğlı nam matıallde nıüceddeden 
bina buyu rduktan taksim lerine cereyan iden ma-i lezlzden 
dilediği mahal le İcra itdürınek üzre b i r  buçuk masura ma-i 
tezize mutasarrıf olan Hasan Ağa bin Hüseyin nam 
k imesnenün  mutasarrıf oldığı ma-i lczlz-i mezburdan 
nıüfrez olup  bin iki yüz otuz bir senesi Muharrcınü ' l -tıa
ram'un on ikinci güni tarihiyle ınüverrah müteveiiJ-i munıa 
i l eyhün memhCıren i ' ta e)dediği diger bir kıt ·a memhCır 
temessük mantCıkınca beher şehr k ı rk akçe icare- i ınüec
cele i le mutasarrıfı K i rhor veled-i S ikyas zinınılnün ferağ 
ve kasr-ı yedinden bi ' 1- icareteyn mutasarrıf oldığunı b ir 
masura ma-i lezi'z ki her veeh-i nıuharrer cem' an ınutasar
rıf oldığum iki masura ma-i lezlzimi ınevzı · -i ımıhdlid-ı 
mezkCırıına ta'yln ve icra nıurad eylediğimde re· aya men
zillerine ınüceddeden ma-i lezlz icra olmmak ez kadim bi la 
ferman-ı all menmCı'  aldığından gayrı bundan akdenıce ba 
hatt-ı hümayCın-ı şevket-makrün  nizam-ı cedld l e J - i  ınüs
talısene-i mer' iyyenün keza l ik müncieric olan şü rCıtından 
oldığına mebnl bundan akdemce ber veeh-i ınuharrer 
h i ' l - icareteyn mutasarrıf oldığum iki masura ma-i teziz-i 
ınezhurun nıenzil- i  ınalldud-ı mezkCırıma cereyan itdürmek 
üzrc izn ü ruhsat-ı cihandarimi havl ba arz-ı hal terman-ı 
all niyazıyla ist irham ol ındukda nizam-ı cedld [e] -i müs
tahseııe- i  mer' iyyenün cemi' şürCıt ı münderic olarak iki 
masura ma-i lezfz-i mezbur münasih olan mailal lden 
kurşun borı ferşiyle rnenzil - i  mezkürıma cereyan itt1üri l 
mek üzre hassa su nazırı ağaya h itaben musahhah b ir  k ıt ' a  
fennan-ı all sadır oldukdan sonra hazırl'ın olan erbab-ı 
miyah dahi ma-i mezhurun mahall-i rnünasihi olarak 
Galatasaray divannda kain terazlıden ifraz ve beş üzerine 
ta 'blr o l ınur kurşun borı ferşiyle Yağhane karşusında 
caddeden icra o l ınarak sal infz-zikr Balıkcılar derünında 
kenlsa sCıkmda olan menzi l- i  mezkCınma bcr mantük-ı 
fennan-ı all ta'yln ve icra ol ınup lakin ber veeh-i ımılıarrer 
h i ' l -icareteyn ınutasarrıf oldığum iki nıasur[a l nıa-i lczlz-i 
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mezbur menzil-i mezkfırıma bi fennin-ı all ta'yln ve icri 
alındığını müş ' i r  yedimde hüccet-i şer'iyyem olmamağla 
yedimde olan temessükatla terman-ı aliye nazar olınup 

mlıceb ve muktezilannca istihkimı hivl kıbel-i şer ·den bir 
kıt'a  hüccet-i şer' iyye tahrlr ve yedime i ' ti alınmak muri
dumdur diyü ibraz eylediği iki kıt ·a  � ütevelll temessü

kitıyla bir kıt 'a termin-ı aliye nazar ve kıra:at olındukda 
mazmlınları min kül l i . l -vüclıh ımıkırr-ı mesflırun ba.lida 
bast u beyin ve şerh u ayan eylediği vech üzre bulın
dığından gayrı husus-ı mezbtının ehl-i hibresi olup hazırl'ın 
olan erbab-ı miyih dahi ımıkırr-ı mesrunın takrlr-i meş

nlhı vikı 'a mutabık ve nefsü ' l -emre muvifık aldığını her 
biri mecl is-i ma'küd-ı mezkfırda bi ' l-itti fak ve' l -ittihad 

ihbar ve inhi itmeleriyle hıfzen l i . [ l ] -mak::'ilihim mevla
na-yı mezbfır vikı '  hal i mahall inde ketb ü tahrlr ve ba'de

hu ımı ' an meb 'Gs ümena-i şer ' le  meclis-i şer·a gelüp ali 
vukü . ihi  inhi vü takrlr itmeleriyle işbu veslka-i enfka 
istihkimen ketb ü imli ve ımıkırr-ı mesflır Manuk zimml
nün yedine l i  ecli ' s-sened def u i 'ta al ındı . 

Fl 26 Z sene 1 232  [6 Kasım 1 8 1 7 ] 

Şuhüdü ' 1-hai : 

375/11/1 Rumeli kazaskeri Ahmed Kamil Efendi 'nin 
mutasarr�l olduğu Süleymaniye suyunun katmaların
dan olan yarım masura suyun, sonradan Melımed Said 
Bey 'in eline geçtiğine dair. 

[Kenarnotu] Kadfasker-i RGm Ahmed Kamil Efendi 
A vvad kalından 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 

lezlz Mehmed Sa'ld(") Beğ Efendi'ye bi hüccet bey' alın
dığı bu mahalle şerh virildi .  

Fl 2 1  L sene 1 236 [22 Temmuz I 82  I ]  

Daru' I-hilafeti ' I -aliyye Kostantiniyyet ü ' l-mahıniyyeye ve 

mahall-i  saireye cereyan iden bi ' l-cümle sulanın kuylıditı 
Hislar mahkemesi sici l litında mastur u mukayyed olup 

ma-i  lez]ze d�lir senedat-ı şer' iyye mahkeme-i mezbGreden 
gayrı mehikimde takrlr ü tahrlr ü tenıhlr olı ıunak bi 
ferman-ı all menmlı' o ldığı şürfıt-ı kadimeden olup Asta
ne-i aliyye ve Galata ve EyyGb ve Üsküdar ve Beşiktaş ve 
Boğaziçi ve mahall-i sairede vakf ve mülk nasu n  mutasar
rıf oldukları suları kaç masuradan ibaretdür ve el-yevm 
kimler uhdelerindedür su nazırı bundan böyle taharrl ve 
tecessüs ve Eyyfıb mahkemesi sicil litma ve kendi defterine 
ve ashibı yedinde olan senedata bi la niza' yolıyla mü-

l l l  
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raca 'at  ile zahire ihrac idüp munakkah ve munazzam müf

redat delterini Bab-ı aJiye takdim eylemek üzre tanz'imi 
hususına ba hatt-ı hümayun-ı şevket-nıakrun irade-i şi
hane ta'alluk eylediğine binaen müceddeden nizamma rabt 
ve i lm ü haberi i 'ta olman şürlıt-ı ecdlde-i mer' iyyesiııden 

oldığına mebnl hala Hassa su nazırı fahrü ' l -eşbah Meh
med Emin Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı 

rah-ı abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa i lt iınasıvla mahkem�-i 
mezbureden mürsel Katib Musa Efendi ve Ayasofya 

serbölüği es-Seyyid Isa Ağa ve Hal'il nam kimesneler ile 
zikri ati ma-i lezlzün menba' ı olup Havass-ı refı'a  kaza
sında Kemerler canibinde Bakracdere nam ımıhallde 
Bostan) kethudası Hüseyin Ağa suyı dimeğle arif bir ma
sura ma-i lezlzden müfrez nısf masura ma-i lezlz 

s�Hifü ' z-zikr Bakrac kemeri ittisalinde havz kurbında Ay
vad kalından vürlıd iden merhum ve mağffının leh Sultan 
Süleyman Han hazretleri nün Astane-i aliyyeye dir] ma-i 

lezlzün ana lağmına temamen ve kamilen cari ve mevcud 
aldığını b i ' l-mu 'ayene keşf eyledüklerini mahall inde 
ba 'de' l-keşf ve't-taıu-lr bi ' l-ma ' iyye meclis-i şer·a gel üp 
her biri ala vukü ' ihi i nha vü ihbar itdüklerinden sonra 

mahmiyye- i/ mezburede Tavşan taşı nam mahallde Serrac 
İshak mahallesinde kain ma-i ıezlz-i mezbunın derfınına 
cari aldığı zikri ati menzil-i keblrün el-yevm malik ve mu

tasarrıfları olup işbu kitab-ı m üstetab yed-i sa' adetlerine 
vasıl ve hitab-ı belağat-nisabun hafızı sabıka imam-ı 
evvel-i hazret-i şehriyari ve hala revnak-efza-yı sadr-ı 
va! a-yı Rumil i  a ' leınü ' 1 -ulemai ' 1-mütebahhirln efdalü '  1 -fu
dalai ' 1-müteverri 'In hallali ' 1-ınüşkilati 'd-dlniyye keşşaf-ı 
muğdilat i ' l-yaklniyye miftahu ' l- künuzi ' l -hakayık misbab-ı 
nıınlızı 'd-dakayık semahatiii fazlletlü inayet lü el-H acc 
Hafız Ahmed Kamill Efendi ibn-i el-merhum el-mebrGr 
Melımed Efendi hazretleri n ün taraf-ı b ahirif ş-şereflerin
den ber veeh-i au mcymenet-mahslısların ı takrlre vekil-i 
sabitü ' l-vekaleleri olan fahrü ' l-eşbah es-Seyyid ei-Hacc 

Hafız Melmıed Ağa ibn-i es-Seyyid Mehmed meclis-i 

şer' -i hatır-i lazıınift-tevklrde menzil -i mezkur ile el-yevm 

derlınına cari nısf masura ma-i lez]z-i mezbura ınukad

deına ş ira-i şer'! ile def -i yedi ınütehakkık olan hacegan-ı 
Divan-ı hüınaylından hala Mısr-ı Kahire vallsinün Kapu 

kethudası el-Hacc Nec1b Efendi ibn-i Abdullah Ağa ta
rafından kezalik sabitü ' l -vekale vekil i  olan Kapu çukadarı 
Mustafa Ağa ibn-i Hüseyin hazır o ldığı halde b i '  1-vekale 

ikrar-ı sahib-i şe·r'l ve i ·  ti raf-ı sahib-i ıner 'l id üp müvek
kilüm muma ileyh efendi hazretlerinün yedierinde olup bin 

iki yüz yiğinni bir senesi m ah-ı Rebl 'u - 1 -evvel'inün ikinci 

güni tarihiyle müverrah bir kıt'a mübaya'a hüccetinde 
tafsll ü beyan alındığı üzre balada mezkur nısf masura 
ma-i lezlz maliki iradesiyle menzil-i merküma ta 'yfn ve 
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icra olmdığı evandan berü ve menzil-i mezbGr ile ma ' an 
bey' u şira alınarak tedavi.il-i eyactl i le haHi müvekkilüm 

ınGma ileyh ei-Hacc Hafız Alımed Kamili Efendi hazret
lerinün şira-i şer'! i le  mülklerine dahil ve hakk-ı tasar
milarına vası l  olup lakin ta'ylni zemanından ile ' I-an mcn
zil-i mezküra cari olan nısf masura mülk ma-i lezi'zün 

dest-i sa' adetlerindc hüccet-i şer' iyyeleri olınaınağla mu
kaddema ınenzil-i mezbur ile ma-i Iezlz-i ınezbGr şira-i 
şer'! ile def -i yedi mütehakkık olan müvekkil-i  mu ma 

ileyh ei-Hacc Ned'h Efendi'nün vekil-i şer'lsi hazır-ı 
mezbür Mustafa Ağa ile husfıs-ı mezbünın ehl-i hibresi 
olup hazırtın olan sair erbab-ı miyah dahi husus-ı mez
bGrun hakikat-ı hali sual ve istintak ve İstihbar olınup mlı
ceb-i ihbarları ve nizam-ı cedlde-i müstahsene-i mer ' iyyesi 

üzre el-yevm derOn-ı menzil-i mezbGra cari nısf masura 
ma-i Iezlz-i ınezbGr müvekldlüm mGma ileyil efendi 

hazretlerinün mülk-i müşteraları ve hakk-ı tasarnıfları 
aldığını müş' ir kıbel-i şer'den bir kıt'a hüccet tahrir ve l i  
ecl i ' s-sened yed-i şeriflerine i 'ta alınmak matlGblarıdur 
diyü tarih-i mezbfır i le müverrah ibraz eylediği hüccet-i 

şer ' iyyeye nazar ve kıra·at olındıkda mazmfını min küi
I i ' l -vücuh takrlr-i meşrfıhına mutabık ve nefsü' l-eınre 
muvafık bulındığından gayrı hazının olan Mustafa Ağa ile 
husus-ı mezbüra vuküf-ı tanmıları olan sair erbab-ı mi
yahdan sual ve İstihbar olınduklarında fı ' l-haklka derun-ı 
hüccetde ımıharrer menba'ında hala mevcGd ve cari al 
dığını bi " l-mu 'ayene keşf eylediğimüz nısf masura ma-i 

teziz-i nıezbur menzil-i mezkGra ta'vln ve icrası zemanın
dan berü menzi l-i merküm ile ma'an bey· u şira olmarak 
tedavül-i eyadl ile bundan akdeınce müvekkil-i muma 

ileyh hala sadr-ı vaJa-yı Rtımil i  devletlü inayetlü ei-Hacc 

Hafız Aluned Kamill Efendi hazretlerinün şira-i şer'! ile 
mülklerine dahil ve hakk-ı tasarnıflarına vasıl oldığı 
ma· ıumımuzdur diyü b i ' l-ittifiik ve' l -ittihad ala tarikı'ş-şe
hade ihbar itmeleriyle hıfzen l i '  [ 1] -makalihim işbu vesika-i 
enfka istihkamen ketb ü imla ve müvekkil-i muma ileyh 

efendi hazretlerinün yed-i sa'adetlerine li ecl i ' s-sened def 

u i 'ta o l ındı . 
Fi 5 M sene 1 233 [ 1 5  Kasım 1 8 1 7] 

Şuhlıdü ' I-hal : 
Mehmed Emin Ağa Nazır-ı rab-ı ab 
EI- Hacc Mehmed Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Mustafa Efendi Katih-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 

Halil Ağa Rah-ı ab 

3 7511 112 Saraylı Teravet Kadm tarafindan Sarı Ah-
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[Kenarnotu] Hacce Emine Hanım'un 
Küçükköy 

[Şerh) DerOn-ı hi.i ccetde muharrer n ısf masura ma-i lezfz 
sabıka Sertüfenkciyan-ı hassa Mehmed Beğ Efendi mal ik 
ald ığın ı  mü ş '  i r  yedi ne ımıfassal hüccet i ' ta a l ı ndığı işbu 
mahal le şerh v i  r i !  di . 

Fi 2 7  Ra sene 1 23 8  [ l 2  Aral ık 1 822]  

D ar u ' 1 -hilafeti ' 1-aliyye Kostaııti ıüyyeti.i ' 1-mahıniyyeye ve 
mahall- i  saireye cereyaıı iden h i ' l -cüınle sularun kuylıdatı 
Haslar mahkemesi s ic i l iatında mastür u mukayyed olup  
nd-i lezfze dair senedat- ı  şer· iyye kanavat [ü ]  müsenna
tınun  ımıhafazasıyçün mahkeme-i ınezblıreden gayrı me
haki ınde tahrlr ü temhlr ol ın mak ba terınan-ı all memnCı . 
aldığı şürlı t-ı kadimeden o lup fima ba'd Astane-i aliyye ve 
Eyyı1b ve Galata ve Üsküdar ve Beşiktaş ve Boğaziçi ve 
malıal l - i  sa i rede vakf ve mülk nilsun mutasarrı f  aldığı su 
kaç masuradan ibaretdür ve ki mler u hdelerindcdür su 
nazırı bundan böyle taharrl ve tecessüs ve Eyylıb mahke
mesi s ic i l latma ve kendi defterine ve ashabı yedinde olan 
senedata b i la  n iza· yol ıy la müraca·at i le zahi re ihrac idüp 
ınunakkalı ve mu nazza ı n  müfredat delteri ni Bab-ı alive 
takdim eylemek üzre tanzlmi huslıs ına ba hatt-ı hümayün-ı 
şevket-makrün i rade-i şahtlne ta'a l luk eylediğine b inaen 
müccddeden n izama rabt ve ilm ü haberi i ' ta al ınan şürlıt-ı 
ecdldeden oldığına mebnl hala Hassa su nazırı fahrü ' l -eş
bah M ehmed Emin Ağa tarafından vekil-i müsecccli Ket
huda-yı rah-ı abi ei-Hacc Mchmed Arif Ağa i lt imasıyla 
mahkeme-i ınezbOrcdeıı mürsel Katib es-Seyyid Mellmed 
AMülhallm Elendi ve ralı-ı abilerden es-Seyyid İs ıııa·ıı ve 
H alll nam halifeler ile zikri au ma-i lezfzün menba· ı  olup 
H avass-ı refı'a  kazasına tab i ·  suyol ı kuraları ndan Küçük 
nam karye kurbında Kumluk deresi ta'bir ol ınür nam 
mahal lde hafr olman abar-ı müte ·addiden has ı l  lağm ü ka
navat ü müsennat i le  cem' ve icra a l ınan ma · ı umu ' J -mik
dar ma-i lezfzdcn müfrcz olarak asr ın  da s i l ahşörtln-ı haz
ret-i şehriyariden Fatıma Su ltan kethudiisı Yusuf Ağa 
ş i racn mal ik  olup medine-i Hazret-i Eha EyyOh Eıısarf'dc 
Cczerf Kasım Paşa mahal les inde Balçık tekyesi i tt isali nde 
l<ftin zikri itl menz i l ine ta'yin ve İcra eylediği n ısf masura 
ma-i leziz kanavat ü müscnnatı ma·mCır olarak menba' ın 
da tam m ve kim i l  mevcCıd aldığ ın ı mahal l inde b i  · ı -mu ' a
yene keşf eyledükkrin i  ba'de'l -kctb vc' t-tahrfr lıer biri ala 
vukü ' ih i  inba vü ihbar itdüklerindcn sonra tevarflı-i mulı-
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tel ife ile ınüverraha hücec-i şer · iyyeler nıantukınca derün-ı 
ınenzil -i mezküra diri n ısf masura ına- i  lezlz bey ' u ş ira 
alınarak tedavül-i eyadl i le  b in  iki yüz yiği rmi dokuz 
senesi S aferü ' 1-hayr'ınun yiğirıni yedinci gün i tarihiyle 
müverrah bir kıt'a hüccct-i şer' iyye mantükınca msf ma
sura ma-i t eziz-i mezkOra ınalike ve ınenzil-i merküma 
mutasarrıfe olan Sarayi Taravet Kadın ibnet-i Abdullah 
tarafından bey ' i  ikrara ve i 'ta-yı hüccete vekll aldığı zat-ı 
müma i leyhayı arifftn olan Süleyman Ağa b in Nu ' nıan ve 
Sal ih Ağa b in Hüseyin şehadetleriyle sabit olan Teberdar 
Mehmed Ağa b i n  e i-H aee Alf meclis-i şer' - i  hatir-i lazı
mü ' t-tevkTrde işbu kitab-ı sıhhat-nisibun hifızı merhüm 
ve ınağfürun lelı Sarı Abdul lah Paşa halllesi dimeğle 
ıncşhCire iffetlü isınetlü Hacce Emine Hanım ibnet-i Alf 
Ağa tarafından ber veeh-i ati husus-ı ıneyınenct-ınahsOsla
rın ı tasdlka ve kabule vekil-i mürseli Şeyh Mehıned Haslb 
Efeneli ihn-i el -ınerhüm eş-Şeyh Mehmed Sa·deddln 
Efendi mahzarında b i ' l -vekale takrlr-i ketam ve ta 'bfr 
ani '  1-merfun id üp müvekki leın ınüına i lcyha Tarivet Kadın 
mal ike aldığ ı ııısf masura ma- i teziz-i mczbur derünına 
cari aldığı menzil- i  mezkürını bundan akdeınce müvck
ki lem ınumi i ley·hi Hicce Emine Hanım'a bedel-i ma ' lG  m 
mukibelcsinde ba re' y-i mütevelll ferağ ve kasr-ı ycd idüp 
el-vevın derün ına cari nısf masura mi-i tezız-i mezh(ir 
mülkiyyet üzre yedinde hakT kalmışidi el-hatetü hazihi 
yedinde bakT kalan nısf masura ma-i lezfz-i ınczbürı dahi 
!ağın ü kanavatından hissesine tebe' iyyet ile tarafcyndeıı 
Icab ve kabüli  havl şü rüt-ı ınüfside ve muvaza·adan ari 
hey· -i hat-ı sahlh-i şer· l  ve erbab-ı miyahun i nzi ınam-ı 
rc · ytcriyle beynlerinde ma ' lG  m semen-i makbOz mu kabele
s inde müvekkile-i ınuma i lcyha Hacce Emine Hanım'a 
bey' u teınlfk ve layık ı üzre teslim eylcdiğinde ol dahi ber 
veeh-i ımıharrer iştir5. vü temellük ve kabül itıncğin fima 
ha 'd menzil- i  ınezkura cari nısf masura ma-i tezız-i 
nıczbGrda müvekkileın ınGma ileylıfi Taravet Kadın'un 
veehen nıine' l -vüeGh ve sebeben mine' I-esbab alaka ve 
medhali kalmayup müvekkile-i ınGma i leyha H aeee Emi'ne 
Hanım'un mülk-i müşterası ve hakk-ı sı rti al ınışdur didük
de gıbbe · t-tasdlk ı ' ş-şcr 'l ma hüve' l-vakı '  ketb alınd ı .  

Fl  7 M sene 1 233 [ 1 7  Kasım 1 8 1 7 ] 

Şuhlıdü . l-hal : 
Fahrü ' l-eşbah Mehıncd Emin Ağa Nazır-ı rih-ı ab 
El-Hacc Mehıned Arif Ağa Kethudi-yı rih-ı ab 
Es-Seyyid Mustafa Erendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid isma·ıı Ağa Hademe-i rah-ı ab . 

3 7511211 Hamamct Must4a Ağa 'dan intikal eden Mir-

3 75/1 1/2b 



1 1 6 

375112/la 
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alıur hamamma bağlı üç masura suyun, varisieri tara
fim/an Alımed Ağa �va satıldığın a  dair. 

Kaydı ihrac şod 
Fl 1 O M sene [ 1 ] 2660) [26 Kasım 1 849] 

Daru ' 1-hilafeti ' 1-aliyye Kostantiniyyetü ' 1-ınahıniyyeye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi ' I -cümle sularun kuyCıdatı 
Haslar mahkemesi sicil iatında mastur u ınukayyed olup 
ma-i lezlze dair senedat-ı şer ' iyye mahkeme-i mezbOreden 
gayrı mehakimde takrlr ü tahrlr ü teınhlr al ınmak ba 
ferman-ı all meınnü '  o ldığı şürfıt-ı kadimeden olup tima 
ba 'd As tane-i aliyye ve EyyOb ve Galata ve Beşiktaş ve 
Boğaziçi ve mahall- i  sairede vakf ve mülk nasun mutasar
rıf aldığı su kaç masuradan ibaretdür ve el-yevm kimler 
uhdelerindedür su nazırı bundan böyle taharrl ve tecessüs 
ve Eyylıb mahkemesi sicil latma ve kendi defterine bila 
niza' yol ıyla müraca'at i le zahire ihrac idüp ımınakkah ve 
munazzam müitedat defterini Bab-ı aliye takdim eylemek 
üzre tanzlmi husCısına ba hatt-ı hümayCın-ı şevket-makrün 
irade-i şahane ta'alluk eylediğine binaen müceddeden 
nizama rabt ve i lm ü haberi i 'ta o l ınan şürCıt-ı ecdldeden 
oldığına mebnl hala Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i müseccel i Kethuda-yı rab-ı abi el-Hacc 
Melm1ed Arif Ağa iltimasıyla mahkeme-i mezbGreden 
mürsel Katib es-Seyyid Mustafa Edfb Efendi ve d\h-ı 
abflerden NOr-ı Osmaniyye serbölüği Alımed Ağa ve 
Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa i le zikri atı ma-i lez1zün 
menba' ı olup asrında Hazine-i hassa kethudası Hüseyin 
Ağa'nun altmış beş senesi Cemazi ye · ı-ahir'inün yiğirmi 
ikinci güni tarihiyle müverraha balası mübarek hatt-ı 
hümayOn-ı ınehabet-ınakrCın i le  müzeyyen b ir  kıt'a keşf 
hücceti mantükınca Havass-ı retl'a kazasına tabi ' Cebeci 
karyesi hudfıdı dahil inde Şahin deresi kurbmda Delikli
kaya dimeğle arif kimesncnün mülk ve harimi olmayan 
mevzı ; -i hallde kendi malıyla hafr-ı abar-ı müteferrika ve 
tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği 
su yı  nı  erbab-ı miyah ma 'ri fetleriyle vezn ü ayar itdürdüp 
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mevcfıd ve revane bulınan on yedi masura ma-i lezfzini ol 
mevzı · a karlb Güzelcekemer suyı lağınına izn-i ınütevel
l iyle ba 'de' l - ilhak on bir masurası hakk-ı mecra alıkonıl
dukdan sonra baki kalan altı masura ma-i lezfzden müfrez 
üç masura ma-i lezfz mahıniyye-i mezburede LaJeli kur
bında Çukurçeşıne I ağınından erbab-ı mi yalı ma 'rifetleriy
le ha ' de' l -ifraz maliki i radesiyle Mirahfır haınınammun 
kadim yolına idhal ile el -yevm hammam-ı mezbfıra diri 
olan üç masura ma-i lezlz-i mezhı1r kanavat ü müseımat ü 
!ağını ma'mfır olarak menba'ında mevcfıd ve cari aldığını 
mahallinde bi ' l -mu 'ayene keşf ii tahrlr idüp b i · ı-ma ' iyye 
meclis-i şer'a gel üp her b iri ala vukü ' i  hi in ha vü ihbar 
i tdüklerinden sonra bin i ki yüz otuz bir senesi Rehl'u ' l -a
hir' inün beşinci güni tarihiyle müverraha bir kıt'a İstihbar 
h üceetinde tatsil ü beyan olmdığı üzre sal ifü . z-zikr üç 
masura ma-i lezlz-i mezhura tedavül-i eyadl ile malik olan 
Haınmaml Mustata Ağa bin Feyzul lah bin Abdullah bun
dan akdem tari'k-i hacc-ı şerlfde verat idüp veriseti zevce-i 
menkuha-i metrfıkesi Fatıma bint-i Süleyman nam hatlin 
ile sulbl keblr oğlı Mehmed Emin nam kinıcsneye nıun
hasıra ve m es ' ele-i mirasları olan sekiz selım ün bir s eb mi 
zevce-i mezhureye ve baki yedi sehmi oğlı mezbfır 
Metımed Emln'e isabeli ba  'de' t-tahakkukı ' ş-şer'! ber 
veeh-i ati hey ' i ikrara ve i ' ta-yı h üceete vckil o ldığı zat-ı 
nıezhureyi arifan ei-Hacc Ebfıbekir Ağa bin el-Hacc 
Hüseyin ve Osman Ağa bin Hasan şehadetleriyle ber 
nchc-i şer'! sabit olan ibnü · ı -mezbfır Mehmed Emin Ağa 
mecl is-i şer' -i hatir-i laz ı mü ' t-tevklrde işbu ba ' isü ' 1-kitah 
Ahmed Ağa bin All nıahzarında bi ' l-asale ve bi ' l-vekaJe 
ikrar-ı tanını ve takrlr-i kelam idüp işbu yedimizde olup 
tari'lı-i mezbfır i le müverrah bir kıt·a hüccet-i şer' iyyeden 
müstehan olmak üzre men ha '  -ı mezbfırdan müfrez ber 
tashfh-i nıerkünı i rsen malik aldığımuz üç masura ma-i 
lczlzinıizi lağnı ü kanavit ü müscnnatdan mikdar-ı 
nıu 'ayyen hissesine tehe' iyyetle tarafeynden Icab ve kahuli 
havi şünlt-ı müfside ve muvaza'adan ari bey·- i  bat-ı 
salıltı-i şer'! ve erbab-ı nıiyahun i nzimam-ı re· yleriyle 
nıezbfır Ahmed Ağa'ya beyılimizde ma· tfım semen-i med
m '  ve makhuza hey' u temllk ve veelı-i layıkı üzre tesilm 
eylediğinı izde ol dahi ber veeh-i ımıharrer iştira vü temel
lük ve kabül itnıeğin finıa ba·d salififz-zikr irsen malik 
aldığımuz üç masura ma-i lezlz-i merkümda veehen mi
ııe' l -vücuh ve sehehen mine' I-esbab henüm ve müvekkilenı 
validem mezblırenün alaka ve medhal imüz kalmayup !ağın 
ü kanavat i.i müsennatından mikdar-ı mu'ayyen hissesine 
tebe' iyyetle mezbür Ahmed Ağa'nun mülk-i müşterası ve 
hakk-ı sarlhi olmağla mal ik oldığı üç masura ma-i lezfz-i 
mezbfırı dilediği malıallden erbab-ı miyah ma 'ri fetleriyle 
ifraz ve murad eylediği mahal le İcra eylesün didükde 

_ _ _  . .. . 
�--
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gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ına vaka·a b i ' t-taleb ketb ol ındı . 
Fl 9 M sene 1 233  [ 1 9  Kasım 1 8 1 7] 

Şuhlıdü ' l-haJ: 
Sabıkün 

3 75113/1 Süleymaniye suyunun katmalarmdan İbra
him Paşa vakfina ait yartm masura suya mutasarr�l 
olan Hasan Ağa 'n m, sözkonusu suyu Ali Ağa �va ferağ 
ettiğine dair . 

[Kenarnotu] Ali  Ağa suyı 
Kara Alıınedl i Uzuncaabad ( / .1;,)/ , ,.;- . • � � f ,.., . ,  

tl/,;.; ı;v<.:.L'�N;l� ı:- �J:����,:,..:--", .::..(::�.. � . . � .  . . . . . . . . . j !Jfi ln;.�r./tjr-2'_,.�� ;/.N·:�: !,�.);�.;' 0-f'�1 / • . Dar� 1 -lı ı l atet; · ı -aı ı�_ye Kostantı myy�tu 1 -nıahnuyyeye ve 

;:ij�<')i';��.�-; '�;:j}'IY'•��;J,J��,.. ;'-j�� n�e�ıne- ı  Ey�ub v� Usküdar ve ma
�
hruse-i Galat<ı ve �oğa

, · ' . · ,p'y ;�{IJı; �.)'J,; � f,//.r;•/_..,� .,'J': J� zıçı ve ınahal l-ı saırede olan nıenazıl ve b ınar u hıyaz ve 

������t IJ VI?�,;- ·�),'} ;/(/..1�0--'J.:�J,;,;-
hamınanıa cari evk.:'if ve emlak cemi' su lanın kuyüdatı ez ''111/) � r� r. • , _,  k 1� H � fi l k  · · · ı ı � ı �· · v· . .  ,, .111 ,� 1 , 1. 1 -j�.>d).;·(.. l }---!..4 ac ı m  avass-ı re ı ·a  ma ı emesı sıcı at-ı ma 1ıuzasında __, �,j , t; ı...,.,./..;�t, v '.J# • !/ �r, �� . ;:- � "' " "' · ; : • , 1  c- f,;rJ.YJ';.;_:.�-;;_'2'_,.;J, Ü,f..J I,;�-f.' �ıastur u :ııukay:·:d olt�p ashabı nıalık oldukl�rı sul�nın 

/!7_,.,-,;.: •
• 

· :JI <- . · . . : . .  1 1 '-'. r ,��-' t '/.<J ' a.hara bey u ferag nıurad eyleduklerıııde evvela su nazırı 
• 1 ' ·r. ,., ,... . "/ .... . / '/"" < J..)"-;'J J(J/ �- . • : • • • ._; • � • ; �,·v v -;.�' -':";, tarafından ve medine-i EyyOb mahkemesinden ünıena . , j.:;;.;_J • , f; l.r Jr ,JV ...---:-.-Y/;;' 

. . /·'.·_'":J/, ·. /��_:;J t;.rf;t'-4 ıa 'yfnle ma-i mezbOrun menba '  ve nıecra ve kanavatı as-, . L U; '/".I'J./";_;,.,;JtJ' t:: - 1-', . · . l n' t>:'!. · · .1, • : : . -�· • • . :7 ;/-;./1' t.·._,._ lıabınun vedinde olan hücec ve temessükata tatbik o l ın arak 
. · "' 1 - · � .-/. 1 \..- J  "� ci.V ' r""" · 1//C_...; ıfY ;,u_u/-' � · .' 1 

• • • .  · · . . : . { '  ı vezn ü mu ·avene [-ve] ke�f ve senedi ne mutabık oldıg-•ı ( • · ' - ' , ·  • � · ..? 1 '' '-• 1 L �v • './ J 'T • JA_· . "--'J) ';i.P-;,JP,.._-/v r�P"T_� · . . .-·" · ' ' � . . 

,..... r- · r.J  .r . . ümena-i mezhOrOnun bi ' I-ittitak lede ş-şer· i  I-enver ihhar-

;_,�;t>J ,_)!;.'.� � 1  ;_,·.J' .. .jj�/jv J.J: �ı:_  ı ları ::ıda ma-i mezblı run b i  temamihi menba · ve mecrasında 

_}�J '� 
. . Y ,tp',�"�_; "._Y,_);_;,; __ . '.�G._.i_ . • .J .. G, . f.r/t!-'J' mevcCıd ve cari oldığı tedki'k u tahkık ol ınmadıkca ıniyah-ı 

,r. · t::!' • j t eınJak hey ' i  ve evkafun ferağ [ve] kasr-ı yedi tecvlz ve J�J,;�;i:I-;:J11Jff/.; 'r/-;:J" -� - �  sened-i şer'lsi tahrlr ve i ' ta olmamak ba hatt-ı hünıayCın-ı 
- ' 

' 
'

· 
· 

• / rJ • ;/ lı..__,. ;;'_/ ,)J!J_,-'(7t='t; 1-':J-fJ:: .,./;ı.J. ' { . ..v__,� . ,  şevket-maknin menuıü '  oldığı şürlıt-ı cedlde-i müstah-

; ; C/1 ;L);p'-t?lf: �� ;ı:;:y1.i'/t ıj(J/ � sene-i cedidesinden oldığına binilen hala Hassa su nazırı 

, �· ,-, 1 ,; �_; � �1_:,1J!J;.J1(; ı.,).ı:.;,.1J,jfr� i.J,.; ,JJ falırü ' J -eşbah Meluned Emin Ağa'nun vekil-i müseccel i 
1' 1 � ,  � •• • 1 '  ' . ' 

• /; . '/-; • (  � -� ;ı, Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc M ehmed Arif Ağa ve Rah-ı ',.;-1j Jr . ./.;:); �;-,1(,./, ı.J./ • ./� - 1�"',: Y "  abf es-Seyyid Osman ve Ahmed Ağa ve medine-i EyyOb '.J.J �j..;�/.·JJJ.:�Y ,i)' �):J)f ll-'/_;,; mahkemes inden mürsel Katib cs-Seyyid Yahya Efendi 

..:...::Jıl,�c,J.'p�;;y,ı);;:y��!1':.;): l.t��-6.( zikri ati ferftğ ve kasr-ı yedi i rade olman ına-i lezfzün 

. '· , , ı , � ./.J�;}J;:) ı...: 1Ati,J,?1Ji'-:J?I-�-'lf nıenba· ı üzerine vanıp ma-i l ezfz-i mezbOrun hala malik 
li;J I" ol' l' ,  cr -, ,; ' l  ve mutasarrıfı Hasan Ağa bin Hüseyin nam kimesnenün 

, , ·, • 1. __;; 'l l _,; v./;xJ�) , &;�.;-JI/�J . b ' ki R � - .  ' 't .r--J/(!, :r �;?N/ · ' � • yedinde olup in  ı yüz otuz, bir senesi ebı ·u  I-evvel i -
nün yiğirıni yedinci güni tarihiyle müverraha bir kıt 'a 
istihkam hüccetinde tafsll ü beyan ol ındığı üzre vüzera-yı 
eslafdan merhlım İbrahim Paşa hazretleri hayatmda Ha
vass-ı reti'a kazfı sma ımızafe Terkos nuhiyesine tabi ' 
Kara Ahmedl i nam karye kurbında Uzuncaabad nam 
mahallde kimesnenün mülk ve harimi olmayan mevzı ·  -i 
halide nıüceddedeıı hafr itdürdiği abar-ı müte'addide ve 
lağmlar ile cem' u tahsil eylediği ma-i lezfzi kana var 
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ferşiyle mahall -i merkuma karlb Küçük Çınarlı suyı mes
leğine ve andan Ahmed Ketbuda suyı yol ına ve andan 
Mesih Paşa suyı yol ına ve andan cennet-mekan tirdevs-a
şiyan merhum ve mağfıret-nişan Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün Astane-i aliyyeye cari Halkalı suyı yolına bi 
izni ' l-mütevelll i l  hak u idrac o l ı nan ma ' lfımu ' 1-mikdar 
ma-i lezizden müfrez olarak bir masura ma-i lezizün 
menba' ve mecrasına ımıkaddem ve ımıalıhar ba'de'n-na
zar vezn ü ayar itdüklerinde her mantOk-ı hüccet-i 
mezkGre bir ımısora ma-i leziz el-yevm cari ve mevcGd 
aldığım ba'de' l-mu 'ayene ve' l -keşf mecl is-i şer'a gelüp 
ala vukü ' ihi inha vü i hbar itdüklerinden sonra ma-i lezfz-i 
mezkGrdan bakT nısf masura ma-i lezfz-i mezbGrun 
ımıtasarrıfı mfıma i leyh Hasan Ağa tarafından ber veeh-i 
ati ferağ ve kasr-ı yedi ikrar ve i 'ta-yı hüccete vekil o ldığı 
Laleli serbölüği Halil Ağa bin Hasan ve Osmaııiyye ser
bölüği Ahmed Ağa bin All şehadetleriyle zahir olan Rah-ı 
abi es-Seyyid Osman ibn-i Ömer meclis-i şer' -i şerif-i 
enverde rical-i devlet-i aliyyeden olup hala Kassabbaşı 
Ağa hazretlerinün karındaşı işbu ba' i sü ' l -kitab All Ağa 
ibn-i Ömer tarafından ber veeh-i ati i krar ve tasdfka 
vekll -i mürseli es-Seyyid Alımed Beşe ibn- i  es-Seyyid 
Ömer mahzarında b i ' l-vekale ikrar-ı taınm ve takrlr-i 
kelam idüp müvekkilüm mezbfır Hasan Ağa ber manttik-ı 
hüccet-i mezkfıre malik ve ınutasarrıf oldığı bir masura 
ma-i lezfz-i merkümun nısf masurasmı erbab-ı miyalı 
ma 'ri fetleriyle ba 'de' l -itdz hala Darbhane-i anıire kete
besi nden Hüseyin Hüsnf ibn-i İbrallım Ağa'ya ba re 'y-i 
mütevel l l  ferağ ve kasr-ı yed ve hakk-ı tasarnıfın ı  tefvlz 
eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer tefevvüz ve kabQJ 
idüp bakisi  olan nısf masura ma-i lezizi yedinde ihka 
itmişidi el-haJetü hazihi yedinde baki kalan nısf masura 
ma- i lezlzi dahi kezalik şürfıt-ı mer' iyyesine tatbik ve 
erbab-ı miyahun ihbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden 
bi ' l-l'cab ve' l-kabfıl ferağ-ı ımı 'teber-i kat ' iyle heynlerinde 
ma' IQm bedel-i makbuz mukabelesinde ınüvekkil-i mGma 
ileyh All Ağa'ya ba re'y-i mütevelll ferağ ve kasr-ı yed ve 
hakk-ı tasarrufını  tefvlz eylediğinde ol dahi ber veelı-i 
ımıharrer tdevvüz ve kabul itmeğİn fıma ba'd nısf masura 
ma-i lezfz-i ınezbfırı•• dahi müvekkilünı mGma ileyh H asan 
Ağa'nun asla ve kat 'a  alaka ve medhalleri kalmayup 
müvekkil-i mCınıa i leyh All Ağa'nun ba re 'y-i mütevellf 
hakk-ı müfevvezi ve dahi l-i havza-i tasarrufı oldukdan 
sonra her veeh-i ımılıarrer mutasarrıf oldığı nısf masura 
ma-i lezfz-i mezbCırı nıahmiyye-i mezblırede Bozdoğan 
kemerinden erbab-ı nıiyah ma' rifetleriyle ifraz ve H asan 
Paşa hanı civarında horasancı dükkam ittisal inde vakı ' 
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iSTANBUL ŞER· iYYE SiC iLLElU/MA-i LEZİZ DEFTERLERI 
terazlıden ifraz birle pişgahında ınüvı.:kkil-i ınGına ileyh 
Ali Ağa sakin aldığı menzi linde icra ve ta'yin itmeğle ı1 1Sf 
masura ma-i lezlz müvekkil-i muma ileyh All Ağa veeh-i 
meşrfıh üzre malik ve mutasarrıf aldığın ı mübcyyin şürüt-ı 
cedidesi üzre kıbel-i şer'den istihkamı havl işbu hi.iccet 
keth ü imla ve müvekkil-i ınlıma ileyh Ali Ağa yedim: i · t:ı 
o l ındı . 

Fl l l  S sene 1 23 3  [2 1 Ara l ık I X I 7 1 

Şuhl'ıdü · ı-ha l : 
Fahrü ' l -eşbah Mehmed Emin Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
El-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı r:lh-ı ab 
Ahmed Ağa Serbölük-i NOr-ı Osınaniyye 
Miftah ağian ı es-Seyyid Osman 
Abdi Halife hin'" 
Çavlış Meluned Halife-i rah-ı ab 
ve gayruhum 

37511411 Payrik zimmi tarc�findan Pe!flemalci Kirkor 'a 
saltlan yartm masura suyun, .wmradan Saray lw(fiıla
ruulan 0/umnes zimminin tasarrı�fima geçt((:ine dair. 

[Kenarnotu] Peştemalcıoğlı Kirkor 
Çavfış Güzelcekemer'ini 
Kumkapu kurbında Bati Paşa mahallesinde menzil ine icra 

[Şerh) Derun-ı sfın:tde ımıharrer nısf masura ma-i lezlz 
Saray-ı hümayün hallfeterinden Ohanncs veled-i Kiğork 
ziınml şiraen malik aldığını müş ' i r  istihkamı havl hüccet-i 
şer' iyye i ' tft a l ındığı kaydı balasıyla işbu mahalle şerh 
o l ındı . 

Fl 29 L sene 1 245 [23 Nisiın 1 X30J 

Daru ' 1-hilafet i ' l -aliyye Kostant iniyyetü '  1-malımiyyeye ve 
ımılıi\11-i s�iireye cereyan iden b i ' l-cümle sular hakkında ba 
hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrOn ınüceddeden virilen nizaın 
mlıcebince hala Hassa su nazırı Mchmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i ınüseccel i Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc 
Mehmed Arif Ağa iltimasıyla H:lsbr mahkemesinden 
mürsel Kat ih es-Scyyid Mu�t afa Efendi ve Ayasofya ser
bölüği es-Seyyid isa Ağa ve Bali Paşa ustası es-Seyyid 
All ile Çavüş-ı rah-ı abi Mehmed halifeler zikri ati ma-i 
lezfzün ınenha '  ve katımı mahal l i  olup asrında Su nazırı 
ei-H:kc Osman Ağa hayatında Havass-ı refi·a kazas ına 
tabi ·  Çftvüş karyesiyle Güzelcekemer kurbında Söğüd
liclere nam ma hal lde va kı ; mevzı; -i hallde kendi mftlıyla 

.ıo luu.kmc-i r:ıh-ı ilh 
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müceddeden hati·-ı abar ve tahte' l -arz !ağın ü kanavat ile 

cem' u tahsil idüp ol mevzı 'a karib kemer-i mezbür suyı 
yol ına b i  izn-i mütevel ll i lhak olman ma-i lezi'zün mahal

l ine vanlup ber ınu'tad-ı kadim vezn ü ayar ol ındıkda nısf 
masura ma-i lezi'z el-yevm mevcud ve diri oldığı 
ba'de' J-mL. -ayene mezbfırfınun ihbarJarıyJa zahir Ü 111Üte
hakkık oldukdan sonra ma-i Iezi'z-i mezkunın kanavatma 
tehe'iyyetle malikesi olan Payrik bint-i Suzenci İstefan 
nam nasraniyye tarafından ber veeh-i at.l bey' [ i ]  ikrar ve 

i ' ta-yı hüccete vekil o ldığı şahs-ı mesffireyi h i ' l-ma 'ri
feti ' ş-şer' iyye aritan olan es-Seyyid All Halife ibn-i İbra
him ile Kirkor veled-i Kiryak zimml haberleriyle zahir 
olan Dülbendd Manas veled-i Avanis nam zimml meclis-i 

şer' -i şerif-i enverde işbu hamilü'  r-rakam Peştemalcı Bo
yacıoğl ı  Kirkor veled-i Peştemalcı Artin nam zimmi mu
vacehesinde bi 'I-vekaJe ikrar-ı tamm ve takrir-i kelam i 
düp müvekkilem mersüme Payrik nasraniyye işbu yedimde 
olan bir kıt'a suret mantükınca akd-i ati ' z-zikriin sudfırına 
değin mahmiyye-i mezbOrede Kumkapu kurbmda Bali 
Paşa mahallesinde kain hi ' l-idireteyn taht-ı tasarrufunda 
olan ma 'IOmu' I-hudOd bir bab menzil derunına dirf teda

vül-i eyadi ve kanavatmdan mikdar-ı mu·ayyen hissesine 

tebe' iyyetle malike oldığı nısf masura ma-i Iezlz-i mezkurı 
tarafeynden bi ' I-Icab ve' I-kabı11 bey'-i hat-ı sahih-i şer'i 
ve rah-ı abilenin inzimam ve ittihadlarıyla mezbur Peş
temalcı Boyacıağlı  Kirkor zimmfye beynlerinde ma ' lu m 
seınen-i ınedfı1 ' ve ınakbOza hey' u teınlfk ve yedinde olan 

sOret-i mezküreyi teslim eylediğinde ol dahi ber veeh-i 
ımıharrer iştira vü temel lük ve veeh-i layıkı üzre teslim" 
ve kabz ve kabül idüp tima ba'd nısf masura ma-i Iezi'z-i 
merkümda müvckkilcm merküınc Payrik nasraniyyenün 
asla ve kat 'a  alaka ve medhali kalmayup ma-i lezi'z-i ıner

küm kema li ' s-sabık şürut-ı mer' iyyesinc tatbik i le men
zil-i mezblıra cari nısf masura ma-i Iezi'z-i merküm mcsfOr 
Peşteım\lcı Boyacıağl ı  Kirkor zimminün mülk-i müşterası 
ve hakk-ı s ırti olmışdur didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'! ma 
vaka ' a  hi ' t-taleb ketb olmdı .  

F1 27 S sene 1 233 [6 Ocak 1 8 1 8] 

Şuhüdü ' I-hal : 
Es-Seyyid isa Serbölük-i Ayasofya 

EI-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Meluned Emin Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Mehmed Halife Çavlış-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid All Usta H ademe-i rah-ı ab 
ve gayruhum 
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İSTANBUL ŞER ' İYYE SİCll..LERİ!MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

37511412 (Fatih) suyunım katmalarından olan yarım 
lluısura suyun, Münevere Hatun 'un Davudpaşa 'daki 
evine bağlı olduğunu beyan bir lıüccet düzen/endiğine 
dair . 

[Kenarnotu] Münevvere H�hun'un Davud Paşa mahal le
sinde menzil ine icdi 
M üderris ve Topcılar ve Evaspa 

Daru ' 1 -hiJafeti ' 1-al iyye Kosta[n]tiniyye[t]ü ' I- mahmi yyeye 
ve mahall-i stlireye cereyan iden b i ' l-cüınle sularun hak
kında ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrG n  müceddeden 
virilen nizam mucebince hala Hassa su nazırı Mehmed 
Emin Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı 
abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa i lt imasıyla Haslar mahke
mesinden mürsel Katib Mustafa Efendi ve Ayasofya ser
bölüği es-Seyyid Isa Ağa ve Osmaniyye serbölüği Ahıned 
Ağa ceımet-mekan merhum ve mağfUnın leh Ebu ' 1-feth 
Sultan Meluned Han-ı Gazi' tabe serfıhu hazretlerinün 
vakf-ı şerifleri vek'ilharcı M ustafa Ağa vesair ümena-i 
şer' le zikri at'i ma-i lezizün menba' ı olup asrında yeniçeri 
ocağında sertuma olan Salih Ağa hayatında Havass-ı re
fi'a kazasında cevanib-i erba'ası Müderris ve Topcılar ve 
Evaspa karyeleri ve tari'k-i cadde ile ınahdGd olup  kimes
nenün mülk ve harimi olmayan arazi'-i ınahdOde dahil inde 
kendi malıyla müceddeden sekiz aded baca hafr ve tah
te' I-arz !ağın ü kanavat i le cem' u tahsil ve ol ınevzı ·a 
karib vakf-ı ıni.işarun i leyhün Tunınclık suyı ta'blr olınur 
suyı yolına i lhak eylediği bir masura ma-i lezfzden müfrez 
ancak nı sf masura ma-i lezlzün nübO · olan bacalara va rup 
ha'de' l -keşf ve' l-mu'ayene vezn ü ayar olındıkda ma-i 
leziz-i merkum zikr olman hacalardan nübfı ' idüp el -yevın 
mevcfıd ve cari oldığı rah- ı  abileri'ın ihbarlarıyla zahir ol
dukdan soma ma-i lezfz-i mezkOra tedavül-i eyfıdl ile 
malike ve ımıtasarrıfe olan ba' isetü ' 1 -vesika Münevvere 
HatGn ibnet-i Abdullah tarafından ber veeh- i atı takrlre 
vekil o ldığı zatını aritan Rah-ı abi es-Seyyid İ sına 'll bin 
es-Seyyid Ahmed ve ei-Hacc Hüseyin bin  Ali' nam kimes
neler haberleriyle zahir olan ei-Hacc Melmıed Arif Ağa 
bin İbrahim nam kimesne meclis-i şer' -i şerif-i enverde 
bi ' l-vekale takrfr-i kelam ve bast-ı ani ' I -meram idüp mü
vekkileın mezbOre Münevvere HiltOn'un yedinde olup bin 
iki yüz otuz bir senesi Zi ' l -hiccesi guı-resi tarihiyle mü
veı-rah vakf-ı müşanın ileyhün mütevellisi İbrahim Saib 
Efendi 'nün imza ve hatmini haviye bir kıt'a  ınütevelli te
messükinde tasr'ih ü beyan olmdığı üzre ıllSf masura ka
navatı Ömer ve Süleyman karındaşlar i le  valideleri Hafize 
HatG n'un kasr-ı yedierinden müvekkilem mezbüre Münev
vere HatOn'un senevi yüz seksen akc,:e ınuk:1.ta'a ta'yini i le 
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keına t r  s-sabık cereyanına izn biri e defter-i vakl-ı şerifde 
uhdesinde kayd olman nısf masura ma-i lez1z-i mezkfırı 
müvekkilem mezbure Münevvere Hatun mahmiyye-i ınez
bfırede Fenai tesmiye olman terazuden erbab-ı miyah 
ma' rifetleriyle ifraz ve ol mahalle karlb Çukacıkızı çeş
mesi suyı yolına i lhak birle Davfıd Paşa mahallesinde 
vakı' menzil ine cereyanına şürfıt-ı mer'iyyesine tatbik ile 
izn virüldiğini müş' ir tarih-i mezhGr ile müverrah ve müte
veiiJ-i muma ileyhün hatt ü hatnıini haviye bi ' l -vekale 
ibraz eylediği temessük-i mezkura nazar olındıkda vekil-i 
mezhur el-Hacc Mehmed Arif Ağa'nun takrlri vakı 'a mu
tabık ve nefsü' l-emre ımıvafık olmağla li ecli ' l -istihkam 
işbu ves1ka-i en1ka keth ü imla ve yed-i talibe i 'ta alındı . 

H 9 Ra sene 1 233 [ 1 7  Ocak 1 8 1 8] 

Şuhudü 'l-hal : 
Fahrü' l-eşbah Meluned Emin Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Meluned Arif Ağa Ketimda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Almıed Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
İs ma 'll Halife Rah-ı ab 
Es-Seyyid Mustafa Efendi Katih-i rah-ı ab 
ve gayruhum 

3 7511511 Şeylıülislam Hamidizade Mustafa Efendi 'den 
intikal eden ve kızları tarafindan ü. .. küdar kodısı Os
man Kamil Efendi'nin kaymvalidesi Zeyneb Hanım 'a 
satılan Aya.w�f_"va suyunun katmalarmdan olan yarım 
nuısura suyun, sonradan Safiye Hamm 'm tasarrufuna 
geçtiğine dair. 

[Kenarnotu] Zeyneh Hatun'un 
Küçükköy'den 

[Şerh] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i lez1z 
Safiye Hanım'a' ba hüccet bey' alındığını müş' ir  yedine 
ımıfassal hüccet i 'ta o lmdığı işbu mahalle şerh viri ldi . 

H 27 R sene 1 238 [ 1  1 Ocak 1 823]  
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yüz on altı senesi tarihiyle müverrah keşf hücceti mantükı 
üzre Ha vass-ı refı'a  kazasına tabi '  suyolı kuralarından 
Küçük nam karye kurb ında istanbul tarafında köpriden 
aşağı !ağın ağzından bağlara varınca kiınesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzı '  -i  hali'de sekiz aded baca hati- ve 
tahte' l-arz !ağın ü kanavat ile cem' u tahsil itdürdiği su
yum hayatında ol mevzı ·a karib Ayasofya suyı yolına hi 
izni ' l- ınütevem ilhak ol ınan ma-i lezlzü n ınenha '  ve ımı
halline vanıp ber mu'tad vezn ü ayar ol ındıkda msf ma
sura nıa-i lezlz el-yevm mevcüd ve c.:1.rl o ldığı ha 'de' 1-mu 'ayene 
ü mena-i mezbürünun ihbarlarıyla zahir ü nıütehakkık 
oldukdan sonra ma-i lezlz-i mezkurun kanavatma tebe · iv
yetle maliki iken bundan akdem veda'  -ı alenı-i rani iden 
Şeyhülislam-ı esbak Hamidizade el-Hacc Mustafa Efen
di'nün veraseti zevce-i meııkı1ha-i metnlkesi Hadlee Kadın 
Efendi ibnet-i Abdullah ile sulbiyye kehlre kerlmeleri 
Fatıma ve Rukiyye ve Münevvere ve Rabi 'a  hanımiara 
ınü ııhasıra kable' l-kısnıe müma i leyha Fatıma Hanım 
veffit idüp veriseti validesi ımlmi ileyha Hadlee Kadın ile 
l i  ebeveyn kız karındaşları müma ileyhinne Rukiyye ve 
Münevvere ve Rabi 'a hanımiara münhasıra ve kable' l -kıs
me münıa ileyha Hadlee Kadın vetat idüp veriseti sad
riyye kebire kızları mezbüran Rukiyye ve Münevvere ve 
Rabi 'a Hanımlar ile l i  ebeveyn k ız karındaşı Fatıma bint-i 
Abdullah nam hatuna ha'dc' l-inhisar ınes ' ele-i mirasları bi 
lıükın i ' l -nıünasahati 'ş-şer· iyye dört yüz seksen sehmden 
olup siham-ı mezbfıreden yüz el l i  bir  selmıi müma iley
hinne Rukiyye ve Münevvere ve Rab i 'a hanımlardan her 
birine baki yiğirmi yedi sehmi kız karındaşı nıezbüre Fatı
ma Hatün'a isabeti tahakkukından sonra müma i leyhinne 
Rukiyye ve Münevvere ve Rabi 'a  hanınılar ile mezbüre 
Fatıma Hattın taratlarından ber veeh-i ati bey ' i  ikı·ar ve 
i ' ta-yı h üceete vekilieri o ldığı zatlarını aritan Mehnıed 
Arif Ağa bin Osman ve Hasan Ağa bin İbrahim şehadet
leriyle sabit olan eş-Şeyh Meluned Hasib Efendi nec
lü ' l-ınerhum el-mebrür eş-Şeyh Mehmed Sa'deddin Efendi 
meclis-i şer' -i şerif-i enverde medine-i ınezhurede cami '-i 
kebir mahallesinde vakı ' bir bab ınenzil-i kehlrin hi ' l -ica
retevn ınutasarrıfesi ve hala medine-i Üsküdar kadisı 
u ındctü' l-mevali ' l -izam fazlletlü Müftlzade Osman Kamil 
Efendi hazretlerinün kayınvalideleri olup işbu kitab-ı sıh

hat-nisabun hftfızesi uındetü · ı -ınuhaddcrat Zeyneb Ham m 
ihneı-i Mustaffi'nun sadri oğlı Mehıned Rifat Efendi ibn-i 
el-merhüın Ahmed Ağa mahzarında b i ' l-vekale ikrar-ı 
tamm ve takri'r-i kelam idüp bin yüz doksan diirı senesi 
Zi ' l -hicce'sinün  yiğirıni yedinci güni tarihiyle müverrah 
Hazret-i EM Eyyub Ensarf vakf-ı şeritine ba tcmessük-i 
ınütevel li senevi yüz yiğirıni akçe mukata'a-i kadim ile 
ta 'yi ni zemanından berü ınenzil-i nıezkür derünına diri 
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nısf masura ma-i leziz kanavatından niikdar-ı mu ' ayye 
hissesine tehe'iyyetle mütevelJa-yı evvel muma i leyh 
Hamldlzade ei-H �kc Mustafa Efendi ile' I-verat yedinde 

mülk ve hakkı olup ba'de vetatihi tashlh-i merküm üzre 
vere.'>eleri müvekkilelerüın ınOına ileyhim Rukiyyc ve Mü

nevvere ve Rabi 'a hanımlar i le Fatıma Hatun'a mevrfıs 
olmağla akd-i ati 'z-zikrün sudürına değin müvekkilelerüm 
mezhOretanun h i ' l-irs i .  ş-şer'! malikler oldukları nısf 
masura ma-i lezlz-i mezkfırı şürüt-ı müstahsenesine tatbik 
ile tarafeynden hi' l-ldh ve' l-kahGI hey ' -i hat-ı sahlh-i 
şer'l ile müvekkile mfıma i leyha Zeyneb Hanım hazretle
rine heynlerinde ma ' !Om semen-i medfO ' ve makhOza hey' 

u temllk eylediklerinde ol dahi ber veeh-i muharrer iştir& 
vü temel lük ve kabfıl buyurınalarıyla fıma ba'd nısf 
masura ma-i lezlz-i merküında ınüvekkilelerüm mezhOre
tan Rukiyye ve Münevvere ve Rabi'a hanımlar i le Fatıma 
Harun'un asla ve kat'a  alaka ve medhalleri kalmayup 

mCıma ileyha Zeyneb Hanını'un mutasarrıfe oldukları men
zil-i mezkCıra cari nısf masura ma-i lezlz mülk-i müşterası 
almışdur didükde gıbbe 't-tasdlkı .  ş-şer'! ma vaka'a 
hi ' t -taleb ketb olındı . 

H 1 3  Rehl'u ' l-ahir sene 1 23 3  [20 Şubat 1 8 1 8 ] 

Şuhfıdü ' l-hal : 
Rah-ı abiler 

37511512 Su nazırı Melımed Emin Ağa 'mn mutasarr�( 
olduğu üç çuvaldız suyun, vefatından sonra varisieri 
taN�/indan Müderris Nebizade Muslt�/{t Efendi 'nin ha
nımı Emine Hamnı 'a satıldığma dair. 

[Kenarnotu] Su nazırı MeiU1ıed Emin Ağa'nun 
Küçükköy'den 

ISerhl Derun-ı süret-i alide muharrer üç çuvaldız ma-ı 
lezizün maliki MelU1ıed Emin Ağa fevt olup veresesi olan 

kiınesneler ma-i mezbfırı müdenisin-i kiraından Nehlzade 

Mustafa Şemseddln Efendi'nün halllesi iffetlü Emine Ha
nım'a müstakılleten bey' u temlik ve teslim eylediğini 
müş'ir istihkamı havi hüccet i 'ta olınup işbu sCıret batk1.lda 
hıfz olmmak iktiza eylediği kaydı balasıyla işbu mahalle 
şerh virildi . 

Fl 1 5  C sene 1 24 1  [25 Ocak 1 826] 

Dar u ' 1-hiHifeti ' 1 -al iyye Kostantiniyyetü ' 1-ınahıniyyeye ve 
mahall-i saireye cereyan iden hi ' l-cünıle sulanın hakkında 
ha hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrün müceddeden virilen 

nizam mikebince hala Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 

- · - • 4  / -- -------. -.....ıı-; '� . ,  

37511512a 
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tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı di.h-ı abi el-Hacc 
Meluııed Arif Ağa iltiınasıyla Haslar mahkemesinden mür
sel Katib Musa Efendi ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid 
isa vesair ü mena-i şer' ve ralı-ı abiler ile zikri cal ma-i le
zizün menba' mahall i  olup asrında İstanbul kadlsı damadı 
Hasan Efendi Havass-ı refi'a  kazasına tabi '  Küçükköy 
sınurında Kumluk kemeri diıneğle ma'rlıf kemer kurbında 
hafr itdürdiği abardan neb' ve kanavat [ü) ınüsennat-ı 
ınemiUke ile ınuhreze ma-i lezlzün menba' mahal line va
nıp ber ımı ·tad vezn ü ayar olındıkda bir masura nıfi-i 
lezlz ınevcud ve cari aldığını ba'de' l-mu ' ayene ümena-i 
mezburünun ihbarlarıyla zahir oldukdan sonra ma-i lez}z 
abartannun hatiri muına ileyh Hasan Efendi hayatında 
nübu ' iden ma-i ıezız-i ınerküını mahmiyye-i i stanbul'da 
Kapuağası mahallesinde va kı' bir tarafdan min arabacıları 
karhanesi ve bir tarafdan cidar-ı hısn ve bir tarafdan 
yoğurtcılar karhanesi ve bir tarafdan ba'zen Kapuağası 
vakfından mü te' ehhilin odaları ve ba · zen tarlk-i has s ile 
ınahdlid bir bab menzil ine kanavatıyla ta'yln ve icra idüp 
meıvJI-i ınezblır derünına cftr'i bir masura ma-i lezizün 
tedavül-i eyadf ile ba  hüccet-i şer' iyye ınaliki oldığı 
b i ' l -ihbar zahir ü ınütehakkık olan nazır-ı muına ileyh 
Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i müseccel-i şer'lsi 
mezbur Meluned Arif Ağa ibn-i İbrahim meclis-i şer' -i 
şerif-i enverde b i ' I-vekale takrfr-i kelam ve ta'blr ani ' I-me
ram idüp müvekkilüm muma ileyh Mehmed Emin Ağa'nun 
malik oldığı bir masura ma-i lezlz-i mezkı1run bir çuval
dızını ralı-ı abiler ma'rifetleriyle kanavatından mikdar-ı 
ınu 'ayyen hissesine tebe' iyyetle ifraz idüp maluniyye-i 
mezblırede Akbıyık mahallesinde vakı' Taht-ı revancıbaşı 
,Ali Ağa hanesi diıneğle arif menzile cari bir çuvaldız ma-i 
Iezizün ha hüccet-i şer' iyye malikesi olup müvekkilüm 
muma i leyhün akrabasından Emine bint-i İbrahim nam 
hatUna hibe-i sahlha-i şer' iyye ile ba 'de ' l-hibe ve' l-kab(i] 
bakT üç çuvaldız ma-i leZızün şürüt-ı müstahsene-i 
mer' iyyesine tatbik ile yedinde mülki oldığı elı l-i hibresi 
olup husus-ı mezblıra vuküf-ı tammları olan bigaraz 
kimesnelerden İstihbar olınup hakikati üzre kıbel-i şer'den 
istihkaını havi bir kıt 'a hüccet i 'ta ol ınınak ınüvekkilüm 
nazır-ı ınlıma ileyhün matiCıbıdur didükde hal vekil-i mez
hur ei-Hacc Meiuned Arif Ağa'nun tahirine mutabık ve 
nefsü' l-emre muvafık aldığını yedinde olan hüccet-i şer' iy
yeden müsteban aldığından ma'ada husCıs-ı mezklıra 
vuküf-ı tammları olan zeyl-i sahlfede muharrerü ' l-esaınf 
rah-ı abiler dahi tedavii l-i eyadl ile menzil-i mezbura cari 
bir masura ma-i tezizden bakT üç çuvaldız ma-i lez!z 
nazır-ı mCıma ileyhün yedinde mülki olup el-yevm ınenzil-i 
mezklıra can aldığını ala tankı , ş-şehade haber vırme
leriyle hıfzen l i '  [ 1] -makal ihim işbu vesika-i enlka ket h ü 
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i ınla ve yed-i tali be i 'ta o l ındı . 

H ll Rebl' u ' l-illıi r  sene 1 23 3  [ J g  Şubat ı g ı s ) 
Şuhüdü ' l-hal : 
Sabıkün 

3 7511611 Bir çuvaldız suya mutasarr�l olan Emine 
Hanım 'm, (veni su nizamı gereğince) bir çuvaldız su 
daha satm alarak tasarrufundaki suyu yarım masuraya 
çıkardığma dair. 

[Kenarnotu] E ınfne HatOn'un 
Küçükköy'den 

[Şeı·h] DerOn-ı süretde muharrer nısf masura ma-i lezlzün 
malikesi Emine Hanım ma-i mezkürı devletlü Ahmed Edlb 
Paşa hazretlerinün kerime-i muhteremeleri Şerlfe Fatıma 
Hanım'a bey' u temllk eylediğini müş ' ir istihkamı havl 
hüccet-i şer'iyye i 'ta olmdığı kaydı balasıyla işbu mahalle 
şerh alındı . 

Ff 2 2  Ca sene [ 1  ]248 [ 1 7  Ekim 1 832] 

Darü ' i-hilafet -i aliyye Kostantiniyyetü ' 1 -mahıniyyeye ve 
mahall-i s�iireye cereyan iden bi ' l-cümle su lanın hakkında 
ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrOn müceddeden virilen 
nizam mücebince hala Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc 
Meluned Arif Ağa iltimasıyla Haslar mahkemesinden 
mürsel Katib Müsa Efendi ve Ayasotya serbölüği 
es-Seyyid Isa vesair ümena-i şer' ve bademe-i rah-ı abiler 
ile zikri au ma-i lezlzün menba' mahall i  olup asrında 
İstanbul kadlsı damadı Hasan Efendi Havass-ı refı'a 
kazasına tabi' Küçükköy sımırında Kumluk kemeri 
dimeğle ma'nlf kemer kurbında hafr itdürdiği abardan 
neb ' ve kanavat [ü] müseımatla muhrez ma-i lezfz-i 
mezbünın menba' mahal l ine varıp ber mu'tad vezn ü ayar 
ol ındıkda bir masura ma-i leiiz mevcüd ve cari aldığı 
ba 'de' I-mu ' ayene üınena-i mezbürünun ihbarlarıyla zahir 
ü mütehakkık oldukdan sonra nazır-ı müma ileyhün akra
basından olup ınaluniyye-i İstanbul'da Akbıyık mahalle
sinde vakı' Taht-ı revancıbaşı Ali Ağa hanesi diıneğle 
ma' rCıf menzil derünına icra olııunak üzere zikri ati ma-i 
lezlzün malikesi bin iki yüz yiğinni bir senesi Safe
rü ' l-hayr'ınun yiğirmi yedinci güni tarihiyle müverraha bir 
kıt 'a hüccet-i şer' iyyede tafsil ü beyan olmdığı üzre 
Başhavz ile Ku[m] luk kemeri beyninde Fındıklık koltuğın
da beş aded hacalardan hasıl ma' ICımu ' l-mikdar sudan 
müfrez bir çuvaldız ma-i lezlzün malikesi aldığı b i ' l-ihbar 

375116/la 
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zahir olan Emine bint-i ibrahim nam hatfın tarafından 
husus-ı ati ' l-beyanı takrlre sabltü " 1 -vekalesi aldığı zeyl-i 
veslkada muharrerü ' l -esaml rah-ı abllerün ihbarlarıvla 
zahir olan Kethuda-yı rah-ı abi-i mezbur ei-Hacc Mehmed 
Arif Ağa ibn-i ibrahlm meclis-i şer· -i şerif-i enverde 
takrlr-i kelam ve ta'blr-i ani ' I -meram idüp müvekkilem 
mezhCire Emine Hatun her veeh-i ımıharrer malik aldığı 
bir çuvaldız ma-i lezizün cereyanı meınnG · olduğından 
nazır-ı nıCınıa i leyhün ba hüccet-i şer· iyye yedinde mülki 
olup sal ifü ' z-zikr mu'ayene al ınan bir masura ma- i lezi'z
den kanavatma tebe' iyyetle mülk-i nıevhfıbı olan b ir  
çuvaldız ma-i lezlzi dahi şürCıt-ı mer· iyyesine tatbik i le ba 
hüccet malike aldığı bir çuvaldız ma-i lezlze zamm ile nısf 
masuraya iblağ e)dediği rah-ı abilerden İstihbar ol ınup 
isithkimını hftvl kı  bel-i şer'den bir kıt 'a hüccet i · ra 
olmmak müvekkllem mezbfıre Emine Hatfın'un nıatlfıbıdur 
didükde hal ımıkırr vekil-i mezbCir ei-Hacc Mehmed Arif 
Ağa'nun takrlr-i meşnlhı va kı 'a ımıtabı k ve nefsü · 1-emre 
nıuvafık olduğından ma'ada müvekki le-i mezhure Emine 
HatCin'un ha hüccet yedinde mülki olan marrü ' z-zikr hir 
çuvaldız üzerine mülk-i ınevhfıbesi olan bir çuvaldız ma-i 
lezlz-i nıerkümı dahi zaınmla cenı ·an nısf masuraya iblağ 
idüp ol vechile n ısf masura ma-i lezlz müvekkile-i mcz
hCire Emfne HatCin'un mülk-i saribi olduğını  eh l - i  hibresi 
olup zeyl-i veslkada muharrerü' l -esamf rah-ı abilerden her 
b iri ala tarlkı 'ş-şehade haber virıneleriyle hıfzen l i '  [1 ]-ma
kal ihi nı işbu veslka-i enfka ketb ü i mla ve yed-i ta l ihe i ' t a  
o l ındı . 

Fl 2 1 R sene 1 233(") [28 Şubat 1 8 1  X 1 
Şuhfıdü · 1-haJ : 

37511612 Süleymaniye suyunun katmalarmdan bir 
ma.mra ve bir buçuk çuvaldız suyun yarı hissesine mu
tasarr�l olan Fatma Hamm 'm, sözkonusu hissesini di
ğer hissedar olan kocası Mlr Melımed Es{l{/ EfemWve 
.mttığına dair. 

[Kenarnutu] Mfr Mehnıed Es'  ad Medhf Efendi 
Cimri dcresinde 

Asıane-yi aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden hi ' l -cüınle 
su lanın hakkında bu defa hatt-ı hümayfın-ı şevket-mak
rCin-ı şahane viri len nizanı mfıcebince Hassa su nazırı 
Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i müsccceli Kethu
da-yı rah-ı abi ei-Hacc Mehıned Arif Ağa ve med'ine-i Ey
yuh mahkemesinden mürsel Katib Musa Efendi ve Sü
leyman iyye serbölüği Hasan Ağa ve Osman Halife ve zikri 
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ati ma-i lezlzün menba'ı olup Müderris karyesi kurbında 
Yenihan pişgahında Cimri deresinde Süleymaniyye ser
bölüği Hasan Ağa ma' rifetiyle bundan akdem ta'mir oh
nan ma'lı1mu' l -hudüd hacalardan hasıl olan ma-i lezfz 
vezn ü ayar olındıkda bir masura ve bir buçuk çuvaldız 
ma-i leziz cari oldığı zahir ü mütehakkık oldukdan sonra 
ma-i lezfz-i mezkı1r Hüdavendigar-ı esbak merhüm ve 
mağfı1r Sultan Süleyman cami ' -i şerlfı vakfınun lağmına 
bi izn-i ınütevellf il hak canlİ ' -i müşarun i leyh kurbın da 
Kati b Ş em seddin mahallesinde vakı ' zikri at i vakfun 
ımısakkatatından bir bab menzil deninma el-yevm cari ol
dığı es-Seyyid Süleyman Efendi ibn-i Hüseyin ve All Ağa 
ibn-i Ahmed ihbarlarıyla zahir ü mütehakkık olmağla Ha
reıneyn-i şerlfeyn mülhakatından merhüm Çelebi Ahmed 
Efendi vakfından olup menzil-i mezkur derünına diri ma-i 
lczfz-i mezkür kanavatma tebe'iyyetle b i ' l-icareteyn muıa
sarrıf olan Mlr Mehmed Es'ad Medhl Efendi ibn-i Mfr 
Nüreddln Efendi tarafından ber veeh-i ati husus-ı takrfre 
vekil oldığı şahidin-ı mezbüran haberleriyle zahir olan 
is ma 'll Ağa bin All meclis-i şer' -i şerif-i enverde takrfr-i 
ketim idüp bin iki yüz otuz iki senesi Şa'ban'ınun on 
yedinci gün i tarihiyle müverraha Başmuhasebe 'den mü
vekkilüm muına ileyhün yedine i 'ta olınan slıret man
tlıkınca bir masura ve bir buçuk çuvaldız ma-i lezlz-i 
mezkür müvekkilüm mlıma ileyh ile zevcesi Şerife Fatıma 
Hanım'un ba re 'y-i mütevell1 hi ' l -iştirak taht-ı tasarrufla
rında olup işbu tanh-i hüccet senesi Saferü ' l-hayr' ınun 
üçünci güni mfıma i leyha Şerlfe Fatıma Hanım bir kıt'a 
mütevellf temessüki natık oldığı üzre ber veeh-i muharrer 
hisse-i şayi 'as ını müşterek i mfıma il ey h M Ir Meluned 
Es ' a(1 Medhf Efendi'ye ba re'y-i mütevellf ferağ u tefviz 
eylediğinde vakf-ı mezblır mütevelllsi Mustafa Ağa dahi 
menzil-i mezkür derfınına cari bir masura ve bir buçuk 
çuvaldız ma-i lezlz-i mezkünın müstakı llen tasarrufına izn 
viri lmeğle sfıret-i atfkde olan ma-i lezlz-i merküm mü
vekkilüm mfıma i leyhün müstakıl len taht-ı tasarnıfında 
oldığınun istihldmı havl bir kıt'a hüccet i ' tası müvekkilüm 
mfıma i leyhün matlubıdur di yü bi ' 1-vekaJe takrlrine muta
bık ve tfır'ih-i mezbı1r ile müverrah ve mütevellf-i muma 
i leyhün imza ve hatmiyle mahtlım ibraz eylediği senedat-ı 
mezküra nazar olındukda vekil-i mezbünın takrlri vakı 'a 
ımıtabık ve nefsü ' 1 -emre muvafık oldığı zeyl-i vesfkada 
ınuharrerü ' l-esaml kimesneler ihbarlarıyla zahir ü nüma
yan olmağın li eel-i istihkam işbu vesika-i enlka keth ü 
imla olınup müvekkil-i ınılma ileyh Mlr Mehmed Es ' ad 
Medhl Efendi yedine i 'ta ol ındı . 

H I S Ca sene 1 23 3 1 2 3  M art 1 8 1 8 ] 

Şuhüdü ' I-hal : 

1 29 

37511612 
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Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Amahud Osman Halffe 
Hasan Ağa Serbölük-i Ayasofya . 

3 7511 711 ._\'arayi ı Ve/ve/e Ka dm 'ın mutasarr�l olduğu 
Aya.w�f"va suyunun katmalarından olan yarım masura 
suyun, sonradan Hüseyin Paşa 'n m hammı ve lazının 
eline geçtiğine dair. 

[Kenarnotu] Velvele Kadın'un 

I Şeı·hJ Derun-ı hüccetde ımıharrer nısf masura ma-i lezize 
merhum Hüseyin Paşa zevcesi Zellha Hanım ve kerimesi 
Fatıma Hanım'un ş iraen mal ike oldukların mübeyyin istilı
kanıı ha vi hi.iccet-i şer' i yy e i 'ta olındığı kaydı balasıyla 
işbu mahalle şerh ol ınd ı .  

Fl 5 Za sene [ 1 ]252 [ l l Şubat 1 83 7 ]  

Astane-i aliyye ve mahall- i  saireye cereyan iden h i ' l -cümJe 
su lanın hakkmda bu defa ba hatt-ı hümii:vlın-ı şev
ket-makrOn-ı şahane viri len nizam ımkebince Hassa su 
nazırı Meluned Emin Ağa tarafı ndan vekil- i  müsecceli 
Kethuda-yı ralı-ı abi el-Hacc Mehmed A rif Ağa ve nıed"i
ne-i EyyGh mahkemesinden mürsel Katih es-Seyyid Ah
dülhallm Efendi ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa i le 
zikri atı ma-i lezlzün menba· ı olup asrında Su nazırı 
Osman Ağa hayat ı nda Havass-ı retı ·a kazasına tah!' 
Çavlış karyesi kurbmda Güzelcekemer'e karib Söğütlidere 
nam ınevzı '-i hallde kendi malıyla abar-ı müte'addideden 
ınüfrez tahte'l-arz lağm i.i kanavat i le cem ' u tahsil i t
dürdiği ma'lumu ' 1-aded hacalardan has ı l  olan zikri ati 
ma-i lezlzden mi.ifrez olnıağla şürlıt-ı mer ' iyyeleri üzre 
vezn ü ayar olmdukda nısf masura ma-i lezfz mevcOd 
oldığı dilı-ı abiler ihbarlarıyla zahir  ü mütehakkık ol
dukdan sonra ma-i lezfz-i mezkOrun tedavül-i eyadf i le 
medine-i mezburede S i lahi Mehmed Beğ mahallesinde 
vak ı '  ma ' llımu ' 1-hudGd h ir b:lh mülk menzi le el-yevm cari 
oldığı es-Seyyid Ahmed Efendi b in Üveys ve Kadizade 
Hasan Ağa bin M ustafa ihbarlarıyla zah"ir ü nüınayan 
olmağla menzil-i mezburda sakine Sartiyi Velvele Kadın 
ihnet-i Abdurraluı1an tarafından ber veeh-i ati husOs ı 
takrlre vekll oldığı zat-ı ımlma i lcyhayı bi ' l -ma'r i
fet i ' ş-şer' iyye aritan olan şahidan-ı mezburan es-Seyyid 
Aluned Efendi ve Kadizade Hasan Ağa şehadetleriyle 
zahi r olan Bostan! Meluned Ağa b in Ahmed meclis-i şer' -i 
şerif- i enverde h i ' l-vekale takrlr-i kelam idüp ınüvekkilenı 
muma i leyhanun işbu yedinde olup bin  iki y·üz on sekiz 
senesi Muharremü ' l-haram'un on dokuzıncı güni tarihiyle 
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müverraha bir kıt'a hüccetde tasrlh alındığı üzre ma-i lezi'z 
bacalarınun hatiri Osman Ağa kanavat [ü] müseımat ile 
tahsil eylediği beş masura ma-i Iez1zi mahall-i mezbOre 
karlb Tuna lağmı kurbında Ayasofya suyı yolına bi izn-i 
mütevelll i lhak eylediği ma-i lezlzden müfrez nısf masura 
ma-i Iez]z medine-i mezbOrede Baba Haydar mahallesinde 
Amuca Hüseyin Paşadazade'2 bağçesinde erbab-ı miyah 
ma' rifetleriyle i ti·az birle salifii ' z-zikr Silahi Mehmed Beğ 
mahallesinde vakı '  ınüvekkilem mOma ileyhanun malike 
oldığı menzil-i ınezbOra mülkiyet üzre el-yevm cari ol
dığınun istihkamını havl bir kıt'a hüccet i ·ta o lınması 
müvekkilem muma ileyhanun matiUbıdur diyü b i ' l-vekaıe 
takrlrine mutabık ve tarih-i mezbGr ile müverraha ibraz 
eylediği hüccet-i mezkureye nazar olındıkda vekil-i mez
bl'ının takrlri vakı 'a mutabık ve nefsLi " l-emre muvafık 
bulındığından ma'ada zeyl-i veslkada muharrerü'l-esami' 
müslimln ihbarlarıyla zahir olmağın hıfzen l i '  [ 1] -maka
lihim işbu vesika-i en1ka ketb ü i ınla ve li ecli ' s-sened 
müvekkile-i muma ileyha Sarayi Velvele Kadın yedine i 'ta 
o lındı .  

H I S Ca sene 1 233 [23 Mart 1 8 1 8] 

Şuhüdü ' 1-MI : 
Mehmed Emin Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
E I-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı ralı-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
i s  ma 'll Halife H ademe-i rah-ı ab 
ve gayruhum 

3 751/ 712 Hadice Sultan vak_fina ait bir masura suyun, 
Eyüp 'te Kasım Çavuş malıallesinde aym vak_f'a ait bir 
eve bağlı olduğunu beyan eden bir hüccet düzen/endi
ğine dair. 

[Kenarnotu] Hacce Hadlee H atOn 

Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden bi ' I -cümle 
sularun hakkında bu defa ba hatt-ı hümayün-ı şev
ket-makrOn-ı şalıine virilen nlzam mucebince Hassa su 
nazırı Melm1ed Emin Ağa tarafından vekil-i ınüsecceli 
Kethuda-yı ralı-ı abi el-Hacc Melm1ed Arif Ağa medine-i 
EyyOb mahkemesinden mürsel Katib es-Seyyid Mehmed 
Abdülhallm Efendi ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa 
ile zikri atf ma-i lezlzün menba'ı olup asrında Su nazırı 
ei-Hacc Osman Ağa ıniyanında Havass-ı refı'a kazasına 
tabi' Çavüş karyesi kurbında Güzelcekemer dimeğle arif 

.n Pa�az;.id� 

J' � ı "  
. ,lll . ') �\) 1 . ı ' 

J .  

1 3 1  

37511 7/lb 



1 32 

375/1 712 

---
)

-----;;.----------·
).
-;-·· ·----- --, ı j V· ' ı/. ·  , ,JI . · ·,,'.f. , . )J . li · ı  . 1:)(.' ���� ı, 1 ,p d ) ;/ . .  /'•. i r:  : ;  , ; ı ,ı1J ) • 1 r 1 ı ,  . 1 lj r'. /, 

İSTANBUL ŞEH.-iYYE S iC iLLERi/MA-i LEZiZ DEFTERLERi 

keınerün üst tarafında Ayasofya suyınun sağ cfuıibinde 
vakı '  derede kiınesnenün mülkine ittisalden ari mevkı " -i 
hallde kendi malıyla hafr itdürdiği yedi aded bacalara 
varıp vezn ü ayar ol ındıkda bir  masura ma -i lezlz zikri atı 
hüccet mantukınca mevcud aldığı bi · ı-ihbar zahir olduk
dan sonra ma-i lezi'z-i mezkura Dar u' s-sa· adeti · ş-şerlle 
ağası nezaretinde asude cvkafdan merhüme Hacce Şerife 
Hadlee Hatun nam sahihetü ' l -hayrun kanavat [üJ ınüseıı
natına tebe' iyyetle vakfı müstağal latından olup medine-i 
Eyyub' da Kasım Çavuş mahal lesi caıni ' - i  şerlti mukabcle
sinde vakf-ı mezbür musakkaf:ltından el-yevın bir bab 
menzi le cari aldığı AbdülbakT Efendi ibn-i M chmed Eıni'n 
ve Kahwci Kara Mehmed Ağa bin Ahmed nam kimes
neler ihbarlarıyla zahlr olmağla vakf-ı ınezbü nın  ba be
rat-ı allşan kaim-ınakam-ı mütevel llsi Mehmed Sa·ld 
Efendi bin Mehmcd E min mecl is-i şer·-i şerif-i enverde 
takrir-i kelam idüp işbu yedimde olup bin yüz doksan altı 
senesi Ceınaziye' I -evvel' inün on alt ıncı güni müverraha b i r  
k ı t 'a  hüccet-i şer' iyye natıka aldığı üzre zikr al ınan 
hacalardan cem· u tahsil ol ınup marrif z-zikr Güzelceke
mer suyı yol ı na ha izni ' I -mütevelll kanun-ı şeh inşahl üzrc 
hakk-ı ıncerası ifraz al ınan su larından kanavit ü müscnnat 
i le kaim-makam-ı mütevel l'isi oldığum vakf-ı ınezbQrun 
müstağal latından aldığınun şü rlıt-ı mer' iyycsinc tatbik ile 
istihkamı nı hav'i bir k ı ı ·a hüccct-i şcr· iyye i ' ta alınmak 
kaim-ınak.:'imlığum hasebiyle matlübumdur diyü takrlrinc 
mutabık yedinde tanh-i ınezhOr ile ınüverrah ibraz eyle
diği hüccet-i şer' iyye ilc zikri mürür iden herat-ı alişana 
nazar ol ı ndıkda vak · ı a  ımıtab ık ve nefsif l -emre ınuvafık 
bu l ın dığından ma'ada sal ifü. z-zikr bir masura ma-i lezlz-i 
mezkur mevcüd aldığını rah-ı abi-i mezhurundan her biri 
ala tarik ı · ş-şehade kaim-mak.:'im-ı mü ma i leyh muvikehc
s inde haber vi rıneleriyle hıfzen li · ı-makal ihim işbu ve
sika-i cnika keth ü imHi ve yed-i til ibe i " ti al ındı . 

Fi 1 5 Ca sene 1 23 3 [23 Mart I H I R J 

Şuhüdü · ı-hal : 
Mehmed Emin Ağa Nazır-ı rah-ı ib 
E l-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı r:ih-ı ab 
Es-Seyyid lsa Ağa Serbölük-i Ayasofya 
i smfı'il Halife Hademe-i dlh-ı ab 
Suyolcı Salih Usta bin Kara Mehmed 
Kara Mchmcd Ağa bin Ahmed 
Ahdu lhakT Efendi bin Mehmed Emin 
ve gayruhunı 

3 75/1811 (Fatih) suyunım lwtmalarmdan .._\'eylıülis/am 
Me/ımed Efendi val�fina ait hir masura suyun, Dar-
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üssaade ağası ve Haremeyn nazırı olan İsa Ağa 'nm 
tasarrı�fiuula bulunduğunu beyan eden bir hüccet dü
zenlendiğine dair. 

[Kenarnotu] Ağa-yı Dam ' s-sa'ade Isa Ağa 

Daru' l-hilafet-i aliyye Kostantiniyyetü 'l- ınahıniyye ve ma
hall-i saireye cereyan iden bi ' I -cümle sulanın hakkında bi 
hatt-ı hümayün-ı şevket-makrOn-ı şahane viri len nizamı 
ınfıcebince Hassa su nazırı Melmıed Emin Ağa tarafından 
vekfl-i mürseli ei-Hacc Melmıed Arif Ağa iltimasıyla Has
lar mahkemesinden mürsel Katib es-Seyyid Yahya Efendi 
ve Sultan Mehnıed serbölüği Salih Halife ve M iftah 
muhafızı es-Seyyid Mehmed ve Çavüş-ı rah-ı abi Mehmed 
halifeler ile zikri atf ma-i lezizün menba'ı mahalli olup 
asrında Şeyhülislam-ı esbak Mehmed Efendi zikri ati bir  
kıt 'a keşf hücceti mantükınca medine-i EyyGb'da vakı ' 
Topcılar karyesi kurbında merhüın Sultan Bayezld-i Veli' 
hazretlerinün evkafı arazisinden Söğütlük nam mevzı ' - i  
hali'de kaiınen(?) hafr itdiği beş aded kuyulardan nübfı'  ve 
kanavat-l nıemlüke i l e  muhrec ma-i lezizün menba' ı  ma
hall ine vanıp vezn ü ayar olındıkda hası l  olan dört masura 
ma-i Iezi'zden ınüfrez bir masura ma-i Iezfz mevcOd ve cari' 
oldığı ünıena-i nıezbürün ihbarlarıyla zahir  ü mütehakkık 
oldukdan sonra ift:iharü ' I-ha vas s ve' l-mukarrebi'n mu ' te
medü ' l- ınülGk ve's-selati'n bi ' l -11 '1  Daru ' s-sa'ide ağası ve 
Harenıeyn-i şerifeyn nazırı devletiii inayetlü Hafız lsa Ağa 
bin Abdurrezzak taraf-ı bahirü 'ş-şereflerinden ber veeh-i 
ati takrire vekaletleri şerefiyle müftehir olan ei-Hacc 
es-Seyyid Salih  Ağa bin Yüsuf meclis-i şer· -i hatfrde 
bi '1-vekaie takı-lr-i keJam idüp müvekkil- i  ağa-yı mü ş anın 
ileyhün yedinde olup ma-i lezfz-i ınezbfırun hafıri Şey
hülislam-ı müma ileyh Mehmed Efendi bin yüz kırk dokuz 
senesi tarihiyle müverraha b i r  kıt'a  keşf hücceti natıka 
oldığı üzre abar-ı müte'addideden hasıl olan ma-i cari' 
mahal l- i  ınenba' ın dan mevzı '- i mezbOra karltı ımıhallde 
hümvendigar-ı esbik cennet-mekan firdevs-işiyan Ebu' J-feth 
Sultan Mehıned Han-ı Gazi' tahe serahu hazretlerinün ca
mi ' -i şerifı ve hayrat-ı sairelerine cereyan iden şadırvan 
suyı yolına b i  izni ' s-sultani i lhak eylediği dört masura 
ma-i Iezfzden müfi·ez ancak bir masura ma-i lezlz mü
vekki lüm ağa-yı müşarun i leyh hazretlerinün bi re 'y-i 
mütevelli' havza-i tasarruflarına dahi l  oldığınun istihka
mını havl müvekkilüm ağa-yı müşanın i leyh hazretlerine 
kıbel-i şer'den b i r  kıt'a hüccet-i şer' iyye i 'ta ol ı ımıak 
bi '1-vekale mat!Obumdur di yü vakf-ı şeriftın vekilharcı 
Mustafa Ağa hazır oldığı halde ibraz eylediği bir kıt 'a  
mürevelif teınessükine nazar olındıkda vakf-ı muşanın 
ileyhün bi '  l-ti '1 mütevelllsi es-Seyyid Ahmed imzasıyla 

1 33 

375118/Ja 



1 34 
375/18/lb 

- - -·· 

' V  , il \)7 ��� � 'r' \;' 1 \ .• ... 1 � <'_,. \l • • 1 / \!j f  " 
) ' 

375/18!2a 

--- -- ------1 19  • ' ) y t ·'lt 
'y. . 1; v l  ; ,/ ·i •  . ı · n ) ''� :; '/ l . J 1 

· �.://.:..")' v_.,tj.f,�,f./JII<)' � �� . .  ,,;, . ,._r-'' / , . • , • •  , . ' • • ,.. • .,. ,, 

?:(J/�;··-�•-: )-!r (.;y �:'-' ; ! _;.  (/1;/ � vrll•fr.• 
..:- '.:...!:; (; ;.i'(,JJ (''�.-: (-(/-!-: 0r i�.-4 

:r;;r.; :0',_}jir4h {.. 7./J�- ı; (r!' ,..;;.:- :::;/; 
�}_/.!.Y'i.(.;'l�-'1'.), ��-' CY0, "',}l'd; '; ':,ri/.1'--' -"':'J 
J.:>:?,.:J�;.jt ,;.1"_(1\-Ciif(;��f'_;--'1' c;:,..· 

:;.;ıf-��: ;,;_;;�; ����(blr:f'f/'1Jv {rj,y Y. -i'? 
CJI}:; . . / . ,. " ' ((' . '% ;))'�IJ..ı c,;A>} /!' 'r.';//r-' ',!�!rf? 1 �./ . ,; ı . -:i; ;;,-:-J'-:Jr:'f:/ ff tiu:J ',li//;>�./�/ tt 

.Jy1(_,0�);.!_;;--: ;;;/�/·?� (/li;#/.-; � 
,1,;/Ju,.J ��/).r;J.ı-fcl!iP � !)�--;'·�· ��0/f..)-�("/ .(. tJ�1!J�II1.f)�� -'� 
f/J'/) <F??,4 � )>J� :..;? ,,,..� '(rY 1;.p.1 

iSTANBUL ŞER· İYYE SiCiLLERİ/MA-i LEZiZ. DEFTERLERi 

ınü ıı17.a vü mahtCim temessük-i mezkfının mazmlını nıukırr 
veki'l- i  mlıma i leyhün takrlrine mutabık ve nefsü · 1-emre 
ınuvafık aldığı vekllharc-ı hazır-ı mczblı r  Mustata Ağa'
nun tasdlkı ve sai r ümena-i mezhCirCiııdan her hiri ala ta
rlkı · ş-şehadc haber vi rmeleriyle o l  vechi le bir masura ma- i 
leziz-i mezklır ağa-yı müşinın i leyh hazretlerinün dahi l- i 
havza-i tasarrufı aldığını isti lıkamen işbu vesfka keth ü 
imla al ındı . 

Ff 25 Ca sene ı 233 [2  Nisan ı R  ı R  1 
Şuhlıdü · ı -hal :  
Nazır Mehıned Emin Ağa 
Kethuda ei -Hacc Meluned Arif Ağa 
Mustafa Efendi Katih-i dlh-ı ab 
Sal ih Hallle Serhölük-i Su l l an  Mehmed 
M iftih muhafızı es-Seyyid Mehme<.t 
Mehmed Halife Çavuş-ı rah-ı ab 
ve gayruhu m 

3 7511 812 Kırkçeşme suyundan olan hir masura suyun, 
Zeyneb Ha111m 'm Hocapaşa civarmdaki evine bağlı 
olduğunu beyan eden bir hüccet düzen/endiğine dair . 

[ Kenarnotu] Zübeyde Han ını ma-i lezfz-i Yerehatan 

Daru ' l-hilafet -i aliyye Kost ant i ıüyyetü ' l -mahıniyye ve ma
hal l -i saireye cereyan iden hi ' l -cünı le su lanın hakkında b::"t 
hatt-ı hüınayfın-ı şevket-makrCin-ı şih:lne viri len niztim 
mCicebince bir masura ma-i lezlz Kı rkçcşnıe suyından olup 
mahıniyye-i mezbCirede Yerehatan nam mahal ldeıı müfrez 
kanavatma tebe' iyyet ik  zikri ati menzile e l-yevın cari' 
aldığı n ı hala Hassa su nazı rı Mehmed Emin Ağa tarafın
dan vekil- i  mürseli KethClda-yı ralı-ı abi ei -H acc Mehmed 
Arif Ağa ve İsnı�i'll Ağa ve Teberdar ei-Hacc Osman Ağa 
haberleriyle nıütehakkık oldukdan sonra hacegan-ı Divan-ı 
hünıiyGndan All Efendi zevcesi d inıeğle arif MirahOr-ı 
esbak Mustafa Paşa kerimesi o lup z:lt ı  ta · rif-i şer·( i le 
mu 'arrefe olan Zübeyde H:lnını kendiden asalcten ve sadr i 
keblr oğl ı  Mdımed Nlıreddin Ağa bin el -mezbCir Aif 
Efendi tarafından vekaleten mecl is-i şer ·- i  hatlrde takrlr-i 
kelam idüp işbu yediınde olup bin yüz doksan altı senesi 
tarih iyle ınüverraha b i r  kıt ·a hüccet-i şer' iyyc mantükınca 
Sadr-ı esbak es-Seyyid Abdu l lah Paşa hazretlerinün 
hallle-i ımıhteremeleri Lebabe Kadın malım iyye-yi mezhCi
rede Hace Paşa kurbında Elvanzadc mahal les inde vakr 
merhum Kapuağası Bosncvl Hasan Ağa vakfından ına' lü
ınu ' l -hudCid ve' l -nıüşteın i lit b i r  kıra ınemhlır  ınütevelll 
temessüki natık aldığı üzrc b i ' l- icareteyn mu tasarrıfe ol-
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dığı menzil-i mczklırı zevcüm müteveffa-yı ınezbür All 
Efendi ' ye kasr-ı yed eyledükden sonra derünına cari olup 
müma ileyha Lcbabe Kadın'un yedinde olan ınübaya'a  
hüccetinde tafsil ü beyan olundığı üzre Kırkçeşme suym
dan olup sali1ii ' z-zikr Yer�batan nam ımıhallden müfi·ez 
lağnı ü kanavat ü müseıuüit i le menzil- i  mezkı1ra cari' 
aldığı bi · ı - ihbar zahir olan bir masura ma-i lez1zlerini dahi 
ımı ' an zevcüm mütevetla-yı ınezblır All Efendi'ye beynl
erinde ma ' lO m semen ve bedel mukabdesinde ba re' y-i 
nıütevelll ferağ u tefvlz ol dahi tefevvüz ve kabül eylediği 
menzil-i mezkünın derünına veeh-i meşrfıh üzre bir ma
sura ma-i lezi'z-i mezburun cari olduğmun istihkamını havl 
bir kıt'a hüccet-i şer' iyye i ' ta olı ıunak matlübumdur diyü 
takririne mutabık ve tarih-i mezbur ile ınüverraha ibraz 
cylediği hüccet-i mezkGreye nazar olındukda ımıkırre-i 
müma ileyha Zübeyde Hanım'un ber veeh-i meşnlh takr1ri 
vakı'a mutabık ve nefsü' l -emre muvafık aldığı zeyl-i 
veslkada muharrerü ' l-esaınl müsl imi'n-i me' murln ihbarla
rıyla zahir ü mütebeyyin olmağla marrü 'z-zikr bir masura 
ma-i lezlz menzil derünına ta'ylni zemanından berü cari 
aldığınun istihkamını havl işbu veslka ketb ü imla ve 
nılıma i leyha Zübeyde Hanım yedine def u i ·ta al ındı . 

Fl 23 Ca sene 1 233 [3 1 Mart 1 8 1 8 ] 

Şuhlıdü · ı-hal : 
Mehmed Emin Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Ketbuda Meluned Arif Ağa 
i sma'll Ağa Rah-ı ab 
Teberdar el-Hacc Osman Ağa 
lsa Ağa Serbölük-i Ayasofya 
ve gayruhuın 

3 7511911 .5hileymaniye suyunun katmalarmdan Alımed 
Ağa vakfina ait bir masura suya mutasarr�f" olan Fatma 
Hamm ile lazımn, sözkonusu suyu Zeliha Hamm 'a 
ferağ ettiklerine dair. 

[ Kenarnotu] Zellha Hanım suyı 
Bozdoğan kemerinden 

!Şerh! Mezblırc Zellha Hanım nıutasarrıfe aldığı bir ma
sura ma-i lezi'zi Ma 'den kalemi ikinci hali'fesi Sa '  dullah 
Efendi'ye ba hüccet bey' eylediği işbu mahalle şerh virildi . 

Fi 23  Ca sene 1 246 [9 Kasım 1 830] 

Daru ' J-hilafet-i aliyye Kostantiniyyetü ' l -nıahıniyye ve ma
hall-i saireye cereyan iden bi ' !-cümle sular hakkında bu 
defa ha hatt-ı hümaylın virilen nizam mücebince rical-i 
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iSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİIMA-i LEZİZ DEFTERLERi 

devlet -i aliyyeden Hasan Tahsin Efendi hazretlerinün bun
dan akdenı ta'nıir eylediği abarından olup kanavat [i.i j 
ınüscnnat ile zikri ati menzile el-yevnı diri oldığı Hassa su 
nazırı Melmıed Emin Ağa tarafından vekil-i ınüsecceli 
Kethuda-yı rab-ı abi el-Hacc Mchnıed Arif Ağa ve Aya
sofya serböli.iği es-Seyyid Isa Ağa ve Süleymaniyye ser
bölüği Hasan Ağa ve Miftah muhafızı Osman ve Çavlış-ı 
rah-ı abi Mehmed halifeler ihbarlarıyla mütehakkık olduk
dan sonra matmıiyye-i mezbfırede Bozdoğan kemeri 
kurb ında Taşodalar mukabdesinde Mol lacıkzade hanesi 
dimeğle arif bir bab vakf menzil i le  derlınma cari zikri ati 
ma-i lezfzün b i ' l-icareteyn mutasarrıfeleri Fatıma Hanım 
i b net-i Fazlul lah i le kerimesi diger Fat ımatü · z-zehra 
Han ım ibnct-i Süleyman Ağa taratlarından ber veeh-i ati 
huslıslarını takrlre veki l ieri oldığı zatları arifan Abdu l lah 
Ağa ibn-i İbrahim ve Abdi Beşe bin Süleyman şeha
detleriyle zahir olan Rüstem Ağa ibn-i Ebubekir mecl is-i 
şer·- i  hatlrde ba ' iseıü ' l-vesika Zeliha Hanım ibnet-i Hasan 
tarafmdan zikri ati husüsı tasdika vekil -i mürseli Alımed 
Ağa bin Osman mahzarında bi ' l -vcka.Je ıakrfr-i keliim idüp 
müvekkileleıi'ım mfıma i !ey ha Fatıma Ham m ve kerimesi 
diger Fat ımatü 'z-zehra Hanım'un yedierinde olup bin iki 
yüz otuz senesi tarihiyle müverraha bir kıt'a hüccet natıka 
oldığı üz re asrın da Sadr-ı a' zam kethudası Ahmed Ağa 
nam sahibi.i ' l -hayrun hayatında Havass-ı refl'a  kazasma 
tabi' Çınarlı çeşme kurbmda kendi malıyla abar-ı 
müte' addide hafr ve tahte' l -arz lağm ü kanavat ile cem' u 
tahsil eylediği suymı ol mevzı ·a karlb mcrhlım Mesih Paşa 
suyı lağmına ve andan merhfıın ve mağffirun lelı Su ltan 
Süleyman Han hazretlerinün suyı lağmma bi izn i ' l-müte
vellf i lhak itdürüp ba 'de' l-vezn ü ayar hakk-ı ım:cradan 
ma'ada altı masura ma-i lezfzden mürrez bir masura ma-i 
leziz Mi rat Kadm'a mütevel lisi izni lağm ü kanavat ü 
müsennatmdan mikdar-ı mu 'ay:ycn hisst::sine tebe ' iyyet i lc 
ba 'de' 1 -icar ol dahi ımıtasarn fe o ldığı bir masura ma-i 
lezlz-i mezkfırı salifi'ı ; z-zikr Bozdoğan kemerinde erbab-ı 
mi yalı ma' rifetleriyle ifraz bir  le ımıtasarn fe oldığı menzi l-i 
mezkfır[ ı ]na ta'yln ve icrası zemanından bcrü cari bir 
masura ma-i lezfz-i mcrküm bi izn-i ınütcve111 icar ve 

isticar olmarak tedavül- i  eyadf ile müvckkileleri.im mOınii 
i leyhümanun hi ' l -icareteyn iştiraken taht-ı tasarrutlarında 
olan ınenzil-i mezkür i le  dcrünma c5.ri oldığı bi ' l-ihhilr 
zahir olan hir masura ına-i lezfzi ınüvekkile-i ınOma ileyha 
Zeliha Hanıın'a bedel-i ına ' IOm ve ınakhOz mukabdesinde 
ha re' y-i mütevelll ferağ u tefviz eylediğinde ol dahi 
tefevvüz ve kablıl  eyledi didükde gıbbe ·t-tasdfkı · ı - ınu ' tc
her vekil - i mczbfır Alımed Ağa meclis-i şer·de takrir-i 
kelam idüp müvekki lem mfıma i lcyha Zeliha Hanım'un b::i 
re' y- i mütcvelll mu tasarn fe oldığı sa.l ifi'ı · z-zikr Molla-
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cıkzade hanesi dinıeğle arif bir bab menzil i le derfınına 
diri bir masura ma-i leziz şünlt-ı nıer' iyyesine tatbik i le 
Bozdoğan kemerinden eMi aldığınun istihkamını hivi 
müvekkilenı mezbfır Zelihi Hattın'un matllıbıdur didükde 
rall-ı abi-i ınezblırfın dahi ımıkırr vekil-i mezbGrun her 
veeh-i ınuharrer takrlr-i meşrlıhı üzre aldığını ala tari
kı · ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen l i '  [ 1] -makal ihim işbu 
veslka ketb ü iınla olındı .  

Fl 23 Ca sene 1 233 [3 1 Mart 1 8 1 8 ] 

Şuhfıdü ' 1-haJ: 

Şihidfın-ı derfın 

Temm'el-kelam t'f hüve' l-makam . 
(Mühr) 

An zeınani Kettanizade ei-Hacc Mahmud Efendi 'nün ma-i 
lezlzleri 

37511912 Kırkçe�me suyundan Selıid Ali Paşa �va i/ısan 
olunan .o;uyun yarım masura . ..uım, Halil Ağa 'mn bulun
duğunu beyan eden bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

Ya Fettah Ya Rezzak Ya Kerim 

[Kooarnotu] el-Hacc Halil Ağa'nun 

Daru ' s-saltanati ' l-aliyye Kostantiniyyetü ' 1-mahmiyye ve 
malıal l-i saireye cereyan iden b i ' l-cü ınle sularun hakkında 
bu defa bii hatt-ı hümiyfın-ı şevket-makrOn-ı şahane 
virilen nizanı mfıcebince Hassa su nazırı Mehmed Emin 
Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi 
ei-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Ayasof.va serbölüği es
Seyyid Isa ve rah-ı abi-i Azebler ei-Hacc Mehmed Ağa ve 
MGsa Usta ve Serbölük-i rah-ı abi İzzet ve Çiviiş-ı rah-ı 
abi Mehmed Halife hazır oldukları halde zikri iti ma-i 
lezizün münisafeten malikleri oldığı b i ' l-ihbar ziihir olan 
ei-Hacc Halil Ağa bin Mehmed ve Sil istreli ei-Hacc 
Ahmed Ağa ibn-i Aif nam ki ınesnelerden her biri meclis-i 
şer' -i hatlrde takrlr-i kelam ve iriide-i meraın id üp işbu 
yedimizde olup bin i ki yüz otuz iki senesi tarihiyle mü
v'errah Başmuhasebe sureti mantfı�ınca dokuz yüz yetmiş 
üç senesinde Kırkçeşme suyından Şehld All Paşa hazretle
rine ihsiin-ı hümayfın buyurılan iki masura ma-i lezlz 
ınahmiyye-i mezbfırede Çukurçeşme i le Zencidikuyu bey
ninde ana lağmından kanavit [ü] nıüsennatıyla katma 
bedeli mahalli olup ınahıniyye-i mezbGrede Üskübf cami ' -i 
şerlfı ittisilinde vakı '  terazlıden iki masura ma-i lezfz cari 
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ve mevcud aldığı dih-ı abi-i ınezbunlnun ihbarları�da zahir 
ü ınübeyyin aldığı mütehakkık oldukdan sonra ma-i lezlz-i 
mezkı1rdan müti·ez bir masura ma-i lezlzün mal iki olup 
civarında kain Haraccı Kara Mehmed Beğ mahal lesinde 
sakin Melmıed Ağa b in ismi'li 'ün mutasarrıf aldığı ma· ICı
mu ' 1 -hudOd menzile el-yevm cari o ldığı es-Seyyid Meh
med Ağa b in ei-Hacc Mehnıed ve A ll Ağa b in Mustafa 
ihbarlarıyla zah i r  olan b i r  masura ma-i lezlz ınezhı1r Meh
med Ağa'nun yedinde olan sl'ı ret-i mezkı1re nıantı1kınca 
malik aldığı b i r  masura ma-i lezfz-i mczkurı bundan ak
dem kanavatma tebe' iyyetlc şühud mahzarlarında beyni
mizde ma 'Jı1m semen-i medm ' ve nıakhı1za münasafeten 
bize hey '  u temllk eyled iğinde her b irimüz ber veeh-i mu
harrer işt ira vü .temeli ük  ve kabu l  ve suret-i mezkı1reyi 
teslim idüp ol vechile bir masura ma-i leziz-i mezkı1r mü
nasafcten mül k-i müşterimuz alınış id i  el -haletü hazihi her 
veeh-i muharrer ş i raen malikler aldığımuz b i r  masura ma-i 
lezlz-i mezhı1r ha yi ' - i  mezbur Mehıned Ağa'nun menzi l in
den şünlt-ı mer' iyyesine tatbik ve ralı-ı abllerün ma· rifet
leriyle itu·ac ve mahalle-i mezhı1re civarında sakin ler ol
dığımuz meıız i l lerimüze kanavat ferşiyle icra alındığınun 
istihkamını havl yedierimize başka başka hüccet i ' ta olm
mak ınatllıbımuz[d]ur diyü ibraz eyledükleri suret-i mez
küreye nazar ol ındıkda b i r  masura ma-i lezlz-i nıezkı1r 
mevcüd aldığı suret-i mezkureden müstehan ve el-yevm 
cari aldığı b i ' l -ihbar zahi r  aldığından nıa·ada ımıkı rran-ı 
mezhuranun takrlr-i meşrühları vakı 'a mutab ık ve nef
sü ' l -emre muvafık aldığını ralı-ı abi-i mezhı1rı1ndan her bi
ri ala tarlkı 'ş-şehade haber virmeleriyle ala mücebi İlı
barih im nısf masura ma-i lezlz Debbağ Yünus mahal le
sinde ana mesleğinden ba'de · 1 - iti"az ei-Hacc Halil Ağa'nun 
menzi l ine kanavat ferşiyle ta'yln o lmdığınun i stihk�imını 
havl h ıfzen l i ' [ l ] -makal ih im i şbu veslka ketb ü imla ve 
yed-i tal ibe i 'ta a l ınd ı . 

Ff gurre-i C sene 1 23 3  [8 Nisan 1 8 1 8 ] 
Şuhüdü' l -hal : 
Sabıkün. 

3 75120/1 Kırkçeşme suyundan Selıid Ali Paşa �va i/ısan 
olunan suyun yarım masurasma mutasarr�l olan Ah
med Ağa 'nın, sözkonusu suyu daha sonra Malıveş Ka
dm ' a satlığına dair. 

[Kenarnotu] Si l i stre l i  Hacı Aluned 

IŞerhJ Derun-ı sürctde mezklır b i r  masura ma-i lezlzden 
müfrez nısf masurasınun malik i  Si l istrel i e l -Hacc Ahmed 
Ağa ma-i mezkl'ırı Mahveş Kadın'a bey' eylediğini müş' ir 
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ınuına ileyha'-' ve Mahveş Kadın yedine hüccet-i şer' iyye 
i · ta ol ındığı kaydı balasıyla i şbu mahalle şerh ol ındı .  

Fi 3 M sene 1 249 [23 Mayıs UD 3 ]  

Daru' s-saltanati ' l-aliyye Kostantiniyyetü ' 1 - ınahıniyye ve 
ımıhall-i saireye cereyan iden h i ' l -cümle sulanın hakkında 
bu defa ha hatt-ı hüınayı}n-ı şevket-makrOn-ı şahane vi
ri len n izam mucebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei -Hacc 
Mehmed Ar i� Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa 
Ağa ve ralı-ı abi-i Azehler ei-Hacc Meluned Ağa ve Mfısa 
Usta ve şeriki izzet ve Çavuş-ı ralı- ı  abi Mehmed Hal ife 
hazı r oldukları halde zikri ati ma-i lezi'zün münasafeten 
malikleri oldığı bi ' I -ihbar zahir olan ei-Hacc Halil Ağa b in  
Mehmed ve Sil istreli ei-Hacc Ahmed Ağa bin Al l  nam 
kirnesnelerden her biri meclis- i şer' -i hatirde ifade-i mera m 
idüp i şbu yedimizde olup b in  iki yüz otuz iki senesi tari
hiyle müverrah Başımıhasebe slıreti mantlıkınca dokuz 
yüz yetmiş üç senesinde K ırkçeşme suyından Şehid Ali 
Paşa hazretler ine ihsan-ı hümayCın buyurı lan iki masura 
ma-i lezlz mahıniyye-i mezblırede Çukurçeşme ile Zen
drl ikuyu beyninde ana lağmından kanavat [ü] müsen
m\tıyla katma bedel i mahal l i olup mahmiyye-i mezhurede 
Üskühl cami ' -i şerifı ittisalinde vak ı '  terazlıden iki masura 
ma-i lezlz cari ve mevclıd oldığı rah-ı abi-yi mezburunun 
ihbarlarıyla zahi r  ü mütehakkık oldukdan sonra ma-i le
zl:t.-i mezkurdan müfrez bir masura ma-i lezi'zün ınal iki 
olup civarında kain Haraccı Kara Mehmed Beğ mahal le
sinde sakin Mehmed Ağa bin İsma'il mutasarrıf aldığı 
ma · ıomu' l-hudud menzil ine el-yevm cari oldığı es-Seyyid 
Mehmed Ağa b in el-Hacc Mehmed ve Ali Ağa bin M us
tafa ihbarlarıyla zah i r  olan bir masura ma-i Jezi'z mezbur 
Mehmed Ağa'nun yedinde olan slıret-i nıezkfıre ınantO
kınca malik oldığı b i r  masura ma-i lezlz-i mezklırı bundan 
akdem kanavatma tebe' iyyetle şühud mahzarlarında bey
ni ı nizde ma'IGm semen-i medfı1 ' ve ınakhOza münasafeten 
bize hey' u teınli'k ve teslim eylediğinde her b irimüz ber 
veeh-i muharrer i ştira vü temellük ve tesellüm ve süret-i 
ınezkOreyi teslim idüp ol vechile bir masura ma-i lezlz-i 
mezkfır münasafeten mülk-i müşteramuz olmışdur el-hale
tü hazihi her veeh-i ımıharrer ş iraen malikler aldığımuz bir 
masura ma-i lezi'z-i mezkurı bayi · -i mezhur Mehmcd 
Ağa'nun menzil inden şürut-ı mer ' iyesine tatbik ve ralı-ı 
ah ilerün ma' rifetleriyle ihrac ve mahalle-i ınezhOre civa
rında sakinler aldığımuz menzil lerimize kanavat ferşiyle 
icra ve ta'yin aldığınun istihkfunın ı havl yedierimize başka 
başka hüccet i ·ta o lmmak matlGbımuzdur di yü ibraz 

'·' ınG nırı ; kyh 
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eylediği suret-i mezkGreye nazar o l ınclukda b ir  masura 
ına-i lez!z mevcud aldığı suret-i mezkOreden müsteban ve 
cl-yevm dir! aldığı bi ' l- i lıbar zalıi r  aldığından ma'ada 
mukınan-ı mezblıranun takr!r-i meşrfıhları vak ı -a  mutabık 
ve nefsü ' l -emre muvafık aldığını rah-ı abi-i mezbGrGn her 
biri ala tar!kı 'ş-şehade haber virmeleriyle ala mıkebi 
ihbarihim nısf masura ma-i leziz-i mezbur Debbağ Yunus 
mahallesinde ana mesleğinden ba'de' l -ifraz Silistreli e
lHacc Ahmed Ağa'nun menzil ine kanavat ferşiyle ta·y[n 
al ındığınun istihkamını hav! hıfzen l i  · ı-makalihim işbu 
vcslka ketb ü im la ve yed-i tal i  be i 'ta o l ındı . 

Fl gurre-i C sene 1 233  [8 Nisan 1 8 1 8 ]  

Şuhlıdü ' t-ha l :  
Sabıkfın 

3 7512012 Girid/i Kazganizade Osman Ağa 'nın tasarru
fitnda olan Kırkçe!ime val�fina ait bir masura suyun, 
sonradan Hadice Hanım 'm eline geçtiğine dair. 

[Kenarnotu] Giridi Kazgan!zade Osman Ağa 

[Şeı·h]  Derun-i sGretde muhaı-rer bir masura ma-i leziz-i 
mezkGr ba temessük-i mütcvelll Hadlee Hanım ibnet-i ei 
Hacc Mehmed mutasarrıfe aldığını müş ' ir istihkamı havl 
hüccet-i şer' iyye i 'ta al ındığı kaydı balas ıyla işbu mahalle 
şerh viri ldi .  

Fl l 5  L sene 1 242 [ 1 2  Mayıs 1 827] 

Daru ' s-saltanati ' l-aliyye Kostantiniyyetü' l-mahmiye ve 
mahall-i saireye cereyan iden b i ' l-cümle su lanın hakkında 
bu defa ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrün virilen nizam 
mlıcebince Hassa [su ] nazırı Mduned Emin Ağa tarafın
dan vekfl -i ınüsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Meh
med Arif ve Ayaso�'a serbölüği es-Seyyid isa Ağa ve 
rah-ı abi-i Azebler ei-Hacc Mehmed Ağa ve Mlısa Usta ve 
şeriki Rah-ı abi İzzet ve rah-ı abi-i Azebler Mehmed Ha
life ve Çavuş-ı rah-ı abi Mehmed Halife hazır oldukları 
halde zikri ati menzll derfınına el-yevm cari aldığı es-Sey
yid Melm1ed Ağa bin es-Seyyid Mehmed Ali Ağa b in 
Mustafa ihbarlarıyla mütehakkık oldukdan sonra ma-i 
mezburun kanavatma tebe' iyyetle b i ' J-icareteyn mutasar
rıfı olan Giridi Kazganlzade Osman Ağa bin All mecl is-i 
şer' -i ha tir de takrir-i k el am ve ta ' bir aııi ' 1 -meraın idi.ip 
işbu yedimele olup b ir  kıt 'a  istihkam hücceti natıka aldığı 
üzre b in  iki yüz yiğirmi  b ir  senesi tarihiyle müverraha bir 
kıt 'a mütevelli temessüki mGcebince Daru ' s-sa'adeti ' ş-şe
rife ağası nezaretincle aslıde evkafdan merhlım Derviş Pa-
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şa'nun bina e�.dediği K ırkçeşme vakfından b ir masura ma-i 
lezfz ınahmiyye-i mezblırede Haydar Paşa kubbesinden 
Azebler kolı ta'blr a l ınu r  baş meslekden ifraz Azebler ma
hallesinde Depebaşı nam mahallde vakı ' menzll deninına 
el-yevm cari a ldığı mütehakkık olan b i r  masura ma-i lezfz 
bi' l-icareteyn havza-i tasarnıfında olup şi.irfıt-ı müstah
sene-i mer ' iyyesi üzre hlgaraz ehJ-i vuküfdan İstihbar 
olınup hakikati üzre istihkamı havl bir kıt'a hi.iccet tahrlr 
ve yedim e i ' ta al ınmak matllıbumdur di yü mazmfını tak
rfr-i meşrfıhına mutabık ve tarih-i ınezbur ile müverraha 
vakf-ı mezbunın bi · 1 -meşrGta mütevel l iyesi Fatıma Hfuıım 
imzasıyla mi.imza vü hatmiyle malıtum ibraz eylediği bir 
kıt'a mütevel ll tcmessüki i le istihkamı havl bir  kıt'a hi.ic
cet-i şer' iyyeye n azar ol ındukda mezblır Osman Ağa'nun 
takrlri vakı 'a  mutabık ve nefsü ' 1-emre ımıvafık ol dığından 
ma 'ada ma-i lezi'z-i mezkur kanavatma tebe' iyyetle bi 
re' y-i mütevel ll mezbur Osman Ağa'nun b i " l -icareteyn 
havza-i tasarnıfında olup el-yevm menzil-i mezkura cari 
aldığını rah-ı abilerden her biri ala tarik ı '  ş-şehade haber 
virmeleriyle hıfzen l i ' l-makal işbu veslka ketb ü imla ve l i  
ecli ' l -i stihkam Giridi Kazganlzade Osman Ağa yedine i 'ti 
o l ınd ı .  Fl guıTe-i C sene 1 233 [8  Nisan 1 8 1 8] 

Şuhüdü ' l -haJ : 
Sabıkün 

3 75120/3 İsmail Efendi 'nin tasarrufunda olan Çevgani 
Halil Ağa va�fina ait yarım masura suyun, daha som·a 
Ahmed Ağa ile lumımı ve kızmın eline geçtiğine dair. 

[Kcnarnotu] İ sma'll Emin Efendi 

!Şerh! Derun-ı sfıret-i aJide muharrer nısf masura ma-i 
lezfz-i mezkür dört selım i ' tibarıyla iki sehmi hala Zahlre 
nazırı es-Seyyid Alımed Ağa ve birer selımden iki sehmi 
zevcesi Fatıma Uluvve ve kerimesi Fatıma Behiyye hanım
lar mutasarnflar olduklarını müş' i r  istihkamı havl hüccet 
i ·ta o lı np kaydı balasıyla işbu mahal le  şerh viri ldi .  Ff I 9 B sene 1 244 [25 Ocak 1 829] 

Da.ru's-saltanati ' I-aliyye Kostantiniyyetü'l-ınahmiyyeye ve ma
hall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sulanın hakkında bu 
def'a ha hatt-ı hi.imayfın-ı şevket-makru n-ı şahane viri len 
nizam mlıcebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil- i  ınüsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi ei-Hacc 
Mehmed Arif Ağa ve Ayasof)1a serbölüği es-Seyyid Isa ve 
rah-ı abi-i Azebler ei-Hacc Mehmed Ağa ve M usa Usta ve 

1 4 1  
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şeriki Rah-ı abi İzzet ve Çt1vGş-ı rah-ı abi Mehmed Halife 
hazır oldukları halde zikri ati ma-i lezfzün mutasarrıfı 
olup ınenzi l der(ınına diri aldığı es-Seyyid Mehmed Ağa 
ibn-i el-Hacc Mehmed ve All Ağa bin Mustafa ihbarla
rıyla zahir olan Defterhane-i amire hulefasından isma'il 
Musa Erendi bin Mehmed meclis-i şer' -i hatfrde takrlr-i 
kela ın ve bast-ı ani ' 1- ıneram idüp işbu yedimde olup 
t arih-i hüccet senesi şehr-i Rehi ' u ' Hlhi r' inün yiğinni ye
dinci güni tarihiyle müverrah b i r  kıt 'a mütevel ll temessüki 
mantGkınca nezaret-i hazret-i sadaret -penahfde asude 
evkafdan merhum ve mağfunın lelı Çevgani Halil Ağa 
nam sahibü ' l -hayru n  nıahmiyye-i mezblırede Nişancı Pa
şa-yı Atik hammamı kurbı nda bina vü ihyasıııa muvaffak 
olduk ları çeşmesine icra eylediği ma-i lezlzi fazlasından 
nısf masura ma-i c&r'inün kanavatma b i ' l -icareteyn mu
tasarrıf olan Haseki isma'il Ağa hayratından hamiş-i 
temessükde tasrih olmdığı üzre vakf-ı mezbtırun evladiy
yet ve meşnltiyyet üz re mütevel liyesi Es ma Hattın re , yi le 
havza-i tasarrufuma dahi l  olan n ısf masura ma-i lezfzi 
ınahmiyye-i mezbtırede Ermeni hanı kurbında Hace Paşa 
mesleğinden ifraz b irle kurb ında Hobyar mahalles inde 
İbrahim Paşa sebll i karşusında vakı '  meıızi l im: cari aldığı
nun istihkaınını havi bir kıt'a hüccet-i şer' iyye matltıbum
dur diyü ibraz eylediği temessük-i mezküra nazar al ındık
da mazmGnı mtıma il ey h İs  ma 'l l Efendi 'nün takrlrine mu
tabık ve nefsifl-emre muvifık aldığından ma 'ada hazırl'ın 
olan rah-ı abilerden her b iri nısf masura ma-i lezizün 
kanavat [ü 1 müseımatıyla ber müceb-i ıemessük el-yevın 
nıenzil -i mezktır derfınına cari aldığını ala tarik ı , ş-şehade 
haber vi rmeleriyle hıfzen 1 i , 1-makal bi , t -taleb işbu vesfka 
ket b i.i imla ve li eel i '  s-sened i 'ta a l ındı .  

Fl gurre-i C sene 1 2 33 [8 Nisan 1 8 1 8] 

Şuhtıdifl-hal : 
Sabıkün. 

3 7512111 Melımed Ağa 'mn tasarrı�fimda olan yarım 
ma.,·ura suyun, sonradan VelZvüddin Ağa 'nm eline geç
tiğine dair. 

[Kenarnotu] Mehmed Ağa 

[Derkenar] Bu hüccet atik!(?) Haremeyn müfettişi müh
riyle memhlır b in  yüz el l i  beş tarihiyle hüccet olınup 
Tef[t]lş mahkemesi sici l l inde kaydı olup bu mahal lde ol
mayup ancak tecdld ini işbu mahal le  kayd a lındı . 

!Şerh] Den1n-ı stıretde mezkGr nısf masura ma-i lezfze 
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es-Seyyid el-Hacc Veliyüddin Ağa ş ıraen mal ik oldığııı ı  
müş ' i r  yedine hüccet i 'ta ve  bu takrirce i şbu hüccet tehi ve 
battala k ı l ındığı i şbu mahal le şerh vir i ld i .  

Fl l 9  Ca sene 1 239 [2 1 Ocak 1 824] 

Daru ' l-hilafeti ' l-aHyye Kostantiniyyetü' l-maluııiyye ve ma
hall-i saireye cereyan iden b i ' l -cümle sulanın  hakkında bi 
hatt-ı hüınayCın-ı şevket-makrOn-ı şahane viri len nizam 
ınCıcebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından 
vekil-i ınüsecceli Kethuda-yı ralı- ı  abi el-Hacc Mehmed 
Arif Ağa i ltimasıyla Haslar mahkemesi nden mürsel Katib 
es-Seyyid Mustafa Edib Efendi ve Ayasofya serbölüği 
es-Seyyid lsa Ağa ve ÇavCış-ı ralı-ı abi Mehıned Halife i le 
ınenba'  mahall i  olup H avass-ı refi'a  kazasında Kemerler 
canibinde Başhavz i le Malova kemeri beyninde F ındıkl ık 
koltığı nam ınahallde asrında Su nazırı Halil Ağa'nun 
talıte' l -arz beş aded bacalardan nüblı ' iden ma-i tezizden 
ınüfrez nısf masura ma-i lezlz mevcüd ve cari oldığı 
ba'de' l-mu 'ayenc ralı-ı abi-i ınezbü rünun ihbarlarıyla za
lıir oldukdan soma ma-i lezi'z-i mezklırun kanavat [ü ] 
müsennatınun tedaviil- i eyadi i le hala ınal iki oldığı es-Sey
yid Mehmed Ağa b in ei-Hacc Meluned ve Ali Ağa b in 
Mustafa ihbarlarıyla zahi r  olan Mehıned Ağa ibn-i Ahmed 
meclis-i şer' -i şerif-i enverde takri'r-i kelam idüp işbu 
yedimde olup bin yüz ell i  sekiz senesi tarihiyle müverraha 
bir kıra hüccet-i şer' iyye natıka oldığ ı  üzre nısf masura 
ma-i lezfz senıen-i medfO ' ve ınakbOza ve tedavül-i eyadl 
i le temllk ve temel lük olmarak yedimde şi raen ınü lküın 
olan ma-i lezlz-i ınezkCırı şürlıt-ı ıner' iyyesine tatbik i le 
ımılımiyye-i ınezbOrede Kapan-ı dakik dahil i nde Azebler 
hanuııamı külham kapusı karşusında vak ı '  menzil ime rah-ı 
abiler ma' rifetleriyle ve kanavat i le el-yevm cari aldığınun 
istihkamını havl bir kıra hüccet i 'ta o l ı ıunak ınatlübumdur 
diyü ibraz eylediği bir kıt·a mübaya'a hüccetine nazar 
ol ın dukda ınazınCın ı  takrlr-i meşrühına mutabık ve nef
sü ' l -emre muvafık aldığından ma'ada rah-ı abi-i mezbO
rün dahi nısf masura ma-i lezi'z tedavül-i eyadl i l e  temllk 
ve temel lük olmarak mezbCır Mehmed Ağa'nun yedinde 
şi raen mülki olup sal ifü ' z-zikr menzil ine icra ve ta ' yln 
ey·lediğini ala tarik ı ·  ş-şehadc haber v irmeleriyle hıfzcn 
li ' [ l ]-makal ih im bi .t-taleb ketb ü i ınla ve li ecl i ' s-sened 
yedi ne i 'ta o l ınd ı . 
Fl gurre-i C sene 1 232  [8 Nisan 1 8 1 8 ] 
ŞuhCıdü · 1 -Iıiil : 
Sabıkün 

37512112 Süleymaniye suyunun katmalarmdan Kethü
da Melımed Ağa val�fina ait yarım masura suya mu-

375121/1 
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tasarr�l o/cm Ayşe Hamm'm, sözkonusu suyu Sergi lıa
Nle.ı•i ihrahim Edlıem EfemU:ve sattığma dair. 

[Kenarnotu] Ayişe Hattın'un 

[Derkenar] DerOn-ı suret-i Mide ımıharrer nısf masura 
ma-i lez]zün malikesi Ayişe HatCın ma-i ınezkCırı Zahlre('! )  
sergi hallfesi İbrahim Edhem Efendi 'ye bey· idüp hüccet 
i 'ta al ındı .  

Fl 1 2  Ş sene 1 247 [ 1 6  Ocak l ti32 J 

Daru' 1-hilafeti ' 1-aliyye Kostantiniyyetü · 1 -mahıniyyeye ve 
mahall-i saireye cereyan iden hi ' l-cümle sularun hakkında 
M hatt-ı hümaylın-ı şevket-nıakrGn-ı şahane viri len nizaın 
mlıcebince hala Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil - i  müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc 
Meluned Arif Ağa i lt i ınasıyla Haslar mahkemesinden 
mürsel Katih es-Seyyid Mustafa Edlh Efendi ve Ayasofya 
serbölüği es-Seyyid lsa Ağa ve Azebler kolı suyolcısı 
Mehmed ve Çavılş-ı rah-ı abi Mehmed Hallfe ile zikri ati' 
ınenha · mahalli olup Ha vass-ı refı' a kazasında Çilteha vz 
kıble canibinde tarlk-i amınun sağ tarafında zikri ati abar
dan nühO ' iden ma-i canden müfrez nı sf masura ma-i lezlz 
mevclıd aldığı ba 'de ' l-ınu 'ayene rah-ı abi-i mezhQrGnun 
ihbarlarıyla zahir  i.i mi.itehakkık oldukdan sonra ma-i le
z]zün tedavül-i eyadi' ile mal ikesi olup ınahmiyye-i mezhO
rede Cebe All kapusı dahi l inde Aşık Paşa mahal lesinde 
horasancı karşusında kain Çeşmizade hanesi dimeğle arif 
menzi l derCınına cari oldığı Mehmed Ağa bin el-Hacc 
Mehmed ve All Ağa bin el-Hacc Mustata ihbarlarıyla za
h ir  olan zatı ımı'arrefe Ayişe bint-i Yemişci Halil nam 
hatGn meclis-i şer' -i hatlrde ikrar ve takrlr-i kela ın idüp 
işbu yedimde olup bin iki yüz yiği rmi beş senesi tarihiyle 
mi.ivcrraha bir  kıt'a hüccet-i şer' iyye natıka aldığı üzre 
asrında Sadr-ı a 'zam kethudası Mehmed Ağa hayatında 
ınahnıiyye-i mezbOrede Kumkapu dahil i nde Nişancı Paşa 
mahallesinde vakı ' Cüce çeşmesinün yolları harab ve ma-i 
cari si ımınkatı '  oldığına binaen çeşme-i mezkOreyi ha ' 
de' t-ta'mlr salifü ' z-zikr mevzı ' -i hallde kendi malıyla hafr 
itdi.irdiği iki aded baca i le ma'ada yedi aded bacalan 
ta' ınlr ü temhlr itdi rüp kanavat [ü]  müsennatıyla cem ' u 
tahsil itdürdiği suyın ı  mevsiminde ba'dc' J-vezn tamın ve 
kamil dört masura ma-i carlyi ol mevzı 'a karlb Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün Kırkçeşme suyı yol ına izn-i 
mütevel l iyle i lhak idüp çeşıne-i mezkOr ile hakk-ı mccra 
ifraz olmdıkdan sonra mülkinde baki kalan bir buçuk 
masura ma-i lezlzden müfrez nısf masura ma- i lezlz sa
l ifü 'z-zikr Aşık Paşa mahal lesinde kain mutasarrıfe al
dığım menzil derCınına can nısf masura ma-i lezlz şürlıt-ı 
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ıner ' iyyesi ne tathlk ve ınenzil-i mezkOra tehe'iyyet ve ka
navat [ü] müsennatıyla car'i oldığınun istihkamını havi 
hüccet i 'ta olmmak matiUbumdur diyü ibraz eylediği hüc
cet-i mezküreye nazar olındukda mazmunı ımıtasarrıfe-i 
mezbüre Ayişe HatGn'un takrir-i meşrühına mutabık ve 
nefsü ' l -emre muvafık oldığından ma'ada ralı-ı abi-i mez
burun dahi nısf masura ma-i lezlz-i merküm Ayişe Hattın'
un menzi l ine cari ve mevcGd o ldığı ala tarikı· ş-şehade ha
ber virmeleriyle hıfzen l i ' l-makalihim işbu vesika-i enlka 
keth ü imHi ve li ecli ' s-sened mezbGre Avişe Hatun yedine 
i •ta ol ındı . 

Fl gurre-i C sene 1 234(?) [ 28 Mart 1 8 1 9 ]  

ŞuhGdü ' I-hal : 

3 7512113 Süleyman Ağa 'mn Akva/ızmle Ahmed Ağa '
mn varisierinden satm aldığı yanm masura suyun, 
Debbağ Yunus mahallesindeki evine tayin olunduğunu 
beyan eden bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Süleyman Ağa'nun 

Dfu·u'l-hilateti ' l-aliyye Kostantiniyyetü'l-mahmiyye ve mahall-i 
saireye cereyan iden hi' l-cümle sular hakkında ba hatt-ı 
hümayOn-ı şevket-makrün virilen nizam ınOcehince Hassa 
su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i ınüsecceli 
Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Aya
sofya serbölüği es-Seyyid Isa Ağa ve Musa Usta ve Ça
vüş-ı rah-ı abi Mehmed Halife vesair hademe-i rah-ı abiler 
hazır oldukları halde neziret-i hazret-i sadaret-pcnahlde 
asOde evkafdan merhum BarbGdl Mustafa Ağa nfun 
sahihü'l-hayrun vakfı müstağallatından olup zikri ati ma-i 
leziz kanavatınun ba temessük-i ınütevcll1 hi ' l-icareteyn 
mutasarrıfı Süleyman Ağa bin M dı med meclis-i şer' -i 
hatfn1e takrfr-i kelam ve ta 'hfr-i ani ' 1 -medm id üp işbu 
yedimde olup hin yüz doksan dokuz senesi tarihiyle ınü
verraha Haslar sicil iat ından muhrec bir kıt·a hüccet-i 
şer· iyyede tatsil ü beyan olındığı üzre Havass-ı reti'a ka
zasına tah i '  S aya deresi nam mahallde Şa'ban Halife ken
di mal ıyla yedi aded baca hafr ve tah te · ı-arz lağm ü kana
var ile cem' u tahsil olın up medine-i EM Eyyuh Ensarl'de 
Şah Sultan mahallesinde kain İ brahim Hanzade Halil Beğ 
sahilhanesi dimeğle arif menzil derunına cari üç masura 
ma-i tezizden müfrez kanavatından mikdar-ı mu'ayycn 
hissesine tebe' iyyetle nısf masura ma-i lez1z hundan ak
dem vefat iden Akvalızade Alımed Ağa kerimderi mez
bCın:: Avişe ve Hadice hanımianın b i ' l-intikal fcrağ ve 
kasr-ı yedierinden iki vüz otuz guruş bedel-i ınedrı1 ' ve 
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İSTANBUL ŞER· iYYE SİCtLLERİIMA-i LEZİZ I )EFTERLERi 

ınakbuza bii re' y-i mütevelll b i ' l - icareıeyn dahil- i havza-i 
tasarrufında o lup n ısf masura ma- i  lezlz mahın iyye-i mez
burede Debbağ Yunus mahal les inde Çifteçeşme kurbında 
rnakscmden rah-ı abiler ma· rlfetleriyle ifraz ve sak in ol
dığum menzile ta'yln aldığın ı  müş ' i r  şüru t-ı mer· iyyesinc 
tatbik i lc  i st ihkamın ı  havl bir kıt ·a hüccet i · ra al ınmak 
matlubumdur diyü tahirine mutabık ve tarih-i mezbur ile 
müverrah vakf-ı mezburun mütevel llsi M1r Ömer imza ve 
hatnıiyle nıahtunı ibraz eylediği tenıcssük-i mezkura nazar 
ol ındukda nıezbür Sü leyman Ağa'nun takriri vak ı · a  ımıta
bık ve nefsif l -emre muvafık bu l ın d ığından nıa·ada ralı- ı 
abi-i mezbu rCın dahi nısf masura ma-i lezi'z her ınuceb-i 
temessük mezbur  Süleyman Ağa'nun havza-i tasarrufına 
dahil oldukdan sonra sali h.i ' z-zikr Çifteçeşme kurb ında 
ınaksemden i fdiz b irle mahalle-i mezblırede sak in aldığı 
menzi l ine ta·yln e)dediği ala tarik ı · ş-şehade haber v i rmel
eriyle hıfzen li · ı-makal bi  · t -taleb işbu veslka-i enlka ket b i.i 
imla ve li ecl i ' s-sened mezblır Sü leyman Ağa yedi ne i · ta 
o l ındı . 

Ff gu ıTe-i C sene 1 23 3  [8 Nisan 1 8 1 8 1  

Şuhlıdü · ı -hal : 
Mehmed Emin Ağa Nazır-ı ralı- ı  ab 
El-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı rih-ı ab 
Es-Seyyid MustaHi Efendi Kat i b- i  ra lı-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Musa Usta H ademe-i rfıh-ı ab 
Mehmed Halife Çavüş-ı ralı-ı ab 
Abdi Halife H ademe-i rfıh-ı ab 
Meıniş Usta Hademe-i rah-ı ab 
ve gayruhum 

3 7512211 Kırlrçeşme suyunun lwtmalarından yartm ma
surrt suya mutasarr�l olan Osman Ağa 'nm vef'atıyla, 
siizlronusu suyun i/ri kızına inti/wl ettiğine; /uzlarmdan 
Havva Hamm 'ın ölümünden sonra da bir çuvaldızlt/ı 
lıissesinin, varisieri tandindan Süleyman Ef'endi�ve sa
tıldtğına dair. 

[K�narnotu] H ablbe ve H avva hat unlarun 

ISeı·h]  Derun-ı süret-i allde muharrer bir çuvaldrz ımı-.ı 
lezlzün mal iki  olan H avva Hanım fcvt olup ma-i nıezbürı 
verescsi es-Seyyid Süleyman Efendi ibn- i  es-Seyyid ei 
Hacc Aif'ye bey' u teınlfk eyledükleri n i  müş " i r  ist ihkamı 
havl hüccet i 'ta al ındığı kaydı balasıyla işbu mahalle şerh 
virildi . 

Ff 7 C sene 1 24 1  [ 1 7 Ocak 1 826 1 

Daru ' s-saltanat i  ' 1-al iyye Kostani i niyyetü ' 1-nıallmiyye ve 



[STANBUL SU KÜLLİY kn 

mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sulanın hakkında 
ba hatt- ı  hümayün-ı şevket-makrOn-ı şahane virilcn nizam 
mücebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından 
vekil -i müsecceli Kethuda-yı dilı-ı abi ei-Hacc Mehmcd 
Arif Ağa i ltimasıyla Haslar mahkemesinden mürsel Katib 
es-Seyyid Mustafa Edib Efendi ve Ayasofya serbölüği 
es-Seyyid Isa ve Çavüş-ı ralı-ı abi Mehmed Halife ve zikri 
ati ma-i lezfzün menha' mahalli olup Havass-ı refı'a kaza
sına tab i '  Orta Belgrad nam mahall f d]e Çiftehavz kuı·bın
da Uzunca tarlabaşı dimeğle meşhür nam mahalle vanıp 
asrında Başımıhisebeci Mehmed Efendi ibn-i Abdülmen
nan'un yetmiş b ir  senesi mevzı ·  -i merkümda kendi malıyla 
abar-ı müteferrika hafr b irle nübu · idüp tahte' l-arz lağm ü 
kanavat ile hası l  olan altı masura suyını ol mevzı'a karib 
Kırkçeşme suyı yolına ve andan Çiftehavz suyı yol ına bi 
izni ' l-ınütevell1 ilhak ve kanOn-ı şehinşahi üzre iki 
masurası hakk-ı mecra alıkanılup baki dört masura ma-i 
tezizden müfrez nısf masura ma-i lezfz mevcOd ve cari 
aldığı ba ·de· ı-mu 'ayene rah-ı abi-i mezhOrOnun ihbarla
rıyla zahir  oldukdan sonra ma-i lezfz-i ınezkGrun miil iki 
olup bundan akdem veffit iden Osman Ağa bin Veliyyüd
dln'ün veraseti ancak kebire kızları Hablbe ve Havva 
hattınlara münhasıra aldığı ba'de't-tahakkukı ·ş-şer'i mG
ma ilevhima Habibe ve Havva hattınlar taratlarından ve
kil-i sabitü ' l-vekaleleri olan el-Hacc Mehmed Arif Ağa 
bin İbrahim meclis-i şer' -i ha tir de hi ' 1 -vekiile takrlr-i ke
la ın ve t a  ' bir-i ani ' I -meram idüp müvekkilelerüın mO ma 
i leyhimanun işbu yedierinde olup bin yüz seksen yedi se
nesi tarihiyle müverraha bir kıt·a hüccet mantGkınca mah
miyye-i mezbGrede Sultan Almıed Han suyınun Kırkçeşme 
suyı mesleğinden ifraz ve Kanl ı mescid kurbında vakı '  
menzile cari olan nı sf masura ma-i lezfz müteveffa-yı mez
hOrun ile' I-vetat yedinde mülk ve hakkı olup ba'de vefitihi 
müvekkilelerüm mfıma ileyhiınaya nıevrfıs aldığınun şü
rG t -ı nıer' iyyesine tatbik ile istihkamını havl bir kıt'a hüc
cet-i şer· iyye müvekki lelerüm mü ma i leyhimanun mattü
bıdur di\'ü mazmfını takrlrine mutabık ve tarih-i nıezhOr 
ile müverraha hi ' l -vekale ibraz eylediği hüccet-i mczk.ı1-
reye nazar olındukda vekil-i mezbt ının takriri vakı-a muta
bık ve nefsü · ı -emre muvafık oldığmdan ma'ada ma-i 
lczfz-i ınezkOr müvckkililn-ı mfıma ileyhiım1nun babaları 
müteveffa-yı mezbfırdan müntakıl mal-ı mevrüsları aldığı
nı ralı-ı abi-i mezbfırfından her b iri ala tarlkı 'ş-şehade ha
ber virmeleriyle hıfzen li ' 1 -makal işbu veslka-i enfka ketb 
ü imla ve li ecl i ' s-sened mOına ileyhiına Hahfbe ve Havva 
hatünlar yedierine i ·ta al ındı .  

Fl gmTe-i C sene 1 23 3  [8 Nisan 1 8 1  8] 

Şuhfıdi.i"l-hal : 
Sabıkün 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiC İLLERİiMA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

3 7512212 İsmail İsmet Efendi 'nin mutasarr�l olduğu 
Gazw�f'er Ağa vak.fina ait yarım masura supun, sonra
dan İbrahim Ağa'nm üzerine geçtiğine dair.

· 

[Kenarnotu] İsmi 'l l  İsmet Efendi 'nün 

[Derkenar] Derun-ı suretde ımıharrer n ı  sf masura ına-i le
zlze İ brahim Ağa malik oldığın ı mü ş- ir yedim: hüccet i ' ta 
ol ındı . 

Fl 25 Z sene 1 236 [23 Eylül 1 82 ı J 

Danı's-saltanati' I-aliyye Kostantiniyyetü'l-nıahmiyyeye ve ma
hall-i saireye cereyan iden h i ' l -cümle sulanın hakkında bi 
hatt-ı hümayun-ı şevket-makrOn-ı şahane viri len nizam 
muccbince zikri ati nıenzi l derunına cl -yevm cari oldığı 
Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i 
müsecceli Kethuda-yı rih-ı abi ei -Hacc Mehmed Arif Ağa 
ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid lsa ve Çavüş-ı ralı-ı abi 
Meluııed Halife ihbarlarıyla zalıi r  ü nıütehakkık oldukdan 
sonra Bahu' s-sa'adet i ' ş-şerlfe ağası neziretinde asüde 
evkafdan mahmiyye-i mezburede Kırkçeşnıe kurbında kain 
Gazanfer Ağa-yı Atik'ün bina vü ihyasına muvaffak ol
dukları medrese-i latfJi ve sehTI-i nıünlfı vakfından Ahür
kapu kurbında İshak Paşa cami ' -i şcrlfı ittisali nde emlak-i 
hünıayfından Hafız  Ahmed Paşa sariyına cereyan iden 
vakf-ı şerlfün İhsan suyından bir  masura ına-i lezlzden 
müfrez nısf masura ma- i lezlzün ha teıncssük-i mütevelll 
hi ' I-icareteyn nıutasarrıfı olup hala D ivan-ı hünıayunda 
Çavuşbaşı Hasan Tahsin Efendi hazretlerinün Klscdar ya
maklığı hıdmetleriyle şeref-yab olan İsmi'li İ smet Efendi 
ibn-i Ebubekir tarafından vekil-i müsecceli ei -Hacc Meh
med Arif Ağa bin İbrahim mecl is- i  şer· -i şerif-i enverde 
hi ' l-vekale ikı·ar-ı tanını ve takrlr- i kclanı idüp nıüvek
kilüm muma i leyh İsmi'li İ smet Efendi 'nün işbu yedinde 
olup bin iki yüz otuz senesi şehr-i Reh i ' u ' l-evvel ' inün on 
dokuzıncı güni tarihiyle müverraha vakf-ı müşarun iley
hün  h i ' l-meşnlta mütevel llsi Zfthide Hanım'un imza ve 
hatmini hiviye nısf masura ma- i lezlz sene-i nıezhGre 
şehr-i Rchi ' u ' I-ahir'inün yiğirıııi üçünci güni tarihiyle mü
verraha bir kıt'a istihkam hücceti nfttıka oldığı üzre 
mahıniyyc-i nıezhGrede Dizdariyye mahallesinde Nerdü
banl ı  mcscid ittisalinde baş meslekden ralı-ı abllerün 
inzimam ve ma' rlfetleriyle ifrftz kanavat [ü] nıüsennatıyla 
müvekki l üm mumft i leyh İsmi'li İ smet Efendi'nün menzi
l ine vaktiyyet üzre cari oldığınun istihkanıını bir kıt ·a 
hüccet-i şer· iyye i " ta olınmak matlübumdur diyü mazmfın ı  
t akrlr-i meşrCıhı[na] mutabık ve tarih-i ınezhGr ile nıüver
raha ibraz cylediği temessük-i mezkGre i le hücceı-i mezku
reye nazar olındukda vekil-i mezbürun takrlri vakı ·a mu ta-
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bık ve nefsif l-emre muvafık bulındığından ma'ada rah-ı 
abf-i mezbı1rı1ndan her biri bu maküle ihsan sularınun 
menba' mahalli olup el-yevm menzil-i mezkı1ra kanavat 
[ ü] müsennatıyla cari ve mevcud o ldığı ala tankı'  ş-şehade 
haber virıneleriyle hıfzen l i ' l -makaJihim işbu veslka-i enf
ka ketb ü inıla ve li ecl i ' s-sened müvekkil-i muma ileyil 
İ sına'il İ smet Efendi yedine i 'ta olındı . 

Ff gurre-i Cemaziye' l -ahire sene 1 233  [8 Nisan 1 8 1 8 ] 

Şuhudü ' I-hal : 
Mehmed Emin Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
EI-Hacc Mehıned Arif Ağa Kethuda-yı ralı-ı ab 
Es-Seyyid Mustafa Efendi Katib-i-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Ağa Serbölük-i Ayasofya 
Musa Usta Hademe-i rah-ı ab. 

3 7512311 Kettani Mustc�fcı Ağa 'nın  vefatıyla oğlu Has
lar küdlsı Malıumud EfemU:ve ve kızı Zeyneh Hanım 'a 
intikal eden Aya.w�f.va suyunun katmalarından olan ya
rım masura suyun, sonradan Başçuk{f(/t1r Ebubekir A
ğa 'nın tasarrufuna geçtiğine dair. 

[Kenarnotu] Haslar kadlsı Kettanizade el-Hacc Mahmud 
Efendi'nün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
lezlz Başçukadar-ı hazret-i şehriyari Ebübeki r Ağa'ya bi 
hüccet bey' olındığını müş' i r  yedine hüccet i 'ta olındı . 

H 3 M sene 1 237 [30 Eylü 1 1 82 1 ]  

Dar u'  s-saltanati ' 1-aliyye Kostantiniyyetü ' 1 -mahıniyye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cüınle sularun hakkında 
ha hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrOn-ı şahane viri len nizam 
mfıcebince Hassa su nazırı Mehıned Emin Ağa tarafından 
vekll-i ınüsecceli Kethm1a-yı rah-ı abi el-Hacc Mchmed 
Arif Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa ve rah-ı 
abi-i Azebler el-Hacc Mehıned ve Müsa Usta ve Çavfış-ı 
rah-ı abi Mehıned Halife hazır oldukları halde zikri at! 
kanavat [ i.i ] müsennatıyla nısf masura ma-i lezi'z mah
ıniyye-i mezbürede Hace Paşa mahallesinde vakı'  Kettani 
ei -Hacc Mustafa Ağa konağı diıneğle arif bir bab nıenzil-i 
kebir derünına cari oldığı Alımed Ağa bin İbrahim ve 
Ebübekir Ağa bin M ehıned nam kiınesneler ihbarlarıyla 
zahir ü ınütehakkık oldukdan sonra ma-i lezfz-i nıezkurun 
ba hüccet-i şer' iyye maliki iken bundan akdem irtihal-i 
dar-ı beka iden el-Hacc Mustafa bin ei -Hacc H asan 
Ağa'nun veriseti sulbl keblr eviadı umdetü ' l-ınevali ' l-izam 
fazlletlü el-Hacc Mahmud Efendi hazretleri ile kerime-i 

1 49 

375/23/la 
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iSTANBUL ŞER· iYYE SiCİLLERi/MA-İ LEZİZ DEFTERLERi 

nıuhtereıneleri Zeyneb Hanım'a münhas ı ra old ı ğı ba · 
de' t-tahakkukı · ş-şer'i müma i leyh ei-Hacc Mahmud Efen
di hazretleri mecl is-i şer' -i şerif- i enverde dehanküşa-yı 
takrlr-i zeban hera-yı ta' blr ma ti ' z-zikr(?) olup işbu yedi
nıizde olup bin yüz seksen üç senesi şehr-i Rebi 'u ' 1 -a
hir'ün üı,:ünci güni tarihiyle müvcrraha Haslar mahkemesi 
sicil latıııda mastür bir kıt ·a hüccet mantükıııca mukayyed 
olan nısf masura ıml-i lczlzün hatiri asrında Hassa su 
nazırı Osman Ağa Havass-ı refı·a kazasına tabi ' Kü<;ük 
nam karyenün i slambol tarafında vakı ' köpriden aşağı 
lağm ağzından bağlara varınca kimesnenün mülkine itti
salden :lrl nıcvzı '-i hallde abar-ı nıüte'addide hafr ve 
ıahte' l-arz lağnı ü kanavat i le cem· u tahsil ve mahall- i  
mczbüra karlb Ayasofya suyı lağm ına hi  imi ' l -ıııütevel ll 
i lh:lk u idrac eylediği dört buçuk masura ma- i lczJ:z.ün 
buçuk masurası kanOn-ı şchinşahl üzre hakk-ı mecra al ı
konı lup baki döıt masura ma-i lezlzden müfrez nısf ma
sura ma-i lezlz mecra ve kanavatma tebe' iyyet ve ted:l
vül-i eyadl i le ınOri [si ] ıııüz ınütevclla-yı müma i leyhün 
i lc ' I-v etat yedinde şira-i şcr'l i lc  mülk ve hakkı olup ba·dc 
vefat ib i  üç selım i · tibarıyla iki schm bcnüm ve bir selım 
kız karındaşum muma ikyhaya mevrüs oldığı hazınin olan 
hlgaraz elıl -i vuküfdan İstihbar olınup hakikati üzre 
istihkamı havl bir kı t ·a hüccet i · ta ol ınmak bi ' l-vcrase 
ınatiCıhuındur dielükele hali ınOına i leyil ci-Hacc Mahmud 
Efendi hazrctlerinün takrlr-i meşrfıhı ııa mutabık ve nef
sü ' l -eın rc muvafık olup nıarrifz-zikr nısf masura ma-i le
zfz cl-ycvm mahal l - i  nübu 'da nıcvcud olup kadlıni üzrc 
ıncnzi l -i ınczküra c:lrl oldığı rah-ı :lbl-i mezburundan her 
b iri al:l tarlkı · ş-şehadc haber virmelcriylc hıfzcn l i ' l-maka
l ih i ın bi ' t-taleb işbu vesika-i cnlka ketb ü iın!a ve li ec
l i ' s-scncd nıuma i leyil erendi tıazretlerinün yed-i kerimane
lerine i ' t:l ol ındı . 

Fl guıTc-i C sene 1 23 3  [ R  Nisan l S l R J  

Şuhlıdü · ı-hal : 
Melınıed Emin Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
EI-H�kc Meh ıned Arif Kethuda-Y ı ralı-ı ab 
Es-Seyyid Mustafa Efendi Kat ih-i rah-ı :lb 
Es-Seyyid lsa Ağa Serbölük-i Ayasol'ya 

3 7512312 Melımed Ragıb Efendi 'nin Rabia Hamm'dan 
satın aldığı yarım masura suyun, Nalllbend malıallesin
delıi evine bağlı olduğunu beyan eden bir lıüccet dü
zen/endiğine dair. 

[ Kenarnotu] Ragıb Efendi'nün 
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Mahıniyye 
Daru ' s-saltanati ' l-al iyye Kostantiniyyetü ' 1-mahmiyye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cüınle sulanın hakkında 
bu defa ba hatt-ı hümayt"ın-ı şevket-makrOn-ı şahane vi
rilen nizaın ınucebince hala Hassa su nazırı Mehmed Emin 
Ağa tarafından vekil i Kethuda-yı rab-ı abi el-Hacc Arif 
Ağa iltimasıyla Haslar mahkemesinden mürsel Katib es
Seyyid Mustafa Edlb Efendi ve Ayasofya serbölüği es
Seyyid Isa Ağa vesair bademe-i rah-ı abiler ile zikri ati 
ma-i lezlzün menba' mahal l i  olup suyolı karyelerinden 
Kömürci Belgrad karyesi kurbmda Kızılcık deresi nam 
mevzı 'da Pavli zimml tarlasından nübG ' iden ma-i lez1zden 
nı sf masura ma-i lezlz mevcud ve cari o ldığı ba'
de' l-mu 'ayene zahir ok1ukdan sonra ma-i lezlz-i mezkurun 
malikesi olup mahmiyye-i mezburede Nahlbend mahalle
sinde sakin[e] Şerlfe Rab i 'a  Hanım ibnet-i el-merhum 
Sadr-ı esbak es-Seyyid Hasan Paşa tarafından ber veeh-i 
ati bey' [ i ]  ikdir ve i ' ta-yı h üceete vekil o ldığı es-Seyyid 
Mehmed Memiş Ağa bin Süleyman ve Abdi Beşe bin 
Süleyım1n şehadetleriyle zahir  olan Ömer Beşe bin Halll 
meclis-i şer· -i hatlrde Ş ıkk-ı sanl-i csbak merhum Naill 
Efendi damadı hacegan-ı Divan-ı hümayundan Meluned 
Ragıb Efendi b in İb rahim tarafından vekil-i müsecceli 
Mehmed Arif Ağa ibn-i İb rallım mahzarında ikrar-ı tamm 
ve takrlr-i kelam idüp müvekkilem muma i leyha R abi 'a  
Hanım'un işbu yedinde o lup bin ik i  yüz otuz senesi 
tarihiyle müverraha b ir  kıt'a mübaya'a hücccti mantu
kınca lağnı ü kanavatmdan mikdar-ı mu'ayyen hissesine 
te be· iyyetle nı sf masura ma-i Iezlz Atmeydanı başında 
Azebler mesleğinden erbab-ı miyah ma 'rlfetleriyle ifraz ve 
ınarrü 'z-zikr Nahlbend mahallesi nde kain menzil-i mez
kura tedavül-i eyadl ile el-yevm cari olan nı sf masura ma-i 
lei'.lz-i merkümı kanavatma te be' iyyetle tarafeynden bi ' i-I
cab ve'l-kabGI müvekki l-i muma i leyh Ragıb Efendi haz
ret lerine beynlerinde ma ' lu m semen-i medfG ' ve makbGza 
bey' u temllk eyledüklerinde ınüvekki l-i muma i leyh Ragıb 
Efendi dahi her veeh-i muharrer iştira vü temellük ve ka
bül idüp fıma ba'd nısf masura ma-i lezlz-i merkümda 
müvekkilem m uma ileyha R ahi 'a Hanum'un asla ve kat ' a  
alaka ve medhali kalmayup müma i leyh Mehmed Ragıb 
Efendi hazretlerinün müşterası olmışdur didükde gıb
he' t-tasdlkı ' l-mu 'teher vekil-i mezhGr ei-Hacc Mehmed 
Arif Ağa meclis-i şer·de takrlr-i kelam idüp müvekkilüm 
müma ileyh Meluned Ragıb Efendi hazretleri anifen şi
ra-yı şer'! i le malik oldığı nısf masura ma-i lezlzün istilı
kamını havl b ir  kıt'a hüccet-i şer' iyye matlübıdır didükde 
ımıkırr-ı mezblır Mehmed Arif Ağa'nun takrlri vakı 'a mu
tabık ve nefsü · 1-emre muvafık olup ma-i lezlz-i merk üm 
sal i tU ' z-zikr Azebler mesleğinden menzi l-i merküma el-

1 5 1  
37512312 
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yevm diri ve mevcüd aldığını rah-ı abi-i ınezh0n1ndan her 
biri ala tarlkı ' ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen l i ' l -ma
k.::ılihim işbu veslka ketb ü im la ve li eel i· s-sened yed-i 
tali be i 'ta o l ındı . 

H 5  C sene 1 233  [ 1 2  Nisan 1 8 1 8 ] 

Şuhüdü ' I -hal : 
Sabıkün 

3 7512411 Mehmet/ !)'m/ık Efendi tarc�fimlan Melımed 
Esad Efendi ile kardeşi Melımed Ar�{ EfemU:ve !Wtılan 
yarrm masura suyun, sonradan Silalışiir Hü.w!yin Ağa 
ile lıammmm tasarrı�firna geçti,(Jine dair. 

[Kenarnotu] Mehmed Es 'ad ve Metuned Arif efendilerün 

[Derkenar] DerOn-ı süret-i derkenarda mezkür nısf ma
sura ma-i lezlze S i lahşöran-ı hassadan ei-Hacc Hüseyin 
Ağa ve halllesi Fatıma Hanım seviyyen malikleri oldukla
rını havi hüccet-i şer' iyye i · ta ol ındı . 

F1 9 Za sene 1 247 [ lO Nisan 1 832 1 

Daru' s-saltaniyyeti ' 1 -aliyye 
Kostant iniyyetü ' l-nıahnıiyyeye ve mahall-i saireye cereyan 
iden hi ' l-cümlc sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hüına
yOn-ı şevket-111akrOn-ı padişahl viri len nizaın ınücebince 
Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil- i  
ınüsccceli Kethuda-y ı rah-ı abi ei-Hacc Mebmed Arif Ağa 
i lt imasıyla Haslar mahkemesinden mürsel Katib Müsa 
Efendi ve ci-Hacc Mehmed Ağa ve Katib-i ralı-ı abi es
Seyyid Hüseyin Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid lsa 
Ağa ve Laleli serbölüği Ahmed Ağa ve Odalarl ı ibrahlm 
ve Kuınkapul ı  Mehmed Halife ve Anacı Memiş ustalar ile 
zikri ati ma-i lezlzün menba' mahal li olup suyolı kura
larından Ayvad nam mahal le karlb merhlım ve mağfCının 
leh Su l tan Süleyman Han hazretlerinün Küçükkemeri hey
ninde abara varup nısf masura ma-i leziz salifü ' z-zikr 
Küçükkemer suyı yol ına  izn- i ınütevelliyle cari ve mevc0t1 
oldığı ba'de' l-nıu'ayene zahir  ü ınütehakkık oldukdan son
ra ma-i mezkOrun ınal iki hacegan-ı Divan-ı hümayCından 
Mehmed Sad ık Efendi bin Ahmed tarafından ber wch-i atf 
hey ' [i ]  ikrar ve i 'ta-yı hüccete vekll oldığı Mustafa Ağa 
bin Mehmed ve ibrahlm Usta bin Halil şehadetleriyle sabit 
olan Derviş is ma 'il Ağa bin Ahmed meclis-i şer' -i hati'rdc 
ba' isü' l-veslka kendi nefsinden asli ve karındaşı müdeni
sin-i ki ramdan M ehmed Es ·ad Efendi tarafından ber 
veeh-i ati husus-ı ıneyınenet-mahslıslarını tasdlka vekil-i 
müscccel-i şer·lleri olan ınüderrisln-i kiram-ı zevi · 1 - itı-
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tiramdan fazlletlü Mehmed Arif Efendi ibn-i el-merhum 
el-mebrOr müderrisln-i kiramdan Satırzade Meluned Emin 
Efendi mahzarında müvekkili.im mlıma ileyhi.in işbu ye
dinde olup bin iki yüz on sekiz senesi tarihiyle müverraha 
batt::il keşlde olınan bir  kıt'a hüccet-i şer'iyyede tafsll i.i 
beyan olmdığı üzre üç buçuk masura ve bir çuvaldız ve 
bir hilal ma-i cariden ıni.ifrez kanavatından mikdar-ı 
ımı 'ayyen hissesine tebe' iyyet i le nısf masura ma- i lezlz 
mahmiyye-i mezburede Aksaray hammamı plşgahında 
lede'l-ahali' ve' l-clran ma'IOmu ' l-hudOd bir bab menzil-i 
keblr derumna can ma-i lezi'z-i merkümı tarafeynden 
bi ' l-kab ve' l-kabOl bey'- i  bat-ı sahlh-i şer'! ve kanavatma 
tebe'iyyetle menzil-i mahdOd-ı mezkunın malik ve muta
sarrıtları muma ileyhima Mehmed Es 'ad Efendi ile karın
daşı Mehmed Arif Efendi hazrederine bevnlerinde ma'lum 
semen-i medffi' ve makbuza ale' l-iştirakı 's-seviyy bey' u 
temlik ve veeh-i layıkı i.izre teslim eyledüklerinde mlımi 
ileyhima dahi ber veeh-i muharrer iştira vü temellük ve 
kablıl idüp fima ba'd nısf masura ma-i lezi'z-i merkümda 
dahi müvekkilüm muma i leyh Mehmed Sadık Efendi'nün 
asla ve kat 'a  alaka ve medhali kalmayup muma ileyhima 
Mehmed Es 'ad ve Mehmed Arif efendilerinün'' ale' l-iş
ti rakı · s-seviyy mülk-i müşteriları ve hakk-ı sırtları olmış
dur didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'! mu ma i leyh Melm1ed 
Arif Efendi meclis-i şer' -i müni'rde takı·lr-i kelam idüp a
nifen şira-yı şer'i ile malikler oldığımuz nısf masura ma-i 
lezlz menzil-i mczkura el-yevm cari' oldığınun istihkamını 
ha vf hüccet-i şer' iyye i ' ta olııunak matlubımuzdur didükde 
husus-ı mezklır vuküf-ı tammları olup hazırl'ın olan rah-ı 
ahi-i mezblırundan istihbar olındukda mukırr-ı mlııni 
ileyh Mehmed Arif Efendi'nün takrlr-i meşruhı üzre ıllSf 
masura ma-i lezlz el-yevm menzil- i  mezkOra cari ve 
mevclıd oldığını ala tarik ı '  ş-şehade haber virmeleriyle hıf
zen l i ' [l ]-makalihim işbu vesika-i eni'ka ketb ü imla ve l i  
ec l i '  s-sened yed-i tilibe i ' ta o l ındı . 

Ff 1 I C sene 1 233 [ 1 8  Nisan 1 8 1 8] 

Şuhtıdü · ı-hal : 
Sabıkün 

37512412 J4/ımed Efendi 'nin vefatıyla oğlu Hüseyin 
Hü.mii EfemU:ve intikal eden yarım masura suyun, 
sonradan Zeyneb Hatun 'un eline geçtiğine dair. 

[Kenarnotu] Hüseyin Hüsni' Efendi'nün 

" .,ı;,ndilerün 
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(Şerh] DerOn-ı suret-i alide mezkur nısf masura ına-i le

zi'z-i mezbur Zeyneb Hatun şiraen mal ik oldığına ınüş ' i r  
yedinc hüccet i 'ta olınmağla işbu hüccet kii l l iyen teh'i ve 
battala kı lındığı işbu mahal le şerh o l ındı . 

F'i 13 C sene 1 239  ( 1 4  Şubat 1 824] 

Daru' s-saltanati ' 1-al iyye Kostantiniyyetü ' 1 -mahıni yye ve 
mahall-i saireye cereyan iden b i ' l -cümle su lanın hakkında 
bu def'a M hatt-ı hümaylın-ı şevket-makrOn mOcebince 
Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i 
müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi e1-Hacc Mehmed Arif Ağa 
i ltimasıyla Haslar mahkemesinden mürsel Katib MCısa 
Efendi ve ei-Hacc Mehmed Ağa ve Katib-i rah-ı ab'i es
Seyyid Hüseyin Efendi ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid 
Isa Ağa ve Osmaniyye serbölüği Ahmed Ağa vesair ha
deme-i rah-ı abiler ile zikri ati ma-i lez.fzün menba' ma
hall i  olup suyol ı kuralarından Orta Belgrad karyesi kur
bında etraf-ı erba'ası Andonaki tarlası ve Galata yol ı  ve 
İbrahim Paşa yollarıyla müntehl nüblı 'a(?) varıp nısf 
masura ma-i lezlz mevcud ve cari aldığı ba'de · ı -nıu 'ayene 
dlh-ı abi-i mezburfınun ihbarlarıyla zahi r  i.i mütehakkık 
oldukdan sonra ma-i lezi'z-i mezkOrun maliki olup mah
nuyye-i mezbCırede DavCıd Paşa iskeles i kurbında Kürk
cibaşı mahallesinde sakin iken bundan akdem irtihaJ-i 
dar-ı beka iden Küma katib.i e1-Hacc Ahmed Efendi bin 
Hüseyin bin Abdul lah'un sulbl oğl ı  olup Mukabele kalemi 
huletalarından Hüseyin Hüsnl Efendi meclis-i şer' -i hatir
de takrlr-i kelam idüp işbu yedimde olup bin yüz doksan 
senesi tarihiyle müverraha olup bu defa battal keşlde 
kıl ınup bir kıt·a hüccet-i şer' iyyede tafsll ü beyan alındığı 
üzre asrında Sadr-ı all kethudası ei-Hacc Halil Efendi 'nün 
mahmiyye-i mezbOrede Hace Hamza mahal lesinde menzi
l ine kanavat (ü] müsennatla icra eylediği dört masura ma-i 
lez'izdcn müfrez olup kanavatından mikdar-ı ımı 'ayycn 
hissesine tebc' iyyetle nısf masura mi-i lezfz mOrisim 
müteveffa-yı ınezbCının i le' I-vetat mülk ve hakkı ve 
ba 'de' l -vefatih.i ancak bana mevrOs olmağla şürlıt-ı ıner'
iyyesine tatbik ol ınup ber veeh-i nıuharrer mülk-i nıevr
usum aldığını müş' ir i stihldmı havl b ir  kıt 'a  hüccet i ' ta 
olmmak matiCıbumdur diyü takrlrine mutabık ibraz eylt:
diği hüccet-i mezklıreye nazar ol ındıkda ımıkırr-ı mümi 
i leyhün takrlri vakı 'a mutabık ve nefsü ' 1-emre nıuvafık 
oldığmdan ına'ada hazırl'ın olan rah-ı abi-i mezbOrCın dahi 
mlıma i leyh Hüseyin Hüsn'i Efendi'nün takrlri nıeşrühı 
üzre sal i fü 'z-zikr nısf masura ma-i lczlz menzil derfınına 
el-yevm cari aldığını ala tarlkı ' ş-şehade haber virmeleriylc 
hıfzen l i ' [ l ] -makal ihinı işbu veslka ketb ü imla ve l i 
ecl i ' s-sened yed-i talibe i · ta ol ındı .  

H 1 3  C sene 1 233 [20 Nisan 1 8 1 8 1  
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Şuhudü ' I-hill :  
Meluned Emin Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
El-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
El-Hacc Mehmed Ağa Hademe-i usta-i Azebler 
El-Hacc Hüseyin Ağa 
ve gayruhuın 

3 7512511 Altıholıça Alımed Efendi vak.fina ait olan iki 
mmoura .'ittyım, Şey/ı iiiislam Me/ı med Kamil Efendi 'nin 
kızı Fatma Hamm 'm tasarru.fimda olduğunu beyan 
eden bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

[ Kenarnotu] Şerife Hacce Fatıma Hanım ibnet-i Şeyhü
lislam Mchmed Kamil Efendi 

Daru ' 1 -hilafcti ' 1-aliyyc Kostantiniyyetü ' 1-mahmiyye ve 
mahall-i saireye cercyan iden bi ' l-cümle su lanın hakkı nda 
bu defa ha hatt-ı hüınayfın-ı mehabet-makn1n-ı şahane 
vi rilen nizam mucebince Hassa su nazırı Mehmed Emin 
Ağa tarafından vekil-i ınüsecceli Kethuda-yı rah-ı abi 
cl-Hacc Mehmed Arif Ağa ve rah-ı abi-i Azcbler ei-Hacc 
Meluı1ed Ağa ve Katib-i rah-ı abi es-Seyyid Hüseyin 
Efendi ve Osmaniyye serbölüği Ahmed Ağa ve Saray-ı 
cedid serbölüği es-Scyyid Hasan vesair hademe-i rah-ı 
abiler hazır oldukları halde sabıka devlet-i aliyye ebe
diyyü ' l -istimrarda şeyhülislam ve müftiu · ı-enam merhum 
ve ınağfı."ı run leh es-Seyyid Mehmed Kamil Efendi 
hazretleri n ün kerlme-i ınuhtereıneleri u ındetü ' 1 -mu hadde
rari ' 1-ınuhtereme zübdetü ' 1-muvakkarati ' 1-mu ' azzama if
fetlü ismetlü Şerife Hacce Fatıma Hanım hazretlerinün ta
raf-ı bahiri.i ' ş-şerefk:rinden zikri ati husus-ı meyme
net-mahsüslarını takrire vekaletleriylc şerefiyle müftehi r  
olan ei-Hacc Mehmed Ağa ibn-i isma'il mecl is-i şer ' i  
şerif-i enverde bi ' l -vekale ikrar-ı tanun ve ta 'blrif l -mcram 
idüp bin yüz dokuz senes i şehr-i Rebi 'u ' l-evvel ' inün yiğir
ıııiıKi güni tarihiyle müverraha zikri ati ma-i lezfz Haslar 
mahkemesinde mahJı1z sici l latda mastür u mukayyed ol
dığı müsteban olan ma-i leziz abartannun hafiri ınah
ıniyye-i mezhOrede Kadi çeşmesi kurbında merhum Altı
boğça Ahmed Efendi bin on beş senesi şehr-i Ramazan-ı 
şerit'i evasıtında Havass-ı reti'a kazasına tab i '  B üyükdere 
dimeğle ma'nif vadide merhume Valide Sultan hazret
terinlin su yolları başında ıskarabaşı dimeğle ma' lum ma
hallün canib-i şarkisinde vakı' kestanelik yanında(?) kimes
nenün mülkine ittisalden ari mevzi '-i hilllde me'zı1nen kendi 
ınalıvla abar-ı ınüte'addide hafr ve tahte' l -arz lağm ü 
kanavat i le cem' ve basıt olan suyını ol tarihde rah-ı 
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ablleıiin tarz-ı ma'ıı1f ve semt-i me'lOtleıi üzre ba 'de'l-vezn 
ve' l -ayar ma ' lOmu ' l-mikdar ma-i lezizi merhume-i mOına 
i leyha valide sultan hazretlerinün suyı yol ına i lhak kanOn-ı 
şehinşahl üzre sülüsi hakk-ı mecra alıkanı lup baki dört 
masura ma-i lezlzün bir  masurası ınahıniyye-i mezbOrede 
münasib olan ımıhallden iJi·az ve mahall- i  mezbOrede 
türbe-i şerifeden vakı ' sebll mukabelesinde kendi malından 
hazine binasıyla çeşmelerine ve bir  masurasını dahi müma 
i leyhün çeşmeli odalarında ibadullahun intira' ve şürb ü 
isti ' malleriyçün valdiyyet üzre i cra ve ta 'yin idüp bakisi 
olan iki masura ma-i leziz-i merküını mülkiyet üzre 
menzi l inde İcra ve ta'fıni zemanından berü tedavül-i eyadl 
ve kanavat [ü] müsennat ile teınllk ve temellük olmarak iki 
masura ma-i lezlz-i merküm müvekkileın ınOına ileyhantın 
i la haze' l-an menzil ine cari olup yedinde mülk-i ınahzı 
aldığınun şünlt-ı mer' iyyesine tatbik i le ist ihkamını havl 
b ir  kıt'a hüccet-i şer ' iyye müvckkilem mOma ilcyhanun 
matltıbudur didükde hal ımıkırr vekil-i mezbOr el-Hacc 
Mehıned Ağa'nun balada takr!r ü beyan ve şerh u ayan 
eyledi ği vech üzre olup salifli "z-zikr iki masura ma-i 
lez1z-i merküm tedavül-i eyadl ve kanavat [ü] müsen
natıyla teınllk ve temellük olmarak müvekkile-i mOma 
i leyhantın yedine vası l  olup kadlnıi üzre menzi l ine cari ve 
mevcüd oldığını hazırl'ın olan rah- ı  abi-i mezbOrOndan her 
biri ala tarlkı ·ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen l i ' l -ma
kalihim işbu veslka-i enlka ketb ü imla ve l i  ecli ' s-sened 
müvekkile-i ınünıa i leyha yedine i 'ta olındı . 

Fl 1 5  C sene 1 233 [22 Nisan 1 8 1 8 ] 

Şuhüdü · ı-hal : 
Su nazırı Mehmed Emin Ağa 
El-Hacc Arif  Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
EI-Hacc Meluned Ağa Hademe-i rah-ı ab 
Es-Seyyid H üseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Hasan Ağa Serbölük-i Saray-ı cedld 
Aluned Ağa Serbölük-i Osmaniyye. 

375125/2 Bend suyundan olan ve ilısan suyu olarak 
anılan yarım masura suyun, Mehmed Emin Efendi 'nin 
Laleli civarında Bodrum mahallesindeki evine bağlı 
olduğunu beyan eden bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Derkenar] Defterdar-ı esbak Meluned Emin Efendi hüc
ceti müceddeden tahr!r ve tashihan tehi b irle başka hüccet 
bundan yedinci kağıd tahtına kayd olınup bu hüccet bat
tala reslde olındı . 

Daru ' 1 -hi lafeti ' 1 -aliyye Kostantini yyetü ' 1-mahıniyyeye ve 
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mahall-i s�iireye cereyan iden bi ' l-cümle sulanın hakkında 
ba hatt-ı hümayün-ı şevket-makrOn-ı şahane viri len nizam 
mantfıkınca Hassa su nazırı Meluned Emin Ağa tarafından 
veki'l-i ınüsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-H�kc Mehmed 
Arif Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid lsa ve dlh-ı 
abi'-i Azebler ei-Hacc Meluned Ağa vesair hademe-i rah-ı 
abiler hazır oldukları halde rical-i devlet-i aliyyeden 
Defterdar-ı sabık Mehmed Emin Efendi hazretlerinün 
taraf-ı bahirü . ş-şeretlerinden zikri ati husüs-ı meyme
net-mahsfıslarını takrlre vekaletleri şeretleriyle müftehir 
olan Ahmed Ağa bin All meclis-i şer' -i hati'rde takrlri 
kelam idüp müvekki lüm müma i leyhün işbu yedinde olup 
işbu bin iki yüz on b i r  senesi tarfbiyle müverraha Haslar 
mahkemesi s icil iatından muhrec b i r  kıt'a hüccet-i şer' iyye 
mantükınca İhsan su yı ta 'bir o l ınan m sf masura ma-i le
zizün müstakı l len can aldığı kanavat-l atikaları terk olınup 
Astane-i aliyyede Laleli nam mahallde Çukurçeşme kur
bında vakı ' ma-i Iez'iz mesleğinden ifraz ve müceddeden 
kanavat ferşiyle Koska kurbında Bodunım mahallesinde 
menzil ine nakl al ınan ma-i leziz-i mezkür şürüt-ı müstah
sene-i mer· iyyesine tatbik i le istihkamını havl b ir  kıt'a 
hüccet i 'ta alınmak müvekkilüm mlıma ileyhün matllıbıdur 
diyü mazmlını takrlr-i meşrfıhına mutabık bin iki yüz 
yiğirıni sekiz senesi tarihiyle sicill-i mahJOzdan muhrec 
olup ibraz eylediği derkenara nazar olındukda mukırr ve
kfl-i mezbl'ının takriri vakı 'a  mutabık ve nefsü'l-eınre mu
vafık aldığından ma'ada bazırün olan ralı-ı abilerden her 
biri ma-i leziz-i mezblır bend suyından olup ihsan suyı 
ta'blr alınur nısf masura ma-i leziz veeh-i meşrfıh üzre 
salifü ' z-zikr meslekden ifraz birle ınenzil-i mezbOra el
yevm cari ve mevcfıd aldığını ala tarik ı '  ş-şehade haber 
virmeleriyle hıfzen li ' 1 -makalih im ber mOceb-i derkenar l i  
ecl i ' l-istihkam işbu vesika ketb ü imla ve  müvekkil-i mO
ma i l  ey h efendi hazretleri ne i 'ta o lındı . 

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

Şuhlıdü ' I -hal : 
Sabıkün 

3 7512513 (Milırişah) Valiele Sultan vak_fina ait olan bir 
masura suyun, Ser�f'e Saide Hamm 'm Kasımpaşa 'daki 
evine bağlı olduğunu beyan eden bir lıüccet düzen/endi
ğine dair. 

[Kenarnotu] Şemsi Efendi'nün validesi Sa'id[e] Hanım 

Daru ' 1-hilafeti ' 1-aliyye Kostantiniyyetü '1-mahmiyyeye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sularun hakkında 
bu def'a ba hatt-ı hümayun-ı şevket-makrOn-ı şahane vi-
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rilen nizflm mlıcebince Hissa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i müseccel i Kethuda-vı ralı-ı abi ei-Hacc 
Arif Ağa i ltimasıyla Haslar mahkemesinden mürsel Katib 
es-Seyyid Mehmed Ahdulhallm Efendi ve Rah-ı abi i s
ma'll ve Abdi ve Çavlış-ı rah-ı abi Meluned halifeler i le 
mahrGse-i Galata kazasına muzare kasaha-i Kasım Pa
şa'da Yahya Kethuda mahallesinde bir taraltan Hadlee 
Hatüıı meıızil i ve bir taraftan Cum'abazarı bostaııı ve iki 
taraftan tarlk-i amın ile mahdGd bir hah menz i le varup 
huzur-ı müslimlnde akd-i medis-i şer· -i aıt itdükL1e Kal 
yonlar rlızııaınçesi serhalltesi Şemsi Etendi'nün valideleri 
ve zikri ati mil-i lezlzün h i ' l-icarcteyn mutasarrıfcsi olup 
zatı ta• r!f-i şer"l i le mu·arrcfe olan işbu ba· isetif l-veslka 
Şe rife Sa ·ıd e Hanım ibnet-i Mustafa meclis-i ma "küd-ı 
ınezkGrda takrlr-i kelam idüp işbu yedimde olup bin iki 
yüz on beş senesi Muharrem'inlin on üçünci güni tarihiyle 
ınüverraha bir kıt'a mütevelll teınessüki natık oldığı üzre 
hüdavendigar-ı esbak cennet-mekan Jirdevs-aşiyan mer
hüm ve mağfCının ldı Sultan Mahmlıd Han tilhe serahu 
hazrctlerinün mahmiyye-i ınezbGrede Ayasorya-i kehlr ci 

varında bina vü ihyasına muvaffak oldukları kütübhane 
evkafı mülhakatından mcrhlım Yilide Sultan tabet sera
hamın Sarıyar üzerinde Dutluk nam mailallden Kı l ıç bı
narına gelince suyai lanndan has ı l  ma-i lezizün kanavitı 
vakf-ı müşanın i leyhün mülhakatından oldığına binaen hi
sı l  olan ma-i lezlzden hir masura ına-i lczlz şehriyye otuz 
akçe icilre-i müeccele ve kanavit ından mikdar-ı ımı 'ayyen 
hissesine tehe' iyyetle ha teınessük-i mütevel ll ımıtasarrıfı 
Asvador veled-i Kirkor zimminün feriğından vakf-ı 
müşfmın i leyhün bcr veeh-i te' hlli mütcvelllsi Slileyrnan 
Efendi'nün i mza ve hatmiyle ınahıGm izni havl ıeınessüki 
mezkür hamişinde mezblır dahi l- i  havza-i tasarrufıma 
dahil olan bir masura ma-i lezlz-i merkümı Beğoğlı nam 
ımıhal lde olan ınakseınden sill i fü ' z-zikr Sultan Mahmud 
Han hazretlerinün kadim yoluyla hi izni ' l -mütevelll  SurGri 
mesleği ile Yarına handekden Yahya Ketbuda ve Muribıt 
taksimine gelince taksim ol ınan kadim yol i le maksem-i 
ınezhGrdan ifrilz i le marrü'z-zikr sakin oldığum ınenzi l-i 
mezbüra dahi l  olup sahrınc derünına cari aldığınun şürüt-ı 
mer· iyyesine tatbik i lc  istihkamın ı havi b ir  kıt' a hüccet-i 
şer' iyye matllıbumdur diyü mazmünı takrlr-i meşrühına 
mutabık ve mütevdll-i ınGmil i leyhün imza ve hatnı i ıü havl 
ibraz eylediği temessük-i mezkGra ııazar i tdükleri nde 
mü ma i leyha Şerife Sa ·ı de Hanım'un takrlri vakı ·a ımıta
bı k ve nefsü ' l -emre muvafık bul ındığından ma'ada ralı-ı 
ahi-i ınezhGrGndan her biri salitü ' z-zikr bir masura ma- i 
lezlz m uma i leyha Şerlfe Sa 'lde Hanım'un ba re . y- i müre
vel ll havza-i tasarnıfına dahi l  oldukdan sonra menzi l i  de
runında sahrınc ta'blr al ınur su hazinesine cl-ycvnı cari 
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aldığını ala tarik ı '  ş-şehade haber virdüklcrini katib-i mez
bür mahallinde ketb ü tahrlr ve ma'an meb 'üs  ümena-i 
şer ' le meclis-i şer'a gelüp ala vuk(ı - ihi i nha vü takrlr itme
ğİn hıfzen li ' 1 -makalihim işbu veslka-i enfka kctb ü i ml a  ve 
li ecl i '  s-sened yed-i tali be i 'ta o l ındı . 

Fl 1 9  C sene 1 23 3  [26 Nisan 1 8 1 8 ]  

Şuhudü ' I -hal :  
Rah-ı abiyan-ı sabıkün 

37512611 Levend'deki Kasahhaşı suyunun yüz onbeş 
buçuk ,'ôelıimlik kısm111111, Rabia Hamm '111 Rumelihi
sarı 'ndaki yalıs111a bağlı olduğunu beyan eden bir lıüc
cet düzen/endiğine dair, 

[Kenarnutu] Rabi 'a  Hanım'un 
Hi sar'dan 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde ismi selıven yanl ış tahrlr 
olınup tashlhl dördünci kağıd tahtına kayd olınmuşdur. 

Daru ' l -hilafeti ' l -al iyye Kostant iniyyetü ' l-mahıniyye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi ' l -cümle sulanın hakkında 
ba hatt-ı hümayCın-ı şevket-makrün-ı şan v irilen nizam 
mucebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından 
vekfl-i müsecceli Kethuda-yı dih-ı abi ei- Hacc Mehmcd 
Arif Ağa ve Ralı-ı abi Hüseyin Ağa ve Osmaniyyc ser
bölüği Ahmed Ağa ibn-i Aif nam kimcsneler ile RQmilihi
sarı'nda Paşmakcı Şüca·eddln mahallesinde vakı ' merhum 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün kubbesi dimeğlc ma'
rOf kubbeye varup zikri atf ma-i lezlz mahall-i nübu · ında n 
kanavat [ü]  müsennatı ile kubbe-i mczkureye dahi l  aldığı 
ba'de'l-mu ' ayenc zahir oldukdan soıu-a ba' isetü ' l-vesfka 
Rab i 'a b int-i Mehmed nam hattınun ağlı ve husus-ı 
ari ' I -beyanı takrlre tarafından vckll olup aharı dahi tevklle 
me· z('ın olan Hüsnl Efendi hazretleri tarafından vekaleti 
Hüseyin Ağa bin Abdullah ve Ahmed Ağa bin All ihbarla
rıyla zahir  olan el-Hacc Mehmed Arif Ağa bin İ brahim 
meclis-i şer'- i  hatfrde bi ' l -vekale takrfr-i kelaın idüp ınü
vekki lüm müma i leyh Hüsnl Efendi hazretlerinün işbu 
yedinde olup bin iki yüz yiğirmi b i r  senesi Rebl' u  ' 1 -ev
vel'inün yiğirmi beşinci güni tarihiyle müverraha ve ol 
tarihde ımıtıruse-i Galata'ya muzare i stinyc nalliyesinde 
hi lafete müvella olan eş-Şeyh Abdülfettah Efendi 'nün imza 
ve hatmini havlye bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tatsil ü 
beyan olundığı üzre Levend çiftl iği nam mahal lde vakı ' 
Kassabbaşı suvı dimeğle ma' llım nübu ' iden ma-i lezi'z 
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kanavat [ü l müseımat ile hisar-ı mezküra cari olup sekiz 
yüz altmış dört selun i 't ibar ol ınan üç masura suyından 
müfrez kanavatından mikdar-ı mu 'ayyen h issesine tebe· iy
yetle iki yüz otuz bir selım Ilisse-i şayi 'asınun yüz on beş 
buçuk sehm hisse-i şayi ' i  müvekkilüm mlıma i leyhün 
validesi Rabi 'a Hatlın'un yüz on beş buçuk selm1-i şayi '  -i 
aharı dahi Dergih-ı ali yen içeri leri serhalitcsi Ataul lah 
Efendi ihn-i Abdullah Efendi hazretlerinün ye(1lerinde 
mülk ve hakları olmağla müvekkilüm mfıma i leyh Hüsni 
Efendi vUiidesi mOma ileyhanun her veeh-i muharrer mal ik 
oldığı ma-i lezlz-i mezk(ırı sal ifü 'z-zikr taksimden kadiıni 
borı ferşiyle sahi lhanesine icra ve ta·yin aldığınun şürlıt-ı 
mer· iyyesine tatbik ile istihkamını  h avi b ir  kıt "a  hüccet 
mi.ivekk ili.im mfıma i leyha Rab i 'a Hattın'un matlfıbıdur 
diyü takrlr-i meşrfıhına mutabık ve naib-i nıOma ileyhüıı 
imza ve hatmiıli hftvi'ye hi ' l-vekale ibraz eylediği hi.iccet-i 
mezkOreye nazar olundukda vekil -i mezhOr Mehmed Arif 
Ağa'nun takriri vakı 'a ımıtabık ve nefsi.i ' l -emre muvifık 
bul ındığından ma'ada salififz-zikr yüz on beş buçuk selım 
ma-i lezi'z-i ınezkOr kanavat [ü ]  müsennilt ile kuhhe-i mez
küreden kadim! borı ferşiyle mi.ivekki lt.>i mOma i leyhanun 
sahi l lıanelerine icra ve ta·yin olundığını rab-ı abi-i mezhO
nından her bir i  ala tarikı ' ş-şehade haber virmeleriyle 
hıfzen l i ' l-makalihim b i ' t-taleb işbu vesika ketb i.i imla ve 
l i  ecl i ' s-sened müvekkile-i ınfıma i leyha yedine i 'ta olındı . 

Fi' 1 1  C sene 1 233 [ l R  Nisan l R l R ] 

Şuhfıdi.i · ı-hal: 
Sabıkün 

3 7512612 !;'özkonu�·u Kasahbaşı suyunun yüz on beş 
buçulc seltimlik diğer kısmmm, Yeniçeri kalemi haş
lwNlesi Atau/la/ı Efendi 'nin Rumelilıi.wm 'ndaki yalı
Sillll bağlı olduğunu beyan eden bir lıüccet düzen/endi
ğine dair. 

[Kenarnotu] Ataullah Efendi 'nün 
H isar'dan 

)Şerh) DerOn-ı hi.iccetde ımıharrer yüz on beş buçuk sehm 
ma-i lezfz-i mezkOra Nesfhe hint-i Mehmed nam hiltOn 
malike oldığını mi.iş' i r  i stihkimı havi yedine hi.iccet i 'ta 
o l ındı .ğı kaydı balasıyla işbu mahal le şerh viri ldi . 

Fl 1 2  R sene 1 243 [2 Kasım 1 827] 

Daru ' 1-hila feti ' 1-aliyye Kostantiniyyetü ' 1 -mahmiyyeye ve 
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ımıhall-i saireye cereyan iden bi' l-cüınle sulanın hakkında 
ha hatt-ı hümayGn-ı şevket-makrOn-ı şahane virilen nizam 
mGcebince Hassa su nazırı Meluı1ed Emin Ağa tarafından 
vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Mehmed 
Arif Ağa ve Rah-ı abi Hü�eyin Ağa ve Osmaniyye ser
bölüği Ahmed Ağa nam kiınesneler RGmilihisarı'nda Paş
makcı Şüca'eddin mahallesinde vakı '  Sultan Süleyman 
Han hazretlerinün taksi'ın kubbesi dimeğle arif kubbeye 
varup zikri ati ma-i lezlz mahall-i nübi' ı "ından kanavat [ü] 
ınüsennat ile kubbe-i mezkGreye dahi l  oldığı ba'de ' l-mu ' a
yene zahir oldukdan sonra Dergah-ı ali dame mahfGfcn 
bi' 1-meaıı yeniçerileri kalemi başhalifes i ba'isü ' 1-kitab 
Ataullah Efendi ibn-i Abdullah Efendi hazretlerinün 
taraf-ı bahirü ' ş-şereflerinden zikri ati husus-ı meyme
net-mahsüslarını takrire vekil oldığı Hüseyin Ağa bin 
Abdullah ve Ahmed Ağa bin Ali  ihbarlarıyla zahir  olan 
el-Hacc Mehmed Arif Ağa ibn-i İbrahim meclis-i şer· -i 
hatlrde bi ' l-vekiile takrlr-i kelam idüp müvekkilüm muma 
ileyh efendi hazretlerinün her veeh-i iştirak yedinde olup 
bin iki yüz yiğirıni bir senesi Rebi' u ' l-evvel'inün yiğirmi 
beşinci güni tarihiyle müverraha ol tarihde malmise-i 
Galata'ya ımızate İ stinye nahiyesinde hilafct[e] müveWl 
olan eş-Şeyh Abdültettah Efendi'nün imza ve hatmini 
haviye bir kıt 'a hüccet-i şer· iyyede tafsil ü beyan olundığı 
üzre Levend çiftliği nam mahallde vakı' Kassabbaşı suyı 
dimeğle ma·lum nüblı '  iden ma-i lezlz kanavat [ü ] mü
sennat ile hisar-ı mezklıra cari olup sekiz yüz altmış sehm 
i 'tibar olınan üç masura ma-i lezlzden müfi·ez kana
vatından mikdar-ı mu 'ayyen hissesine tebe' iyyetle iki yüz 
otuz bir sehm hisse-i şayi 'asınun yüz on beş buçuk sehm-i 
şayi ' i  Hüsni Efendi'nün valideleri Rab i 'a  Hattın'un ve yüz 
on beş buçuk sehm hisse-i şayi 'ası müvekkilüm mfınü 
ileyh efendinün yedierinde mülk ve hakları olmağla mü
vekkilüm nıOma ileyh efendi ber veeh-i muharrer malik 
oldukları ma-i lezizün kanavat [ü ]  müsennatınun tasrihiyle 
sali fü 'z-zikr Sultan Süleyman Han hazretlerinün taksim 
kubbesine dahi l  oldığı şürGt-ı mer' iyyesine tatbik ile is
tihkaınını havi b ir  kıt'a hüccet müvekkilüm müma i leyh 
etendinün matllıbıdur diyü mazmlını takrir-i meşnlhına 
mutabık ve naib-i nıOnıa ileyhün i mza ve hatmini havi'ye 
bi ' l-vekale ibraz eylediği hüccet-i şer ' iyyeye nazar olun
dukda vekfl-i mezblır Meluı1ed Arif Ağa'nun takriri vakı 'a 
mutabık ve nefsü ' 1-emre muvafık bulundığından ma 'ada 
salifü'z-zikr taksim-i mezblıra kanavatıyla dahil olan yüz 
on beş buçuk sehm ma-i mezbür kanavatından mikdar-ı 
mu ' ayyen hissesine tebe' iyyetle müvekkilüm muına ileyh 
efendinlin yedierinde mülki olup beş üzerine borı ferşiyle 
müvekkilüm muma ileyh Ataullah Efendi'nün mahalle-i 
mezbürede bir  tarafdan İshak Efendi yalısı ve bir tarafdan 
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SaJ im Efendi sahilhanesi ve !eb-i deryil ve tarlk-i amın ile 
mahdlıd sahilhanelerine diri oldığını rab-ı abi-i mezbO
rfından her biri a la tarlkı 'ş-şehade haber vi rnıelerivle 
hi ' t-taleb işbu veslka kayd ve inı la  ve l i  ecli · s-sened yedine 
i 'ta ol ındı .  

Fl l l  C sene 1 2 33  [ I R  Nisan 1 S 1 8 1  

Şuhüdü · ı -hal : 
Sabıkün 

37512 711 Kapudan Alımed Ağa 'dan intikal eden ve va
risleri tarc�findan Melımed Esat! Efendi �ve satı/cm Sü
leymaniye suyunun katmalarmdan olan üç çuvaldız su
yun, Es([(/ Efendi tart�findan da Alımed Ağa 'n m damadı 
Kapıula n Me/ı men Emin Ağa �va sattldığına dair. 

[�enarnotu] Mehnıed Emin Ağa'nun 

)Şerh) DerOn-ı sOret-i derkenarda muharrer hir buçuk 
masura ma-i lezlz Kapan- ı dakik tücdirlarından es-Seyyid 
ei-Hacc Veliyüddln Ağa şi raen malik oldığını nıüş ' i r hüc
cet i 'ta olınup işbu hüccet tehl ve battala kı l ındığı şerh 
virildi . 

Fl 1 3  M sene 1 24 1  1 28 Ağustos 1 82.5 1 

Daru ' l -hiliifeti ' l-aliyye Kostanıiniyyctü ' l-nıahmiyyeye ve 
mahall-i saireye ccreyiin iden hi ' l-cünı le sulanın hakkında 
ha lıa ı t-ı hünıaylın-ı şevket-makrOn-ı ş:ihane viri len nizanı 
nılıcebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından 
vekil -i müsecceli Kethudii-yı rah-ı abi ei-H acc Mehmcd 
Arif Ağa i lt inıasıyla Has lar mahkemesinden mürsel Katib 
MOsii Efendi ve Kethuda-yı esbak ei-Hacc Mehmed Ağa 
ve Katih-i riih-ı abi es-Seyyid Hüseyin Ağa ve Ayasot�:a 
serbölüği es-Seyyid Isi Ağa vesai r bademe-i rah-ı abiler 
ile zikri aıf ma-i lezlzün nıenba· mahalli olup asrında 
Mi ' ıniir-ı hassa Mustafa Ağa'nun bir kıt·a keşf hücceti 
mantlıkınca Havass-ı retı·a kazas ında Çiftelıavz'a karlh 
Kirasl ıhavz kurbında k inıesnenün mü Iki ne ittisalden ari 
ah ara va rup nübO ' iden ma-i lezlz merhum ve mağflırun 
leh Sultan Süleyman hazretlerinün suyı yolına izn-i 
mütevelll ile i lhak olunan ma-i lczl:t.dcn olup hir huc,:uk 
masura ma-i lez(z cari ve mevcud oldığı ralı-ı abi-i me;,
bÜn.(nun ihbarlarıyla zahir ü nıütehakkık oldukdan sonra 
ma- i lezlz-i ınczkOr erbab-ı nı iyah beynlerinde altı çuval
dız i • tibar olunup kanaviltına tebe' iyyetlc üç çuvaldız ma-i 
lezlzün ınaliki iken bu ndan akdeın vcriit iden Furtuna 
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Kapudan Ahmed Ağa ibn-i Mehmed'ün verilseti zevce-i 
menkuha-i metrfıkesi Şeıife Ruvevde b int-i AbduiHih nam 
hatun ile sulbiyye kerimesi Şerlfe Adile Hatun ve l i  
ebeveyn karındaşı oğl ı  Mehnıed'e münhasıra oldukdan 
sonra mezbur Mehmed mes'ele-i miras ları olan sekiz 
selımden üç selun h issesini hayatında mezbure Şerlfe Adile 
Hanıın'a beynlerinde ma· luın semen-i medli1 ' ve makhuza 
ba 'de' l-bey ' ol vechi le üç çuvaldız ma- i lezlz-i mezkurun 
yedi sehnıi i rsen ve şi raen mezbure Şerife Adile Hanım'un 
ve bir sehmi mezbure Şerife Ruveyde Hattın'un mülk-i  
mevrfısı iken kable' l-kısme mezbure Şerife Adile Hanı ın 
vefat idüp verilseti zevci Mehmed Emin Kapudan ibn-i 
Ömer ile sadriyye keblre kızı Şerife Atiyyetul lah ve sağTre 
kızı Şerlte Habibe i le anası mezblıre Şerlfe Ruveyde 
H iitun'a ba 'de'l-inlıisar tash1h-i mes' ele-i mirasları bi  
hükmi ' l -münasahati · ş-şer' iyye yüz dört selımden olup si
ham-ı mezblırenün yiğirmi yedi sehnıi ümm-i mezbure 
Şerlfe Ruveyde Hatlın'a ve yiğirn1i b i r  sehmi zevci mezbur 
Mehmed Emin Ağa'ya ve yiğirmi sekiz sehmi mezblıretan 
Şe ri te Atiyyetul lah ve Ş eri te H ab ibe'ye isabeti ba'de ' t-ta
hakukı 'ş-şer·ı sağTre-i mezblıre Hablbe'nün babası olup 
tesviye-i umlırına min kıbeli ' ş-şer· vasisi oldığı mütehak
kık olan mezbur Mehmed Emin Ağa bi ' l-asaıe ve bi ' l-ve
laye ve zatları ta• rif-i şer'( i le ımı ·arrefe olan ümm-i mez
blıre Şerlfe Ruveyde Hatfın ve b int-i mezblıre Şerife 
Atiyyetul lah Hanım savb-ı şer· -i enverden me'zunen mür
sel Katib es-Seyyid Mustafii Edlb Efeneli m

'
ahıniyye-i 

mezblırede Cebe All kapusı dahilinde Üskübl mahallesinde 
vakı ' mezbur Mehmed Emin Ağa'nun menzilinde huzur-ı 
müsliminde akd eylcdiği mecl is-i şer'de Mehmcd Es ·ad 
Efendi ibn-i Ahmed mahzarında her b iri bi ' l -asale ve 
bi ' l -velaye ikrar-ı tftmm ve takrir-i kelam idüp işbu yedi
ınizde olup bin iki yüz dokuz senesi t arihiyle müverraha 
bir kıt·a hüccet-i şer· iyye ınantlıkınca mahmiyye-i mezbO
rede Seferkoz mahallesinde vakı ·  bir bab menzile cari olan 
salilii ' z-zikr bir buc;uk masura ma-i leziz kanavatı altı 
sehm i 'tibarıyla üç selım i müteveffa-yı evvel mezbur Ka
pudan Ahmed Ağa'nun i lc ' I-vefat yedinde mülk ve hakkı 
olup ha 'de vefati lli taslllh-i merküm üzre benüm i le işbu 
vasisi oldığım sağTre-i mezblıreye ve mezblıretan Şerife 
Ruveyde ve Şerife Atiyyetul lah'a mevnls olmağla akd-i 
ati ' z-zikıiin sudlırına değin ber veeh-i muharrer irsen mil
likler aldığımız üç çuvaldız ım1-i lezi'z-i mezklırı her b iri
miz bi ' l-asale ahara bey' murad eylediğimizde sağTre-i 
nıczburenün tashi'h-i merküm üzre hisse-i şayi 'asını dahi 
bey'a kıbel-i şer 'den me.zlın oldığıma binaen kanavatma 
tcbe' iyyetle ÜÇ çuvaldız ma-i lczi'z-i mcrkümı tarafeyndcn 
bi ' l -lcab ve' l -kabul bey ' -i bat-ı sahilı-i şer' i  ve kanavatma 
tehe'iyyetle ınezbur Mehmed Es ' ad Efendi'ye el-yevm 

J ()3 
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semen-i misli idiği ihbar olunan üç yüz guruş semen- i 
mefdfı ' ve makbfıza her birimiz bi ' l -asaıe ve b i ' l -vekaJe 
bey ' u teınlJk ve layıkıyla teslim eylediğimizdc ol dahi ber 
veeh-i muharrer işt i ra ve kabul idüp fıma ba·d üç çuvaldız 
ma-i lezlz-i merkümda b izim ile sağTre-i mezhOrenün asla 
ve kat'a alaka ve medhalimiz kalmamışdur didükde gıb
be' t-tasdlkı 'ş-şer'! mezblır Meluııed Es' ad Efendi meclis-i 
ma'küd-ı mezkfırda bai ' sü ' l-kitab nıezbfır Mehmed Emin 
Ağa muvacehesinde ikrar-ı taınm ve takri'r-i kelam idüp 
anifen ş ira-i şer'! ile malik oldığım üç çuvaldız ma- i lezlz-i 
mezkurı tarafeynden bi ' I-Icab ve' l -kablıl kanavatma te
he'iyyetle bey' b i 't-tevliye tariki üzre mezbOr Metmıed 
Emin Ağa'ya üç yüz guruş semen-i medtil ' ve nıakbOza 
hey' u temllk ve layıkıyla teslim eylcdiğimde ol dahi ber 
veeh-i ımıharrer işti ra ve kabul idüp flma ba'd ma- i  lezlz-i 
mezkOrdan benüm asla ve kat ' a  alaka ve ınedlıal i nı kal
ınamağla ma- i teziz-i mezklırı.ın ÜÇ çuvaldız mukaddema 
ba hüccet ve üç çuvaldızı dahi hala mülk-i müşterası 
olmağla cem'an b ir  buçuk masura ma-i leiiz şürlıt-ı 
mer' iyyesine tatbik ile salifü 'z-zikr Seferkoz mahallesinde 
vak ı ' menzile el-yevm cari olan ma-i teziz-i merküm mülk-i 
ın üşterası olnıışdur didükde gıbbe. t -tasdik ı · ı -mu ' teber vakı . 
hali k�hib-i mezbOr mahal l inde keth ü tahrlr ve ba 'dehu 
ına 'an meb 'Os ü meıül-i şer' le meclis-i şer'a gelüp ala 
vukü ' ihi  inha vü takrlr itnıeğin ma vaka'a bi ' t-taleb ketb 
o lındı . 

Fl 2 1  C sene 1 23 3  [28 Nisan 1 8 1 8 ] 

Şuhüdü · ı-tıaı : 
Rah-ı abi-i sabıkün 

37512 712 Süleymaniye suyunun katmalamu/an olan hir 
masura !.-uyun, Unkapanı tacirlerinden Alımed Ağa 'nm 
tasarrı�ji111da olduğunu beyan eden bir lıüccet düzen
fendiğine dair. 

[Kenarnotu] Tüccar-ı Kapan-ı dakik ei-Hacc Ahmed 

Daru' l -hilat'eti ' l-al iyye Kostantiniyyetü'l-malımiyye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cüınle sulanın hakkında 
bu def a ha hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrOn- ı şahane vi
rilen n izflm mlıcebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil- i  ınüseccel i Kethuda-y ı ralı-ı abi ei- Hacc 
Mehmed Arif Ağa i ltimfısıyla Haslar mahkemesinden 
mürsel Katih Musa Etendi ve Kethuda-y ı esbak ei-Hacc 
Mehmed Ağa ve Katib-i ralı-ı abi es-Seyyid Hüseyi n 
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Efendi ve Ayasaf'ya serbölüği es-Seyyid Isa Ağa vesaır 
hademe-i rah-ı abiler i le zikri ati ma-i 1ezlzün menba' 
mahalli olup sabıka Matbah emi'ni Mahmud Efendi 
hayatmda Havass-ı refı'a kazasında Çiftehavz korısı 
dahil inde Kirasl ıhavz kurbmda ınevzı ' - i  hallde hafr it
di.irdiği abara varup ni.ibü' iden ma-i leziz ol mevzı 'a karib 
ınerhüın ve mağfünın leh Sultan Süleyman Han haz
retlerinün ınarrü ' 1-beyan Kiraslıkemer suyına bi izni ' l-ınü
tevelll ilhak u idrac olunup hakk-ı ınceradan baki ma-i 
cari'den iki masura ma-i leziz mevcüd [ve] cari o ldığı rah-ı 
ah1-i ınezbürünun ihbarlarıyla zahir i.i mi.itebeyyin olduk
dan sonra ma-i lezlz-i mezbünm kanavatma tebe' iyyetle 
bir masurasınun mutasarrıfı Kapan-ı dakik tüccarlarından 
ha ' isü' 1-kitah ei-Hacc Ahmed Ağa bin ei -Hacc Süleyman 
tarafından husüs-ı ati ' l -beyanı takrire vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı esbak ei-Hacc Mehmed Ağa ibn-i İsma'il mec
l is-i şer' -i hatlrde hi ' l -vekale takrlr-i kelam idüp müvek
kilüm mezhur el-Hacc Aluned Ağa'nun işbu yedinde olup 
bin iki yüz otuz senesi tarihiyle müverraha bir kıt ·a hüc
cet-i şer' iyye natık aldığı üzre neziret-i hazret-i şeyhi.i
l islamfde asılde evkafdan olup ashah-ı hayratdan Yeliyiid
din Carullah Efendi kitabhanesi vakfı müstağallatından 
mahmiyye-i mezbürede Cebe Ali kapusı dahilinde vakı' bi 
temessük-i mütevelll ma'IOmu ' l-hudGd menzil-i dlvana 
ımıttasıl çeşmeye bundan akdem vakfıyyet üzre ta'yin ve 
icra olundukdan sonra menzil-i mezkur ile derfmına cari 
bir masura ma-i 1ez1zün hi ' l -icareteyn mutasarrıfları olan 
hacegaıH Divan-ı hi.imayündan Çavüşlar katibi Meluncd 
Tahir Efendi ile hallle-i muhteremeleri Esma Hanım'un 
terağ [ve j  kasr-ı yedierinden bi ' l-icareteyn müvekkilüm 
mezhur el-Hacc Ahmed Ağa'nun havza-i tasarrufma dahi l  
aldığınun şi.irüt-ı mer' iyyesine tatbik i le ist i lıkamını havl 
kıbel-i şer'den bir kıt 'a hi.iccet i 'ta oluıunak müvekkilüm 
ınezhur el-Hacc Alımed Ağa'nun matlfıbıdur diyü maz
m(mı takrir-i mcşrühına mutabık bir kıt'a  mütevelli te
nıcssüki ınantükınca ibraz eylediği hüccet-i mezkGreye 
nazar olundukda olundukda'5 vekil-i mezhur el-Hacc Meh
med Ağa'nun takriri vakı'a mutabık ve nefsifl-eınre mu
vafık bulundığından ma'ada ber veeh-i meşrfıh bir masura 
ma-i mezkur el-yevm menzil-i mezkı1ra cari ve mevcGd 
aldığını rah-ı abi-i mezbürfmdan her biri ala tarikı ,  ş-şe
hade haber virmeleriyle hıfzen l i ' l-makal ihim işbu vesika 
ket h ü imla ve li ec l i '  s-sened yed-i tali be i 'ta o lındı. 

Fl l 3  C sene 1 23 3  [20 Nisan 1 8 1 8 ] 

Şuhüdü ' I-hal : 
Sabıkün 

J5"ol ındukda·· nıük�n·�rdir. 
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3 7512811 Yeniçeri ağası Alımed Ağa 'dan intikal eden ve 
varisieri taN�findan Melımed Memiş Efendi �pe satılan 
Süleyman�pe suyunun katmalarmdan olan bir masura 
üç çuvaldız suyun, sonradan Hasan Bey ve lıammımn 
tasarrufima geçtiğine dair. 

[Derkenar] Şakirdler hallfesi Memiş Efendi 

[ Şerh l Den1n-ı suret-i aifde ınuharrer hir masura ve bir 
çuvaldız ma-i lezfz-i mezkGr Kürkciler mehteri Hasan Beğ 
ve halllesi Rukiyye Hanım ba temllkname-i hümayun nü
likler oldık iarını mü ş '  ir yedierine hüccet i ·ra ol ımıp şerh 
virildi .  

Fi  7 L sene 1 240 [25  Mayıs 1 825]  

D a r  u ' 1-hi lafeti ' 1-aliyye Kostantiniyyetü ' 1-mahıniyye ve 
mahal l - i saireye cereyan iden h i ' l-cümle sulanın hakkında 
ha hatt-ı  hümayCın-ı şevket-makrOn-ı şahane viri len ndim 
mGcebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından 
vekil-i ınüscccel i Kethuda-yı ralı-ı abi ei- Hacc Metuned 
Arif Ağa i l tiınas ıyla Has lar mahkemesinden mürsel Katib 
Musa Efendi ve Kethuda-yı esbak ei-Hacc Mehmed Ağa 
ve Kati h-i rah-ı abi es-Seyyid Hüseyin Efendi ve Aya
sofya serbölüği es-Seyyid lsa vesair hademe-i dih-ı abiler 
ile zi kri atf ımı-i lczfzün nıenha '  mahal l i  olur asrında Su 
nazırı Halil Ağa Havass-ı refi'a kazasında Kemerler 
dinib inde Ayvad lıavzı kurbında ve Oıtadere dimeğle arif 
vadi'de havz-ı mezblır oldığı mahal le vanıp bir masura ve 
bir  çuvaldız ma-i leziz diri ve ınevclıd oldığı rah-ı abi-i 
mezblınlnun ihbarlarıyla zahir ü mi.itehakkık oldukdan 
sonra Dergah-ı all yeniçerileri ağası olur ma-i l ezlzün ına
l iki iken b undan akdem vefat iden Ahmed Ağa bin Meh
med bin Abdul lah'un veraseti sulbl keblr oğl ı  müderrisin-i 
kiranıdan Mustara Münlb Erendi ilc kehlre kerimesi Ne
fise Hanım'a münhası ra ve m es · elc-i mirasları üç selımden 
olur silıanı -ı mezblıreden iki sehmi oğl ı  müma i leyhe ve 
bir sehmi kızı müma i leyhaya isaberi ba 'de't-tahak
kukı · ş-şer'l kendi netsinden asli ve kız karınciaşı mlıım1 
i lcyha Nefise Hanım tarafından ber veeh-i ati bey' i  ikrar 
ve i'ta-yı hüccete vekll oldığı z.:"lt-ı ımiımı ileyhayı hi ' l -ma ·ri
feti · ş-şer· iyye arifan olan isma·ll Ağa bin Osman ve 
ibrahlm Beşe ibn-i All şehadetleriyle sabit olan mlınıa 
i leylı Mustara Münlb Efendi savh-ı şer'-i enverden mürsel 
Kiitih es-Seyyid Mustafa Edfh Efendi ınatuniyye-i mezhQ
rede S ıpacılar('7) kurbın cia Haydarhane mahallesinde vakı · 
.Yen içeri efendisi Mehmed Sadık Efendi'nün menzi l inde 
11llzur-ı  müslimlnde akd eylediği mecl is-i şer· -i hatfrde 
Dcrgah-ı all yeniçeri kalemi huldasmdan Şakirdler hali
fesi ba' iset ü ' l -veslka Mehmed Meıniş Efendi bin Mehmed 
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ınahzarında bi ' l-asaıe ve b i ' l -vekille ikı·ar-ı taının ve tak
rir-i kelanı idüp işbu yedimde olup b in iki yüz on yedi 
senesi tarihiyle müverraha bir kıt'a hüccet-i şer' iyye man
tlıkınca maluniyye-i mezbfırede Etmeydam kurbında So
fılar mahallesinde vakı '  ma ' lfıınu '1-hudud bir bab menzil 
derlınına can salifii 'z-zikr bir masura ve bir çuvaldız ma-i 
lez'izün kanavatı ınurisimiz mütevefffi-yı ınfıına i leyhün 
ile'I-vetat yedinde mülk ve hakkı olup ba'de vefatibi tas
hih-i merküm üzre benüm ile müvekkilem muma ileyha 
Nefise Hanım'a mevrfıs olınağla akd-i ati 'z-zikrün suda� 
rına değin ber veeh-i muharrer mülk-i mevrusımız olan 
ma-i lezi'z-i ınerkümı şürut-ı mer' iyyesine tatbik ile ta
rafeynden bi ' l -lcab ve' l-kabul bey' -i bat-ı sallıh-i şer'! ve 
kanavatma tebe' iyyetle mfıma i leyh Meluned Memiş 
Efendi hazretleri ne beynimizde ma ' J(lm semen-i medtU ' ve 
makbuza bi ' l-asille ve b i ' l -vekale bey' u temlfk eyledi
ğimde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira vü temellük ve 
ka bOl idüp f1ma ha 'd menzil-i mezkUra cari bir masura ve 
bir çuvaldız ma-i lezlz-i mezburda dahi benüm ile mü
vekkilem muma ileyhanun asla ve kat 'a  alaka ve med
halimiz kalmayup ınfıma i leyh Meluned Memiş Efendi'nün . 
mülk-i m üşterası almışdur didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'\' 
vakı · hali katib-i mezhur mahallinde ketb ü tahı·fr ve 
ba ·dehu ma'an meb 'us  ümena-i şer' le meclis- i  şer'a geli.ip 
ala vukü ' ihi  inha YÜ takrlr itmeğİn ma vaka'a bi 't-taleb 
ketb ü i ınla ve li edi ' s-sened yed-i talibe i 'ta alındı. 

Fl 1 7  C sene 1 23 3  [24 Nisan 1 8 1 8] 

Şuhudü · ı -Mı : 

EI-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı dih-ı ab 
Es-Seyyid Hüseyin Efendi Katib rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
EI-H'icc Mehmed Ağa Kethuda-yı esbak hademe-i Azebler 

3 7512812 Kapıcıbaşı Alımed Hulusi Ağa 'nm Emine 
Hamm 'dan satm aldığı Ç�fielıavuz suyunun katmala
ruulan olan bir masura suyun, vefatmdan sonra varis
leri tarafindan Kapıcıbaşı Ali Ağa ile /ıanımına satıldı
ğuw dair. 

[Kenarnotu] Ahmed HulUsi Ağa 

[Şerh! Derun-ı slıret-i atlde muharrer bir masura ma-i 
lezlzün maliki Serbevvabin-i Dergah-ı all Al1med Hulusi 
Ağa fevt olup veresesi ma-i mezburı Dergih-ı ali kapucı
başılarından sabıka ( . . .  ) emini All Ağa bin Abdülkerlm ile 
halllesi Fatıma Hanım bint-i AhdulHih'a ale' l-iştirakı 's-se
vıvv bev' eyledüklerini ınübeyyin şürut-ı ecdidesine tat-
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bikan istihkamı havi hüccet-i şer' iyye i ' ta olındı .ğı kaydı 
balasıyla işbu mahalle şerh virildi . 

Fl 2 1  Ş sene 1 243 [S Maıt 1 828 ]  

Daru' l-hilafeti ' l-aliyye Kostantiniyyetü ' 1-mahmiyye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi '  I-cümle sulanın hakkında 
ba hatt-ı hüınayfın-ı şevket-makn1n-ı şahane viri len nizam 
mucebince Hassa su nazırı Melm1ed Emin Ağa tarafından 
vekfl-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Mehmed 
Arif Ağa i ltimasıyla Haslar

. 
mahkemesinden mürsel Katib 

es-Seyyid Mehmed Abdülhalfm Efendi ve Ayasofya ser
bölüği es-Seyyid Isa Ağa ve bademe-i rah-ı abi İzzet ve 
Muhzır ei-Hacc Hüseyin ile asrında kaimmakam-ı sadr-ı 
all olan merhfım İbrahim Paşa hayatında Havass-ı refi'a 
kazasına Hi b i '  Orta Bel gr ad karyesi kurbında Teryane di
meğle arif kimesnenün mülkine ittisalden ari dere iç inde 
hafr eylediği abara vanıp hasıl olan ma-i Iezfzi mahall-i 
mezbura karfh Çirtehavz'a hi izni ' 1-mütevelll il hak o lınan 
bir masura ma-i lezlz can ve mevcüd aldığı ralı-ı ::lbllerün 
ihbarlarıyla zahi r  ü mütehakkık oldukdan sonra ma- i le
zi'z-i mezkunın kanavatma tebe' iyyetle malikesi olan E
mine Hanım ibnet-i el-Hacc Mehıned tarafından ber veeh-i 
ati bey ' [i ]  ikrar ve i 'ta-yı hüccete vekll aldığı zat-ı müma 
ileyhayı bi ' l-ma' rifeti ' ş-şer' iyye aritan olan Yahya Efendi 
bin Hüseyin ve Ömer Ağa bin Süleyman şehadetleriyle 
zahir olan diger zatı ımı 'anefe Emine bint-i All nam hatOn 
meclis-i şer' -i şerif-i enverde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun 
hafızı Serbevvabln-i Dergah-ı all sa'adetlü Ahmed Hulfısl 
Ağa bin Hüseyin Ağa mahzarında bi ' 1-vekaJe ikrar-ı tam ın 
ve takrlr-i kelaın idüp müvekkilem mOına ileyha Em1ne 
Hanım'un yedinde olup bin iki yüz beş senesi tarih iyle mü
verraha bir kıt'a  hüccet-i şer' iyyede tafsll ü beyan olundığı 
üzre zikr alınan abardan hasıl olup mahall-i mezbOra ka
rili Çiftehavz'a mülhak olan bir masura ma-i lez1z kana
vatma tebe' iyyetle ba mülkname-i hümayOn yedinde mülk 
ve hakkı olmağla akd-i ati ' z-zikrün sudfırına değin ber 
veeh-i ımıharrer malike aldığı ma-i lezlz-i ınerkümı ta
rafeynden bi ' l-fcah ve' l-kabOI hey'-i  hat-ı sahlh-i şer'! ve 
kanavatma tebe' iyyetle mfıma i leyh Ahmed Hulüsl Ağa 
hazretleri ne beynieri nd� ma ')(im scmcıı-i medfO ' ve ınak
bOza bey' u temllk ve veelı-i layıkı üzn; teslim eylediğinde 
ağa-yı müma ileyh dahi ber veeh-i muharrer iştira vü 
temellük ve kabOI idüp tl'ma ba 'd bir masura ma-i Iezfz-i 
merkümda müvekkilem müma ileyha Emine Hanım'un 
veehen mine' l -vücuh ve sehehen mine' l-eshah kat 'a  a!aka 
ve medhali kalmayup mlıma ileyh Ahmed Hulusi Ağa 
hazrctlerinün mülk-i müşteriisı ve hakk-ı sarihi olmağla 
D avüd Paşa iskelesinde Kassab İlyas mahallesinde sa 'a
dethanelerinc icra buyursunlar didükde gıbbe't-tasdl-
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kı'ş-şer'i ma vaka'a bi't-taleb ketb olındı . 
H 1 9  C sene 1 23 3  [26 Nisan 1 8 1 8] 

Şuhudü' l-hai: 
El-Hacc Meluned Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Hüseyin Katib-i dlh-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid Mehmed İzzet Ağa Hademe-i rah-ı ab 
El-Hacc Hüseyin Muhzır bin (boş) 
ve gayruhum 

3 7512911 Kırkçeşme suyunun katmalarmdan Çevgani 
Halil Ağa vak_fina ait olan yarım masura suyun, Cemile 
Hamm 'm Cibali civarmdaki evine bağlı olduğunu he
yan eden bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Derkenar] Cemile Hanım 

Daru 's-saltanati' I-aliyye Kostantiniyyetü ' I-mahmiyye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sularun hakkında 
bu def'a ba hatt-ı hümayun-ı şevket-makrOn-ı şahane 
virilen nizam mucebince Hassa su nazırı Mehmed Emfn 
Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi 
ei-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Kethuda-yı esbak ei-Hacc 
Meluned Ağa ve Katib-i rah-ı ab es-Seyyid Hüseyin Efen
di ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid lsa Ağa vesair ha
den1e-i rah-ı abiler hazır oldukları halde mahmiyye-i mez
bure hısn-ı ebvabından Cebe Ali kapıısı dahilinde Üskübf 
mahallesinde vakı ' Osman Efendi hanesi dimeğle arif 
menzile tebe· iyyetle deriinma cari zikri ati ma-i Jezfzün 
malikesi oldığı b i ' l-ihbar zahir olan Şerife Cemile Hanım 
ibnet-i es-Seyyid Aluned tarafından husfıs-ı ati' l-beyanı 
takrfre rah-ı abi-i mezbı1rı1nun haberleriyle vekı1-i müsec
celi olan el-Hacc Meluned Ağa bin İsma'il meclis-i şer' -i 
şerif-i enverde bi ' l-vekaie takrlı·-i kelaın ve bast-ı ani ' l-ıne
rfun idi.ip mi.ivekkileın mfıma i leyha Şerife Cemile Ha
nım'un işbu yedinde olup bin iki yüz yiğirıni iki senesi 
tarihiyle mi.iverraha bir kıt'a hüccet-i şer'iyyede tafsil ü 
beyan olman nısf masura ma-i lezizün menba'ı · olup 
merhfım Çevgani Halil Ağa Havass-ı refi'a kazasında Ke
merler canibinde Petnahor karyesi kurbında Akyar tar
lasında kendi malıyla hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavit 
i!e cem ' u tahsil ve ol mevzı 'a karib Kırkçeşme suyı yolına 
bi izni ' l -mi.itevelli ilhak itdi.irdiği suyından müfrez nısf 
masura ma-i leziz kanavatma tebe ' iyyetle menzil-i mez
kura carf olup  tedavül-i eyadi i le temlik ve temellük alı
narak müvekkileın muma ileyhanun yedinde mülki ol
mağla şi.irüt-ı mer ' iyyesine tatbik ile istihkamını havi bir 
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kıt'a  hüccet-i şer' iyye müvekkilem muma i leyhanun mat
IUbıdur diyi.i takririne mutabık ve tarih-i mezbur ile mü
verraha ibraz eylediği hi.iccet-i mezkureye nazar olındukda 
vela1-i mezbı1r ei-Hacc Mehmed Ağa'nun takrlri vakı - a  
mutabık ve nefsü' l-eınre ınuva.fık bulundığından ına' ada 
sal ifü'z-zikr mahal l-i ni.ibu ' dan hasıl ma-i lezlzden müfrez 
nısf masura ma-i lezfz tedavül-i eyadl ile ınü vekki le-i 
muma i leyha Şt:rife Ct:mile Hanım'un nıenzil int: cari aldığı 
ra h-ı abi-i mezburl'ından her bi ri ala tarikı ,  ş-şehadc haber 
virıneleriyle hıfzen l i '  [1] -makalihim işbu veslka ket b i.i im
l a  ve l i  ed i' s-sened müvekkile-i muma i leyha Şerife Ce
mile Hanım yedi ne i 'ta o lındı .  

Fl 1 5  C sene 1 233 [22 Nisan 1 8 lı·l]  

Şuhudi.i · 1-hai: 
Sabıkün 

3 7512912 Ç�fielıavuz suyunun katmalarından olan ya
rım ma.,·ura .'>uyun, Silalıdar Halil Ağa ile lıammmm 
tasarrufimda olduğunu beyan eden bir lıüccet düzeu
lendiğine dair. 

[Derkenar] Silahdar-ı esbak Halil Ağa ve zevcesi Hadlct: 
Hanım'un 

Dar u ' l-hilafeti ' 1-aliyye Kostantiniyyetü ' 1 -ınahıniyyeye ve 
mahall-i saireye cereyan iden b i ' l -cüınle sulanın hakkında 
ba hatt-ı hümayun-ı şevket-makrOn-ı şahane viri len nizanı 
ınucebince Hassa su nazırı Melımed Eınln tarafından 
vekil-i ınüsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Meluııed 
Arif Ağa i ltiınasıyla Haslar

. 
mahkemesinden mürsel Katib 

Musa Efendi ve Kethuda-yı esbak el-Hacc Mehıned Ağa 
ve Katib-i rah-ı abi es-Seyyid Hüseyin Efendi ve Aya
sofya serbölüği es-Seyyid Isa Ağa vesair hadt:ınt:-i rah-ı 
abiler ile zikri ati ma-i lezlzün menba' mahalli olup H a
vass-ı refı'a  kazasında Orta Belgrad diıneğle ına· rlıf karye 
kurbında Ç iftehavz yanında Uzuntarla nam mt:vzı ·da bun
dan akdem Muhasebt:ci Mehıned Efendi havatında hafr 
itdi.irdiği abara vanıp tahtt:' l-arz lağm i.i kanavat lü ] nıü
sennatıyla cem' ve mahall-i mezklırda Kırkçt:şnıe suyı 
yolına andan Ç iftehavz suyına bi izni ' l-mütcvem i lhak u 
idrac ve hakk-ı ıncerası ifraz olındukdan sonra bakT kalan 
dört masura ma-i carfden bakT nısf masura ma-i lezfz cari 
ve mevclıd aldığı rah-ı abi-i ınezbl'ınlnun ihbarlarıyla 
mi.itehakkık oldukdan sonra ma-i lezfz-i nıezkGrun malik
leri Si lahdar-ı esbak Ham Ağa bin İbrahim ile hallleleri 
Hadlee Hanım ibnet-i Abdullah tarafından bt:r veeh-i aıf 
hususı takrlre vekilieri aldığı zat-ı mlıma i leyhayı arifan 
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suyolcısı es-Seyyid Mehmed bin  Osman ve Osman H alile 
bin Halil ihbarlarıyla zahir olan Ali Ağa bin Mehmed 
medis-i şer' -i hatfrde takrlr-i kelam ve ta ' bir-i ani ' l -me
ram idüp müvekkilelerüm ınılma ileyhiınanun yedierinde 
olup bin yüz kırk üç senesi tarihiyle müverraha bir  kıt'a 
hüccet-i şer'iyyeden tafsil i.i beyan olundığı i.izre n ısf 
masura ma-i Iezlz tedavül-i eyadf i le ınüvekkilelerüm mO
ma ileyhinüinun ale'I-iştirakı ' s-seviyy yedierinde mülk ve 
hakları olup ber mantfık-ı hüccet menzillerine diri aldığı 
nun istihkamını havi bir kıt' a  hi.iccet-i şer'iyye müvek
kil [e]lerüm mfıma ileyhimanun matlüblarıdur diyü maz
ınOnı takririne mutabık ve tarih-i mezbOr ile nıüverrah 
bi ' l -vekale ibraz eylediği hüccet-i mezkfıreye nazar ol ın
dukda vekil-i mezbOrun takriri vakı 'a mutabık ve nef
sü' l-eınre muvifık bulundığından ma'ada husüs-ı mezbü
run ehl-i hibresi olan rah-ı abi-i mezbOrOn dahi sali
fü ' z-zikr nısf masura ma-i Jezfz müvekkilan-ı müma i le
yilimanun ale'I-iştirakı 's-seviyy yedierinde mülkleri olup 
menzillerine cari aldığını ala tankı ' ş-şehade haber virme
leriyle hıfzen l i ' l-makalilıim istihkimını lıavi işbu vesika-i 
enfka ketb ii im la ve li ecl i ' s-sened müvekkilan-ı zevdin-ı 
mOma i leyhima yedierine i 'ta alındı .  

Fl l I C sene 1 23 3  [ I R  Nisan 1 8 1 8 ]  

Şuhüdi.i · ı-hal : 
Sab ıkun 

3 7512913 Ht�fiz Ahmed Efendi'nin, Alımed Ağa 'dan sa
tm aldığı üç masura suyu, Unkapam civamula Çörelıci 
meydanmda yaptırma/aa olduğu çeşmesine tayin etti
ğine dair. 

[Derkenar] EI-Hacc Hafız Ahmed Efendi Kapan-ı dakik 
haricinde Çörekci meydanında bina eylediği çeşmeye icra. 

Daru ' 1-hilafeti ' I-al iyye Kostantiniyyetü ' 1- ınahmiyye ve 
mahfiii-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sulanın hakkında 
M hatt-ı hi.imayl'ın-ı şevket-makrOn-ı şahane virilen nizam 
mfıcebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından 
vekil-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi el-Hacc Mehıned 
Arif Ağa i ltimasıyla Haslar mahkemesinden mürsel Katib 
es-Seyyid Yahya Efendi ve Kethuda-yı esbak Melm1ed 
Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid lsa Ağa ve Osma
niyye serböli.iği Ahmed Ağa ve bademe-i rah-ı abiler i l e  
zikri ati ma-i lezfzün menba'  mahalli olup Havass-ı refı'a 
kazasına tabi ' Ceheci karyesi sınurı dahil inde Şahin deresi 
kurbında Deliklikaya dimeğle arif mahalle vartıp nübü ' i
den ma-i lezlzden üç masura ma-i lezlz mevcOd V� cari 

1 7 1  
3 75/29/2b 
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oldığı dih-ı abi-i mezblırünun ihbarlarıyla mi.itelıakkık ol
dukdan soma ma-i lezfz-i mezkfının maliki Ahmed Ağa 
i h n-i Aif meclis-i şer' -i hatlrde ha ' isü ' 1-kitab ei- Hacc H a

fız Aluned Ağa bin ei-Hacc Mehmed tarafından husfıs-ı 
ati ' l -beyanı tasdlka vekll oldığı es-Seyyid lsa Ağa bin All 
ve İsına''i:l Beşe bin Aluned ihbarlarıyla zahir  olan ei-Hacc 
Meluned Ağa bin İsma'll ınahzarında ikrar-ı tanun ve tak
rir-i kelaın idi.ip işbu yedimde olup bin iki  yüz otuz üç se
nesi Muharremü' l-haram'ınun dokuzuncı güni tarihiyle 
müverraha bir kıt 'a hüccet-i şer' iyyede tafsll i.i beyan ol
undığı üzre şürlıt-ı mer' iyyesinc tatbik i le ş iraen malik 
oldığım üç masura ma-i leziz-i ınezklırı tarafeynden Icab 
ve kabfıl i  havl şürlıt-ı müfside ve ınuvaza'adan ari bey' -i 
bat-ı salıliı-i şer'! ve kanavatma tebe' iyyetle ınüvekkil- i  
mOma i leyh el-Hacc Hafız Aluned Ağa'ya bin sekiz yüz 
guruş semen-i medfO ' ve makbuza bey' u teınllk [ve] 
veeh-i layıkı üzre teslim eylediğimde ol dahi ber vetlı-i 
muharrer iştira vü temellük ve kabfıl idi.ip fima ba·d üç 
masura ma-i Ieziz-i mezkUrda benüm asla ve kat ' a  alaka 
ve medhalim kalmayup müvekkil-i mOına i leyh ei- Hacc 

Hafız Aluned Ağa'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı sırti 
olmışdur didükde gıbbe't-tasdlk ı 'ş-şer'l vekil-i mezbOr 
el-Hkc Mehıned Ağa mecl is-i şer' -i hatlrde ınüvekkilüm 
ım1ma ileyh Hafız el-Hacc Ahmed Ağa ber veeh-i ınuhar
rer şiraen malik oldığı ma-i Iezlz-i mezkOrı ınahmiyye-i 
mezblırede Haydar Paşa nam mahallde vakı '  Azebler kub
besinden ifraz idüp ana yolıyla Fil yokuşmda şadırvan 
mesleğine ve andan iliSn-ı ebvabından Kapan-ı dakik hari
cinde Çörekci meydfuıı dimeğle ma' l üm nam malıallde bi
nasına şürfı ;  eyledi ği ma-i leZız çeşmesine müceddeden 
kurşun borı ferşiyle vakfıyyet üzre ta'yln itnıeğle istihka
mını havl bir kıt 'a hüccet-i şer' iyye müvekkil-i mOnıa 
i leyhün matlfıbıdur didükdc hal vekil-i mezhOr ei -H acc 
Mehmed Ağa'nun takrlr-i meşrfıhı üzre oldığını rah-ı abi-i 
mezblırfından her biri ala tarlki ' ş-şehade ihbar itmeleriyle 
hıfzen l i ' [l ]-makalihim işbu veslka ketb i.i inıla ve l i  
ecli ' s-sened yed-i talibe i · ta ol ınd ı .  

Fl 2 1  C sene 1 233  [28 Nisan 1 8 1 8 ] 

Şuhfıdü · ı -hal: 
Sabıkün 

3 75130/1 Levend'deki Kasahbaşı suyunun yüz onbeş 
buçuk selıimlik kısmının, Hasan Hüsnü Efendi 'nin Ru
melilıisarı 'ndaki yalısına bağlı olduğunu beyan eden 
bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Hasan Hüsnl Efendi'nün 
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Daru ' l -hiHifeti ' l-al iyye Kostantiniyyetü' l-mahmiyye ve 
maha11-i saireye cereyan iden hi ' I -cüınle sulanın hakkında 
bu def' a ha hatt-ı hümayun-ı şevket-makrOn-ı şahane vi
rilen nizam mucebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei- Hacc 
Melm1ed Arif Ağa ve Rah-ı abi Hüseyin Ağa ve Osnıaniy
ye serbölüği Alm1ed Ağa bin All nam kimesne ile Rumili
hisarı 'nda Paşınakcı Şüca'eddln mahal lesinde vakı ' mer
hum Sultan Süleyman Han hazretlerinün kubhesi dimeğle 
ma 'rOf kuhbeye varup zikri ati ma-i lezfz mahall-i nü
bi'ı ' ından kanavat [ü] müsennat ile kubbe-i mezkı1reye 
dahil aldığı ba'de' l -mu ' ayene zahir oldukdan sonra ba' i
sü ' 1-veslka Mevkutat kalemi huleffisından Hüsnl Hasan 
Efendi tarafından vekaleti Hüseyin Ağa bin Abdullah ve 
AJuned Ağa bin All ihbarlarıvla zahir olan ei-Hacc Meh
med Arif Ağa bin İbrahim n�ecl is-i şer' -i hatlrde bi ' !-ve
kale takrlr-i kelam idüp müvekkilüm mı1ma ileytı H üsnf 
Efendi hazretlerinün işbu yedinde olup bin iki yüz yiğirmi 
bir senesi şehr-i Rebl'u ' l -evvel 'inün yiğirmi beşinci güni 
tarihiyle müverratıa ol tarihde ımıtıruse-i Galata'ya muzare 
istinye nahiyesinde hilafet [  e] müvella olan eş-Şeyh Ab
dülfettah Efendi'nün imza ve hatmini havlye bir kıt'a hüc
cet-i şer' iyyedc tatsil ü beyan olundığı üzre Levend çiftl iği 
nam mahallde vakı - Kassabbaşı su yı dinıeğle ma ' !Gm nü
hı1 ' iden ma-i lezlz kanavat [ü] müsenııat ile hisar-ı mez
küra cari olup sekiz yüz altmış dört selım i 't ibar olman üç 
masura ma-i lezlzden nıüfrez kanavatından mikdar-ı 
mu ' ayyen hissesine tebe' iyyetle iki yüz otuz bir sehm 
hisse-i şayi 'anun yüz on beş buçuk sehm-i şayi ' i  müvck
kilüm mü ma ileyhün ve yüz on beş buçuk selun-i şayi ' -i 
alıarı dahi Dcrgah-ı all yeniçerileri kalemi hallfes i At-
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aullah Efendi bin Abdullah Efendi hazretlerinün yedlerin- -- 

de mülk ve hakları olmağla müvekkilüm muma i leyh Hüs-

� ı-'lı_//71 � 1 
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nf Efendi her veeh-i ımıharrer maJik aldığı ma-i lezfz-i 
mezkurı salifü 'z-zikr taksimden kadim! borı fcrşiyle sahi l
hanesine İcra ve ta'yln aldığınun şürüt-ı mcr' iyycsine tat-
bik ile istihkamını havi bir kıt'a hüccet-i şer' iyye mü
vekkilüm mı1ma ileyh Hüsıu Efendi hazretlerinün matlO-
bıdur diyü mazmunı tahirine mutabık naib-i müma iley-
hün imza ve hatmini havlye bi ' l -vekale ibraz eylediği hüc-
cet-i mezkurcye nazar olındukda vekil-i mezhOr Mehmcd 
Arif Ağa'nun takrlri vakı'a mutabık ve nefsü'l-cnu·e ınuvafik 
bulundığınd.::'U1 ma'ad.::!i s.:!ilifi.i 'z-zikr yüz on beş buçuk sehın ma-i 
lezlz-i mezkOr kanavat [ü] müsennatla kubbe-i mczbOreden 
kadim! borı ferşiyle müvekkilüm muma ilcyhün sa.hilhanelerine 
icra ve ta'fın olundığını ıih-ı abi-i mezh0n1ndan her biri ala 
tarikı'ş-şehade haber vinneleriyle hıfun l i ' [l]-makaJihim bi't-ta-
leb işbu vesıka ketb ü imla ve li ecli's-sencd müvekkil-i mOına 
ileyh yedine i 'ta ol ındı . 
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Fi' ı 1 C sene ı 23 3  [ 1 8  Nisan ı 8 ı 8 J  

Şuhlıdü · ı-Mı : 

Sabıkün 

3 7513012 Fatma Hanını 'dan inti/wl eden Süleymaniye 
suyunun katmalarından olan yarım masura suyun, /azı 
Ayşe Hatun 'un tasarrı�fimda olduğunu beyan eden hir 
lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Şerlte Avişe Hatun 

Dar u · ı-hilafet i ' 1-al iyye Kostant iniyyetü ' 1-mahmiyye ve 
ınahfı 1 1- i  saireye cereyan iden b i ' l -cümle su lanın hakkında 
ha hatt-ı hümfıyGn-ı şevket-makn1n-ı şahane viri len nizam 
ınıkebince Hassa su nazırı M ehmed Emin Ağa tarafından 
vekfl-i ıııüsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el -Hacc Arif Ağa ve 
Ralı-ı abi ei-Hacc Mehmed Ağa ve Katib-i ralı-ı abi es
Seyyid Hüseyin Efendi ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid 
ki vesair hademc-i ralı-ı abiler hazınin oldukları halde 
zikri ati ma-i lezlzün malikesi iken bundan akdem veHit 
iden Fatıma bint-i Abdu1 1ah bin Ahdurrahınan'un sadriyye 

keblre kızı ve hasren varisi aldığı ralı-ı abi- i ınezbOrOnun 
ihbarlanyla zahir  olan Şerlte Ayişc bint-i es-Seyyid 
ci-Hacc Sülevman nam hatCın tarafından husus-ı ati ' l-be
yanı tasdlka

. 
vekil -i mürseli olan ei- Hacc Melımcd Arif 

Ağa ibn-i İbrahim meclis-i şer· - i  hatlrde takrlr- i kelfı ın  
idüp müvekkilcm mlıına i leyha Şerlfe Ayişe Hattın'un i şbu 
yedinde olup bin iki yüz yiğirıni senesi Cemaziye' l-ev
vel'i nün yedinci güni tarihiyle mü verralıa Haslar mahke

mesi sici l iatında mastur u ınukayyed olan  ha ferman-ı all 
s ici l iden ımıhrec bir kıt 'a derkenar natık aldığı üzre as
rında Vekilharc Mehmed Ağa Havass-ı refi·a kazas ında 
Başhavz ve Moğlova kemeri beyninde va k ı ·  mevzı · -i 
hfılfde harr-ı abar ve tahte " l -arz lağm ü kanavit i le cem· u 

tahsil ve ol mevzı ' a  karlb Su ltan Süleyman Han hazret
lerinün Kırkçeşme suyı yol ına bi izni ' l-ınütevclll i 1 1ıak ey

lediği suyınun hakk-ı ıncerasından ma 'ada nıevcud ve cari 
olan dört buc;uk masura mfı-i lezlzden müfrez nısf masura 
ma-i tez Iz mahmiyye-i mezbı1rede Sultan Alımed cfımi · - i  

şerlfı kurbında Bakırkapu nam meslekden ifraz ve kurşun 
borı ferşiyle Güngörmez ınaha11esi nde Kanl ımescid kar

şusında menzil ine diri nısf masura ma-i ıezlz her veelı-i 



[STANBUl" SU KÜLLİYA'fl 
ımıhatTer müstakı l len mülk-i mevr[ü]s ım oldığını muş ı r  
istihkaını havi bir  kıt' a  hüccet-i şer' ivye müvekkilem 
ınezbüre Şefıte Ayişe Hatfın'un matlübıd�ı r  diyü mazmünı 
takrlrine mutabık b i ' l-vekale ibraz eylediği derkenara 
nazar olındukda vekil-i mezhOr ei-Hacc Meluned Arif 
Ağa'nun takrlri vakı 'a  mutabık ve nefsü' l -emre muvafık 
bulundığından ma'ada nısf masura ma-i lez}z el-yevm 

menzil-i mezkfıra cari ve mevcüd oldığını rah-ı abi-i 
ınezbüri'ından her biri ala tarlkı · ş-şehade haber virıne
leriylc hıfzen J i ' [ l ] -ınakalihim bi ' t-taleb işbu veslka ketb ü 
imla ve li ecl i ' s-sened müvekkile-i mOma i leyha yedine i ' t1 

o l ındı . 
Fl 1 7  C sene 1 23 3  L 24 Nisan 1 8 1 8 ] 

Şuhüdü ' ! -hal : 

Aynü' l -a'yan Mehmed Emin Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
EI-H acc Mehıned Ari f  Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Hüseyin Efendi Katih-i rah-ı ab 
E I-Hacc Mehmed Ağa Usta Hademe-i rall-ı ab 
Aluned Ağa Serbölük-i Ayasofya"• 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid Mehmed İzzet Hademe-i rah-ı ab 
İ sma'll Halife Hademe-i rah-ı ab 
Mehmed Halife Çavüş-ı rah-ı ab 
ve gayruhu m 

37513111 Ç�fielıavuz suyunun katmalarından Uzun İb
rahim Paşa vakfina ait olan bir masura suyun, Reisül
küttab Mehmed Salih Efendi ile lıammının Kadırga 
civarındaki evlerine bağlı olduğunu beyan eden bir 
lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Relsü ' l-kü ttah Mehmed S al1h Efendi ve ha

l i lesi Emine Hanım 
Mi.ihr-i efendi. 

Daru ' l-hilafet-i aliyye Kostantiniyyetü ' l-mahmiyye ve 
mahall-i saireye cereyan iden hi ' l-cüınle su larun hakkında 
ba hatt-ı hüınayfın-ı şevket-makrOn-ı şahane viri lcn nizam 
mücebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından 
vekil-i mi.i secceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Mehmed 

Arif Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid isa Ağa ve 
Kethuda-yı esbak el-Hacc Mehmed Ağa ve Osman iyye 
serbölüği Al1med Ağa vesair bademe-i ratı-ı abiler hazır 
oldukları halde hala Devlet-i aliyye-i ehediyyi.i ' l- ist iınrarda 

me'Uif-i nisah olan tihris-i sallahet-i mekarim dfhUce-i 

46 0:-;nıfin iyy� 
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İSTANBUL ŞEH:iYYE SiC İLLERİIMA-İ LEZIZ DEFTERLERİ 

defatir-i ekiirim Mollazade Aif caıni ' u ' l -me'alf  sahi 

bü ' 1 -ınefiihfri '1-aliyye haveru' n-naşir('?) devletiii atlıfeti li 
Meluned Salih Efendi b in  el-merhum el-mebrur Mehmed 
Sal iilli Efendi hazretleriyle halile-i muhteremeleri umde
tü ' l -muhiidderat zübdetü ' l - ınuvakkarat ismetlü i ffetlü E

mine Hanım İbnet-i i s ına'i'l Ağa hazretleri taraf-ı balı i
rif ş-şeretlerinden ber veeh-i ati husus ı ıneyınenet-mah
suslarını takrlre vekaletleri şerefile ıniiftehir olan ei-Hacc 
Melm1ed Arif Ağa bin i brfıhi'ın mecl is-i şer· -i şerif- i  
enverde b i ' l-vekiile takrfr-i kelam ve ıa 'bfr-i ani ' I-meram 

idüp mahıniyye-i mezbürede Kadırga Ilmanı kurbıncia 
Şehsuv5r Beğ mahallesinde vak ı ·  bir kıt 'a miibaya·a 
hiiccetinde tafsll ii beyan ol ınduğı üzre bir  tarafdan Melek 
Hatlin menzil i  ve bir  tarafdan Cündi meydanı ve bir 

tarafdan Kadırga Ilmanı bostanı ve ba'zan Mehterhane 
katibi Abdi Efendi veresesi menzi l i  ve hir tarafdan tarlk-ı 

amm i le  mahdOd olup menzil- i  mezhı1ra tebe' iyyetle 
derün ına cari' zikri ati ma- i  lezfz müvekki l lerüm Mehıned 

S[t]ih Efeneti i le  halfle-i muhteremeleri Emine Hanım zat-ı 
i ffetuhii hazretlerinün ale' l -işt irik ı ' s-seviyy şi rien mülk ve 
hakları olmağla işbu yed-i kerimanelerinde olup hiıı iki 
yüz dokuz senesi tarihiyle müverraha bir kıt · a  hiiccet-i 
şer· iyyede tafsll ii beyan ol ınduğı üzre merhüııı Uzun 
İbrahim Paşa Havass-ı refı·a  kazas ına üib i  · Orta Belgrad 

nam karye sınurında Teryane ra· blr ol ımı r  ıııevzı · -i hilllde 
bundan akdelll ta·m]r ü tatbir al ınan abardan has ı l  tah
te'I-arz lağm ii kanavat i le cem · u tahsil itdiircliği suyını ol 
mevzı 'a  kari'b Çiftehavz suyına iznilc ha 'de' l - i lhak hakk-ı 
mecriidan haki dokuz masura ma-i lezlzden mü rrez bir 
masura ma-i lezfz müvekkillerüm ınO ına i lcyilima haz
retlerinün salifü 'z-zikr m5.1 ik oldukları menzi l lerine te
he ' iyyet ve kanavat ü müseımat ve tadavul-i eyiidl i le 
el-yevm cari olduğınun istihkamını havi' bir  kıt 'a  hüccet-i 
şer' iyye müvekki l lerüm mü ma i leyhima hazretlerinün 
matllıblarıdur diyü b i ' l -vckiile ibraz eylediği iki kıt ·a 
hüccet-i ınezküreye nazar ol ındukda mazml'ını  vekil-i 
ınezhur el-Hacc Mehmed Arif Ağa' nun takrlrine mutabık 
ve nefsü ' l-emre muvafık bulundığından ma'adti bu maküle 
ma-i lezlzü n ehl-i hibresi olup hazırl'ın olan rfıh-ı abilerden 
her biri hir masura ma-i lezfz-i mezkOr mü vekkilan-ı 
muma i leyhima hazretlerinün sal i tü ' z-zikr hi ' l -iştirak 
malik oldukları menzile tebe' iyyet ve kanavar ü miisennat 
i le el-yevm cari' ve mevcüd olduğın ı  ala tari'kı 'ş-şehade 
haber v irmeleriyle hıfzen l i ' [ l ]-makalihim b i · ı-taleb işbu 
veslka keth ü i mla ve l i  ecli ' s-sened ınüvekkilan-ı müma 
i leyhima yedierine i ·ta al ındı .  

Fi 25  C sene 1 23 3  [ 2  Mayıs 1 8 1 81 

Şuhüdii ' l-hal : 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

Su nazırı Meluned Emin Ağa 
EI-Hacc Mehmed Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
EI-Hacc Meluned Ağa Kethuda-yı esbak rah-ı abi 
Es-Seyyid Isa Ağa Serbölük-i Ayasofya 

Ahmed Ağa Serbölük-i Osmaniyye 

3 7513112 Süleyman�ı'e suyunun katmalarmdan olan bir 
masura bir çuvaldız suyun, Defierdar Yusı�l Efendi'nin 
Çatalçeşme civarmda/(i konağına bağlı olduğunu beyan 
eden bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kemırnotu] Defterdar Yusuf Efendi ' nün  

D aru ' 1 -hi Hifet i '  1-al iyye Kost:ant iniyyetü ' 1 -mahıniyye ve 

mahall- i  saireye cereyan iden bi ' l-cümle su larun hakkında 
bu def a ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrOn-ı şahane vi
rikn nizam mucebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei- Hacc 

Mehmed Arif Ağa ve Osmaniyye serbölüği Aluned Ağa ve 
Saı·ay-ı cedld serbölüği es-Seyyid Hasan Halile ve Ab
durrahman Usta vesair rah-ı abiler hazır oldukları halde 
zikri ati ma-i lezlzün maliki olup hala Devlet-i al iyye 

daınet tl himayeti ' r-rabhaniyyede revnak-efza-yı mansıb-ı 
celfl-i fahrl olan hemraz-ı cah ü celal tev "em-i ubbehet ve 
i kb al müstevtl-i em val-i su ltani cami ' -i hazain- i  hak.:'üıl 
mu ' temedü ' ı -sadri ' 1  -a '  zam müstenidü ' 1  -eka h Ir ve' 1 -efahfm 
s<d idetlü semahatlü atOfetlü Yusuf Efendi bin el-merhu m 

el -mehrur Ahmed Efendi hazretlerinün  taraf-ı bahirü · ş-şe
relleri ııden hususü ' 1 -ati ' !-beyan ı takrlre vekaktkri şere
llyle ınüftehir olan Divan-ı hümayCın çavüşbaşı ağa hazr
etlerinün klsedarl ık hıdmetleriyle kaınyab olan mir-i şera
fetlü Mlr Hasan Efendi cs-Seyyid Hüseyin Ağa hazretleri 
hi ' l -vekale takı·lr-i kelam ve ta 'bfr-i ani ' I -mcram idüp 

müvekkilüm ınu ına i leyh Yusuf Erendi hazretleri yed-i ke

ri'manelerinde olup bin iki yüz otuz hir senesi tarihiyle 
müverraha bir kıt'a ınübaya'a  hüccetinde tasrlh ü beyan 
olundığı üz re asrında rcisü ' 1-k:üttab olan Mlr Ahmed Efen

di Havass-ı refı'a  kazasma tabi' Kadi Ya'kübl ı  karyesi 
sımırında Uzuncaova başmda kendi malıyla hafr eylediği 
on üç aded bacadan cem' u tahsil olman iki masura ve bir 

çuvaldız suyı ol mevzı 'a karlb Kantari M ehmed Ağa suyı 
yol ına ve andan Kassabbaşı AbdülbakT Ağa suyı yolına ve 
andan merhum ve mağfürun leh Sultan Süleyman Han 
hazretkrinün Ma'zlıl kemeri suyı yol ına hi izni ' l-mütcvellf 
i lhak u idrac al ınan ma-i lezfz-i mezkurdan müfrcz bir 
masura ve bir çuvaldız ma-i kzlz !ağın ü kanavat-t memi
Q kelerinden ınikdar-ı mu 'ayyen hissesine tebe' iyyetle ka
dim mesleki olan Kantari Mehmed Ağa suyı yal ından rah-ı 
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ı n  İSTANB!Jl� ŞEH: İYYE SiCİLLERİlMA-i LEZİZ DEFTER.LliRi 

ah II er ma' r i fetleriyle ha ' de' l -ihrac ol mevzı ·a karlb saray-ı 
amireye cari mirl Halkalı suyınun ana mesleğine ilhak u 
idrac ol ınup ol vechi le Astane-i aliyyeye cari olan bir ma
sura ve bir çuvaldız ımi-i lezfz mahnıiyyc-i ınezburede 
Sandıkcı lar kurbında Ali Paşa-yı Atik cami ·  -i şerlti hav l ı
sında olan meslekden erbab-ı miyah ına 'r ifcr leriyle i fı·az 

olınup mahmiyye-i mezbQrede Molla Fenari mahal lesi nde 
Çatalçeşme kurbında kain müvekkil- i müşaruıı i leyh efen
di hazrcı ler i ııün havza-i tasarrutlarına dahi l  olan menzi l-i 
kebir den}nına cari mülkiyet üzre el-yevm cari olduğınun 
istihkamını havi müvekkilüın müşarun i leyh efendi haz
retlerinUn matllıbıdur d iyü mazmlını  takririne mutabık ve 
ıarfh-i mezhQr ile ınüverraha h i ' l-vekale ibraz eylediği bir 
kıra hüccet-i şer · iyyeye ııazar ol ındukda vekil-i mQma 
i leyhün takriri vak ı ·a  mutabık ve nefsif l-emre ınuvtifık 
olduğından ma·ada hazı rtın olan dih-ı abiler dahi b i r  
masura ve b i r  çuvaldız ma-i lezfz-i ınezbQr veeh-i ıneşrl'ıh 
üzre hala menzi l-i mezbCıra cari ve mevclıd olduğın ı ala 
tarik ı · ş-şehade haber vi rıneleriyle hıfzeıı l i ·  r ı  1 -makal ihim 
işbu vesika-i enfka keth ü imla ve l i  ecl i ' s-scned ıni.ivek
kil-i müşarun i leyh hazretleri ne i ' ta ol ınd ı .  

Fi 27  C sene 1 233  [ 4  Mayıs I S  I S I  

Şuhüdü · ı -hal : 

3 75132/1 Halkalı suyunıuı yanm masurasuw mutasar
r�l olan Defterdar Yusı�f' Efendi 'nin hanımı Hadice Ha
mm 'm, sözkonusu suyu sonradan Hasan Ağa �ra sattt
ğına dair. 

[ Kemırnotu] Hadice Hanım zevce defteri 

j Şerhl Derun-ı slıretde muharrer nısf masura ına- i lezizü n 

mal ikesi H adlee Haru n hint-i (boş) ma-i mezklırı es-Sey
yid Hasan Ağa ibn-i M ehmed·e bey' eylediğini müş ' i r  is
tihkamı havi hüccet-i şer· iyye i · ta olundığı kaydı biilasıyla 
i şbu mahalle şerh olınd ı .  

Ff  gurre- i Ra  sene 1 24 7 1 1  O Ağustos 1 S3 l l  

Daru ' 1 -hilafeti ' 1-aliyye Kosı antiniyyeıü ' 1 -mahmiyye ve 
mahall-i  sa ireye cereyan iden h i '  I-cümle sulanın hakkında 
hu def a ba hall-ı hümayün-ı şevket-makrOn-ı şahane 
vi rilen n izaın mücebince Hassa su nazırı Meh ıned Efendi 

tarafından vekil-i ınüsecccl i  Kethuda-yı rih-ı ibi ei-Hacc 
Mehmed Arif Ağa ve Osmaniyye serbölüği Ahmed Ağa ve 
Saray-ı cedid serbölüği es-Seyyid Hasan Hallle ve Ab
durrahman Usta vesair hadeıne-i rah-ı abiler hazır olduk
ları hilde zikri ati ma- i lezfz.ü n malikesi olup hala Devlet-i 



ts·rANBUL S U  KÜLLiYJ.:rı 

aliyye damet rı himayet i ' r-rabhaniyyede revnak-efza-yı 
mansıb-ı defteri m olan hemdiz-ı dih u celal tev ' em- i  ub
behet ve i khal müstevt'f-i em val- i  sultanı cami ' - i  hazain-i 

hak.:'in1 mu ' temedü ' 1-sadri ' l-a 'zam mesnedü ' 1-ekablr 
ve' l-efah1m sa' adetlü semahatlü atOfetlü Yusuf Erendi 
hazretlerinün hallle-i muhterenıeleri u nıdetü' l-nıuhadderat 

zübdetü ' l-muvakkırat iffetlü  ismetlü Hadlee Hanım ibnet-i 
el-merhum Mehmed Efendi hazretleri taraf-ı bahirü · ş-şe
rellerinden husus-ı at i ' 1-beyam takrlre vekaletleri şeretiyle 
muftehir olan şerifetlü Mlr Hasan Efendi ibn-i es-Seyyid 

Hüseyin Ağa hazrctlerinün bi 'l-vekale takrfr-i kelam ve 

ta 'b ir-i  ani ' I -meranı idüp müvekkilenı mO ma i leyha H a

dlce Hanım hazrctlerinün işbu yed-i ker1manelerinde olup 

bin iki yüz otuz bir senesi tarihiyle müverrah bir  kıt'a 
hüccetde tafsll ü beyan olundığı üzre saray-ı amire ağası 
tımarı ta 'bir ol ınur defter-i ma' m Ol ün bi llde mezkOr ve 
ınukayyed saray-ı amireye cari Halkalı suyından müfrez 
olup bundan akdem ha hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrün 
Çavüş Ahmed Efendi'ye temllk ve ihsan olan nısf masura 
ma-i lezlz mahmiyye-i mezbürede Sandıkcı lar kurbmda 
All Paşa-yı Atik cami '  -i şerlfı havlısında vakı '  saray-ı 
amireye diri mlrl Halkalı suyı mesleğinden erbab-ı miyah 
ma· rifetleriyle ifraz o l ı  n up ınüceddeden kurşun b on fer
şiyle Mol l a  Fenari mahallesinde Çatalçeşme kurbında va
k ı · havza-i tasarrufında olan bir  bab menzil- i  keblr de

rünına nıülkiyyet üzre el -yevm cari olduğınun olduğınun"' 
istihkamını havl müvekki leın müma i leyha hanımefendi 
hazretlerinün ınatlüb ıdur diyü mazmünı takrlrine mutabık 
ve tarih-i mezbOr ile müverraha b i ' l-vekale ibraz eylediği 
bir kıra hüccet-i şer'lye nazar olındukda vekil- i nıOma 

i leYhün takrlri vakı 'a mutabık ve nefsi.i'l -cmre muvafık 
olduğından ma·adi bazırün olan dih-ı abiler dahi nısf 
masura ma-i lez1z-i mezkOr veeh-i meşrlıh üzere İhsan 
suyından olup menzi l -i mezklıra cari ve mevclıd olduğılll 
ala tarik ı· ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen l i '  [ 1 ] -makal
ihim işbu veslka ketb ü imla ve li ecli · s-sened ınüvekkile-i 

mlıma i leyha hazretleri yedine i 'ta al ındı . 
Fl 2 7  C sene 1 233  14 Mayıs 1 8 H i l  

Şuhlıdü · 1 -hai: 
Mehmed Emin Ağa Nazı r-ı rah-ı ab 
EI- Hacc Mchıned Arif Ağa Kethuda-yı rab-ı ab 
Es-Scyyid Hüseyin  Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid lsa Ağa Serbölük-i Ayasofya 
Ahmed Ağa Serbölük-i NOr-ı Osmaniyye 
Saray-ı cedld serbölüği es-Seyyid Hasan Ağa bin 
es-Seyyid Mchmcd Reşld 

.JJ •• nldığınun·· mlik�ıT�rdir. 
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Mehmed Halife Çavuş-ı ralı-ı ab 
ve gayruhu m 

3 7513212 Sarulıan sancağı mutasarr�fi ._\'üleyman Pa
şa 'nm lıammı İzzet Kaılmefendi 'nin, İsmail Paşa 'nm 
kızı Fatma Hamm'dan satın aldığı Kırkçeşme suyunun 
lwtmalaruulan olan bir masura suyu, dalıa sonra Vezir 
Odabaşısı Osman Ağa �pa sattığtna dair. 

[Kenarnotu] İzzet Kadın 

[Şerh] DerOn-ı sfıret-i i\lfde muharrer bir masura ma-ı 
lezizün mal ikesi İzzet Kadın hala Vezlr Odabaş ıs ı  es-Sey
yid Osman Ağa ibn-i es-Seyyid Mahmud nam ki ınesneye 
bey· eylcdiğini müş ' i r yediııe ımıfassal hüccet i · ra olundığ ı 
işbu mahal le şerh viri ldi . 

Ff 7 Saferi ' l-hayr seııe 1 24 1  [ 2 1 Eylli l l R25 l 

Dar u ' 1-hilafeti ' 1 -al iyye Kost ant in iyyetü ' 1-mahmiyye ve 
mahall- i  saireye ccreyan iden b i ' l-cümle su lanın hakkında 

ha hatt-ı hümaylın-ı şevket-makrOn-ı şahane viri len nizam 
mikebince Hassa su nazı rı Mehmed Emin Ağa tarafından 
vekfl-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi el-Hacc Mehmed 
Arif Ağa i ltimasıyla Haslar mahkemesinden mürsel Katib 
Musa Efendi ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid lsa Ağa ve 
Osmaniyye serbölüği Ahmed Ağa ve izzet Halife ve 
ei-Hacc Hüseyin vesair hademe-i rah-ı abiler i le zikri at'i 
ma-i lez'izün menba'ı ve'" mahal l i olup H avass-ı rcti ·a  
kazasına tah i '  Kömürci B el gr  ad karyesi kurbında Ka
vaklıdere nam mahallde nüblı '  idüp Fındıkl ıdere'dcn Çaş
nfgfr kemeriyle Kirasl ıhavz kemeri beyninde vak ı ·  merhlıın 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün Kırkçeşmc suyı yolına 
i lhak ol ınan mahal le vanıp b ir masura ma-i Iczfz mevcud 
ve dr! oldığı rah- ı abi-i mezblırl'ınun ihbarlarıyla zahir ü 
mütehakkık oldukdan sonra ma-i lezfz-i me;.kuru n milli
kesi olup zatı Abdülhamld Ağa ibn-i İ sma''il ve Hal'il Ağa 
bin İs ma 'll ta· r'ifleriyle ımı 'arrefe olan uındetü ' 1-ımı

hadderati ' 1 -ınuhtercmc zübdetü ' 1 -ınuvakkaraı i ' \-mu ' azza

ma şcr'ifeti.i'z-zat sal1yyctü ' s-s ıfat iffetlü ismetlü Fatıma 
Hanım ibnct-i el-merhum el -ınebrlı r İsmi'li Paşa hazretlc
rinün savb- ı şer ' -i enverden h i ' l - i l t imas me'zQnen mürsel 

Katih-i sani S ipahlzade es-Seyyid el- H acc Mehmed E min 
Erendi 'nün matuniyye-i mezblırcdc Hace Paşa mahalle

s inde vakı '  Küçük Mustafa Ağa hanesi dimcğle arif men
zilde huzur-ı m üst iminde akd eylediği mecl is-i şer' -i nche

vlde ba ' isetü ' l -veslka hala Sanıhan sancağı nıutasarrıfı 



iSTANBUL SU KÜLLİYATI 

vezlr-i nazlr-i az!mü' ş-şan müş!r-i hati'r�i müşanın bi ' l-be
nan devletiii semahatiii atıfetiii Süleyman Paşa dame zik
ruhu vefeşa(?) hazretlerinün hallle-i muhtereıneleri olup 

kezal ik zat ı mu 'arriffin-ı mezbfıran ta' rifleriyle ımı'anefe 
olan umdetü ' l -muhaddedit zübdetü ' l-muvakkarat İzzet 
Kadınefendi ibn-i Abdul lah mahzarında b i 't-tav ' iha es-saf 
ikrar-ı tanun ve takr!r-i kelam idüp bundan akdem mGma 

i leyha kadınefendi hazretlerinün ba ma'rifet-i mütevelll 
havza-i tasarmflarına dahi l  olup işbu derlımnda akd-i 
mecl is olman menzil derfınına can zikri ati bir masura 
ma-i lezlzün nısf şayi ' i  kanavatma tebe' iyyetle ş iraen 
benüm ve ı11Sf h isse-i şayi 'as ı  dahi zcvcüm olup veraseti 
benüm ile sulh! sagTr eviadı es-Seyyid Mehmed Sa 'Id ve 

Şente Fatıma'ya ba'del-ınevrGs sagiran-ı mezbfıran dahi 
müte'akıben fevt olduklarında verasetleri ancak bana 
ınünhasıra o lmağla akd-i ati ' z-zikrün sudfırına değin ber 
veeh-i muharrer irsen ve ş iraen malike oldığum bir masura 
ma-i lezlz-i merkümı  tarafeynden b i ' I-Icab ve' l-kabı11 

bey' -i hat-ı s ahih-i şer'! ve kanavatma te be' iyyetle m uma 
ileyha kadınetendi hazretlerine beyninıizde ma· Ifım se
men-i med1i1 ' ve makbuza bey' u teın11k ve veelı-i layıkı 
üzre teslim eylediğimde mfıma ileyha kadınefendi hazret
leri dahi her veeh-i ımıharrer iştira vü temellük ve kablıl 
buyurmalarıyla tima ba·d  derün-ı menzil- i  mezbura cari 

bir masura ma-i lezlz-i merkümda dahi benüın asl a  ve 

kat ·a alaka ve medhalim kalmayup mfıma i leyha kadıne
fentti hazretlerinün mü lk-i müşterası olınışdur didükde 
gıbbet-tasdikı ' ş-şer'i vakı ' hali katib-i mezbGr mahall inde 

kcth ü tahı·fr ve ba 'dehu ümena-i şer' le mecli s-i şer'a ge
lüp rah-ı abi-i mezbfırfın hazır oldukları halde ala vukü ' ihi  
i nha vü takı·ir eyledüklerinde rah-ı abi-i mezburGn ma-i 

leziz-i mezkGr mevcGd ve hala ınenzil-i mezkGra diri 

olduğını ala tankı '  ş-şehade haber v irmeleriyle hıfzen 
li '  [ l ] -makal ihi m  b i '  t-taleb işbu veslka ketb ü im la ve l i  
ec l i '  s-sened i ' ta o l ındı . 

Fl l 7  C sene 1 23 3  [ 24 Nisan 1 8 1 8] 

Şuhfıdü ' I-hal : 

37513311 Osman Ağa 'nın Altarda Efendi 'den satm 
aldığı yarım masura Kırkçeşme suyunun, vefatımlan 
sonra varisieri tarafindan Silahşör Mehmet! Ağa �l!ll 
satıldığına dair. 

[Kenarnotu] Osman Ağa'nun 

Dcrun-ı slıret-i allde muharrer nısf masura ma-i lezfzün 
maliki Osman Ağa ibn-i Mehmed fevt  olup ma-i mezkfırı 

1 8 1  
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Si ıahşör-i hassadan Mehmed Ağa veresc- i  ma · J Qnıesinden 

iştiraen malik oıdığı müş" i r  hüccet-i şer· iyye ve yedine i 'ta 
o ı ındı .  

Fl ı 9 R sene 1 24 ı I I  Aral ık 1 82.5 1 

D aru' s-saltanati [ ' l -al iyye] Kosıant in iyyeıü ' 1 - ınahıniyye ve 

mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sulanın hakkında 
ha hatt-ı hümayün-ı şevket-makrCın-ı şahane virilen nizfıın 

müccbince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından 
vekll-i ınüsecceli Kethuda-vı rah-ı abi el-Hacc Mehmed 

Arif Ağa ve Osmaniyye serbölüği Ahmed Ağa ve Saray-ı 
cedld serbölüği es-Seyyid Hasan Ağa ve bademe-i Beylik 

Abdurrahman Hallfe hazır oldukları halde zikri ati bi r 
masura ma-i lezlz b ir  kıt 'a hüccetde tasrlh olundığı üzre 
defter-i abdan muhrec derkenar mantukınca Kırkçeşme 
suyından müfrez oldığı ralı- ı  abi-i nıezbQrQnuıı ihbarla

rıvla z:ihi r  oldukdan sonra ma-i lez)z-i me;,kQruıı kana

vatma tebe · iyyetle ı11Sf hisse-i şayi ·as ınun mal iki Attarda"' 
Efendi bin Abdu l lah meclis-i şer ' - i  hfıtirde hfı ' isü ' l -ki tah 

Osman Ağa b in Mehmed muvacehesinde ikrar-ı taınm ve 
takrfr-i kelaın idüp b in  iki yüz otuz senesi Saferü ' l -hayr'

ınun on ikinci güni tarihiyle müverraha b ir  k ı r ·a istihkam 
hücceti natıka oldığı üzre mahmiyye-yi ınezhCıredc Langa 
kapusı kurbında Bakialı Kemal mahal lesinde Ağacık İbra
him Ağa arsası dimeğle arif arsa i le derı."ın ına dr! b i r  ' 
buçuk masura nıa-i lezfz h i ' l - icareteyıı halfleın Azl'ze 

Kadın'un ve nı sf hisse-i şayi 'ası ben üm taht-ı tasarruftınız
da olup salifü 'z-zikr delter-i abdan muhrec Kırkçeşıne 
bendinden Cığalzade sarayı dimeğle arif menzi l- i kehlr 
derfınına cari ba temllkname-i tıüınfıyCı n üç masura nıfı�i 
l ezfzden müti·ez bir masura ma-i lezlzün n ı  sf şayi '  i hallle-i 
mezbure Azlze Kadın'un ve nısf hisse-i şayi ·ası benim 
yedimizde işti riken mülk ve hakkımız olmağla ben ber 
veeh-i ımıharrer mal ik aldığım nısf h isse-i me;.kuremi 

ıarafeyııden b i ' l -fcah ve' l -kahQl  bey ' -i hat-ı sahilı-i şer '! 
ve kanavatma tebe' iyyetle mezbur Osman Ağa'ya beyn i
nıizde ma ' lQm senıen-i ınedfQ ' ve rnakhuza hey ' u teınllk 

ve layıkı üzre teslim eylediğimde ol dahi ber veeh-i rnuhar

rer iştira ve kablıl  idüp fima ba'd nısf masura ma-i lezlz- i 
mezkOrda henüm asla ve kat ' fı  alaka ve me(1hal i m  kalma

yup mezbur Osman Ağa'nun mülk-i müşterası alınışdur 
didükde gıbbe ' t-tasdlkı 'ş-şer'! mezbur Osman Ağa mec
l is�i şer'de takr'ir-i kelam idüp anifen şira-i şer '] ile mal ik 
a ldığım nısf masura ma-i lezfz-i mezkürı Aksaray kurbın
da vakı ' Horhorçeşme mes leğindeıı erhfıb-ı ıııiyah ına 'r i 

fetleriyle ifraz ve Alacamescid kurbında ana ınesleğinden 
kadim yolına i lhak Çukurçeşme'nün rah-ı abisi ma· rifct iy-

"' Ataul lah 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

le salitii ' z-zikr ınenzil-i mezkura car'i oldığınun istih1dniını 
havi bir  kıt'a hüccet matllıbımdur didükde hal ımıkırr-ı 
ınezburun takri'r-i meşrlıhı üzre oldığını hazırun-ı mezbO
rOndan her biri ala tarlkı ' ş-şehade haber virmeleriyle hıf
zen Ii ' [l ]-makalihim bi -t-taleb işbu vesika-i enfka ketb ü 
iınla ve li ecl i ' s-sened i ' ta ol ındı .  

Fi' 3 Recebi ' l-ferd sene 1 233 [9 Mayıs 1 8 1 8] 

Şuhlıdü ' 1 -hal : 
Sabıkün 

37513312 Mustafa Efendi 'nin Melımed Rauf Efendi '
den satlll aldığı, Süleyman�ve suyunun katmalarmdan 
Yeniçeri ağası Mustc�fit Ağa va�fina ait olan bir masura 
suyu, sonradan Hakkaklar kethudası Abdi Ağa �va sattı
ğma dair. 

[Kenarnotu] RaUf Efendi ve Hakkaklar kethudası Abdi 
Ağa 
Mühr-i Efendi 

!Şerh] DerOn-ı hüccetde mezklır bir masura ma-i lezfz 
es-Seyyid Ahmed Efendi 'ye bey· olınup hüccet i ' ta olun
dığı işbu mahalle şerh olındı . 

Fi 1 7  Ş sene 1 234 [ 1 1 Haziran 1 8  I 9] 

Hilal-i süturda mastur hususun mahallinde ketb ü tahrf
riy<.;ün savb-ı şer' -i enverden bi ' l- iltinü'is me'zunen irsaı 
o lınan Katib-i sani S ipahfzacte es-Seyyid Mehmed Emin 
Efendi Bab-ı alide Divan-ı hümayôn çavuşbaşı ağa haz
retlerine mahsus odaya varup zeyl-i sahffede ınuharre
rü ' 1-esami müslimln huzlırlarında akd-i meclis-i şer' -i 
nebevf i tdükde hala i maın-ı hazret-i şehriyari fazlletli.i ve 
seınahatlü Mehmed RaUf Efendi bin es-Seyyid Ahmed 
Efendi hazretleri taraf-ı bahirü 'ş-şereflerinden ber veeh-i 
atı bey ' [i ]  ikrar ve i ' ta-yı hüccete vekalet-i mutlaka-i 

sahfha-i şer'iyye ile vekil oldığı es-Seyyid Aif Efendi bin 
Ali ve Mustafa Efendi bin Alımed şehadetleriyle ber nehc-i 
şer'i sabit ve süblıt-ı vekaletine hi.ikm-i şer'i lah ık olan 
es-Seyyid Mehmed Efendi bin es-Seyyid Abdülganf mec
lis-i ma'küd-ı mezklırda es-Seyyid Mustafa Efendi ibn-i 
es-Seyyid Ahmed muvacehesinde hala Hassa su nazırı 
Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i ınüsecceli Kethu
t1a-yı rab-ı abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa vesair bademe-i 
rah-ı abiler hazır oldukları halde bi ' J-vekale ikrar-ı tamm 
ve takrfr-i kelam idüp müvekkilüm muma ileyh Mehmed 
Ralıf Efendi hazretlerinün işbu yedierinde olup bin iki yüz 
otuz senesi Zi ' l-ka 'de'sinün on birinci gün i tarihiyle mü-

1 83 
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verraha bir kıt'a hüccct-i şer' i yyedc tafsll ü beyan olund ığı 
üzre asrında Dergah-ı all yen içeri leri ağası Mustafa Ağa 
Terkos namyesine tabi ' Kara Ahmedl i karyesi haricinde 
Çınarl ı  çeşıne diıneğle arif ınevzı'  -i halide kendi nıalıyla 
abar-ı müteferrika hafr i td iri.ip cem' u tahsil ve erbab-ı 
ıniyah ma' rifetleriyle ba 'de' l-vezn mevcud ve cari olan iki 
buçuk masura suyını ol ınevzı ' a  karlb Su ltan Süleyman 
Han hazretlerini.in suyı yol ına b i  izni ' l -mütevelli' ha 'de' I- i l
hak hakk-ı ınceradan baki iki masura ma-i lez1zini rne
dlne-i Eba EyyGb havallsinde Topcılar nam ımıhallde Bay
ram Paşa su yı yalı na izn- i mütevell iyle ha 'de' 1 - ilhak As ta
ne-i aliyyeye dahi l  oldukdan sonra Şehremin i nam maila l l 
de Has furu n  kurbında vakı ' su terazüs ından erbab-ı mi
yalı ma'  rifetleriyle itdz ve mahnıiyye-i mezhOrede Kati h 

Musliheddln mahallesinde kain müvekki lü ın ınO ına ileyh 
Mehmed Rauf Efendi hazretlerinün menzil lerinc cari' i ki 

masura ma-i lez1zün abar-ı mezkGrları ba i rade-i şahane 
rical-i devlet-i aliyyeden mansOr-ı( 'l) eşraf vüzera-i mak
bOl ekherü' l-kübera sa 'adetlü H asan Tahsin Efendi 

hazretlerinün ta•mir ü tathlr eylediği abar-ı nıüte'addi
dedcn has ı l  ma-i l ezlz-i merküın nıcvclıd ve cari aldığı 
ralı-ı abi-i nıezblırlınun ihbarlarıyla zahir  ü nıütehakkık 
olan iki masura ma-i lezlzün bir masurasını kc · ı -evvel 

mülklerinde ba'de' l -ibka ma'adası olup kanavatmdan 
mikdar-ı mu 'ayyen hissesine tebc ' iyyetlc ve rah-ı ablleri.in 
ma' rifetleriyle ifriiz cyledükleri bir masura ma-i lezfz-i 
merkünu tarafeynden b i ' l-i'd\h ve' l -kabOI bey-i bat-ı sa
hlh- i şer'i ve kanavatma tcbc' iyyetle ınlıma i leyh es-Sey
yid Mustafa Efendi 'ye sekiz yüz gunışa bi ' l-vekale bey · u 
temllk ve veeh-i Ui.yıkı üzre teslim eylediğimde ol dahi ber 
veeh-i muharrer işt ira vi.i temellük ve kabü l idüp senıeni 
olan meblağ-ı mezblır sekiz yüz gunış mutalebesine mi.i
te' all ıka kaffe-i da ' vadan ın O ma i leyh es-Seyyid Mustafa 
Efendi'nün zimmetini ınüvekkilüm ınOmii i leyil es-Seyyid 

Meluı1ed Rauf Efendi hazretlerine izafelle b i ' l -vekille ihra 
vü iskat eylediğimde ol dahi ibra-i  mezkOrı ba'de · ı-kabul 
ılına ba 'd bir masura ma-i lezi'z-i ınerkümda ınüvekkilüın 
mOma ileyhün asla ve kat 'a  alaka ve medhalleri kalmayup 
muma ileyh es-Seyyid Mustafa Efendi'nün mülk-i 

nıüşterası �e hakk-ı saribi alınışdur didükde gıbbc "t-tas
dikı · ş-şer"l müına i leyh es-Seyyid Mustafa Efendi meclis-i 

ma'küd-ı mezkfırda hala Hakkaklar kethudası ba· is-i ha
ze' l-kitab el-Hacc Abdi Efendi b in ci-H:kc Hasan tarafm

dan ber veeh-i au husus-ı meymenet-mahslısab.rın ı tasdlka 
vekil -i mürseli ei -Hacc Mehmed Arif Ağa bin İbrahim 
mahzarında ikrar-ı tamm ve takrir- i kclam idüp anifen 
şira-i şer'i i le malik aldığım bir  masura ma-i lezl;.-i mer
künıı tarafeynden bi ' 1-i'cab ve' l-kahOI bey' -i bat-ı sah]h-i 
şer'! ve kanavatın.:ı tebe' iyyetle nıüvekkil-i ınczbOr cl -HaCl: Ah-
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di Efendi'ye sekiz yüz gumş semen-i medfO ' ve makbuza 
bey' u teınlfk ve veeh-i layıkı üzre teslim eylediğimde 
vekı1-i ınezbur ei-Hacc Meluned Arif Ağa dahi mi.ivekki
l ine izafetle bi ' l-vekale iştira ve kabili idüp fıma ba'd bir 
masura ma-i lezfz-i ınerkümda veehen mine'l-vücuh ve 
sebeben ınine' l -esbab benüın asla ve kat 'a  alaka ve med
hali m  kalmayup müvekkil-i mezbur el-Hacc Abdi' Ağa'nun 
mülk-i müşterası ve hakk-ı sarlhi almışdur didi.ikde vekil-i 
ınezbfır Mehmed Arif Ağa ımıkırr-ı mezbfır es-Seyyid 
Mustafa Efendi'n�in sadır olan bi ' l-cümle takri'r-i meşru
hını ba 'de 't-tasdi'k salit'ii'l-beyan bir masura ma-i lezfz-i 
merküm Bozdoğan kemerinden erbab-ı miyah ma 'rifet
leriyle ba 'de' l-ifraz cedid kurşun borı ferşiyle müvekkilüm 
ınezbOrun Kalenderhane mahallesinde menzil ine icra ve 
ta'yln eylediğini.in istihkamını havl bir kıt'a hüccet-i 
şer' ivve mi.ivekkilüm mezbfımn matiUbıdur didükde rab-ı 
ahi'-i mezburun dahi hal ımıkırr-ı ınezbur Mehmed Rauf 
Ağa'nLın takrir-i meşrılhı üzre olup ma-i lezfz-i mezkOr 
el-yevm mevcud olduğını her biri ala tarlkı 'ş-şehade haber 
virdüklerini mevHina-yı mfıma ileyh mahal l inde ketb ü 
tahri'r ve ba 'dehu ma' an mürsel ümena-i şer' le meclis-i 
şer'a gelüp ala vukü ' ihi inha VÜ takrir itmeğİn ma hü
ve' J-vakı '  b i 't-taleb ketb olındı. 

Fi' guıTe-i Recebi ' l-ferd sene 1 23 3  [7 Mayıs 1 8  1 8 ] 

Şuhudü ' t -hal : 
Şahid Abdullah Ağa ibn ei-Hacc isma·ll 
Es-Seyyid Ali' Efendi bin Ali' 
Mustafa Efendi bin Ahmed 
Aluned Ağa bin All 

37513411 Nazenin Ayşe Hanım 'dan intikal eden ve 
ihsan suyu olarak anılan yarım masura ... uyun, oğlu 
Melımed Said Efendi'nin Laleli civarmdaki evine bağlı 
olduğunu beyan eden bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Meluned S a  'fd Efendi 

(Şerh] DerOn-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i lezi'z 
kuzatdan Hüseyin Hüsnf Efendi ' ye ha hüccet bey' 
olundığı bu mahalle şerh virildi. 

Fi 1 3 B sene 1 234 [8 Mayıs 1 8 1  9] 

Daru ' 1-hilafeti ' 1-aliyye Kostantiniyyetü '1-mahıniyye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sularım hakkında 
bu def'a ha hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrOn-ı şahane 
viri lcn nizam mucebince Hassa su nazırı Meluııed Emin 
Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rab-ı abi 

L 85 
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el-Hacc Meluned Arif Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Sey
yid Isa ve el-Hacc Mehmed Azebler Meluned Ağa vesair 
hademe-i rah-i abiler hazır oldukları halde zikri ati ma-i 
lezlzün malikesi i ken bundan akdem vefat iden Nazenln 

Ayişe Hfuum İbnet-i Abdu l lah'un oğl ı  ve hasren varisi 
oldığı rah-ı abi-i mezbı1rı1nun ihbarlarıyla zahi r  olan 
rical-i devlet-i aliyyeden Defterdar-ı esbak Melımed Emin 
Efendi hazretler inün ned-i nedbleri Mehmed Sa 'Id Efendi 

tarafından zikri ati husus-ı mcymenet-mahsGsa takrlre 
vekil ieri şerefiyle müftehir olan Ahmed Ağa bin Ali mec
lis-i şer '-i hatln1e takrlr-i kelaın idüp ınüvekkilüm nıı1ma 
i leyhün işbu yedinde olup bin iki yüz on bir senesi tari
hiyle müverraha Haslar mahkemesi sici l l inden muhrec bir 

kıt'a hüccet mantukınca İhsan suyı ta·bir ol ınur nısf ma
sura ma-i lezfzün müstakı l len cari oldığı kanavat-l 
atikaları terk olınup Astane-i aliyyede Uileli nam mahallde 

Çukurçeşme kurbında vakı '  ma-i leziz mesleğinden ifraz 
ve müceddeden kanavat ferşiyle Koska kurbında Bodruın 
mahallesinde vakı '  menzile rab-ı abiler ma· rifetleriyle nakl 
olman ma-i lezlz şürut-ı nıüstahsene-i nıer ' iyyesine tathfk 
i le  istihkaınını havl bir kıt·a  hüccet i ' ta olunmak nıüvek
kilüm muma i leyhün matlübıdur diyü mazmunı takrir-i 
meşrfıhına mutabık bin iki yüz yiğirıni sekiz senesi tari
hinde sicill-i mahfüzdan ımıhrec olup ibraz eylediği 
derkenara nazar o lundukda ımıkırr müvekki l - i  mezhGrun 

takriri vakı 'a mutabık ve nefsi.i'l-emre muvafık olduğından 
ma'ada hazırun olan rah-ı abilerden her biri ma-i lezlz-i 

mezkur bend suyından olup ihsan suyı ta'blr ol ımır nısf 
masura ma-i lezlz veeh-i meşruh üzere sal ifıfz-zikr mes
lekden ifraz hirle ınenzil-i mezhı1ra el-yevın cari ve 
mevcud aldığını ala tarlkı ' ş-şehade haber virmeleriyle h ıf
zen l i ' [l ]-makal ihim ber mGceh-i derkenar li ecli ' l -istitıkam 
işbu vesika ketb ü imla ve müvekki l-i ınGnıa ileylı erendi 
hazretleri yedine i ' ta o l ındı . 

Fl 1 1  C sene 1 233 [ 1 H N isan 1 8 1 8 1  

Şuhfıdü ' I-hal: 

Mehmed Emin Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
El-Hacc Arif Ağa Kethuda-yı ralı-ı ab 
Es-Seyyid Mustafa Efendi Katib-i riih-ı ab 
Es-Seyyid isa Ağa Serbölük-i Ayasofya 

Serhes es-Seyyid Hüseyin Ağa Katib-i rah-ı ab 
Meluned Çavfış Hallfe-i riih-ı ab 
ve gayruhum 

375/3412 Veznedar Mehmed Tahir Efendi'den intikal 
eden Ayast�fya suywıwı hakk-ı mecrasmdan olan yarım 
masura suyun, kızı Fatma Hamm 'm tasarrı�funda 
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olduğunu beyan eden bir lıüccet düzenlemliğine dair. 

[Kenarnotu] Veznedar kızı Fatıma Hattın 

Daru ' 1-hilafeti ' l-al iyye Kostantiniyyetü ' 1-mahmiyye ve 
mahall- i  saireye cereyan iden bi ' l-cümle sulanın hakkında 
bu def ' a  ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrOn-ı şahane vi
rilen nizam mfıcebince H1ssa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc 
Mehmed Arif Ağa ve Ayasofya serböliiği es-Seyyid Isa ve 
Osmaniyye serbölüği Ahmed Ağa vesair hadenıe-i rah-ı a
bller hazır oldukları halde mahıniyye-.i mezbOrede Hace 
Paşa cami ·-i şerif-i kurbında sakine Fatıma bint-i Vezne
dar Mehnıed Tahir  Efendi nam aşurO) tarafından ber 
veeh-i atı husus-ı nıeymenet-mahsuslarını takrlre vekil-i 
şer'lieri aldığı rah-ı abi-i nıezburfınun ihbarlarıyla zahir  o
lan el-Hacc Mehmed Arif Ağa bin İbrahim mecl is- i  şer' -i 
şerif-i enverde takı·fr-i keHiın ve bast-ı ani ' 1-meram idüp 
ınüvekkilem mezbfıre Fatıma Hatfın'un yedinde olup işbu 
sene-i mübareke Ceınaziye' l -ahlre'sinün yiğirıni sekizinci 
güni tarihiyle müverraha bir kıt'a mütevelll temessüki 
mantfıkınca mahmiyye-i mezbfırede vak ı '  Cami '  -i şerif-i 
Ayasot'ya-i keblr evk.:1fından olan Ceneviz lağmı dimeğle 
arif lağm-ı mezkura fı · ı -asi il hak u i cra o l ınan ma-i Ie
zlzlerün hakk-ı mecrası olarak vakf-ı şerif içün terk olman 
ma-i lezlz kare-i mu ' accele ve müeccele-i mümasil i  ile ta
raf-ı vakfdan tal ibine lcar oluıunak şürfıt-ı n izamından ol 
mağla Dergah-ı all yeniçerileri kethudası müteveffa Yusfıf 
Ağa'nun yedi masura ma-i lezlzi lağm-ı mezkfıra i lhak ol
undukda nısf masura ma-i lezlz müteveffa Veznedar Meh
med Tahir Efendi i ttisalinden müvekkilem ınezbOre Fatıma 
HatOn'un hi'l-idireteyn taht-ı tasamıfind:ı olup sruifü'z-zikr 
menzi l ine cari ve mevcud aldığınun şürfıt-ı mer' iyyesine 
tatbik ile istihkamını havl b i r  kıt'a hüccet-i şer' iyye mü
vekkilem mezbfırenün matiGbıdur diyü vakf-İ mezbfının 
mütevellfsi es-Seyyid Alımed Efendi imzasıyla mümza vü 
hatmiyle mahtfıın ibraz eylediği temessük-i mezkOra nazar 
olundukda vekil- i  mezbOr el-Hacc M ehmed Arif Ağa'nun 
takri'r-i vakı'a mutabık ve nefsü' l-emrc ınuvafık aldığın
dan ma' ada rah-ı abi-i ınezbOrOn dahi ala tarlkı ' ş-şehade 
haber virmeleriyle hıfzen l i '  [1] -ınakalihim bi 't-taleb işbu 
veslka ketb ü imla ve l i  ecli ' s-sened i 'ta alındı . 

Ff l t)  Recebi ' l -ferd sene 1 233  [25 Mayıs 1 8 1 8 ] 

ŞLıhlıdü · ı-hal 
Sabıkün 

3 7513413 Süleymaniye suyunun katmalarmdan olan bir 
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375/34/2 



188 

375/3413a 

��·�,;;,af/�t! l-:'if!;;vjJ/,)��1ifi'JI, !;;Jfl.,'70;��.,� ,P�'(� d:��;; ��;f/)r;;� �-:'ui''�-:-''4-/�_...l �1/CJI_/,�..f (lfr ��)vtr� 
� P�.:-J ;J..f';?"-.Y�)J'�,,)�/:",'J yf,v}c../.1 (J,,.f ı 4>ti.Jf.!/.'":""' f":1�''il()t(;�c.�:�"lva/;,)!, 

. �����:.l!! :::)���fo�--;J..f')'// 
·'l.'-:-· (/)'�(iJ-( Y./J;.�;,,,� &� �v;l./J 1 e· •,;)tn1;� 

\ .  ���J/i-�/ ."'J/./'))!)p9_;p.,.P�ı;�tf.tA< 
. .., . ..,/<;.J�;i-.;IJ��!fı/.J f.��;v·�ll:.f tl' ��j.(?· 

�-�--?�f:1-! -:� ;��JI�:I.bı(h Gt,; J '-'. •,?; Jl/ � P 1' "_;.;,, (� 1 ı,..U-• .1/,;J J.:.:.J.�;/ �,. " . ! . . - � ..  " '/ .  r ..... ..r' . �·. , r ;';��;17,;:,;, '1;/ tyfrtjn �'' 1;/)}'1f-i/1l_�/ '7 // � Ji.�,.it:d --:� � Jl:.:j�f '! '/J;;-!-' / 
�d/ (JI'.;Jfj' ..:./: / ,J,ı: 11'-f i .. • � ;.iR���.Y 
r_�, �  i!t l ,J r /.  · ;rv·, 1 /. • r y/, IT��(/1 .f_;,.? . ı,JJi t tJ<�,:: ı.�..;:; ; 1  u ' . • (" .... .. . • . r 

İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ/MA-l LEZİZ DEFTERLERi 

masura suya kızı ile müşterek olarak mutasarr�l iken 
vefat eden İbrahim Sarım Efendi 'nin üzerindeki yarım 
masura suyun yarısmm kızına, diğer yarısının da Bey
tülma/'e intikal ettiğine; Beytülmal'e aid olan hissenin 
de kızına ilısan olunmasıyla, sözkonusu bir masura su
yun kızı Ne.fise Hanım 'm tasarrufuna geçtiğini beyan 
eden bir lıüccet düzen/endiğine dair . 

[Kenarnotu] Nefıse Han ım'un 

Daru ' J-hilafeti ' I-aliyye Kostantiniyyetü ' I-mahıniyye ve 
mahal l-i saireye cereyan iden cemi' su lanın hakkında bu 
def' a ha  hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrOn-ı şahane virilen 
nizaın mfıcebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı riliı-ı abi el-Hacc 

Meluııed Arif Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa 
Ağa ve Osınaniyye serbölüği Ahmed Ağa vesair hadeıne-i 
rah-ı abiler hazır oldukları halde rical-i devlet-i aliyyeden 
zikri atf ma-i Jezi'zün mallki i ken bundan akdem irti hal-i 

dar-ı beka iden es-Seyyid İb rahim Sarıın Efendi 'nün vera
seti hallle-i muhtereıneleri iffetli.i isnıetli.i Netise Hanım 
ibnet-i ei-Hacc Meluned Ağa i le canib-i beytü ' I -ınale aid 

ve rac i '  oldığı bi ' l -ihbar zahir oldukdan sonra nıO nıa i lcy

ha Nefıse Hanını taraflarından ber veeh-i ati tıusOs- ı nıey
menet-ınahslıslarını takrire vekil-i şer'lieri oldığı rab-ı 
abl·j ınezbfırlınun ihbarlarıyla zahir olan ei -Hacc Metu11ed 

Arif Ağa bin İbrahim meclis-i şer'-i hatlrde b i ' I-vekale 
takrlr-i kelaın idüp nıüvekkileın mlıına i leyhanun işbu 
yedinde olup bin iki yüz yiğirnıi dokuz senesi tarihiyle 
ıni.iverraha bir kıt 'a hüccet-i şer' iyyede tafsll i.i beyan 
olundığı üzre mahmiyye-i mezblırede Kapalıfurun kurbın
da Cezerl Kasım Paşa mahallesinde vakı '  Defterdar-ı 
esbak merhum Hasan Efendi hanesi diıneğle arif menzil-i 
kebire cari ma-i leZızün menba' ı  olup Kemankeş All Paşa 
merhfımun H avass-ı refı'a kazasında Uzuncaova ııam ma
hallde Küçükkemer dimeğle ma' l lım mevzı '-i hallde hafr-ı 
abar itdi.irdiği ına' lüınu ' l -aded bacalardan hası l  olan 
suyınun hakk-ı ınceradan ma'ada iki masura ma-i lezfzden 

baki nısf masura ma-i lezlz ve yine asrında Mi ' ınarbaşı 
Hüseyin Ağa hayatında bin iki  yüz iki seneşi tarihiyle 
müverraha bir kıt' a keşf h üceeti mantukınca salifü ' z-zi kr 

Uzuncaova başında Nasfıh Beğ deresi dimeğle arif mev
zı ' - i  hallde abar-ı müteferrika hafr ve kanavat ile cem ' u 
tahsil itdürdiği ma-i lezfzden hakk-ı nıecradan bakT bir 
masura ve bir  çuvaldız suyııu ol mevzı 'a karlb Sultan 
Süleyman Han cami ' -i şerlti su yı yolına izn-i mütevel liyle 

i lhak u idrac itdi.irdiği suyından olup nısf masura ma-i 

Iezlz havass-ı mezbfıra tabi' Ayapa karyesi kurbında Beğ
l ik çayırı nam nıahallde ana lağmına ba'de'I- i lhak mah-



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

m.iyye-i mezburede Sandıkcılar içinde kain All Paşa-yı 

Atik cami ' -i şerlti havl ıs ında vakı '  su mesleğinden cari 
olan marrü 'z-zikr nısf masura ına-.i lezlze i lhak birle 
cem' an bir masura ma-.i lezlz-i mezkUr ba'de' l- i fraz ka
navat-ı memi Gkesine tebe ' .iyyet ve tedavül-i eyadl ile 

el-yevm menzil- i  mezkUra cari olan bir masura ma-i 

lezlzün nısf şay i ' i  müvekkilem muma i leyhanun ve ıusf 
hisse-i şayi 'ası dahi müteveffa-yı m uma ileyhün ba hüc
cet-i şer' iyye iştiraken ve şayi 'an yedinde mülki iken fevt 
oldukda nısf masura ma- i  lezlzden ınüvvekkileın ım1nü 
ileyhanun nıb'  hissesinden ma'adası beytü ' l-male aid ol
mağla hisse-i ma '!Omesi dahi müvekkilem mG ma i leyhaya 
temllken ihsan-ı hümayun buyurıltıp ol vechi le bir masura 
ma-i lezlz müstakı l leten yedinde mülki olup menzil-i  
mezklıra cari ve mevclıd oldığunun istihkaınını havl bir 
kıt 'a hüccet-i şer' iyye müvekkileın ınGma i leyhanun mat
!Obıdur didükde hal ımıkırr-ı ınezblır ei-Hacc Mehmcd 

Arif Ağa'nun takrlr-i meşrı1hı üzre olup bir masura ma-i 
lezlz-i mezkUr tedavül-i eyadl ile el-yevm ınenzil- i  mez

klıra cari ve mevclıd aldığını ralı-ı abi-i mezbGrGndan her 

biri ala tarlkı 'ş-şehade haber virıneleriyle hıfzen l i ' [ l ] -ma
kalihim bi 't-taleb işbu veslka ket b ü im la ve müvekkile-i 
mlıma i leyha Nefıse Hanım yedine i 'ta alındı .  

F l  l l  B sene 1 233 [ 1 7  Mayıs 1 8 1  8 ]  

Şuhlıdi.i'l-hal : 
Sabıkün 

37513511 Va/ide Sultan kethudası Me/ımed Efendi 'den 
intikal eden ve Sadrazam kethudası Alımed Edib Efen
di 'ye ilısan olunan bir masura suyun, sonradan Rama
zan Ağa 'mn tasarrufuna geçtiğine dair. 

[Kenarnotu] Kethuda-yı sadr-ı all es-Seyyid Ahmed Edlb 
Efendi 

[Şeı·hj Derun-ı hüccetde ımıharrer ma- i  lezlz ei-Hacc Ra
mazan Ağa'ya ba hüccet bey' olundığı işbu mahalle şerh 
o l ındı. 

Fl 24 L sene ı 236 [ 25 Temmuz ı 82 1 ]  

H al a  Devlet-i al iyye-i ebediyyü ' l-kararda kethuda-yı va
la-şan bülend-unvan hazret-i sadr-ı a'zam ve bedr-i etham 
hasenetü ' 1-eyyam nübG 'u ' l -hass ve' I-amın temşiyyet-fer
ına-yı mehamm-enam-ı bay u fakir sahib- i  re' yi ' s-saib 
ve' t-tedblr zü ' 1-kadrı ' r-ref' ve' l-meddü ' 1 -menba '  devletlü 
inayetlü es-Seyyid Ahmed Edlb Efendi hazretlerinün ta

raf-ı bahirü · ş-şereflerinden zikri ati huslıs-ı mevme-

I S9 
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iSTANBUL ŞER· iYYE SiCLLLERi/MA-t LEZiZ DEFTERLERİ 

net-mahsuslarını takr'ire vekaletleri şerefiyle müftehir olan 
Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Mehmed Arif Ağa bin ibra
lum nıeclis-i şer· -i şerif-i enverde Hassa su nazırı Mehmed 
Emin Ağa vesair evkaf-ı selatın-i mazıyye serbölükleri 
hazır o ldukları halde bi · ı - vekale takrlr-i kel am ve bast-ı 
ani ' I-mcram idüp müvekki lüm müşarun i leyh efendi haz
retlerinün işbu yedinde olup bin iki yüz otuz iki senesi 
şehr-i Rehl 'u ' l-evvel gurresi tarihiyle müverrah bir kıt·a 
su ret mantukınca bundan akdem i rtihal-i dar-ı beka iden 
Yalide Sultan kethudası es-Seyyid Mehmed Etendi merkü
mun Başmuhasebc· de mukayyed olup müvekki lüm müşa
ru n ileyh hazretlerine taraf-ı saltanat-ı aliyyeden lhsan bu
yurı lan bir masura ma-i lezfz-i mezkur şü rut-ı mer· iy
yesine tatbik i le  b ir  kıt ·a istihkam hücceti müvekki lüm 
müşarun i leyh hazretlerinün matlubıdur diyü b i . l -vekale 
ibraz eylediği suret-i mezkOra nazar olu ndukda vekil-i 
mezbunın takrlri vakı · a  ımıtabı k ve nefsü · ı-emre muvafık 
aldığından ma'ada baz ı rün olan Nazır-ı nıunıa i leyh 
Meluııed Enıln Ağa vesair hademc-i rah-ı abiler dahi nıa-i 
lezfz-i mezkOr el-yevın Der-aliyyede D iiye H ilt On mahalle
sinde Eski mengene dimeğle meşhur müvekki l - i  müşarun 
i leyh hazretlerinün mutasarrıf oldukları hanelerine el-yevm 
cfir'i ve mevcud aldığım ala tarlkı ·ş-şehadc haber virmeleriyle 
hıfzen l i '  [1]-makalihim işbu veslka ket b i.i im la ol ındı .  

F1 2 1  Recebi ' l -ferd sene 1 23 3  [27 Mayıs l l:l l � ] 

Şuhüdü · 1-hal : 

3 75135/2 Ali Hameli Efendi'nin Mustt�fit Ağa 'dan satın 
aldığı Bayezici suyunun katmalarmdan olan yarını ma
sura suyu, sonradan Ayşe Hanmı 'a satlığına dair. 

[ Kenarnotu] All H amdl Efendi 

fŞerhJ Derun-ı süretde ımıharrer nısf masura ma-i lez1zün 
mal iki es-Seyyid Al] Haındf Efendi nıii-i mezkürı Şerlfe 
Ayişe Hanını ibnet-i es-Seyyid H üseyi n Efendi ' ye bey' 
eylediği işbu mahal l e  şerh viri ldi . 

Fl 1 7 M sene 1 243 1 1 O Ağustos 1 827]  

Daru ' l -hilafeti ' l-al iyye Kostant iniyyetü ' 1-mahmiyye ve 
nıahiill-i saireye cereyan iden bi ' l -cünı le su lanın  hakkında 
ha-hatt-ı hümayun-ı şevket-makrOn-ı şahane viri len nizaın 
muccbince Hassa su nazırı Meluııed Emin Ağa tarafından 
vekil -i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el- Hacc Mehmed 
Arif Ağa i le  Sultan Bayez'id-i Veli vakf-ı şerlfinün müşa
hede kat ibi  es-Seyyid Hasan Efendi ibn-i ei-Hacc All Ağa 
i ltimasıyla kıbel-i şer'den mürsel Katib es-Seyyid Mustafa 



İSTANBUL SU KÜLLİYkn 

Edlb Efendi ve Sultan Bayezici serbölüği es-Seyyid el-H�kc 

Hasan Ağa vesair hademe-i rah-ı abi ümena-i şer' le Ha
vass-ı refı'a refı'aso kazasına tabi '  Küçük nam karye hu
dlıdında vakı '  zikri ati ma- i  l ezfzün menba ;  ve katına ma

hal l ine vanıp nısf masura ma-i lezfz mahall- i  nüblı ' ında 
mevcüd ve can aldığı rah-ı abi-i mezkı1n1nun b i ' l -mu'a

yene ihbarlarıyla zahir  ü nümayan oldukdan sonra ma-i 
Iezfz-i mezkOrun mahki es-Seyyid Mustafa Ağa ibn-i · 

Abdul lah tarafından ber veeh-i ati bey ' [i ]  ikrar ve i ' ta-yı 

hüccete vekll aldığı es-Seyyid Mehmed Muhyeddfn Efendi 

i b n-i H üseyin ve es-Seyyid Mehmed Efendi b in  Mehmed 

Arif şehadetleriyle ber nehc-i şer'[ sabit olan Osman Ağa 
ibn-i  ibn-i51 Yusuf mecl i s-i şer '-i şerif-i enverde Anadal ı  
kuzatı eşrafından ba' isif l-kitab Hafız es-Seyyid All H am
di Efendi bin Osman mahzarında bi ' l-vekaie i krar-ı taınm 
ve takrir-i kelam idüp müvekki lüm mezbOr es-Seyyid 

Mustafa Ağa'nun yedinde olup b in iki yüz yiği rıni yedi 
senesi Muharremü ' I-haram tarihiyle müverraha b ir  kıt'a 
hüccet-i şer ' iyyede tafsll ü beyan olundığı üzre karye-i 
mezbüre hududı dahi l inde Ylısuf Ağa zevcesi dimeğle an
fe Afife Hattın suyından müfrez olup karye-i mezbure 

kurbında kain Valide Sultan suyına ve andan merhum ve 

mağtlırun leh Sultan Bayezld-i Veli suyı lağmına bi iz
ni ' 1-mütevelll mülhak olan nı sf masura ma-i lezfz mahmiy
ye-i mezburede Ebu ' l -feth Sultan Mehmed H an cami '- i  

şerlti kurbında Mustafa Beğ mahallesinde kai n  bir bab 

menzil derünına tedavül-i eyadf ile teınllk ve temel lük olu
narak müvekkilüm mezbl'ının yedinde ş iraen mülk ve hak
kı olmağla ber veeh-i muharrer malik aldığı n ısf masura 
ma-i lezfz-i mezkürı kanavatından m ikdar-ı mu·ayyen his
sesine tebe'iyyetle tarafeym1en b i ' l-fciib ve' l -kabOI bey ' - i  

bat-ı sahib-i şer') ve kanavatma tebe'iyyetle beynlerinde 
ma ' l O  m seınen-i medli1 ' ve makbuza bey'  u temlfk ve layı
kıyla teslim eylediğiınde ol dahi ber veeh-i ımıharrer iştira 
vü temellük ve kabül buyurmalarıyla fıma ba'd nısf 
masura ma-i Iezfz-i mezkı1rda benüm asla ve kat 'a  alaka 

ve medhalim kalmayup muma i leyh es-Seyyid Aif Hamdf 

Efendi hazretlerinün mülk-i müşterası ve hakk-ı sarihi ol
mışdur didükde gıbbe ·t-tasdlkı 'ş-şer'l  müma ileyh es-Sey
yld All Hamdl Efendi anifen şira-i şer'! ile malik aldığım ma-i 

lezfz-i mezkünın şürut-ı mer' iyyesine tatbik ile menzil-i 
mezküra cari oldığınl müş' ir istihkamını havi bir klt'a 
hüccet-i şer'iyye i 'ta olunmak matlUbundur didükde ma-i 

lezlz-i mezkur el-yevm menzil-i mezküra cari aldığı rah-ı abi-i 
mezbüründan her bi ıi ala tarikl 'ş-şehade haber virmeleriyle 
hıfzen li· [1]-makalihim işbu vesika ketb ü iınla o l ındı .  

-''0 . .  refi·a" mükenen.hr. 

51 ··itm-i" nıükeıTerdir. 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİIMA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

Fl l l  Recebi ' l-ferd sene L 23 3  [ 1 7  Mayıs 1 8 1 8] 

Şuhüdü · ı-Mı : 

Sabıkün 

3 7513611 Bayezid suyunun katmalarından olan yarım 
ma.mra suyun, Malıbube Hatun tarafindan Musü�/(t E
femU:ve satıldığını beyan eden bir lıüccet düzenlendi
ğine dair. 

[Derkenar] Es-Seyyid Mustafa Etendi'nün 

Daru ' l-hi lafcti ' l-a l iyye Kost antiniyyetü ' 1-mahmiyye ve 
mahall-i  s�iireye cereyan iden bi ' I-cümle su lanın hakkında 
ha hatt-ı hümayün-ı şevket-makrOn-ı şahane viri len nizam 
mfıcebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından 
vekll-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el- Hacc Mehmed 
Arif Ağa ile Su ltan Bayez'id-i Vell vakf-ı şerlfınün müşa
hede katibi es-Scyyid Hasan Efendi bin ei- Hacc AIJ 
i ltimasıy la kıbel-i şer'den mürsel Katib es-Seyyid Mustafa 
Edlb Efendi ve Sultan Bayez'id scrbölüği es-Scyyid H asan 
Ağa vesair bademe-i rfıh-ı abi ünıena-i şer · Ie Havass-ı 
aliyye kazas ında Uzuncaova'da Valide deresi nam mahall
de abar-ı müte'addidede tahte' l -arz müctemi ' olup ol mev
zı ·da Valide Su ltan suyına andan merhüm ve ınağfGrun 
Ieh Sultan B ayezld Han-ı Veli tabe sen.li1U şadırvanı suyı
na b i  izni ' I -mütevc111 mülhak olup bundan akdcın vakf-ı 
nıüşarun i leyh suyolcısı es-Seyyid Hasan Ağa nıa'rifet
leriyle ta' nılr ü tathlr al ınan n ısf masura ma-i lezfz 
mevcCıd ve cari aldığı rah-ı abi-i mezbCırCınun ihbarlarıyla 
zarur ü mütebeyyin oldukdan sonra malımiyye-i ınezbure
de Kadi çeşmesi kurbında Eski imaret mahallesinde kai ıı 
Iede' l -ahall ve' l -dran ma · ıomu ' 1 -hudud bir ha h menzil 
arsası derCın ına cari salifü 'z-zikr nısf masura ma-i lezlzün 
malikesi olup Mekke-i mükerreme şerrefehal lahu te·ala i la 
yevmi 'l-ahirede mücavereten sakine Hacce Mahbuhe 
bint-i Abdul lah nam hatCın tarafından bir  kıt 'a mazmCını 
müsbit hüccet-i şer ' iyye nıantükınca ber veeh-i aif hey ' [ i J  
ikı·ar ve i ' ta-yı hüccete vek'il aldığı isma'll NCıreddin Efen
di bin Mahmud ve es-Seyy id Mehmed Nazif Ağa bin 
es-Scyy id M ehmed Arif şehadetleriyle ber nehc-i şer' -f sa
bit olan Za'im Hüsey i n  Ağa bin ei-Hacc H asan ıuecl is-i 
şer' -i şerif-i enverde K ısmet -i askeriyye malıkenıesi ke
tebesinün baş katibi re' isleri(?) olup işbu kitab-ı sıh
hat-nisabun hafızı Müft'izade es-Seyyid Mustafa Erendi 
ibn-i es-Seyyid Osman tarafından ber veeh- i  atf husus-ı 
meyınenet-mahsus ların ı  tasdlka vekil -i ınüseccel i es-Sey
yid Mehmed Fahıiiddln Efendi bin Hüsey in mahzarında 
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bi ' l -vekale ikrar-ı tamm ve takrir-i kelam idüp b in  yüz ell i  
dokuz senesi tarihiyle müverraha ik i  kıt'a hüccet-i şer'iy
yede tafsil ü beyan alındığı üzre arsa-i mezkfıreye cari nısf 
masura ma-i lezi'z-i mezklir müvekkilem ınli ına i leyha 
Mahblibe Hatlin'un tedavül-i eyatil ve kanavat [ü ] mOsen
natma tebe ' iyyetle yedinde mülk ve hakkı olnıağla akd-i 
ati 'z-zikrün sudfırına değin ber veeh-i muharrer ınali ke ol
dığı ma-i lezlz-i mezkfırı tarafeynden b i ' l -lcah ve' l-kahOI 
bey· -i bat-ı sahih-i şer'l ve kanavatma tebe' iyyetle beyni
ınizde ma' IOm semen-i medru ' ve makbliza bi ' l-vekaıe 
bey' u teınllk ve veelı-i layıkı üzre teslim eylediğinıde ol 
dahi her veeh-i muharrer iştira vü temellük ve kabul idüp 
fıma ba'd nısf masura ma-i lezlz-i merkümda müvekkilem 
ııılima ileyha Hacce Mahblibe Hatlin'un veehen mine' l -vü
clih ve sebeben mine'I-esbab alaka ve medhali kalmayup 
mlima ileyh es-Seyyid Mustafa Efendi hazretlerinün 
mülk-i nıüşterası ve hakk-ı sar'ihi almışdur didükde gıb
he' t-tasdikı '  ş-şer'! m uma i l  ey h es-Seyyid Mustafa Efendi 
anifen şira-i şer 'i  ile malik aldığım ma-i lezlz-i ınczklirun 
şürfıt-ı mer · iyyesine tatbik i le arsa-i mezklıra cari aldığını 
müş' ir istihkamını havi bir kıt 'a hüccet-i şer· iyye i 'ta 
alınmak matlfıbıındur didükde ma-i Iezlz-i mczkOr el-yevın 
arsa-i nıezklıra cari aldığını rah-ı abi-i mezbQrlindan her 
biri ala tarikı ' ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen l i ·  [ 1]-ına
kal ihim işbu vesika ketb ü inıla ve li ecl i ' s-sened yedine 
i · ra o lındı . 

Ff l l  Reccbi ' l-ferd sene 1 233 [ 1 7 Mayıs 1 8 1 8 ] 

Ş uhlıdü ' l-hal : 
Sabıkün 

3 75/3612 Va/ide Sultan kethudası Mehmed Efendi 'den 
intikal eden ve Sadrazam kethudası Alımed Edib Efen
di 'ye ilısan olunan bir masura suyun, sonradan Rama
zan Ağa 'mn tasarrı�fima geçtiğine dair. 

[Kenarnotu] Kethuda ( . . .  ) Ahmed Edlb Efendi 

[Şerh] İşbu derün-ı hüccetde nıuharrcr ma-i Iczlz ei- Hacc 
Ramazan Ağa'ya ba hüccet bey' olundığı işbu mahalle 
şerh virildi . 

Fl 29 L sene 1 236 [30 Temmuz 1 8 2 1 ]  

Daru ' 1 -hilafeti ' 1 -al iyyc Kostantiniyyetü ' 1-mahmiyye ve 
mahall- i  saireye ccrcyan iden bi ' l-cümlc su lanın hakkında 
ha hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrün-ı şahane virilen n izam 
mQcebince rical-i devlet-i aliyyeden Hasan Muhsin(?) 
Efendi'nün ta'ınir eylediği hacalardan olup zikri ati ma-i 

l 93 
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lezfzün nü\l iki hala Devlet-i aliyye-i cbediyyü ' l -kararda 
kethuda-yı vali-şan bülend-unvan hazret-i sadr-ı a·zam ve 
bedr-i etham hasenet i ' l-eyyam nübu · u ' l -hass vc' l -aınm 
lemşiyyet-ferma-yı mehamm-enanı-ı bay [u J fakir salıi
hu ' r-re' y ve' t-tedbfr zevi ' l-kadrı · r-ref ve' l -mecdi' l -men
ha'  devletlü  i nayet lü  es-Seyyid Alımed Edlb Efen(ti 
hazretlerinün taraf-ı bah i rü ' ş-şeretlerinden zikri atl hu
sus- ı  meymenet-mahsuslarını takrire vekaletleri şeretiyle 
ınü ıtelıir olan  Kethuda-yı rah-ı abi ci -H acc Melııned Arif 
Ağa ibn-i İ brahim mecl is- i şer' -i şerif- i enverde H assa su 
nazı rı Mehmed Emin Ağa vcs:iir evkaJ-ı selatin- i nüz ıyye 
serbölükleri hazı r  oldukları halde b i " l-vekaJe ıakrfr-i kelaın 
ve bast- ı  ani ' I -meram idüp müvekki lüın müşarun i ley·h 
efendi hazretlerinün işbu yedinde olup b in ik i  yüz on beş 
senesi tarihiyle müverraha b i r  k ı t 'a hüccet-i şer· iyyede 
tatsil ü beyan olundığı üzre Havass-ı retı ·a kazas ına tabi ' 
Kadi Ya ' küb l ı  karyesi s ımı rı ncia s ı rt üzeri nde kain dokuz 
aded bacalardan hası l iki masura ve ik i  çuvald ız ma- i 
lezizi asrında GaZı Hasan Paşa suyı yol ına ve an(ian 
cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum ve ınağfıret-n i şan 

Sultan Süleyman Han hazretleri nün Ma ·zul kemeri l ağ
mına izn-i mütevel l iyle i lhak al ınan ma-i lezfz-i mczkurun  
baki ik i  masura ma- i lezfzdcn müı-i·ez b i r  masura ma-i 
lezlz kanavatma tebe · iyyet le teınlik ve temel lük ol unarak 
tedavül-i eyadf ile bundan akdem irt i lıaJ- i  dar-ı beka iden 
Val ide Su ltan kethudası es-Seyyid Mchmed Erendi ınerlıO
ınun malımiyye-i mezbOrede Dayc H a t O n  malıallesinde 
vak ı '  Eski mengene kurbıncia kain menzil- i  kebfre cari 
olup müvekki lüm müşanın i leyh hazretlerine taraf-ı salta
nat-ı al iyyeden ihsan- ı hü ınayfın buyurı lan b i r  masura 
ma-i lez'iz şürlıt-ı mer · iyy·esi ne tatbik iderek b i r  k ı t "a 
istihkam h üceeti müvekki lüm müşarun i levh efendi 
hazretlerinün nıat l lıblarıdur diyü b i . l -vekftle ibraz eylediği 
tıüccet-i mezklıreye nazar olındukda vekil-i mczbOrun tak
rlri vak ı · a  mutabık ve netsü ' l -emre ımıv:lfık ald ığından 
nıa'ada bazırün olan Nazır-ı muma i leyh Mehmed Emin 
Ağa ilc sair hademc-i ratı-ı abilerden her b i ri ma-i l czlz-i 
mezblırı el-yevın derOn-ı menzil-i ınczbOra cari ve ınevcOci 
aldığın ı ala tarlkı "ş-şehade haber v irıneleriy le h ıfzen 
l i ' l- ınakal ih im işbu veslka ketb ü imla al ın dı .  

Ff 2 1  Recebi ' l -terd sene 1 233  1 27 May ı s 1 8 1 8  J 

ş uhlıdü · ı -tıa l :  
Mehmed Emin Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
EI-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Mustafa Efendi Katib-i ratı-ı ab 
Serbes es-Seyyid  Hüseyin Ağa Katib-i dlh-ı ab 
Sali h  Ağa Serbölük-i Ebu ' l - l'eth Sul tan Mchmcd 
Melııncd Halile Hadeıne-i rah-ı ab 



İSTANBU L  S U  KÜLLİY ATI 

Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Meluned Halife Çavllş-ı rah-ı ab 
ve gayruhum 

3 7513711 Va/ide Sultan kethudası Me/ımed Efendi 'den 
intikal eden ve Sadrazam kethudası Alımed Edib Efen
di 'ye ilısan olunan bir masura suyun, sonradan Rama
zan Ağa 'mn tasarrı�fima geçtiğine dair. 

[ Kenarnotu] Es-Seyyid Ahmed Edlb Efendi 'nü n  

I Serhl işbu derün-ı hüccetde muharrer ma-i lezi'z ei-Hacc 
Ramazan Ağa':y·a ba hüccet bey· olundığı işbu mahalle 
şerh ol ındı . 

H 29 L sene ı 236 130 Temmuz 1 82 1 ]  

Dar u '1-hilafeti ' 1 -al iyye Kostant i niyyetü ' 1-mahıniyye ve 
malüll - i  saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun hakkında 
ha hatt-ı hümayün-ı şevket-makrGn-ı şahane viri len nizam 
ınGcehince rical-i devlet-i a l iyyeden Hüseyin Tahsin Efen
di 'nün ta•yin eylediğ i hacalardan olup zikri ati ma- i  le
zlzün maliki hala Devlet-i aliyye-i cbediyyü ' l -kararda 
kethuda-yı vali-şan bü lend-unvan hazret-i sadr-ı a'zam ve 
bedr-i etham hasenetü ' l-eyyam nübı1 ' u ' l -hass ve' l -aınm 
teınşiyyet-ferma-yı mehamm-ı enim bay u fakir sahi 
hu ' r-re' y ve' t-tedblr zevi ' l-kadrı · r-ref' ve' l -mecdi ' l -men
ha · devletlü i nayetlü es-Seyyid Ahmed Edlh Efendi hazı·eı
lerinün taraf-ı bahirü . ş-şeretlerinden zikri ati husüs-ı mey
meııet-mahsüslarını takrlre veka letleri şerefiyle müftehi r  
olan Kethuda-yı ralı-ı abi el-Hacc Melmıed Arif Ağa ibn-i 
İbrahim mecl is-i şer ' i  şerif-i enverde Hassa su nazırı ve
sair evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri hazır oldukları 
hill de hi' 1-vekale takrlr-i kelam ve bast-ı ani · ı-meram id üp 
müvekki lüm müşfmın i leyh efendi hazretlerinün işbu ye� 
dinde olup bin iki yüz dokuz senesi tarihiyle müverrah hir 
kıt 'a hüccet-i şer' iy·yede tafsll ü beyan ol ındığı üzre Şey
hülislam-ı esbak merhüm es-Seyyid Feyzullah Efendi mcr
hüımın yüz on dört senes i tarihiyle müverrah keşf hücceti 
mantlıkınca Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Kadl Ya'küb l ı  
nam karyc sınurında Kemerdere nam ımıhallde hafi·-ı abar 
ve tahte' l -arz !ağın i le cem' u tahsil itdürdiği suyını ol 
tarihde ha 'de' l-vezn ta mm ve kamil on dört masura ma-i 
lezi'zi malıall-i mezbürcde MaktCıl Hasan Paşa suyı yol ımı 
ve andan merhum ve mağfunın leh Sultan Sü leyman Han 
hazretleri nün Ma·zül kemeri suyı yol ına izn-i mütevel l iyle 
i lhak olman ma- i  lezlz-i mezklırdan müfrez 11 1Sf masura 
ma-i lezlzün temlfk ve temellük olunarak tcdavül - i  eyadl 
i le bundan akdem irtihali dar-ı beka iden Viiiide Sultan 

i l)) 

375137/la 



1 96 

375137/lb 

375/3712a 

İSTANT-HJL ŞER' İYYE SiCİLLERİIMA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

kethudası es-Seyyid Mehmed Efendi ınerhı1mun nıahıni y
ye-i nıezburcde Daye Hatı1n mahallesinele vak ı - Eski men
gene kurbında kain nıenzil-i kebfrc cad olup müvekkilüm 
nıüşarun i leyh hazretlerine taraf-ı saltanat-ı al iyyeden ih
san-ı hümaytın buyurılan ı11Sf masura ma-i lez'iz şürlıt-ı 
ıner ' iyyesine tatbik ile ist ihkam hücceti ınüvekkilüm mü
şarun i leyh hazretlerinün matlüblarıdur di yü bi · ı-vekale 
ibraz eylediği hüccet-i mczklıreye nazar ol ındukda vekil-i 
mezbunın takrlri vakı · a  mutabık ve nefsü ' 1 -emre ınuvafık 
aldığından ına·ada hazınin olan müma i leyh Nazır Meh
med Emin Ağa i le s�iir hademe-i rah-ı abilerden her bir i  
ma-i lezfz el-yevm mcnzil-i merküına cari ve mevcut1 al
dığını ala tarlkı ' ş-şehade haber v i rıneleriyle hıfzen l i ' l- ına
kalihi ın işbu veslka ketb ü imla ol ındı _ 

Ff 2 1  Recebi ' l-ferd sene 1 233 [27 M ayıs I H 1 8 ) 

Şuhlıdü · ı-hal : 
Bostanf serbes es-Seyyid Hüseyin Ağa Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Mustafa Efendi Katib-i ratı-ı abf 
EI-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı abi 
Mehmed Emin Ağa Nazır-ı rah-ı abi 
Meluned Halife Çavüş-ı rah-ı abf 
Es-Seyyid Isa Serbölük- i  Ayasofya 
Ahmed Ağa Serbölük-i Nur-ı Osınaniyye 
ve gayruhum 

37513 7/2 Unkapanı tüccarlarmdan İsmail Ağa 'mn ta
sarrıdunda olan (Fatih) vak.fina ait hir masura suyun, 
sonradan Yeniçeri ocağı başyazıcısı Mehmed Emin 
J�f"endi 'nin üzerine geçtiğine dair. 

[ Kenarnotu] Tüccar el-Hacc İ sına·ıı 

[Derkenar] Bundan evvelk i  hüccet dahi zahriyye oluuna
yup bu kayda dahi zahriyye a l ınmadığından el -haletü 
hazitıi katib-i evvel mezbQr hücceti zatıriyye idüp bu 
mahalle dahi kayd olındı _ 

Ff 25 M sene 1 239 [ 1  Ekim 1 823]  

[Şerh) Derun-ı suret-i alfdc ınezkOr b ir  ıııasura ma-i lezfze 
Yeniçeriyan ocağınun başyazıcısı Mehıned Emin Efen
di 'nün ferağ-ı kat ' iyle b i ' l- icareteyn havza-i tasarrufına 
dahil aldığını ınüş ' i r  hüccet i · ta ve bir süret-i aif kül l iycn 
tehl ve battala k ı lındığı i şbu mahalle şerh vir i ldi _  

Ff 25 M sene 1 239 [1 Ekim 1 823]  

Daru ' l -hiHHeti ' 1-al iyyc Kost antiniyyetü ' 1 -mahıniyye ve 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

mahall-i s�iireye cereyan iden bi ' l-cümle  sulanın hakkında 
bu def'a ba hatt-ı hümayiin-ı şevket-makrun-ı şahane 
virilen nizam . mucebince Hassa su nazırı Mehmed Emin 
Ağa tarafmdan vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi 
el-Wkc Mehmed Arif Ağa i le  Ebu' l-t"eth Sultan Mehmed 
H an vakf-ı şerifı vekil harcı Mustafa Ağa ve serbölüği 
Salih Ağa ve Eyyiibl es-Seyyid Melm1ed Halife hazır ol
dukları halde zikri ati ma-i lezlzün ınutasarrıfı Kapan-ı 
dakik tücdirlanndan ei-Hacc İsına'il Ağa bin İbrahim 
tarafından ber veeh-i ati takrlre vekı1-i mürseli es-Seyyid 
Aluned Nüreddln bin İbrahim meclis-i şer' -i hatır-i lazı
mü ' t-tevkirde takrfr-i kelam idüp salifü'z-zikı· ceımet-me
kan tirdevs-aşiyan merhum ve ınağffırun leh Ebu' l-feth 
Sultan Mehıned Han-ı Gazi' tabe serahu hazretlerinün İs
tanbul'da vakı ' cami ' -i şeriflerine cereyan iden ma-i lezi'z 
şadırvan suyı ta'bir alınur ma-i leZızden olup bir kıt'a  
ınütevelli' temessüki natık aldığı üzre ınüvekki lüın ınezbur 
el-Hacc İsma'il Ağa'nun hamiş-i temessükde mastur bir 
masura ma-i lezi'z ba re' y-i mütevelli' havza-i tasarrufına 
dahil olınağla ma-i lezi'z-i ınezkur zikr alınan şadırvandan 
itdz bir le mahıniyye-i mezburede Mi ' mar S inan mahalle
sinde Bakkalzade odalarında vakı ' müvekkilüın mezbur 
el-Hacc İ sına 'll Ağa'nun menziline cari aldığınun istihka
mını havl bir kıt 'a hüccet-i şer' iyye ınatlubımdur diyü 
vakf-ı müşanın i leyhün ıni.itevelllsi es-Seyyid Ahıned 
Efendi'nün iınzasıyla ınüınza vü hatınİyle ınahtuın b i ' l-ve
kale ibraz eylediği bir kıt 'a  mütevelll temessükine nazar 
olundukda vekı1-i ınezburun takriri vakı 'a mutabık ve 
nefsü ' l-emre ınuvafık bulundığından ma'ada bir nıasura 
ma-i lezfz-i mezkı1r salifü'z-zikr vakf-ı müşanın ileyhün 
şadırvanı suyından el-yevm menzil-i ınezkura cari aldığını 
rah-ı abi-i mezburundan her biri ala tankı 'ş-şehade haber 
vinneleriyle hıfzen l i ' l-makalihiın işbu vesika ketb ü iınla 
ve li ecli '  s-sened i 'ta o lındı. 

Fl 23  Recebi ' l-ferd sene 1 233  [29 Mayıs 1 8 1 8 ] 

Şuhudü ' i-hal : 
Sabıkün 

3 7513713 Süleyman Efendi 'den intikal eden yarım ma
sura suyun, oğlu ve lıammının tasarrufunda olduğunu 
beyan eden bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Süleyman Efendi vereselerinün 

[Şerh) Derun-ı hüccetde ımıharrer nısf masura ma-i lezi'z 

1 97 
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iSTANBUL ŞEH .- i YYE SiCiLLERi/MA-i I ,EZiZ DEFTERLERi 

Seferl i kethudal ığı ndan ıııuhrec es-Seyyid Mchmet1 Emin 

Ağa'ya bi hüccet bey· al ındığı şerh viri ldi .  
Fi 5 Z sene 1 246 [ 1 7  Mayıs 1 �3 1 J  

[Derkenar] (si l ik) ma-i lezlz (s i l ik) hamınamı Haramey
nifş-şerifeyn (s i l ik )  vürlıdu oldığına binilen mü lkivvct üz
re ccrcyanı içün defter- i vakf-ı müşanııı i leyhc ycvmi bir 
akı,;c ( s il ik) ta  'yin idüp ıenıessüke tali h (sil ik) üzre. 

Daru ' s-s altanat i ' 1 -al iyye Kostanti niyyeı ü '  1-mahmiyye ve 
malıilli- i  sa ireye cereyan  iden hi ' l-cümle su lanın hakkında 
ha tıat t- ı  hüıııiylın-ı şevket-makrOn-ı şahane virilen nizam 
ınuccbi ncc Hassa su nazı rı Mehmed Emin Ağa tarafından 
vekil -i  nıüscccel i Kethuda-y ı ralı-ı abi ci-H acc Metımcd 
Arif Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid lsa ve Çfıvlış-ı 
riih-ı abi Mehıncd Halife vcsair  bademc-i ralı-ı abiler hazır 
oldukları halde zikri ati ma-i lezlzü n maliki iken bundan 
akdeın irt ihal-i dar-ı bcka iden Mcktı1hl-i sadr-ı all lnı le
fill::ı.rından Süleyman Efendi ibn-i Abdu llah'un verilset i 
zevce- i ınenkOlıa-i nıetrukcs i Avişe bint-i Ahmed nfı ın 
hatun i lc su lbl oğu lları Mehmed Arif Etendi'ye münhas ıra 
ve mcs ' ele-i mirasları bi lıükm i · l-fera iz sekiz selımden 

ol up silıam-ı ınczblırcdcn b i r  sdımi zevcesi mlım�ı i leylı:i 
Ayişe Hitlın 'a ve yedi selım i mlıma i leyh Mehmed Arif 
Efendi'ye isaheti ha 'de ' t -tahakkukı · ş-şer"! veresc- i  mO ma 
i lcylıimi tıratlarından ber veeh- i ati husus-ı meyım:
net -ınahsCıslarını takrlre veki l- i  mürselleri olan Mehmcd 
Arif Efendi bin İbrahim meclis-i şer· -i hatir-i lazımü 't-tcv
klrdc bi · 1 -vekale takrlr-i kelam ve hasr-ı ani · 1-merfı ın idüp 
ınüvckki l leri.i ın ınOma ileyhimanun yedieri nde olup hiıı yüL. 
kırk dört senesi tarih iy le müvcrraha bir k ır ·a hüccet-i 
şcr · iyyc mantlıkınca berilt-ı alişanda tatsil ü beyan olun
dığı üz re Havass-ı refi ·a  kazasın a tah i ' Küçükköy kurbın
da Kumlukdere nam ımıha l lde mütevcrra Alımed Çelehi 

bin Ylısuf nam kimesnenün lıafr ve lağm ü kanavat i lc  
talıte' l -arz cem' u tahsil eylcdiği hakk-ı mecradan ma'ada 
iki masura ma-i lezizden müfrez kanavatma tebc · iyyet lc 
ı ı ı sf masu ra ma-i lezlz erhah-ı nı iyah ma 'rlfet leriyle mah

miyye-i ıı ıczhOredc Su l tan Atımed cami '  -i şerif-i kurbında 
ve Kemeraltı mesleğinden ifraz ve ol ıııahalldc Arahacılar 
karlıa.ııcsi karşus ında vakı ·  menzile cari nısf masura ıııa-i 
Iczl;.-i mcrkünı müvckkil lcrüm mOma i lcyhimanun mOris
Ieri ınüt·evcJla-yı ınezblır Sü leyman Efendi'nün i lc . l-vcrat 
yedinde mülk ü hakkı olup ba·dc vcfiltihi tasbilı-i nıcrkünı 
üzre ıııüvekki l lcrünı mlınıa i lcyh inıanun nıcvnlsı nıahnı iy
ye-i nıc;.burcde Ayasorya-i keblr vakfı tarafından bii re· y-i 
ı nütevelll ııaıa ıııeıızi l- i  nıezkura cari oldığınun istilıkamını 
havl bir kıLı hüccet- i şer' iyyc nıüvekki l lcrfını nılınıa 
i leyhinünun mat iCıb larıdur diyü bi " l-vekalc ibraz cy lediğ i 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

hüccet-i mezkureye nazar ol ındukda ımıkırr vekil-i mezbu
nın takriri vakı 'a  mutabık ve nefsü' l -emre muvafık bulun
dığından ma'ada ma-i lezfz-i mezbı1r menzil-i mezbOr de
rGnına el-yevm diri aldığı rah-ı abi-i hazırfmdan her biri 
ala tarikı ' ş-şehade haber v irmeleriyle hıfzen l i ' l-makalihim 
işbu veslka ketb ü imla ve l i  ecl i ' s-sened yed-i talibine i ' ta 
o l ındı . 

Ff 27 B sene 1 23 3  [2 Haziran 1 8 1 8] 

Şuhudü ' l-hfil : 
Sabıkün 

3 7513811 Kırkçeşme suyunun katmalarmdan olan üç 
çuvaLdız suyun, Hasan Ağa ile lıammmm LaLeli civa
rmdaki evLerine bağlı olduğunu beyan eden bir lıüccet 
düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Emfıı-i zecriyye Hasan Ağa 

Dar u ' s-sa1tanati ' 1-a1iyye Kostantiniyyetü ' 1-mahıniyye ve 
mahfill-i sfiireye cereyan iden bi' 1-cüınle sulanın hakkında 
bfi hatt-ı hümayün-ı şevket-makrCin-ı şahane virilen nizam 
mücebince Hassa su nazırı Mehıned Emin Ağa tarafından 
vekfl -i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Mehmed 
Arif Ağa ve Osmaniyye serbölüği Ahmed Ağa ve Çavilş-ı 
ralı-ı abi Mehmed Halife vesair bademe-i rah-ı abiler hazır 
oldukları halde ınahmiyye- i  mezburede Parmakkapu kur
bında merhum H ace Pfrf nam sahibü' 1-hayrun mescid-i 
şeriti vakfı müstağallatından olup zikri ati ma-i 1ezfzün 
kanavatma tebe' iyyetle bi ' 1- icareteyn mutasarrıfı Zecriyye 
emini Hasan Ağa bin İbrahim ile zevcesi Havva Hatun 
ibnet-i Abdu!Uih taraflarından ber veeh-i atf takrfre vekil-i 
mürselleri Allmed Ağa bin Ali meclis-i şer' - i  şerif-i 
envente bi ' l-vekfile takrlr-i kelam ve ta'bfr-i ani ' I-meram 
idüp müvekkillerüm zevcan-ı ınezburanun yedierinde olup 
bin iki yüz yi ği rm i bir senesi Muharremü' 1-haram'ınun 
yiğirmi üçünci güni tarihiyle müverraha bir kıt'a mütevelli 
teınessüki mantükınca Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Kü
çük nam karye kurbında Fotaki bağı den'Inında Otuz bir 
bölük mütevelllsi Mustafa Ağa'nun abar-ı müte'addide 
hafrıyla tahte' l -arz !ağın ü kanavat ile cem' u tahsil itdür
diği suyını ol mevzı ·a  karib Kırkçeşme suyı yol111a bi 
izıti ' l-mütevelll i lhak u idrac ohnup hakk-ı ınceradan aha
ra bey' alınan suyından baki bir masura ve üç çuvaldız 
suyından müfrez üç çuvaldız ma-i leziz hamiş-i temessük 
ınantlıkınca müvekkillerüm zevdin-ı mezbı1ranun bi ' l-ica
reteyn taht-ı tasarrufında olup mahm iyye-i mezbı1rede 
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200 İSTANBUL ŞER'İYYE SlClLLERİ!MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

Laleli kurbında Çakır Ağa mahallesinde kain ma ' 10-
mu' l-hudud Çukurçeşme hademesi ma' rifetiyle menzil i  
derfınına diri oldığınun istihkaınını havi bir kıt 'a hüccet-i 
şer'iyye ınüvekkillerüm zevcan-ı ınezbüranun ınatlübları
dur diyü ibraz eylediği vakf-ı mezbümn kainunakam-ı 
mütevellisi Hafız Meluned Emin Efendi imzasıyla müınza 
vü hatmiyle mahtum bir kıt 'a temessi.ik-i mezkGra nazar 
olındukda vekil-i mezbfır Ahmed Ağa'nun takriri vakı ' a 
mutabık ve nefsü' l-emre muvafık bulundığından ma'ada 
sali1'ü 'z-zikr i.iç çuvaldız ma-i lezfz marrü'z-zikr menzil 
derfınına el-yevm cari ve mevcud oldığını rah-ı abi-i mez
bfırfından her b iri ala tarikı 'ş-şehade haber virmeleriyle 
hıfzen l i ' l-makalihim işbu vesika-i enfka ketb ü imla ve 
yed-i talibe i ' ta olındı .  

Fi 23 Recebi ' I-ferd sene 1 233  [29 Mayıs 1 8 1 8 ] 

Şuhfıdi.i' l-hai : 
Sabıkün 

375138/2 Abdülbaki Efendi'den intikal eden Süleyma
ll�Ve suyumm katmalarındmı olan üç çuvaldız !ı'ttyun, 
varisieri tarafindan Melımed Emin EfemWve satıldığını 
beyan eden bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Menmed Emfn Efendi 

Daru'l-hilafeti ' 1-aliyye Kostantiniyyetü '1-mahmiyye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi ' I-ci.iınle sularun hakkında 
bu def'a ba hatt-ı hi.imayfın-ı şevket-makrOn-ı şahane vi
rilen nizam ınfıcebince Hassa su nazırı Melmıed Emin Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi ei-Hacc 
Meluned Arif Ağa ve Ayasofya serböli.iği es-Seyyid isa 
Ağa ve Ralı-ı abi es-Seyyid İbrahim Halife ves�iir ha
deme-i rah-ı abiler hazır oldukları halde Tophane-i amire 
sikkezenbaşı olup zikri ati ma-i lezfzün malik  ve mutasar
rıfı iken bundan akdem verat iden Abdülbaki Efendi'nün 
veraseti zevce-i menkOha-i metrfıkesi Hibetullah Hanım 
ibnet-i ei-Hacc Aif'ye ve sulbf sagir oğlı Abdüşşekfır'a 
münhasıra oldrğı ba'de't-tahakkukı 'ş-şer'i sagir-i mez
burun tesviye-i uınurına ba hi.iccet-i şer' iyye vasiyy-i man
subesi olup zatı ta' rif-i şer'i ile ımı 'anefe olan mezbfıre 
Hibettı ilah Hanım meclis-i şer' -i hatlrde ha ' is-i haze' l-ki
tab es-Seyyid Mehmed Emin Efendi bin Abdülkadir ta
rafından ber veeh-i ati husüsı tasdika vekil-i mürseli olup 
ınahmiyye-i mezburede Aksaray kurbında Alim Beğ ma
hallesinde Hacı İbrahim Efendi bin Osman mahzarında 
bi ' l-asaıe ve bi' l-vesaye ikrar-ı tamm ve takrir-i kelam 
idüp işbu yedimde olup bin iki yüz yiğinıli dokuz senesi 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Receb-i şerifinün on yedinci güni tarihiyle müverraha bir 
kıt'a hüccet-i şer' iyyede t;ıfsil ü beyan olundığı üzre 
mahalle-i mezburede vakı' bir bab vakf ınenzil deriinma 
cari olup Havass-ı refı'a kazasına tabi '  suyolı karyelerin
den Kemerburgos ve Petnahor karyesi kurbında Valide 
havzı altında dere içinde vakı' abar-ı müteferrika ile cem' 
ve tahte'l-arz lağm ü kanavat ile tahsil oluian ma-i leziz 
merhum ve mağffirun leh Sultan Süleyman Han kemeri 
suyı yolına bi izni' l-mütevelli mülhak olup nısf masura 
ma-i lezlzden bir çuvaldız ma-i lezlz ki cem'an üç 
çuvaldız ma-i lezlzün salifü 'z-zikr nısf masurası bi'l-ica
reteyn ve bir çuvaldız ma-i lezlz yine müteveffa-yı mez
bOrun ile'I-verat malik ve ınutasarrıf olup nısfı sulbi sagi
re oğlı Abdüşşekur'a adiyyen intikal idüp ve bir çuvaldız 
ma-i leziz dahi sekiz selun i 'tibarıyla benüm ile işbu vasisi 
aldığım sagir-i mezbura mevrus olmağla ben bundan ak
dem menzil-i mezbur ile deriinma cari üç çuvaldız ma-i 
lezlz-i mezkurı mesii' -ı şer'iye binaen bi izni' ş-şer'i ve 
ma' rifet-i mütevelll müvekkil-i mO ma ileyh es-Seyyid 
Mehmed Emin Efendi'ye vesayeten ve asaleten bey' u 
ferağ u tefviz eylediğimde ol dahi bir çuvaldız ma-i leziz-i 
mezkfırı iştira ve menzil-i mezkur ile deriinma cari nısf 
masura ma-i lezlz her veeh-i muharrer tefevvüz ve kabOI 
ve bedel-i ferağı defter-i kassanuna idhal olınağla fıma 
ba'd üç çuvaldız ma-i lezlz-i mezkOrda dahi benüm ile 
işbu vasisi aldığım sagir-i mezbur Abdüşşekiir'ün asla ve 
kat'a  alaka ve medhali kalmayup müvekkil-i mOma ileyh 
es-Seyyid Mehmed Emin Etendi'nün veeh-i meşruh üzre 
mülk-i milşterası ve dahil-i havza-i tasarnıfı almışdur 
didükde gıbbe't-tasdikı ' l-mu 'teber vekı1-i mezbiir İbrahim 
Etendi meclis-i şer'de takrir-i kelam idüp aııifen takrlr 
olman üç çuvaldız ma-i leziz şiirilt-ı mer'iyyesine tatbik 
ile müvekkil-i muma ileyh es-Seyyid Mehıned Emin 
Efendi'nün re'y-i mütevelliyle menzil-i mezkOra cari ol
dığınun istihkamını havf bir kıt'a hüccet-i şer'iyye i 'ta 
oluım1ak matlubımdır didükde hazırun olan rah-ı abiler 
dahi veeh-i meşruh üzre aldığını ala tarikı 'ş-şehade haber 
vinneleriyle hıfzen l i '  [1]-makalihim işbu vesika ketb ü 
iınla ve yed-i tatibe i ' ta alındı. 

Fi 9 Ş sene 1 233 [ 1 4  Haziran 1 8 1 8) 

Şuhiidü ' I-hal: 
Sabıkün 

3 7513813 Haremeyn vakjina ait olan yarım masura su
yun, Hadice Hatun 'un Arpa emini mahallesindeki evine 
bağlı olduğunu beyan eden bir hüccet düzenlemliğine 
dair. 
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[Kenarnotu] Hadlee Hatun'un 

Daru ' 1-hilafeti ' 1-aliyye Kostantiniyyetü ' 1 -mahmiyye ve 
mahfill-i saireye cereyan iden h i ' l-cümle sularun hakkında 
ha hatt-ı hümayı1n-ı şevket-makrOn-ı şahane virilen nizam 
mucebince Hassa su nazırı Meluned Emin Ağa tarafından 
vekı1-i ınüsecceli Kethuda-vı rah-ı  abi ei-Hacc Mehmed 
Arif Ağa ve Ayasaf'ya serbÔiüği es-SeY)'İd İsa Ağa vesair 
hademe-i rah- ı  abiler hazır oldukları halde Haremey
ni'ş-şerlfeyn şerrefehallalm tdil a  fi 'd-dareyn evkafı ımı
sakkaffitından olup ınahmiyye-i İstanbul'da Bab-ı asafi 
kurbında Emin-i cevv mahallesinde vakı• Harem ey ni ' ş-şe
rlfeyn evk.:'i.fından ve sadr-ı a·zam-ı esbak All Paşa ve 
Bahü ' s-sa'adeti 'ş-şerlfe ağası Ahmed Ağa vakfıyla mahlüt 
bir bab müfrez menzil derunına diri zikri ati nısf masura 
ma-i lezfzün ha temessük-i ınütevel ll bi ' l-icareteyn mu
tasarrıfesi ba'isetü ' l-veslka Hadlee bint-i Mehmed Emin 
nam hatun tarafından ber veeh-i husfısı takrlre vekil-i 
şer'lieri olan şerafetlü Hasan Beğefendi ibn-i es-Seyyid 
Hüseyin Ağa meclis-i şer' -i hatlrde takrlr-i kelam ve 
ifade-i ınediın idüp ınüvekkileın ınOına ileyhfı Hadlee 
Hattın'un işbu yedinde olup bin iki yüz on iki senesi Ce
ınaziye' l-evvel'inün yedinci güni tarihiyle ınüverraha Ha
remeyni • ş-şerlfeyn sicil iatından muhrec derkenar natı k 
oldığı üzre bir masura ma-i lezizden müfrez nısf masura 
ma-i lezfz tedavül-i eyadl ve lağm i.i kanavatma tebe" iy
yetle müvekkilem muma ileyhfınun mahalle-i mezburede 
vakı ' mutasarrıfe oldığı nıenzili derunına vakfıyyet üzre 
diri aldığınun şünlt-ı mer' iyyesine tatbik ile istihk&mını 
havl bir kıt'a hüccet-i şer' iyye i 'ta olmmak ınatllıbımdur 
diyü tarih-i mezbfır i le ıni.iverraha ibraz eylediği tenıes
sük-i ınezkura nazar olındukda muma i leyh es-Seyyid Ha
san Beğefendi'ni.in takrlr-i vakı 'a  mutabık ve nefsü ' l-eınre 
muvfifık bulundığından ma'ada ralı-ı abi-i mezb0n1ndan 
her biri nısf masura ma-i lezlz-i mezkur el-yevm menzil -i 
mezkfıra cari ve mevcud oldığını ala tarikı ' ş-şehade haber 
vinneleriylc hıfzen l i '  [ 1 ]-makalihim işbu vesika ket b ü 
i ınla ve yed-i tali be i ' ta o l ındı . 

Fl 1 5  Ş sene 1 23 3  [20 Haziran 1 g 1 g] 

Şuhlıdü ' l-hal : 
Melm1ed Emin Ağa Nazır rah-ı  ab 
El-Hacc Meluned Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid isa Serbölük-i Ayasofya 

3 75139/1 Ayastdiıa suyunun katmalarmdan olan yarım 

masııra suyun, Ne,fise Hatwı 'wı Aksaray 'da Mıırad Pa
şa camii karşısındaki lwnağına bağlı olduğunu beyan 



iSTANBUL SU KÜLLİYATI 

eden bir hüccet düzen/endiğine dair 

[Kenarnotu] Şerife Netise Hatun 

Daru ' l-hiHifeti ' l-al iyye Kostantiniyyetü ' l -nıahmiyye · ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi' l -cümle su lanın hakkında 
ba hatt-ı hümayi'ın-ı şevket-makrOn-ı şahane v ir i len n izam 
ımicebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafı ndan 
vekfl-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-H�kc Mehmcd 
Arif Ağa ve Ayasofya serbÖlüği es-Scyyid lsa ve Çavuş-ı 
ralı-ı abi Melmıed Halife vesair hademe-i ralı-ı abiler 
hazırtın oldukları halde zikri ati n ı sf masura ma-i lezfzün 
mutasarrıfesi umdetü ' 1-muhadderat Şe ri te Netise bint-i 
es-Seyyid Mehmed Ağa nam hatlin tarafından ber veeh-i 
atı meymenet-mahsi'ıslarını tasdika vekil- i şer' isi olan 
ei-Hacc Mehmed Arif Ağa bin İbrahim meclis- i şer· - i  lıa
tlrde takrfr-i kelam ve i fade-i meram idüp müvekkilem 
mlıma i leyha Şerife Netise Hanım işbu sene-i mübareke 
Cemaziye' l -ahirc'nün yiğirmi sekizinci güni tarihiyle nıü
verrah bir kıt'a mütevelli temessüki mantuk ı nca malımİy
ye-i mezbOrede cami ' -i şerif-i Ayasorya-i kcbi'r ev katindan 
olan Ceneviz lağmına ilhak olan ma-i lczlzden olup 
Aksaray kurbında Murad Paşa cami '-i şerlti mukabcle
sinde Koca Sekbanbaşı hanesi dimeğle ma' lüm menzi l  
derünına cari Yi'ısuf Paşa ınektebi köşesinde vakı '  Çifte
maslak tarikinde ınüceddeden vaz' ol ınan meslekden ifraz 
olman nısf masura ma-i lezlz senevi üç yüz altmış akçe 
hakk-ı mecra ta·yin olunarak şünlt-ı mer· iyyesi derciyle 
vakf-ı ınüşanın i leyhün mütevellisi es-Scyyid Alımed 
Etendi tarafından aldığı temessük müceb incc ımıtasarn f 
oldığı menzil-i mezklıra cari aldığınun şünlt-ı mer' iyyesine 
tatbik ile istihkamını havi bir kıt'a hüccct-i şcr' iyye 
müvekkilem mi'ıma i leyhanun matlübıdur diyü tarih-i mez
bôr ile müverrah ve mütevellf-i mOma i leylıün  hatt ü 
hatmini haviye bi ' l -vekale ibraz eylcdiği temcssük- i mez
klıra nazar olındukda vekil-i mezblırun takrlri vakı 'a 
mutabık ve netsü ' 1 -emre muvafık bulundığ ından ma 'ada 
sal ifü'z-zikr nısf masura ma-i l cziz vakf-ı müşarun i lcy
hün Ceneviz lağmından mahm iyye-i nıczbureyc cari' olup  
ınarrü 'z-zikr Ç ifteınaslak tarikinde müceddcden vaz' 
[o l ınan] meslekden ifraz biri e menzil-i mczküra cari ve 
mevclıd aldığını rah-ı abi-i mezb(irundan her biri a la 
taıikı ' ş-şehade haber vi rıneleriyle hı  fzen 1 i · ı-makal i hi m 
işbu vcsika ketb ü imla ve l i  ecl i 's-sened yed-i taJ ibe i ' ta 
olındı . 

Fl 1 9  Ş Sene 1 23 3  [24 Haziran l S  I S ] 

Şuhlıdü ' I-hal : 
Sabıkün 
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375/39/2 Ayasofya suyunun hakk-ı mecrasmdan olan 
yarım masura suyun, yeniçeri/erin yirmi sekizinci bölü
ğün orta mütevellisi İbrahim Ağa tarafindan satın alı
narak, mezkur ortanın içindeki çeşme ile kışla kapısı 
dışmda yaptırılan taş çeşmeye tayin edildiğini beyan e
den bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Yiğirmi sekizinci bölüğün 

Daru ' 1 -hilateti ' 1-aliyye Kostantiniyyetü '1-mahmiyye ve 
mahall-i saireye cereyan iden b i 'l -cüınle sulanın hakkında 
ha hatt-ı hümayıln-ı şevket-makrün-ı şahane virilen ıli zam 
mılcebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından 
vekı1-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Mehmed 
Arif Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa Ağa ve Os
maniyye serbölüği Ahmed Ağa ve Yenicami '  ustası İ s
ma'll Ağa ve İbrahim Usta ve Meluned Münih ustalar ha
zır oldukları halde Dergah-ı ali dame mahfüfen b i 'l-me'all 
yeniçeri ortalarından yiğirıni sekizinci bölüğün ıniyane 
ınütevellisi ( . . .  ) İb rahim Ağa b in Abdul lah tarafından ve
kaleti Başkuzıcı Aluskalı Meluned Odabaşı vesair zeyl-i 
veslkada muharrerü ' l -esaml nuyane-i ınerküıne zabitanı 
ihbarlarıyla zahi r  olan ıniyane-i ınerküıne yazıcısı Meh
med Mes 'üd Efendi bin el-Hacc İb rahim meclis-i şer'- i  
hatlrde bi ' l-velcile takrlr-i kelam ve ta'blr-i ani ' I-meram 
idüp mütevellf-i ınılma i leyh İb rahim Ağa ınütevellisi 
o ldığı saliili 'z-zikr yiğinni sekizinci bölük kışiası deri'ının
da ma-i leziz çeşınesine ve kışla kap u sı haricinde vakı ' 
b ina olman yekpare taş su çeşmesine yedinde olan galle-i 
vakfdan mülkiyet üzre bi ' t-tevliye nısf masura ma-i lezfz 
iştira ve zikr olman çeşınelere ta'yln ve icra eylediği ma-i 
lezlz canu '- i  şerif-i  Ayasofya-i kebfr evkafından Ceneviz 
lağmıyla Astane-i aliyyeye dahil oldukda hakk-ı ınecrasın
dan ma'ada nısf masura ma-i leziz Onüçkapusı  dimeğle 
ına' lılm mahallde horasancı ittisali nde olan meslekden if
raz ve kurşun borı ferşiyle zikri mürfır iden yiğinni seki
zinci bölüğün kışiasında olan çeşınelere vakfıyyet üzre 
cari oldığınun istihkaınını havi b i r  kıt'a hüccet-i şer ' iyye 
ınüvekkilüm ınılma ileyhün ınatlubıdu r  diyü nazır-ı ınılma 
ileyhün hatt ü hatmini havi mühri mutabık kethuda-yı ha
zırfına lıitaben i rade eylediği tezkeresine nazar olındukda 
vekı1-i mezbfınm takriri vakı 'a mutabık ve nefsü' l-emre 
muvafık bulundığından ma'ada hazırtın olan rah-ı abiler 
dahi nısf masura ma-i lezfz el-yevm kurşun borı ferşiyle 
nuyane-i merküıne cari oldığını ihbar itmeleriyle hıfzen 
l i ' [l]-ınakalihiın işbu vesika ketb ü iınla ve l i  ecli 's-sened 
kışla-i merküm mütevellisi yedine i 'ta olındı . 

Fi 25 Ş sene 1 233  [30 Haziran 1 8 1 8] 
Şuhfıdü' I-hal: 
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Mehmed Emin Ağa Nazır-ı rab-ı ab 
E l-Hacc Meluned Arif Ağa Kethuda-yı rab-ı ab 
Es-Seyyid Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid isa Serbölük-i Ayasofya 
Aluned Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 
Yenicami ' Ustası İsma 'll Ağa 
İbrallım Usta Hademe-i riih-ı ab 
Mehmed Münib Usta Hademe-i rah-ı ab 
Mehmed Halife Çavfış-ı rab-ı ab 
Ahıskalı Mehmed Odabaşı 
Nazır Lüleci Odabaşı 
Es-Seyyid Ali Odabaşı 
Nakkaş Memiş Odabaşı 
Diğer M ustaffi Odabaşı 
Sabık İsma'il Usta 
Sabıka Hüseyin Usta 
Hala vakf Aşçı Hüseyin Usta 
ve gayruhum 

3 7513913 Süleymaniye suyunun katmalarmdan olan ve 
Balkapanı civarındaki Kadı lımıma bağlı bulunan Ka
sabhaşı Melımed Ağa vakjina ait iki masura suyun ya
rım masura ve bir buçuk lıilallik kısmının, mutasarr�fı 
Melımed Ağa tarafindan Abdurrahman Efendi :ve satıl
dığını beyan eden bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Menzil halilesi Abdurrahman Efendi 
Kadi hanına cari' 

Daru ' 1-hiliifeti ' 1-aliyye Kostantiııiyyetü ' 1-malmıiyye ve 
mahall-i siiireye cereyan iden bi ' l-cümle sulanın hakkında 
bii hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrı1n-ı şahane virilen nizam 
mfıcebince Hassa su nazırı Meluned Emin Ağa tarafından 
vekı1-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Mehmed 
Arif Ağa i ltimasıyla kıbel-i şer'den mürsel Katib es-Sey
yid Yahya Efendi i le Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa 
Ağa ve Çavfış-ı rah-ı abi Meluned Halife vesair bademe-i 
rah-ı abiler i le zikri ati ma-i lezi'zün menba' mahalli olup 
zeyl-i arz-ı halde nazır-ı mfıma ileyhün mühri mutabık 
defter-i abctan derkenar niltık oldığı üzre sabıka Kas
sabbaşı Meluned Ağa bin Yfısuf Ağa Havass-ı refi'a ka
zasına Ulbi '  Çiftehavz'un Burgos karyesi tarafından 
Kulübe(?) deresi nam mevzı 'da kendi malıyla hasıl eyle
diği iki buçuk masura suyını merhfım Rüstem Paşa suyı 
yolına andan merhfım ve mağffının leh Sultan Süleyman 
Han-ı Gazi hazretlerinün suyı yolına ba'de'I-ilhak nısf 
masura hakk-ı mecradan baki iki masura suyını Tah
ta' I-kal 'a nam malıal l  de Balkapanı kurb ında Kadi ham 
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derfınına cari olan iki masura ma-i lezlz mahall-i nüblı'ında 
mevcfıd ve c.:'lri oldığı ralı-ı abi-i ınezhun1nun bi ' l -mu ' ayene 
keşf ve ihbarlarıyla zahir ü mütehakkık oldukdan sonra 
Dergah-ı all dame mahfUfen b i ' l -me'aii  Cebehane-i amire 
çorbacılarından olup han-ı mezklının mutasarrıfı derfınına 
cari iki masura ma-i lezizün maliki o ldığı bi · ı -ihbar zahir 
olan ei-Hacc Mehmed Ağa bin fbrahlm mecl is-i şer· -i 
hatirde işbu ba' isü ' l-kitab Menzil halilesi ei-Hacc Ahdur
rahman Efendi bin ei-Hacc İbrahim tarafından husfıs-ı 
ati ' z-zikr tasdlka ve kahOie vekil-i şer· isi olan Hüseyin 
Efendi bin Abdul lah ınahzarında ikrar-ı tanım ve takrlr-i 
kelam idüp sal ifü ' z-zikr Balkapanı kurbında vakı · Kadi 
hanı senevi dört yüz seksen akçe idre-i müeccele ile 
h i ' l -icarcteyn taht-ı tasarnıfımda derfınına cari iki masura 
ma-i lezlz müstakı l len ycdimde mülk ve hakkını olmağla 
her veeh-i ımıharrer ımıtasarrıf aldığım han-ı mahdfıd-ı 
mczkfının yüz altmış akçe idire-i müeccele-i kadimesine 
isabet iden hisse-i şiyi 'as ını  ba re·y-i ınütevell l  mü vekkil-i 
mOma ileyh ei-Hacc Abdurrahman Efendi'ye bundan ak
dem bedel-i ma ' lO  m mu kabelesinde terağ-ı ımı ·teber-i 
kat ' iyle ferağ u tefvlz eylediğimde ol dahi tetevvüz ve 
kabul itmişidi el-haletü hazihi derfınına cari iki masura 
ma-i lezlzden rah-ı abi-i ınezhOrOnun idire-i mezkOresine 
nisbetle ihbar eylcdiklcri nısf masura ve b ir buçuk hilal 
ma-i tezizi kanavatından mikdar-ı mu ·ayyen hissesine 
tebe' iyyetle müvekkil-i mOma ileyh ei-Wicc Abdurrahman 
Efendi'ye beyniınizde nıa ' IO ın semen-i medl'O ' ve makbOza 
hey' u teınllk eylediğimde ol dahi ber veeh-i ınuharrer 
iştira vü temellük ve kabül idüp fımi ba'd ma-i lezlz-i 
mezkOr veeh-i meşrfıh üzre mikdar-ı mezkfırında dahi 
henüın asla ve kat ' a  aJaka ve medhaiHnı]  kalmayup ınü
vekkil- i  mO ma ileyh ei-Hacc Abdurrahman Efendi'nün 
mülk-i müşterası ve hakk-ı sı rti almışdur didükde gıb
be' t-tasdlkı ' l-mu ' teber vekll-i mezbfır Hüseyin Ağa Efendi 
meclis-i şer'de takrlr-i kelaın idüp müvekkil- i  ınu ına ileyil 
ei-Hicc Abdurrahman Efendi anifen ş ira-i şer'i ile malik 
oldığı ma-i lez1zün mikdan beyanıyla mutasarrıf oldığı 
han-ı mezkfır derfınına şürfıt-ı mer' iyyesine tatbik ile 
el-yevm cari ve mevcüd aldığınun istihkamını havl bir 
kıt 'a  hüccet i 'ta olmmak matlübıdur didükde hal vekil-i 
mezhOrun takr1r-i meşru hı üzre salifif z-zikr iki masura 
ma-i lez1zden baki olup müvekkil-i mOma i leyhün hi ' l-ica
reteyn mutasarrıf aldığı h issesine tebe' iyyetle el-yevm cari 
ve mevcfıd oldığinı ralı-ı abi-i mezbOrOndan her biri ala 
tankı · ş-şdıade haber virmeleriyle hıfzen l i · ll 1 -nıakalihim 
işbu veslka ketb ü imla ve l i  ecli · s-sened mü vekkil-i mOma 
i leyh Abdurrahman Etendi yedim; i ·ta o l ındı . 

Fl 1 8  Ş sene 1 233  [23 Haziran 1 8 1 8 1  
Şuhfıdü · ı-haı : 
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Sabıkün 

37514011 Mezkur Kadı lımıma bağlı iki masura suyun, 
bir masura bir çuvaldız ve yarım lıilallik kısmımn da, 
Melımed Ağa tarafindan Teberdar Alımed Ağa :va sattl
dığma dair. 

[Kenarnotu] Teberdar Aluned Ağa 
Kadi hanına cari 

Daru ' 1 -hilafeti ' 1 -aliyye Kostant iniyyetü ' 1-mahıniyye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cüınle sulanın hakkında 
bu defa M hatt-ı hümayOn-ı şevket-makrOn-ı şahane vi
ri len nizaın ını1cebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i ınüsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc 
Mehmed Arif Ağa i lt imasıyla kıbel-i şer'den mürsel Katib 
es-Seyyid Yahya Efendi ile Ayasofya serbölüği es-Seyyid 
lsa Ağa ve Çavuş-ı rah-ı abi Mehmed Halife vesair ha
deme-i rah-ı abiler i le zikri ati ma-i lezfzün ınenba '  
mahalli olup zeyl-i arz-ı halde nazır-ı muma i leyhün mühri 
mutabık defter-i abclan muhrec derkenar natık oldığı üzre 
sabika Kassabbaşı ei-Hacc Mehmed Ağa bin Yusuf Ha
vass-ı refi·a kazasına tabi ' Çiftehavz'un Burgos karyesi 
tarafında Kulübe(") deresi nam mevzı 'da kendi malıyla 
hası l  e�.dediği iki buçuk masura suyını merhum Rüstem 
Paşa suyı yolına andan merhum ve mağffının lelı Sultan 
Süleyman Han-ı Gazi tabe seralıu hazretlerinün suyı yo
l ına ba'de' l-i lhak nısf masura hakk-ı mecradan bakT iki 
masura suyını Tahta· l-kal ' a  nam mahallde Balkapanı kur
bında Kadi hanı derun ına cari olan iki masura ma-i lezlz 
mahall-i nübü ' ında mevcud ve can oldığı rah-ı abi-i mez
bOrOnun b i ' I-mu ·ayene keşf ve ihbarlarıyla zahi r  oldukdan 
sonra Dergah-ı ali dame mahffıfen b i ' l -me ' atl Cebehane-i 
amire çorbacılarından olup hane-i ınahdud-ı mezkurun 
mutasarrıfı derfınına can iki masura ma-i Jezfzün ınaliki 
oldığı bi ' l -ihbar zahü· olan el-Hacc Mehmed Ağa bin İbra

him mecl is-i şer'- i  hatirde Elmas Ağa çıriğı işbu ba' i 
sü' l-kitab Teberdar el-Hacc Ahmed Ağa bin Ahmed ta
ratlndan husus-ı ati · ı -beyanda tasdik ve kabule vekil-i 
şer · is i  olan Hüseyin Efendi bin Abdul lah mahzarında ikrar 
ve takrlr-i kelam idüp satifü ' z-zikr Balkapanı kurbında 
vakı · Kadi hanı senevi dört yüz seksen akçe idre-i müec
cele ile b i ' l -icareteyn taht-ı tasarrufında derfınına can iki 
masura ma-i leziz müstakı l len yedimde mülk ve hakkım 
olmağla ben ber veeh-i mulıarrer mutasarrıf oldığım ham> i 
mahdOd-ı mezkunın üç yüz yiğ irmi  akçe idire-i nıüeccele-i 
kadimesine isabet iden hisse-i şayi 'as ını ba re· y-i müte
vellf müvekkil-i mOına ileyh Teberdar el-Hacc Ahmed 
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Ağa'ya bundan akdem bedel-i ma ' Hlm mu kabelesinde fe
rağ-ı nm'teber-i kat ' iyle ferağ ll tefvlz eylediğimde ol dahi 
tefevvüz ve kabUl itmişidi el-haletü hazibi derfınına can iki 
masura ma-i l ezi'zden rah-ı abi-i mezburanun icare-i mez
kUresine nisbetle ihbfi[r] eyledükleri bir masura ve bir 
çuvaldız ve nısf hilal ma-i lezlzi kanavatından mikdar-ı 
mu 'ayyen hissesine tebe' iyyetle müvekkil-i mOma i leyh 
el-Hacc Almıed Ağa'ya beynimizde ma' lfım semeıı-i med
ta ' ve makbOza bey' u teınllk ve veeh-i layıkı üzre tesilm 
eylediğimde ol dahi her veeh-i muharrer iştira vü temellük 
ve kabul idüp tlma ba'd ma-i l ezlz-i mezkUrun veeh-i 
meşrfıh üzre mikdar-ı mezkfırında benüm asla ve kat 'a 
alaka ve medhalim kalmayup mezbOr el-Hacc Ahmed 
Ağa'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı sırfı olmışdur didükde 
gıbbe't-tasdlkı ' l-mu 'teber vekil-i mezbOr H üseyin Efendi 
meclis-i şer'de takrlr-i kelam idüp anifen şira-i şer') i le 
müvekkil-i mezbur el-Hacc Aluııed Ağa malik oldığı ma-i 
mezkfının mikdan beyanıyla mutasarrıf oldığı hane-i mez
kfır derfınına şürfıt-ı mer ' iyyesine tatbik ile el-yevm cari 
ve mevcfıd aldığınun istihkamını havl bir kıt 'a hüccet i 'ta 
olmmak matlfıbıdur didükde hal vekil-i mezbQrun takrlr-i 
meşıiıhı üzre iki masura ma-i lezlzden müfrez olup veeh-i 
meşıiıh üzre müvekkil-i muma i leyhün b i ' l-icateyn muta
sarrıf oldığı hissesine tebe' iyyetle el-yevm cari ve mevcud 
oldığını ralı-ı abi-i mezbfırfından her biri ala tarlkı ' ş-şe
hade haber virıııeleriyle hıfzen l i ' [ l]-makalihim işbu vesika 
ketb ü imla ve l i  ecli ' s-sened müvekkil-i muma i leyh 
el-Hicc Ahmed Ağa yedine i 'ta olındı .  

Fi  1 8  Ş sene 1 233  [23 Haziran 1 8 1 8] 

Şuhfıdü' l-hai : 

3 7514012 Ali Efendi tarafindan Fatma Zar�f'e Hamm'a 
satılan Süleyman�ve suyunun katmalarından olan ya
rım masura suyun, sonradan Selim Ratıh Efendi'nin 
tasarrufuna geçtiğine dair. 

[Kenarnotu] Fatıma Zarife Hatfın 

[Şerh] Derun-ı hüccette muharrer nısf masura ma-i l ezlze 
Selim Ratıb Efendi ş inlen malik oldığı müş' ir işbu istih
kamı havi hüccet olmdığı işbu mahalle şerh virildi . 

Fl 3 C sene 1 247 [9 Kasım 1 83 1 ] 

Daru' s-saltanati ' l-aliyye Kostantiniyyetü ' l-maluniyye ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sularun hakkında 
bu def'a ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrOn-ı şahane vi
rilen nizam mfıcebince Hassa su nazırı Meluııed Emin Ağa 
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tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc 
Meluned Arif Ağa iltimasıyla Haslar malıkemesinden 
mürsel Kati b es-Seyyid Yahya Efendi ve Rah-ı abi i sına 'll 
Ağa vesair hademe-i rah-ı abfler ile zikri au ma-i lezfzün 
menba' mahalli olup Havass-ı refi'a kazasıım tabi '  Burgos 
karyesi i le Uskumrı kemeri beyninde Eski tarla nam ma
halle vanıp asrında Dal Ömer Ağa kendi malıyla hafr-ı 
abar ve tahte' l-arz kanavit ferşiyle cem' u tahsil idüp 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün Kırkçeşme suyı yolına 
bi izni'I-mütevel ll i lhak u idrac alınan ma-i lezlzden biiki 
m sf masura ma-i lezlz el-yevm mevcud ve cari o ldığı rah-ı 
abi-i mezburfınun ihbarlarıyla zahir ü mütehakkık oldu
kdan sonra mahmiyye-i İstanbul'da Davild Paşa kurbında 
Bayezld-i Cedld mahallesinde vakı ' Dal Ömer Ağa hanesi 
dimeğle arif menzil deriinma can ma-i lezlz-i mezkOrun 
bir kıt'a siciliatından muhrec derkenar natık aldığı üzre 
maliki olan hacegan-ı Divan-ı hümayundan All Efendi bin 
Ylısuf tarafından ber veeh-i atı bey' i  ikrar ve i ' tii-yı 
hüccete vek'il aldığı Mehmed Sadık Ağa bin Hal'il ve es
Seyyid Ahmed Ağa bin İs ma 'll şehadetleriyle sabit olan 
Mehmed Faiz Efendi bin Ahmed meclis-i şer' -i şerif-i 
enverde bii ' isetü ' l-ves'ika Şer'ife Fatıma Zar'ife Hatfın ib
net-i Mustafa Efendi tarafından veeh-i au hususı tasdik ve 
kabule vekil-i müseccel-i şer''isi olan ei-Hacc Hüseyin Ağa 
bin All mahzarında b i ' l-vekiile ikrar-ı tamm ve takr'ir-i 
keiam idüp müvekkilem muma ileyhün yedinde olup bin 
iki yüz yiğirıni senesi tarihiyle müverraha Haslar malıke
mesi siciliatından bii ferman-ı all muhrec olup nazır-ı mu
ma i leyhün hamiş-i arz-ı halde te'k'idi hav'i mühri mutabık 
derkenar natık aldığı üzre nısf masura ma-i lezlz kana
vatma tebe' iyyetle müvekki lüm muma ileyh All Efendi'nün 
akd-i ati ' z-zikrün sudfırına değin yedinde mülk ve hakkı 
olmağla ber veeh-i muharrer malik o ldığı nısf masura ma-i 
lezfz-i mezkGrı şiirilt-ı mer' iyyesine tatbik ile tarafeynden 
bi' l-fcah ve' l-kahOl hey'-i hat-ı sah'ih-i şer'! ve kanavatın
dan mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyet ile müvekkile-i 
müma ileyha Şerlfe Fatuna Zar'ife Hatün'a beynlerinde 
ma 'lı1m semen-i medru ' ve makbuza hey '  u temllk ve tes
Ilm eylediklerinde ol dahi her veeh-i muharrer iştira vü 
temellük ve kabul idüp t1ma ba 'd menzil-i mezkOra cari 
nısf masura ma-i lezfz-i merkümda müvekkilem muma 
ileyh All Efendi'nün asla ve kat' a  alaka ve medhali kalma
yup kanavatma tebe' iyyetle müvekkile-i mlıma i leyh Şerlfe 
Fatıma Zar'ife Hattın'un mülk-i müşterası ve hakk-ı sırf-ı 
saribi almışdur didükde gıbbe't-tasd'ikı ' I-mu ' teber vekil-i 
mezhur ei-Hacc Hüseyin Ağa meclis-i şer' -i hatfrde tak
rfr-i kelam idüp müvekkilem muma i leyha Şer'ife Fatıına 
Zarlfe Hatün anifen şira-i şer'l ile nısf masura ma-i le
zlzün malikesi aldığınun istihldmmı havl kıbel-i şer'den 
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tıir kıra hüccet i ' ta olmmak matlübıdur didükde hal ınu
kırr vekil- i  meztıGrun takrlr-i meşrühı üzre olup veeh-i 
meşrüh üzre nısf mastıra ma- i lezfz-i merküm el-yevm 
müvckki le-i ıneztıGrenün sal ifü'z-zikr menzi l i  derünına 
cari ve mevcüd aldığını rah-ı abi-i mezbGrGndan her tıiri 
ala tarik ı ' ş-şehade haber vi rmeleriyle hıfzen l i - 11] -makali 
h im işbu vesika ketb [ü] imla ve l i  ec ı i · s-sened müvek
kilem mü ma ileyha yedine i ·ta o l ınd ı .  

F l  1 X L sene 1 233  [2  1 Ağustos 1 X 1 S ]  

Şuhi'ıdü · ı- Iıaı : 
Sabıkün 

375141/1 Aya.w�fya sııyıımuı hakk-ı mecrasmdan olan 
yarım masura suyun, Eğrilwpı dahilinde Hace Ali ma
hallesinde sakin VelZvüdtlin Ağa 'mn tasarrı�fimda ol
duğunu beyan eden bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

[ Kenarnotu] Arabacı Veli Ağa'nun 

Dar u ' 1 -Iıi lafeti ' 1 -al iyyc Kostanti niyyetü ' 1 -malımiyye ve 
malıiili- i s ilireye cereyiin iden hi ' !-cümle sulanın hakkında 
hu defa ba hatt -ı hümayi'ın-ı şevket-makrOn-ı şahane 
virilen nizaın mCıcebince Hassa su nazırı Melımed Emin 
Ağa tarafından vekil- i  müsccccli Kethuda-yı rah-ı abi 
ei-Hacc Mehnıed Arif Ağa ve zeyl-i salıffede ınekQbü' l -e
saınf rall-ı abiler hazırün oldukları halde zikri at'i ma-i l c
z'iz mutasarrıfı es-Seyyid Yel iyyüddln Ağa bin Mustafa 
mecl is-i şer· -i lıatfrde takrfr-i kclanı ve i lMe-i mera ın idüp 
işbu sene-i ınübareke Rcceb-i şerit' inlin on üçünci güni 
tarihiyle müverrah bir kıt ·a müteve l ll tcmessüki mantükın
ca nıalınıiyye-i mezbürede vikı ·  cami ·  -i şerif-i Ayasofya-i 
kcbfr evkafında Cetıeci karycs dimeğle ma' ri'ıf karyeden 
Eğrikapu haricinc gel ince vakf-ı mezblırun ana lağmına 
ınüceddeden zaının u i lhak al ınan su lanın hakk-ı mecri
s ından h asıl olan sudan olup sil itlf z-zikr Eğrikap u dahi
l i nde Hace Aif mahallesinde kain ımıtasarnf o ldığım men
zi l ine cereyin iden on beş akçe icirclü nısf masura ma-i 
lezfze h i '  1- icireteyn mutasarrıf olan Abdul lah Beğ bin 
Mustafii ınah!Gi i ııdeıı bi ' l- icaretcyn taht-ı tasarrufunda 
oldığınun istihkamını hiv'i bir  kıt 'a hüccet-i şer' iyye mat
IGbımdur diyü vakf-ı mezbürun mütevel llsi es-Seyyid 
Ahmed Efendi 'nün imza ve hatmini hiv'i ibraz eylediği 
teınessük- i  ınezkGra ııazar olu ııdukda ıneztıGr es-Seyyid 
Vcl iyyüddln Ağa'nun takrlri vakı ·a mutabık ve nefsü · ı-cm
re muvafık aldığından başka nı sf masura ma-i Je;t'. veeh-i 
meşrüh üzre el-yevm mevcl'ıd ve diri oldığını ralı-ı abi-i 
mezbl'ıri'ından her biri ali tarik ı · ş-şehade haber virmel-
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eriyle hıfzen l i '  l ll-makalihim işbu veslka ket b ü im la ve l i  
edi' s-sened yed-i tali be i ' ta o l ındı .  

Fl 5 L sene 1 23 3  [ 8  Ağustos 1 8 1 8 ] 

Şuhudü · ı-hal : 
Muhzı ran ve rah-ı abi 

37514112 Süleyman�ve suyunım katmalamu/an yarım 
masura suya mutasarr�f' olan Melımed ._\'cultk Ağa 'mn, 
sözkonu.Ht suyu Salilut Hamm 'a satlığına dair. 

[Kenarnotu] Saliha Hatun'un 

jŞerhl Derun-ı suretde muharrer nısf masura ma-i lezize 
Neslbe Hanım i rsen ve ş iraen malike oldığını müş ' ir biic
cet-i şer' iyye i 'ta ol ındığı kaydı balasıyla işbu mahalle 
şerh al ındı . 

H 24 Za sene 1 1 1252 l2 Mart 1 837]  

Daru ' 1 -lıilafeti ' 1-aliyye Kostantiniyyctü ' 1-mahmiyye ve 
mahall-i saireye cereyan iden hi ' l-cümle su lartın hakkında 
ha hatt-ı hünıayfın-ı şevket-ınakrun-ı şahane virilen niztim 
mucebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından 
vekil-i ınüsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Mehmcd 
Arif Ağa i ltimasıyla Haslar mahkemesinden mürsel Katib 
es-Seyyid Yahya Efendi ve Rah-ı abi es-Seyyid isa ve 
hademe-i rah-ı abiler i le zikri ati ma-i lczlzün nühu '  
mahal line varup ha 'de' l-keşf ve· ı-ımı 'ayene nısf masura 
ınü-i lezlz mevcfıd ve can aldığını rah-ı abi-i mezhUrunun 
ihbarıvla zahi r  oldukdan sonra ma-i lezlz-i ınezkı1run 
şini-i şer·ı ile maliki aldığı zeyl-i veslkada ınuharrerü ' l-e
sfıml rfıh-ı abllerün ihbarlarıyla zahir  olan Mdmıed Sadık 
Ağa bin Halil mecl is-i şer' -i hatlrde ha ' isetü ' l-veslka Sa
liha hint-i Osman m\m hatfın tarafından husus-ı ati ' !-he
yanı tasd'ika ve kabule rah-ı abi-i ınezhı1rı1nun haberleriyle 
zahir olan Mehnıed İzzet bin Ahmed muvacehesinde ik
rar-ı tanını ve takrlr-i kclanı idüp işbu yedinıde olup bin 
iki  yüz yiğirnıi dört senesi tarihiyle nıüverraha ol tarihde 
H aslar kadlsı Dürrizade Mehıned Es 'ad Efendi'nün imza
sıyla nıünıza ve hatmiyle malıtüm bir kıt ·a  hüccet-i şer' iy
ye natıka aldığı üzre asrında Su nazırı Mustata Ağa ve 
S cnn i ' mar-ı hassa katibi Lütti Efendi hayatlarında Ha
vass-ı reti·a kazasına tah i '  Orta Belgrad nam karye kur
bmda cevanib-i erba 'ası Andonaki tarlası ve Galata yolı 
ve İbrahim Paşa ve İstanbul ağası suları olan nıevzı '-i 
nıüııteha Yalide havz vadisi nam ımıhallde yedi aded haca 
hal r  ve tahte ' l-arz lağm i.i kanavat ile müctcnıi '  olan suyı 
erbab-ı ıniyah ma·rifetleriyle keşf ve ka' idc-i mcr ' iyyeleri 

2 1 1 

375/41/2a 



2 1 2  

37514112b 

İSTANBUL ŞER' İYYE SiCiLLERİ/MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

i.izre vezn i.i ayar olundukda mevcud bulunan beş masura 
ma-i lez1z bi izni ' l-mütevel ll Kırkçeşme suyı yolına i lhak 
olundukda hakk-ı mecradan baki dört masura ma-i lez1z
den müfrez iki masura ma-i lez1z maliki iradesiyle ınah
miyye-i mezburede Süleymaniyye kurbında Divoğl ı  funını 
karşusında ana lağınından ifraz ve yine hüccet-i ınezkt1-
rede tafsll ü beyan olundığı i.izre menba'-ı ma· ıumeden 
nübO '  idüp salifü'z-zikr Sultan Süleyman Han  hazretleri
nün suyı yolına mülhak olan cem'an üç masura ma-i 
lezlzden müfrez kanavatma tebe ' iyyetle iki buçuk masura 
ma-i lez1zden müfrez temllk ve temellük olunarak teda
vül-i eyadl ile mülk-i mi.işteram olan nısf masura ma-i 
lez1z-i merkümı tarafeynden b i ' l-lcah ve' l -kahOI kanava
tından mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe ' iyyetle müvek
kile-i mfıma i leyha Saliha Hanım'a üç yüz e l l i  gunış se
men-i medfO ' ve makhı1za bey' u temllk eylediğimde ol 
dahi her veeh-i muharrer iştira vi.i temel lük ve kablıl idüp 
fıma a'd nısf masura ma-i lezlz-i merkümda benüm asla 
ve kat 'a  alaka ve medhalim kal mayup müvekkile-i mOma 
ileyha Saliha H atı1n 'un  mülk-i müşterası alınışdur didükde 
gıbbe't-tasdlkı ' l-mu 'teher vekil-i mezbur Mehmed İzzet 
meclis-i şer'de takrir-i keJam idüp müvekkilem mezbOre 
anifen şira-i şer'i i le  ınalike oldığı nısf masura ma-i lez1z-i 
merküını cami ' -i keb1r-i Ayasofya kurbında Sovukçeşme'
de vakı' menzil ine müceddeden beş üzerine kurşun borı 
ferşiyle ta 'yin eyledi didükde vekı1-i ınezbClrun takı·ir-i 
meşrfıhı vakı 'a mutabık ve nefsü ' l -emre muvafık oldığını 
rah-ı abi-i mezbürfından her biri ala tafıkı 'ş-şehade haber 
virıneleriyle hıfzen l i '  [ 1 ]-makalihim işbu veslka ketb ü 
i mla ve li ecli' s-sened müvekkile-i mOma ileyha yedine i ' ta 
o l ındı . 

Fl l 7  Za sene 1 233 [ 1 8  Eylül 1 8 1 8 ]  

Şuhudü · ı-Mı: 

Rah-ı abi 

375141/3 Süleymaniye suyunull hakk-ı mecrasmdan o
lan üç çuvaldız suyun, Sadrazam kethudası Alımed E
dib Efendi 'nin tasarrufunda olduğunu beyan eden bir 
lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Edlb Efendi 

H ala  Devlet-i aliyye-i ehediyyü' l-kararda kethuda-yı va
la-şan-ı bülend-unvan hazret-i sadr-ı a'zam ve bedr-i ef
ham hasenetü ' l -eyyam menbCl 'ü ' l-hass ve' l -amm tem
şlt-teı:ma-yı ınehfumn-ı enfun-ı bay Ll fuklr saruhü 'r-re' yi' s-saih 
ve' t-tedhlr zevi ' 1-kadrı ' r-reır ve' l-mecdi ' 1 -meni" devletlü 



İSTANBUL SU KÜLLİY kn 

i nayetlü es-Seyyid Ahmed Edi'h Efendi hazretlerinün ta
raf-ı bahirü' ş-şereflerinden zikri at'i husus-ı meymenet
ınahsuslarım tasdika vekaletleri şerefiyle müftehir  olan 
Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil- i  mü
secceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Meluned Arif Ağa 
bin İbrahim meclis-i şer'-i şerif-i enverde hi ' l -vekale ik
rar-ı tamm ve takrir-i ani ' I-meram idüp müvekkilüm mü
şarun ileyh efendi hazretlerinün yed-i sa'  adetlerinde olup 
bin yüz otuz dört senesi Receh-i şerlfi gurresi tarihiyle 
müverrah bir kıt'a mütevelll temessüki mantlıkınca istih
kamı havi iki kıt'a hüccet i le balası tuğri-yı garra i le 
mu·anven bir kıt'a femıan-ı allşan denıniarında tasrlh u 
beyan olundığı üzre zir-i saye-i nezaret-i hazret-i asafi' ve 
taht-ı h imayet-i bedr-i ethami'de olan evkafdan merhum 
Sultan Süleyman Han-ı Gazi tahe serahu hazretlerinün 
Cami '- i  şerif ve imaret-i amire ve darü 'ş-şiffi-i ma'mOrel
erine cari olan suyun ana lağmına b i  izn-i ınütevellf ma-i 
lezfz ilhak idealerün hakk-ı ıncerasından müctemi '  olan 
sudan olmak. üzre mu ' accele-i ma' lu me ve şehriyye ( '}) 
yed [ i ]  yüz yiğinni akçe mukata·aıu iki masura ma-i 
Jezfzden haki iki yüz yetmiş  akçe ınukata ' -i kadi'ıne üç 
çuvaldız ına-i leziz müvekkilüm müşarun i leyh es-Seyyid 
Ahmed Edi'h Efendi hazretlerinün ha re' y-i mütevellf 
uhde-i tasarnıflarında olup şürüt-ı ıner' iyyesine tatbik i le  
i stihkimını havi bir k ı t 'a hüccet-i şer' iyye ınatlübıdur diyü 
vakf-ı ınüşarun i leyhün mütevelllsi es-Seyyid Ahmed 
Erendi'nün imza ve hatmi ni havf hi ' l-vekale ibraz eylediği 
ınütevellf teınessüki ne nazar olundukda vekil-i mezhOrun 
takriri vakı 'a mutabık ve nefsif l-emre muvafık bulun
dığından ına·ada zikr o lınan ÜÇ çuvaldız ma-i lezi'z veeh-i 
meşrüh üzre müvekkilüın müşarun i leyh efendi hazret
lerinün ha re' y-i mütevellf uhde-i tasarnıflarında olup 
el-yevm mevclıd ol dığı m ala tarlkı 'ş-şehade haber virme
leriyle hıfzen l i '  [1]-makal ihim işbu veslka ket b ü im la ve 
müvekkil -i müşaruıı i leyh es-Seyyid Aluneti Edih Efendi 
hazretlerinün yed-i sa'adetleriııe i 'ta ol ındı . 

Fi 1 7  L sene 1 23 3  [20 Ağustos 1 8 1 8 ] 

Şuhlıdü ' l-hal : 
Rah-ı abi 

3 7514211 Mihrişah Va/ide Sultan va�fina ait yarım ma
.mra suyun, Kadrille zimminin Bereketzade malıallesin
deki evine bağlı olduğunu beyan eden bir lıüccet dü
zenlendiğine dair. 

[Derkenar] Kadrine nasdiniyyenün 
Beğoğlı 'ndan 

2 1 3  

37514113 
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iSTAN BUL ŞER' iYYE S iC iLLERİ/MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

Daru' l-hililfeti' l-aliyye Kostantiniyyetü' l-ınahıniyye ve ma
hall-i saireyc cereyan iden hi ' l-cümle su lanın hakkında bu 
def'a ha hatt-ı hümayun-ı şevket-makrOn-ı şahane vir i len 
nizanı mucebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i ınüseccel i Kethuda-yı rfıh-ı abi ei-Hacc 
Mehnıed Arif Ağa ve bademe-i rah-ı abiler hazır oldukları 
halde mahrOse-i Galata'da vakı ' Bereketzade mahallesinde 
mütemekkine Kadrine hint- i  Agob nasraniyye tarafından 
hususı takrlre vekil-i şer'lsi oldığı mütehakkık olan 
ei -Hacc M ehmed Arif Ağa bin ibrahlm mecl is-i şer ·- i  
şerif-i enverde h i ' l -vekale takrfr-i kelam ve bast-ı 
ani ' I -meram idüp müvckkileın ınersOme Kadri ne nasra
niyycnün işbu yedinde olup derün-ı temessük ve hamişinde 
tasrlh u beyan olundığı üzre merhlıme ve mağfurun leha 
M ihrişah Valide Sultan tabe seraha hazretlerinün Bağçe 
karyesi nam mahallde hüdavendigar-ı esbak Su ltan Mah
mud Han hazretlerinün bendieri civarında Arabacıoğlı 
mandı rası deresi nam mahal lde ınüceddeden bina vü inşa 
buyurdukları bend-i kehlrden Galata ve Tophane-i amire 
ve Beş iktaş ve havalls ine ta'yln o l ın an ma-i lezizden olup 
bir kıt ·a temessük mantukınca b i  ' 1- icareteyn mutasarrıfe 
oldığı nı sf masura ma-i lez)z el-yevm mahalle-i ınezhOrede 

kain mütemekkine oldığı menzile cari ve mevcud oldığınun 
şürlıt-ı mer' iyyesine tatbik i le istihkamı havl bir kıt ·a hüc
cet-i şer' iyyc i 'ta ol ı ımıak matllıbımdur diyü ibraz eylediği 
temessük-i mezkOra nazar olundukda vekil-i mezhOrun 
takrlri vakı 'a  mutabık ve nefsü ' 1 -emre muvfıfık bulundığ
ından ma·ada nısf masura ma- i lezlz el-yevm menzil-i 
mezküra cari ve nıevclıd oldığını rah-ı ahi-i mezhOrOndan 
her b iri ala tarlkı ' ş-şehade haber v i rmeleriylc hıfzen 
l i '  [1] -makal ihim işbu veslka ketb ü im la ve li eel i · s-sened 
yed-i tat ibe i ·ta olındı .  

Fl l 7  Şevval i ' l-ınükcrrem sene 1 233  [20 Ağustos 1 8 1 8 ] 

Şuhudü . l -hal : 
Nazır-ı r<'ih-ı abi Mehmed Emin Ağa 
Kelhuda-vı rfıh-ı abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa 
Es-Sevvid Isa Ağa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Scyyid Mehmed İzzet Halife Hademe-i rah-ı ab 
Mehnıed Halife Çivüş-ı rah-ı ab 
ve gayruhum 

3 751.:/212 Milırişalı Va/ide Sultan val�fina ait bir ma
sum suyun, Antfon zimminin Yeniköy 'deki evine bağlı 
olduğunu beyan eden bir hüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Kı l ıçcıoğl ı  Aııdon 
Yeniköy'den 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Dfuu'l-hilateti'l-aliyye Kostantiniyyetü' l-mahmiyye ve mahall-i 
s�\ ireye cereyan iden b i ' l -cüınle sulanın hakkında bi hatt-ı 
hümayun-ı şevket-makrOn-ı şahane virilen nizim mucebin
ce Hissa su nazırı Melmıed Emin Ağa tarafından vekil-i 
ınüsecceli Kethuda-yı rih-ı abi ei-Hicc Mehmed Arif Ağa 
ve hademe-i rah-ı ibiler hazır oldukları halde zikri ati' bir 
masura ma-i leziz ınutasarrıfı K ı lıçcıoğlı  Sarrif Andon 
veled-i M ikayi l  zimmi tarafından ber veeh-i ati huslısı tak
rlre vekfl-i şer'isi oldığı mütehakkık olan el-Hacc Melu11ed 
Arif Ağa bin İbrahim meclis-i şer' -i şerif-i enverde b i ' l-ve
kaJe takrlr-i keHim ve ta ' bir-i ani ' 1-meram idüp müvek
ki lüm mesflır Andon zinmlınün işbu yedinde olup bin iki  
yüz yiğirıni üç senesi tarihiyle müverraha b i r  k ıt 'a  temes
sükde tasrlh u beyan olundığı üzre merhüıne ve mağfünın 
lehi M ihrişah Yilide Sultan tabe seraha hazretlerinün 
Bağçe karyesi nam mahallde hüdavendigar-ı csbak Sultan 
Mahmud Han hazretlerinün hendler civarında Arabacıoğlı 
mandırası deresi nam mahallde mi.iceddeden bina YÜ inşa 
huyurdukları bend-i kebirden Galata ımızafitmdan Yeni
köy'de Penan i ye(?) mahallesinde menzil ine cereyan eyle
mek içün ifriz ve ta'yin ol ınan ma·Jümu ' 1-mikdar suym
dan olup bir kıra mütevelli temessüki mantükmca b i ' l -ica
reteyn ımıtasarrıf oldığı bir masura ma- i  lezlz el-yevm 
dahil-i havza-i tasarrufmda iken veeh-i meşnlh üzre cari 
ve mevcüd oldığmun şürfıt-ı mer' iyyesine tatbik i le is
tihkammı havi bir kıt 'a hüccet i 'ti olunmak matiUbımdur 
diyü ibraz eylediği temessük-i mezkOra nazar olundukda 
vekil-i mezbünm takriri vakı 'a mutabık ve nefsü ' l-emre 
muvafık bulundığından mi'ada bir  masura ma-i Iezlz 
menzil - i  mezhura el-yevm cari ve mevcüd aldığın ı  rah-ı 
abi'-i mezbürCmdan her bir i  ali tarikı ' ş-şehade haber 
v irmeleriyle hıfzen l i ' [JI -makalihim işbu vesika ketb ü 
inıla ve li ecl i ' s-sened yed-i tilibe i 'ta olmdı . 

Fi 1 7  L sene 1 233  [20 Ağustos 1 8 1 8 ] 

Şuhlıdü · 1-haJ : 
Sab ıkün 

37514213 Yenicami suyunun katmalarından Milırişalı 
Va/ide Sultan va�fina ait olan bir masura suyun, Sar
rt�{Avat�)!e 'nin Fener 'deki evine bağlı olduğunu beyan 
eden bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Sarraf Ovadye 

Dar u '1 -hilafet i '  1 -al iyye Kostantiniyyetü ' 1-nıahıniyyeye ve 
ımıhall-i saireye cereyan iden hi ' l-cümle sulanın hakkında 

2 l 5  



2 1 6  

375142/J 

iSTANBUL ŞEH:İYYE SiClLLERi/MA-i LEZİZ DEFTERLERi 

hu def'a ha hatt-ı hümayi'ın-ı şevket-makrOn-ı şahane vi
rilen n izam mucebince Hassa su nazırı Mduned Emin Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc 
Mehmed Arif Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü ' l-esam1 
dlh-ı abiler hazır olduklan halde zikri ati ma-i Iezi'zün 
yevml hir akçe idre-i müeccele i le mutasarrıfı Sarraf 
Şamanto yehüdinün damadı olup mahmiyye-i ınezbı1rede 
Fener nam mahallde mütemekkin Avadye veted-i Avram 
nam Hacebhor(?) tarafından ber veeh-i ati husüsı takrlre 
vekil-i mürseli oldığı zahir olan ei-Hacc Mehmed Arif Ağa 
bin İbrahim mecl is-i şer· -i şerif-i enverde takı·lr-i kelam ve 
ta 'bir aıti ' 1 -meram id üp müvekkil üm sarı· af-ı merslımun 
işbu yedinde olup b in  iki yüz on beş senesi tarihiyle mü
verralı bir kıt'a mütevelll temessüki maııtlıkınca Havass-ı 
refı·a kazasına tab i '  Bağçe karyesi kurbında Arabacıoğlı 
mandırası deresi nim mahallde merhlıme ve mağfürun 
leha M i h ri şah Val i de Su l tan tah e seraha hazretlerinün 
müceddeden bina vü inşasına muvaffaka oldukları Bend-i 
ecdldeden dört buçuk lüle ma-i lezfz mahmiyye-i ınez
blırede Biğ çekaptısı kurb ın da nıerhunıe ve nıağfurun Ieha 
H adi'ce Sultan cami ' -i şerltıeri şadırvan ına cari olan nıa-i 
lezlz lağmına ba·de" l-idhal hakk-ı nıecradan baki dört lük 
ma-i tezizden müh·ez b ir  masura ma-i lezfzün ha temes
sük-i mütevelli mutasarrıfesi Rako bint-i Aleksan nasra
niyye feriğından hamiş-i temessükde tasrft1 ü beyan 
olundığı üzre kanavatma tebe' iyyetle bi re'y-i mütevelll 
ınüvckki lü ın mesfı1r Avadye Hacebhor( '!) nam yehı1dlnün 
dahil-i havza-i tasarrufı olup kema fl " s-sabık nıevclıd ve 
cari oldığınun şüri'ıt-ı ecdlde-i müstahseneyc tatbik ile 
istihkamını havl bir kıt·a hüccet-i şer · iyye müvekkilüm 
mesffırun nıatllıbıdır di yü mazmlını takrlrine mutabık ve ol 
tarihde vakf-ı mezblı re kaiınmakaml ı l  Yusuf Ağa'nun 
imza ve hatnıiyle malıtum nasraniyye-i mersuınenün fc
rağından hamiş-i temessükde tahrlr ü tasrm ü beyan olun
dığı üzre bin iki yüz yiğirmi yedi senesi Şevval-i şerif inün 
yiğirıni bi rinci gün i tarih iyle müverraha bi ' 1 -vekale ibraz 
eylediği temessük-i ınezkQra nazar olundukda vekil-i 
mezblırun takrlri vakı ·a mutabık ve nefsü' l -emre muvafık 
bulundığından nıa'ada huslıs-ı merküma vuküf-ı tammı 
olup hazının olan rab-ı abilerden bir  masura ma-i lezlz 
müvckki l-i mersunıun ha re' y-i mütevem havza-i tasar
mfında olup kanavatma tebe' iyyctlc kema fi ·s-sabık mcv
clıd ve cari o ldı ğı m her biri ala tarik ı· ş-şehade haber vir
meleriyle hıfzen 1 i "[l]-makal i him işbu veslka ket b ü im la 
ve mü vekkil -i mes�lı r yedi ne i 'ta o l ındı .  

F\' 3  Za sene 1 233 [ 4  Eylü l 1 8 1 8 ]  

Şuhlıdü · ı -hat : 
Rah-ı abivan 



iSTANBUL SU KÜLLİYATI 

3 751431/ Yenicami suyunun katmalarından Mihrişah 
Va/ide Sultan vak_fina ait bir masura suyun nıutasarr�fi 
o/mı Sarraf Şamanto 'nun vefatıyla, sözkonusu suyun 
kızı Rl�{aka :va intikal ettiğine dair. 

[Kenarnotu] Sarraf Şamanto 

(Şerhl DerOn-ı sfıretde ımıharrer b ir  masura ma-i lezlz-i 
mezkura Rafaka bint-i Sarraf Şamanto yehlıdivve ba 
temessük-i mütevelli mutasarrıfe oldığını mübeyyin şürfıt-ı 
ecdldesine l i  edi 't-tatbik istihkam[ı] havi yedine hüccet-i 
şer' iyye i 'ta olındığı kaydı balasıyla işbu mahalle şerh 
viri ldi . 

Fi 1 5  L sene 1 242 [ 1 2  Mayıs 1 827] 

Daru ' l -hiHifeti ' l-aliyye Kostantiniyyetü ' l-mahıniyyeye ve 
ımıhall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle su larun hakkında 
bu def'a ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrOn-ı şahane 
virilen nizam mlıcebince Hassa su nazırı Mehmed Emin 
Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei
Hacc Mehmed Arif Ağa ve zeyl-i sahlfede mektubü ' I -e
sanıl rah-ı abiler hazır oldukları halde zikri ati ma-i 
lezlzün yevnıl bir akçe idre-i müeccele i le mutasarrıfı 
olup mahmiyye-i mezbfırede Balat kürbında Sarraf Şa
ımınto nam yehfıdi tarafından ber veeh-i ati husüsı takrire 
vekil- i  mürseli oldığı zahir olan el-Hacc Mehmed Arif Ağa 
bin ihrahim mecli s-i şer' -i şerif-i enverde takrlr-i kelam ve 
ifade-i meraı1ı idüp müvekkilüm sarraf-ı merslımun işbu 
yedinde olup bin iki yüz on beş senesi tarihiyle müverrah 
bir kıt'a mütevelli temessüki mantlıkınca Havass-ı refi'a 
kazasına tab i '  Bağçe karyesi kurbında Arabacıoğlı mandı
rası deresi nam mahallde merhfıme ve mağffının leha 
Mihrişah Valide Sultan tabe seraha hazretlerinün müced
deden bina vü i nşasına ımıvaffaka oldukları Bend-i ecdl
deden dört buçuk lüle ma-i lezlzi ınahmiyye-i ınezbOrede 
Bağçe kapusı kurbında ınerhfııne ve mağffının leha Hadice 
Vali de Sultan hazretlerinün cami ' -i şerifleri şadırvanına 
diri olan ma-i leziz lağmına ba' de ' l-idhal hakk-ı mecradan 
baki dört lüle ma-i lezlzden müti·ez bir masura ma-i lezlz 
müvekkilüm mersuımın hala mütemekkin oldığı menzi l ine 
cari ve mevcfıd oldığınun şürfıt-ı cedid-i müstahsene tatbik 
i le istihkamını havi b i r  kıt'a hüccet-i şer' iyye müvekkilüın 
ınesffının matlubıdur diyü ınazmfını takririne mutabık ol 
tarihde vakf-ı mezbfının kaimmakam-ı mütevellisi Yusuf 
Ağa'nun i mza ve hatmiyle mahtfım b i ' l-vekale ibraz eyle
diği b ir  kıt'a mütevelli temessükine nazar olundukda ve
kil-i mezbiinın takriri vakı'a mutabık ve nefsü' l-eıme mu
vafık bulundığından ma 'ada huslıs-ı merküına vuküf-ı 
tammı olan ralı-ı abi'ler dahi bir masura ma-i lezi'z-i ıner-
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCiLLERİ/MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

küm müvekkilüm sarraf-ı mersümun havza-i tasarrufında 
olup el-yevm kanavat [ü] müsennatıyla diri aldığım ala 
tarlkı · ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen l i ' [l ] -ınakalihim 
işbu veslka ketb ü iınHi ve müvekkil-i mesfür Şamanto 
yedine i 'ta o lındı . 

Fl 3 Şevval sene 1 23 3 [ 6 Ağustos lı �  U �  J 

Şuhüdü ' I -hal : 
Rah-ı abiyan. 

37514312 Ayasf�f.va va�fina ait olan yarım masura su
yun, Sultanalımed civarmda sakin Türkmenzade Me/ı
med Ağa 'nm tasarrufimda olduğunu beyan eden bir 
lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Derkenar] Türkmenzade Melmıed Ağa 

Dfuu ' 1-hilfuet:i '1-aliyye Kostantiniyyetü' 1-mahmiyye ve ın aha! 1 - i 
saireye cereyan iden bi ' l -cümle sulanm hakkında ba hatt-ı 
hümayı1n-ı şevket-makrOn-ı şahane virilen n izam mucehin
ce Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil- i  
müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Melmıed Arif Ağa 
ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa vesair hademc-i rah- ı 
abiler hazır oldukları halde nıahmiyye-i mezhOrede Gün
görmez mahallesinde Kanl ınıescid nam ımıhallde sakin 
Türkınenzade Meluned Ağa tarafmdan zikri ati husüs-ı 
meyınenet-ınahsüslarını takrlre vekil- i  mürseli ei-Hacc 
Meluned Arif Ağa ibn-i İbrahim mecl is-i şer· -i şerif- i  en
verde takrlr-i kelam ve ifade-i meram idüp müvekki lü ın 
mezbür Meluned Ağa'nun işbu yedinde olup bin iki yüz 
otuz üç senesi Şevvalü ' l -mükerrem'inün yiğirmi  ikinci gü
ni tarihiyle müverrah bir kıt' a  nıi.itevelll temessüki mantO
kmca mi.ivekkilüm mezburun mahalle-i ınezhurede va kı ' 
sakin aldığı menzil ine cari olan nısf masura ma-i lezlz 
İstanbul 'da vakı ' Cami '  -i şerif-i Ayasofya-i kehlr evkat"in
dan olan Ceneviz lağnıına i lhak ile maluniyye-i ınezhCirede 
Sul tan Ahmed Han cami ' -i şerlfı kur b mda Bakırkap u 
mesleğinden b a'de' l-ifraz salifü' z-zikr Güngörmez ma

hallesi nde Kanlınıescid nam malıall de vakı ' sakin oldığı 
menzil ine cereyanıyçün ber veeh-i ati izni mütezanunın  
taraf-ı vakf-ı müşarun i leyhden senevi üç yüz altmış akçe 
mukata'a  i le nıenzil-i mezküra cari olan nısf masura ma-i 
lezlz cari aldığınun şi.irlıt-ı mer' iyyesine tatbik ile 
i st ihkaınmı havl bir kıt'a hi.iccet-i şer' iyye müvekki lüm 
mezbunm matlübıdur diyü takrlrine mutabık ve tarilı-i 
mezbur i le müverrah vakf-ı müşanın i leyhün mütevelllsi 
es-Seyyid Ahmed Efendi 'nün i mza ve hatmini havfye ib,raz 
eylediği temessük-i mezkOra nazar olundukda vekil-i 



iSTANBUL SU KÜLLİYATI 

mezbfının takriri vakı 'a  mutabık ve nefsü ' 1-eınre muvafık 
bulundığından ma 'ada husfıs-ı mezbfıra vuküf-ı tfumnları 
olup hazırfın olan rab-ı abiler dahi nısf masura ma-i lezl:ı 
vakf-ı müşanın i leyhden ımıkata'a-i mezkura ta 'yi'nle 
müvekkil-i mezburun menzil ine salifü ' z-zikr Bakırkapu 
mesleğinden ifraz birle el-yevm mevcfıd ve diri oldığmı 
her biri ala tarikı 'ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen 
l i'[l ]-makalihim işbu vesika ketb ve müvekki l- i  mezhur 
Türkmenzade Mehmed Ağa yedine i ' ta alındı . 

Fl 7 Za sene 1 233 [8 Eylül 1 8 1 8 ]  

Şuhfıdü ' 1 -hal : 
Rah-ı abiyan 

37514313 Sarrt�l Avat�ve'nin mutasarr�l olduğu Kırk
çeşme suyunun katmalarından Kırım/ı Melımed Efendi 
va�fina ait olan bir masura suyun, sonradan Baru/ı ya
hudi tarafim/mı �wtın alımlığma dair. 

[Kenarnotu] Avadye yehudf 

JŞerhJ Derun-ı hüccetde mezkfır b i r  masura suyı yeniçeri 
ocağı bazerganı Banıh veled-i Beşaya nam yehfıdl işt i ra 
idüp hüccet-i atikası zahrına battal keşide alınmuş ise de 
işbu derün-ı mastarda(?) ımıharrer kaydun hüccetine za
fer(? )  bulunmayup zayi ' almış olınağla ancak işbu ma
halle şerh viri ldi .  

Fl 1 3  Za sene 1 238 [22 Temmuz 1 823] 

Daru'l-hilafeti'l-aliyye Kostantiniyyetü'l-mahmiyye ve mahall-i 
saireye cereyan iden bi ' l -cüınle sulanın hakkında bu defa 
ha hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrun-ı şahane viri len nizam 
mfıcebince Hassa su nazırı Meluned Emin Ağa tarafından 
vekil -i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Mehmed 
Arif Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa Ağa ve 
es-Seyyid Hüseyin Ağa vesair rah-ı abiler hazır oldukları 
halde zikri atf ma-i lezfzün maliki Sarraf Avadye veled-i 
A vram nam yehfıdi tarafından b er veeh-i ati husfısı takrire 
vekil-i mürseli o ldığı bi ' !-ihbar zahir olan ei-Hacc 
Melmıed Arif Ağa b in  ibrahim meclis-i şer' -i şerif-i eıı
verde takri'r-i keHim ve inlde-i meram idüp müvekki lüm 
mersfıınun işbu yedinde olup bin iki yüz on beş senesi 
tarihiyle ınüverraha ve ol tarihde Haslar kadisı mevali-i 
i' zamdan Abdürrezzak B ahir Paşazade Meluned Şeınsed
din Efendi iınzasıyla mümza vü mahtfım bir  kıt 'a  hüccetde 
tatsil ü beyan olundığı üzre müteveffa Kırımi Mehmed 
Efendi hayatmda Havass-ı refı'a kazasında merhum ve 
mağffının leh Sultan Bayezid-i Velf Han tahe seratlU haz-
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220 İSTANBUL ŞER ' İYYE S iCİLLERİIMA-İ LEZİZ DEFTERLERi 

retlerinün C ami ' -i şerif ve imaret-i amirelerine cereyan 
iden su yolı lağmınun Sedbaşı i le Balıklıhavz beyninde 
dereye kari'h mahallde hafı·-ı abar itdürdiği yedi aded 
hacalardan cem' u tahsil ve Bal ıklıhavz ta'blr olınur ke
merün Çavuş karyesi beyninde olan kemer-i nıezkOr 
başına gelince kanavat ferşiyle bi izni ' l-mütevelli Kırk-

•· -

çeşme suyı lağmına i lhak u idrftc itdürdiği hakk-ı mecrft-
dan haki taının ve kamil üç masura ma-i lez1zden ınütrez 
kanavatından m ikdar-ı ımı -ayyen h issesine tebe' iyyetle bir 
masura ma-i lezfz müvekki lüm mesrur Avadye yehGdi'nün 
yedinde mülki olınağla ber veeh-i ınuharrer mal ik oldığı 
hir masura ma-i lez1z-i mezkurı erbab-ı mivah ma 'rifet
leriylc Eğrikapu haricinde olan Savak ta'bir ol ınur taksim
den tcfrlk olınup Ayvansaray kapıısı haricinde H asturun 
kurbında olan terazliden erbab-ı mi yalı ma 'ri fetleriyle if
raz ve Şamanto yehudinün suyı yolına i l lıak ve B alatkapu
sı haricinde Dihek nam mahallde müceddeden bina olunan 
terazüye ve andan civarında kain mütemekkin oldığı men
zili derfınına ta·yin ve icra olundığınun şürut-ı mer· iy
yesine tatbik ile istihkammı havl b i r  kıra hüccet i 'ta olm
mak müvekkilüm mesffırun matlubıdur diyü mazmCını 
takririne mutabık ve tarih-i mezhGr i le müverrah bi ' l-ve
kale ibraz eylediği hüccet-i şer' iyye[ye ] nazar olın dukda 
vekil-i mezbunın takriri vakı ·a mutabık ve nefsü ' l -emre 
muvftfık bulundığından ma'ada husus-ı merküına vuküf-ı 
taınmları olup hazırCın olan rah-ı abilerden her biri bir 
masura ma�i lezfz sarraf-ı ınersumun vedinde ba hüccet 
mülki olup veeh-i meşrüh üzre el-yevm menzil ine cari ol
dığmı ala tankı ' ş-şehade haber virıneleriyle hıfzen 
l i '  [ 1 ]-ınakalihim işbu veslka ketb ü im la ve li ecli - s-sened 
sarraf-ı merküm yedine i ' ta olındı. 

Fl 3 Za sene 1 233 [4 Eylül 1 8 1 8 ]  

Şuhudü ' l-hal : 
H adeıne-i rah-ı ab . 

3 7514411 Kırkçeşme suyunun katmalarmdan Kırım/ı 
Melımed Efendi vak.fina ait yarım masura suyun mu
tasarr�fi olan Sarrc�l Şamanto 'nun vefcrtıyla, sözlwnusu 
suyun kızı Rafaka :va intikal ettiğine dair. 

[Kenarnotu] Sarraf Şamanto 

[Şerh) Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-ı 
lezizün ınaliki Şamanto yehudl bal ik olup ma-i mezkOra 
sadri kızı Rafaka yehudiyye mal ik oldığını ınüş ' i r  yedine 
hüccet-i şer'iyye i 'ta ol ınup işbu hüccct tehi ve battala 
keşlde kılındığı kaydı balis ıyla işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fl 1 5  L sene 1 242 [ 1 2  Mayıs 1 8271 



iSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

Dfuu'l-hililleti'l-aliyye Kostantiniyyetü'l-matuniyye ve mahall-i 
s�lireye cereyan iden bi ' l -cümle sulanın hakkında bu defa 
ba hatt-ı hüınayün-ı şevket-makrOn-ı şahane virilen nizam 
mlıcebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından 
vekfl-i müsecceli Kethuda-yı ral1-ı abi ei-Hacc Mehmed 
Arif Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa vesair 
hademe-i rah abiler hazır oldukları halde zikri ati ma-i 
lezlzün maliki olup matuniyye-i mezbı1rede Balat kurbında 
mütemekkin Sarraf Şamanto veled-i H ayim nam yehudl 
tarafından ber veeh-i ati husüsı takrire vekil-i mürseli 
aldığı bi ' l-ihbar zahir olan ei-Hacc Mehmed Arif Ağa b in 
İbrahim meclis-i şer' -i şerif-i enverde takrlr-i kelam ve 
ifade-i meraın idüp müvekkilüm sarraf-ı merslıımın işbu 
yedinde olup bin iki yüz on beş senesi tarihiyle müverraha 
ve ol tarihde Haslar kadisı mevali-i i 'zamdan Abdürı·ezzak 
Bahir Paşazade Meluned Şemseddin Efendi imzasıyla 
mümza vü hatmiyle mahtüm bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede 
tafsll ü beyan olundığı üzre müteveffa Kırımi Mehmed 
Efendi hayatında Havass-ı refı'a kazasında merhUm ve 
mağfünın leh Sultan Bayezid-i Veli Han tahe serahu haz
retlerinün mahmiyye-i mezburede cami '-i  şerif ve imaret-i 
amirelerine cereyan iden suyolı lağmınun Sedbaşı i le 
Balıklıhavz beyninde dereye karib mahallde hafr-ı abar 
itdürdiği yedi aded hacalardan cem' u tahsil ve Balıklı
havz ta"bir alınur kemerün Çavüş karvesi canibinde olan 
kemer-i mezklır başına gelince kanavat ferşiyle bi iz
ni ' l-mütevelli K ırkçeşme suyı lağmına i lhak u idrac itdür
diği hakk-ı mecradan baki tamm ve kamil üç masura ma-i 
lezizden müfrez kanavatından mikdar-ı mu 'ayyen hisse
sine tebe' iyyetle nısf masura ma-i lezlz müvekkilüm 
mesfür Şamanto yehlıdi yedinde mülki olmağla ber veeh-i 
ımıharrer malik aldığı nısf masura ma-i lezi'z-i mezklırı 
erbab-ı miyah ma·rifetiyle Eğrikapu haricinde olan Savak 
ta·bir alınur taksim-i hüınayı1ndan merhlıme ve mağfünın 
leha Mihrişah Valide Sultan tabe seraha vakfından bi ' l-i
careteyn mutasarrıf aldığı bir masura ma-i lezi'ze zamm ile 
tefrik olınup Ayvansaray kapusı haricinde Dihek nam ma
hallde müceddeden bina alınan terazlıye ve andan müte
mekkin aldığı menzili derünına icra ve ta'yin olundığınun 
şürlıt-ı mer' iyyesine tatbik ile istihkamını havi bir kıt'a 
hüccet-i şer' iyye müvekkilüm sarraf-ı merslımun matltı
bıdur dhri.i mazmlını takririne mutabık ve tarih-i mezhı1r 
ile müverraha bi ' l -vekale ibraz eylediği hüccet-i şer' iy
ye[ye] nazar olındukda vekil-i mezblının takriri vakı 'a 
ımıtabık ve nefsü ' 1 -emre ımıvafık bulundığından mıi'ada 
husus-ı merküma vuküf-ı tanunları olup hazırtın olan rah-ı 
abilerden her biri nısf masura ma-i leziz sarraf-ı mer
sı1ınun yedinde ba hüccet-i şer' iyye mülki olup veeh-i 
meşrlıh üzre el-yevm menzil ine cari aldığını ala ta-
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rlkı · ş-şehade haber virnıeleriyk hıfzen l i '  [1 ]-makal ihinı 
işbu veslka ketb ü imla ve yed-i til ibe i ' ta olındı . 

Ff 3 Za sene 1 233 [ 4  Eylül 1 8 1 8 ] 

Şuhudü · ı -Mı: 

Rah-ı abi 

3 7514412 Bayezid suyunun katmalarından olan bir 
masura suyun, münevvere Hamm tarafindan Abdül
lıalim Ağa ile Osman Efendi �ve satıldığını beyan eden 
bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Es-Seyyid Ahdülhallm ve es-Seyyid el-H�kc 
Osman 
Sultan B ayezid'den 

Dfuu ' 1-hilatcti '1-aliyye Kostanti niyyetü 'l-nıahmiyye ve mahall -i 
saireye cereyan iden hi ' l -cümk sulanın hakkında ba hatt-ı 
hümayOn-ı şevket-makrOn-ı şahane viri len n izanı nıucebin
ce Hassa su nazırı Mehnıed Emin Ağa tarafından vekil - i  
nıüsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Mehnıed Arif Ağa 
i lt imasıyla kıbd-i şer·den mürsel Katib Musa Efendi i le 
Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa Ağa ve Sultan Bayezid-i 
Yell tahe serahu haz;·etıerinün rah-ı abilerinden Aif Half1'e 
ve Ma'cuncıl ı All Usta ve Çavüş-ı ralı-ı abi Mdmıed 
Halilc vcsair hadcme-i rah-ı abiler i le zikri an ma-i lezizün 
ınenba· mahal l ine varup nazır-ı ınunıa i leyhün nıühri ımı
tabık bir kıt 'a hüccet denın ında tafsil ü beyan olundığı üz
re bir masura ma-i leziz mevcüd ve cari oldığı ba'de'l-keşf 
vc' l-mu 'ayene rah-ı abi-i mezbürfınun  ihbarlarıyla zahir ü 
mütehakkık oldukdan sonra ma-i lezlz-i nıezkurun malike
si Münevvere Hanını ibnet-i Abdullah'un zevci ve tarafın
dan husus-ı ati ' l-heyanda vekll oldığı Mduned Sa·id Ağa 
bin Mchmed ve Rah-ı abi All Beşe bin Mehnıed şdıadet
leriylc sabit olan haHl Kethuda-yı serberber-i hazret-i şdı
riyarl ei-Hacc Malımüd Ağa bin Mehnıed meclis-i şer' -i 
şerif-i enverde salifü'z-zikr Sultan Bayezfd-i Veli vakfınun 
ınüşahede katibi es-Scyyi(1 Hasan Efendi b in  ei-Hacc Aif 
hazır oldığı halde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızları 
es-Seyyid Abdülhallnı Ağa bin es-Seyyid Hüseyin ile 
es-Seyyid ei-Hacc Osman Efendi ihn-i cs-Seyyid Meluned 
ınahzarlarında b i ' l-vekfıle ikrar-ı tanmı ve takrlr-i kclanı 
idüp ınüvekkilem zevceın ınOma ileyha Münevvere Ha
nıın'un yedinde olup bin iki yüz yiğirıni üç senesi Re
bl'u ' 1 -evve l 'inün yiğirnıi üçünci gün i tarihiyle ınüverraha 
bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tatsil ü beyan olundığı üzre 
asrında su nazı ı·ı olan ei-Hacc Osman Ağa bin Mehmed 
Havass-ı refi'a kazasına tabi ' Küçük nam karye civarında 
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Sırık l ı  çayırı başında Sultan Bayezld Han hazretlerinün 
suyınun Akyar kemeri vadi'si beyninde kendi mal ıyla hafr-ı 
ahar-ı müte'addiden hası l  olan suyından olup ba'de' l -vezn 
ve' l -ayar hakk-ı mecrasından baki ol mevzı ' a  karib sali 
l'ü 'z-zikr Sul tan Bayezfd-i Veli suyı yolına hi izııi ' l - ınüte
velli i lhak u idrac itdürdiği b i r  buçuk l üle suyından müfrez 
olup mahmiyye-i mezblırede vak ı '  Şehremini kurbında b i r  
bab menzil derünına cari b i r  masura ma-i lez'iz hamiş-i 
hüccetde tasrlh u beyan olundığı üzre müvekkilem mlımi 
i levha Münevvere Hanım'un bi hükmi ' l -münasaha
ti · ş-şer· iyye mül k-i nıevrüs ı  olmağla müvekki lem zevcenı 
mGma i leyha meıızil - i  mezklırı mlıma i leyhima es-Seyyid 
Abdülhalim Ağa ile es-Seyyid ei-Haee Osman Efendi'ye 
kasr-ı yed idüp derlınına cari mülk-i mevrüsı olan bir 
masura ma-i lezfzi dahi tarafeyııden hi ' l -fcah ve' l -kahOI 
hey' -i hat-ı sahih-i şer'i ve kanavatından memllıkesine 
tehe' iyyetle mGma i leyhimaya heynlerinde ma' IGm semen-i 
nıedl'G ' ve makhGza ale' l - işt irakı · s-seviyy hey' u temlfk ve 
veeh-i layıkı üzre teslim eylediğimde müma i leyhima dahi 
her veeh-i ımıhaıTer işt i ra vü temellük ve kablıl itmeleriyle 
t1ına ha ·ct derOn-ı menzi l-i mezhGra carf bir masura ma-i 
lezfz-i merkümda dahi müvekkilcm mGma i leyha M ü nev
vere Hanım'un veehen mine' l -vüeGh ve seheben mine' l -es
bab kat 'a  alaka ve medhal i  kalmayup ınGmil i leyhiınanun 
ale' l-iştirakı · s-seviyy mülk-i müşteraları alm ışdur diyü 
ımıkırr vekil-i mGma i leyh ei-Hacc Mahmlıd Ağa'nun sadır 
olan bi ' l -eüml e  t akı·fr-i meşrühını ınGma i leyhima es-Sey
yid Abdülhalim Ağa ve es-Seyyid ei -Haee Osman Efendi'
den her biri ha ·cte't-tasdlk şürfıt-ı mer' iyyesine tatbik i le 
ber veeh-i muharrer mülk-i müşteraları aldığınun istihka
mını havl b ir  kıt 'a hüccet-i şer' iyye matllıbımızdur diyü 
ibraz eyledükleri atfk hüeeet-i nıezkürenün ınazmtını va
kı 'a mutabık ve nefsü · ı-emre muvafık aldığını rah-ı abiler
den her b iri ala tarikı 'ş-şehade ihbar itmeleriyle hıfzen 
l i '  [l]-nıakal ihiın işbu vesika ket b ü im la ve li eel i ' s-sened 
nılıma i leyhiına yedierine i ' ta ol ındı . 

Fi' 2 1  Za sene 1 233 [22  Eylü l  1 R 1 8 ] 

Şuhlidü . l-hai : 
Mehmed Emin Ağa Nazı r-ı rah-ı ab 
Meluned Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
All Hal lle Hademe-i Sul tan Biiyezfd 
All Usta Hadeıne-i Ma'clıncı 
Meluned Usta Çavuş-ı rah-ı ab. 

37514511 Simon zimmiden intikal eden ve varisieri ta
n�findan Ha/et Efendi'nin hazinedan Ömer Ağa �va 

375!44/2b 
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satılan Süleyman�ve .'iuyunun katmalarmdan Seylıüli.'i
lam Feyzulla/ı Efendi vakfina ait olan yarım masura 
... uyun, .wmradan Ha/et Efendi tarafindan .'iatm almdı
ğma dair. 

[Derkenar] Hiilet Efendi hazinedan Ömer Ağa'nun malik 
oldığı nısf masura ma-i lezi'z Hiilet Efendi'ye bey' 
olundığını müş' ir hüccet i 'ta o l ındı . 

Fi' 1 9  C sene 1 235 [3  Nisan 1 8 201 

Dfuu'l-hilateti'l-aliyye Kostantiniyyetü'l-mahmiyye ve mahall-i 
saireye cereyan iden b i ' l-cümle sulanın hakkında ba hatt-ı 
hümayOn-ı şevket-makrOn-ı pa" şahane viri len bu defa 
nizam mucebince Hassa su nazırı Meluned Emin Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rab-ı abi ei-Hacc 
Mehmed Arif Ağa i ltimasıyla kıbel-i ş�r·den mürsel Katib 
es-Seyyid Yahya Efendi ik Ayaso(va serbölüği es-Seyyid 
İsa Ağa vesair bademe-i rah-ı abiler ümena-i şer· ıe zikri 
ati ma-i lezizün menba' mahalline va rup nazır-ı m uma 
i leyhün mühri mutabık bir kıt ·a hüccet-i şer' iyyede tatsil ü 
beyan olundığı üzre bir masura ma-i lezi'z mevcOd ve cari' 
oldığı rah-ı abilerlin ihbarlarıyla zahir ü mütehakkık 
oldukdan sonra sarraf taifesinden olup ma-i lez.i'z-i nıezkO
run maliki iken bundan akdem hal ik olan Tanferoğl ı(") 
Simon veled-i Kirkor zimınlnün verilseti zevce-i metrOkesi 
Konca nasraniyye ile sulbl eviad-ı kibarı Kirkor ve Bedros 
ve Boğos ve Avanis zimmiler i le Katriııe ve Maryem ve 
Seriğsami(?) nasraniyyelere inhisarı ba'de't-tahakku
kı 'ş-şer'i verese-i kibiir-ı ınesfUnln taraflarından husüs-ı 
ati ' l -beyanda vekilieri oldığı şahıslarını aritan Mehıned 
Sadık Ağa bin Halil ve isına'il Ağa bin Hüseyin şehadet
leriylc zahir olan Erine veled-i Ohannes nam zimın.i' mec
l is-i şer' -i şerif-i enverde rical-i devlet-i aliyyeden H alet 
Efendi hazretlerinün hazinedarları olup işbu kitab-ı sıh
hat-nisabun hfıfızı Ömer Ağa tarafından ber veeh-i at! hu
sus-ı meymenet-mahsfıslarını tasdika vekil-i şer'isi olan 
ei-Hacc Mehmed Arif Ağa bin İbrahim ınahzarında 
hi ' l-vekiile ikrar-ı tamm ve takrir-i kelam idüp ınüvek
killeıi"ım ınesfUrfınun işbu yedierinde olup bin iki yüz on 
sekiz senesi Rehl'u ' l-evvel'inün yiğirıni dördünci güni 
tarihiyle müverraha bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsil ü 
beyan olundığı üzre asrında Şeyhülislam-ı esbak merhum 
es-Seyyid Feyzul lah Efendi hayatında Havass-ı reti'a 
kazasına tabi ' Kadi Ya ' kübl ı  nam karye sımırında Kemer
dere dimeğle şehr kimesnenün mülkine ittisalden ari mev
Zt "-i hallde ahar-ı müte'addide Jıafr ve tahte' J-arz lağm Ü 
kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği tamm ve kamil on dört 

51 "pa" Jiızladır. 
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masura ma-i lezi'zi mahall-i mezbfirda merhum Hasan 
Paşa suyı yolına andan merhum Sultan Süleyman hazret
Ierinün ma' rlıf kemeri kurbında kain suyı yolına bi iz
nn-mütevelli i lhak ll idrac itdürdiği ma-i lezi'zden müti-ez 
bir masura ma-i lezi'z halik-i mesti1run ile'l-helak yedinde 
mülk ve hakkı olup ba'de helakıhi eviad-ı kibarı müvek
kilüm mesfuruna nıevrlıs olmağla akd-i ati 'z-zikrün suda
rına değin ber veeh-i muharrer mülk-i mevrlısları olan bir 
masura m<l-i lezlzün nısf masurasını mülklerinde ba'de'l-ibka 
ma·ada nısf masura ma-i tezizi kanavatından mikdar-ı 
mu 'ayyen hissesine tebe'iyyetle tarafeynden bi ' l -i'dih 
ve' l-kabOI bey'-i  bat-ı sahih-i şer''i i le müvekkil-i mfima 
ileyh Ömer Ağa'ya yedierinde ma·Jlım semen-i medffi ' ve 
makbfiza bey' u temli'k eyledüklerinde mfima ileyh Ömer 
Ağa dahi ber veeh-i ımıharrer işti ra vü temellük ve kablıl 
buyurınalarıyla fima ba'd nısf masura ma-i lezlz-i mer
kümda müvekkil lerüm veresc-i mesffirfi nun asla ve kat 'a  
alaka ve medhalleri kalmayup müvekkil-i mfima ileyh 
Ömer Ağa'nun mülk-i müşterası almışdur didükde vekil-i 
nıezbfir ei-Hacc Mehmed Arif Ağa dahi mukırr mesfı."ır 
Erine zimmi'nün bi ' l -cümle takri'r-i meşrlıhını ba'de't-tas
dik müvekkillerüm ınezblır  Ömer Ağa anifen şira-i şer''i ile 
malik oldığı nısf masura ma-i lezlz-i merkümı salififz-zikr 
Süleymaniyye kurbında kain ana ınesleğinden ifraz idüp 
beş üstüne kurşun borı ferşiyle hanesine ıa 'yln ve icd 
olundığınun istihkamını hav'i kıbel-i şer'den bir kıt 'a 
hüccet-i şer' iyye ınatllıbıdur diyü ibraz eylediği atik hüc
cet-i mezkurenün ınazmlını vakı 'a nuıtabık ve nefsü ' l -em
re muvafık olduğın ı rah-ı abilerden her biri ala tankı ' ş-şe
hade haber virmcleriyle hıfzen li ' [1]-makalihim işbu vesika 
ketb ü imla ve li ecl i ' s-sened müvekkil-i mOma ileyh Ömer 
Ağa yedi ne i ·ıa alındı. Fi' 25 Za sene 1 23 3  [26 Eylül 1 8 1 8 ]  

Şuhudü ' I-hal : 
Sabıkün 

3 7514512 Kurşuncubaşt Süleyman Ağa 'dan intikal eden 
ve diğer vari.o;ler tan�findan kızt Hadice Hamm'a satı/cm 
Sinan Paşa vak.fina ait yarım mmmra suyun, Hadice 
Ham m 'm vefattmlan .w m ra varisi tarc�findan Eşrefi 
Efendi:ve :wtıldtğma dair. 

[Kenarnotu] Hadlee Hatfin'un 

rşerhl DerfiıH hüccetde ınuharrer nı sf masura ma-i lezi'z-i 
ınezblırı mezblıre Hadice Hattın'un hasren varisi Kurşun
cıbaşı ei-Hacc Ahmed Ağa Acem Hasan Ağa mahallesinde 
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vakı ' menzi l i le ma-i mezbürı Divan kalemi ketebesinün 
idame-i mühimme-i nüvlsan ı (?) es-Sen'id Eşrefi Efendi 'ye 
ba hüccet bey' olınup bu hüccet tehl olund ığı işbu mahal le 
şerh v ir i ldi . 

Ff 1 7  B sene [ 1 ]238 [30 Mart 1 823] 

Dfuu'l-hilaJd.i 'l-aUyye Kostantiniyyetü'l-mahmiyye ve ımıhal l- i  
saireye cereyan iden bi ' l -cüınle su lanın hakkında bu defa 
ba hatt-ı hümayun-ı şevket-makrün-ı şahane v i ri len n izanı 
mücebince hala Hassa su nazı rı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-vı ralı- ı abi ei- Hacc 
Mehmed Arif Ağa i lt i ınasıyla Haslar mahkemesinden mür
sel Katib es-Seyyid Mehıned Abdülhalfm Efendi ve Aya
sofya serbölüği es-Seyyid isa Ağa vesair hademe-i rah-ı 
abfler i lc zikri atf ma-i lezi'zün menba '  mahall i  olup fat ih-i 
Yemen merhum S inan Paşa hayat ında dokuz yüz doksan 
sekiz senesi Havass-ı refı 'a  kazasında Cebeci nam karye 
kurb ıncia Haremeyn yeri dimeğle nıa · nıf mahal lde m üced
deden hati·-ı abar itdürdiği ma-i lezfzi.in nübu .  mahal l ine 
varup carf olan ma- i leziz elerün ında nısf masura ma-i 
lezlz nıevcüd aldığı rah- ı abi-i mezbürC ınun ihbarlarıyla 
zahir ü nümayan oldukdan sonra ına-i lezfz-i ınczkurun 
maliki iken bundan akdem dar-ı bcka iden Serkurşun
cıyan-ı hassa ei-Hacc Sü leyman Ağa ibn-i Alımed'ün vera
seti zcvce-i menkaha-i metrükesi Avişe bint-i Abdullah ile 
su lbi kebir oğl ı  ei-Hacc Mehmed Ağa'ya ve sulb iyye kc
bire kızları Fatıma ve Hadlee hatun lara münhasır v e  
kable' l-kısme zevce-i nıezblıre Ayişe Hatlın vefat idüp vc
raseti sadr! keblr oğl ı  ei-H�l.cc Mehmed Ağa ile sadriyye 
kebln:: kızları nıezblıretan Fatıma ve Hadlee h5tCınlara 
münhasır  ve kab le ' l -k ısmc nıezbur e i -Hacc Mehnıed Ağa 
dahi vefat idüp veraseti ancak sulbi oğl ı  İbrahim Edhenı 
nam gayr-i reşlde ba·de ' l-i nlıisar mesele-i mirasları b i  
hükıni '  1 -münasahati · ş-şer ' iyye ve  · 1 - inhisar('!) diirı sehm
den olup s iham-ı nıezblı reden iki  selımİ gayr-i reşld-i 
mezbür İ brahim Edhem'e ve b i r  sehnı i mezbüretan Fatıma 
ve Hadlee hatunlardan her biri ne isaberi ha ·cte' t -tahak
kukı · ş-şer'i gayr-i reşld-i mezbür İ b rahim Eelhem'ün umü
rını rü 'ycte min kıbel-i şer' bfı hüccct vasiyy-i mansüb ı 
aldığı b i - l-ihbar zahir ü mütehakkık olan hala Devlet-i 
a l iyye-i chcdiyyü ' l- istimrarda Serıni ' ınaraıı-ı hassa Ali 
R1za Beğ tarafından husus-ı atlde vekll olcl ığı c i -Hacc 
M ehmed Ağa bin All ve Hüseyin Ağa ibn-i All şehadet
leriyle sabit olan Kapu çukadarları İbrahim Ağa bin 
Mehmed bi ' l -vekale mezbüre Fatıma HarCın 'un zatı şah i 
daıı-ı mezbü ran ta '  rltlcriyle mu ·  arrefe olmağla bi · 1-asale 
mecl is-i şer'-i şerif-i enverde ma-i Iezf1.-i mczkurun hisse
darı baisetü ' 1 -vesfka mezburc H adlee Hatlın tarafından 
her veeh-i atf tasdfka vekfl -i müseccel i  hala Serkurşun-
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cıyan-ı hassa ei-Hacc Ahmed Ağa bin Hasan mahzarında 
her biri h i ' l -asaıe ve hi ' l-vekale ikrar-ı tamm ve takrir-i 
kelam idüp murisiıniz mütevetfa-yı mezblır ei -Hacc Süley
man Ağa'nun işbu yedinde olup bin yüz doksan senesi 
Rehl'u ' l -ahir' inün yedinci güni tarihiyle müverrah bir  kıt 'a  
siciliden muhrec derkenar natık aldığı üzre medine-i Haz
ret-i Eha Eyyuh Ensarl'de Cami ' -i kehlr mahallesinde va
kı ·  hayatında sakin oldukları menzi l i  derfını na icra ve 
ta'y'in eylediği nısf masura ma-i lezlz ile' I -vefat yedinde 
mülk ve hakkı olup ba'de vefatibi kanavatma tebe'iyyetle 
vereseleri mezbürfına mevrlıs olmağla akd-i ati 'z-zikrün 
sudlırına değin ber tash'ih-i merküm mülk-i mevrlısımız 
olan cem'an üç sehın hisse-i şayi 'a-i ınezkuremizi ta
rafeynden bi ' l -lcab ve' l -kahGl hey' -i hat-ı sahlh-i şer"! ve 
kanavatma tebe · iyyetle müşterikimiz mezbüre Hadice Ha
tGn'a heynimizde ma ' lu  m semen-i medh1 ' ve ınakhuza her 
birimiz hi ' l-asaıe ve hi ' l -vekale hey' u temllk eylediği
nıizde ol dahi her veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve 
kabfıl idüp fima ba'd nısf masura ma-i lez1z-i merkümda 
henüm ile gayr-i reşid ihrahim Edhem'ün asla ve kat·a 
alaka ve medhallerimiz kalmayup nısf masura ma-i lezlz 
kız karındaşlarımız müvekkile-i mezhure Hadlee H atun'un 
irsen ve şiraen mülk-i mahzı almışdur didüklerinde vckli-i 
mezhOr ei-Hacc Alımed Ağa dahi mukırrftn-ı asli ve vekll
den her b i rinün sadır olan takrlr-i meşrlıhlarını vicahen ve 
şifahen tasdik idüp müvekki lem mezblıre Hadice 1:-latlın 
sal i l'ü 'z-zikr nısf masura ma-i lezlzi Harcıneyn-i muhte
reıııeyn izniyle mülkiyyet üzre Ayasofya kuhhcsindcn iJh1z 
idüp kurb ında vak ı '  Acem Hasan Ağa mahallesinde sakin 
o ldığı menzi l ine müceddcden kurşun bo rı ferşiyle ta ' yin ve 
i cra olundığınun istihkamını h avi bir kıt 'a  hüccet i · ta 
al ınmak matllıbıdur didükdc hazırtın olan rah-ı ibilerden 
her biri vekil-i mezhur ei-Hacc Ahmed Ağa'nun takr'ir-i 
meşrühı vakı ·a mutabık ve nefsü · ı -cmre muvftfık aldığını 
ala tar'ikı · ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen l i " ( l ] -maka
l ihim işbu ves'ika-i enfka keth ü imla ve li ecl i ' s-sened 
mü vekkile-i mezblıre Hadlee Hatlın vedine i ·ta o l ınd ı .  

Fl 22 Z sene 1 233 [ 23 Eylül 1 8 1 8 ] 

Şuhüdü · ı-haı : 
Sabıkün 

37514611 Ümmü Selim Hatun 'un vefatıyla küçük oğ
luna intikal eden Süleymaniye suyunun katmalarmdan 
Fatma Hatun vakfina ait bir masura suyun yartsmm, 
çocuğu n vasisi tarc�findan Ah du rrah man Ağa �va satıldt
.�ına dair. 
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[Kenarnotu] Es-Seyy id Abdurrahman Ağa'nun 

Daru' s-saltanati ' 1-aliyye Kostantiniyyetü ' 1 -mahıniyye ve 
mahall- i  saireye cereyan iden h i ' l -ci.imle sulanın hakkında 
bu def'a b:1 hatt-ı hi.imayfın-ı şevket-makrOn-ı şahane vi
rilen ııizam mlıcebince hala Hassa su ıüzı rı Mehmed Eınln 
Ağa tarafından vekil-i müseccel i Kethuda-vı rah-ı abi 
ei-H:lcc Mehmed Arif Ağa i lt imasıyla Ha� lar mahke
mesinden mürsel Kaı i b  es-Seyyid Mehıned Ahdülhalfm 
Efendi ve Ayasofya serböli.iği es-Seyyid isa Ağa vesair 
Ilademe-i rah-ı abiler zikri ati ma- i  lezlzün meııha' mahalli 
olup hin iki yüz on dört senesi Saferü' l-hayr'un  altıncı 
gi.ini tarihiyle mi.iverraha bir k ı t ·a hi.iccet-i şer· iyyede tafsll 
i.i beyan olundığı üzre asrında Seı1urnal Süleyım1n Ağa 
ihn-i Derviş All zevcesi dimeğle arife Fatıma Hattın 
i h net-i Abdullah bin yetmiş sekiz senes i Saferi.ı · ı-hayr'un 
yiğirmi birinci güni tarihiyle müverraha b ir  kıt ·a keşf 
hücceti mantlıkınca Havass-ı refı 'a  kazasına ta.bi '  Cebeci 
karyesi hudlıdında Furun deresi dimeğle arif mevzı ' ın bir 
tarafı mcrhlım Sultan Süleyman hazretlerinün cami ·  -i 
şerifı suyı kemeri ve b ir  tarafı yine ma-i mezblırun baş 
mesleği ve iki tarafı marıil · z-zikr karye-i mezbOre cebeli 
i le mahdlıd mahalle varı.ıp ol tarihde ınevzı · -i merküma 
kari'b merhum-ı müşanın i leyh Su ltan Sü leyman Han 
cami ' -i şerit! su yı yolına il hak ll idrac ol ınan ına-i lezlzden 
müJi·ez bir masura ma-i leziz ınevcCıd ve cari oldığı 
h i ' l -ihbar zahir  olmağla ma-i ınezhOrun malikesi iken 
bundan akdeın vefat iden Ü ınınü Sellm b int-i Hafız İbra
him Efendi nam hattınun sadri oğl ı  ve hasren varisi İbra
him Edheın i bn-i ei-Hacc Mehmed nam gayr-i reşldün 
umCırını nı · yete min kı beli · ş-şer' ba hüccet vas i yy-i maıı
slıbı oldığı b i ' J-ihbar zahir ü mütehakkık olan hala Dev
let-i aliyye-i ehediyyü' l -isti ınrarda Sermi ' ınaran-ı hassa 
All Rıza Beğ tarafından husCıs-ı atide vekil oldığı ei-Hacc 
Mehmed Ağa bin Ali ve Hüseyin Ağa bin All şehadet
leriyle sabi t  olan Kapu çukadarları İbrahim Ağa bin Meh
ıned mecl i s-i şer' -i şerif-i cnverde haisü ' 1 -kit!:\h es-Seyyid 
el-Hacc Abdurrahman Ağa bin es-Seyyid Ahmed ınahza
rında b i .  1-vekale ikrar-ı tam m ve takrlr-i kelam id üp sal i 
m ' z-zikr Süleymaniyye cami ' -i şerifı ku rbında Akşemsed
din mahal lesinde kain menzi l derCın ına cari b ir  masura 
ma-i lezizün nı sf masuras ını mikdar-ı mu 'ayyen hissesine 
tehe' iyyctle müvekkilüın vasiyy-i mlıma i leyh All Rıza 
Beğ vasisi oldığı İbrahim Edhem nam gayr-i reşidün mül
k inde ibka idüp ma'ada menzil - i  mezkür derün ına cari nısf 
masura ma-i lezfzi tarafeynden h i ' l -fcah ve' l-kahOl haten 
ve sahlhan beynlerinde ma' lOm scınen-i medi'O ' ve mak
hOza bi ' l -vesaye hey '  u teınllk ve veeh-i lay ıkı üzre teslim 
eylediğinde ol dahi ber veeh-i ımıharrer işt ira vü temel lük 
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ve tesellüm ve kabul idüp fıma ba'd nısf masura ma-ı 
lezlz-i merkümda vasisi oldığı gayr-i reşid İbrahim'ün 
aUlka ve medhali kal mayup mezbı1r el-Hacc Abdurratunan 
Ağa'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı sar!hi almı şdur didük
de ınezbı1r es-Seyyid el-Hacc Abdurrahman Ağa dahi 
ımıkırr vekil-i mezbur İbrahim Ağa'nun b i ' l-cümle sadı r 
ol an takrlr-i meşruhını  v icahen ve şifahen tasdik idüp 
anifen ş ira-i şer ' i  i le malik  oldığı 111Sf masura ma-i lezfz-i 
merküm menzil- i  mezkura cftr'i aldığınun istihkamını havi 
bir  kıt'a hüccet-i şer' iyye matlubımdur didükde hazırun 
olan rah-ı abilerden her b i ri ımıkırr merküm es-Seyyid 
el-Hacc Abdurrahman Ağa'nun takrlri vakı 'a mutabık ve 
nefsü ' l-emre muvafık olup salifii ' z-zikr n ısr masura ma-i 
lezlz el-yevm mevcud ve cari aldığını ala tarlkı " ş-şehade 
haber virmeleriyle hıfzen l i '  [ 1 ]-makalihim işbu veslka-i 
eni'ka ketb ü i mla  ve yed-i talibe i 'ta al ındı . 

Fi' 22  Z sene I 233 [23 Eylü l  1 8 1 8 ] 

Şuhudü ' I-hal : 
Sabıkün 

3 7514612 Eyüp 'te Kurşuncubaşı Süleyman Ağa 
çeşmesinin mütevellZvesi Fatma Hatun 'un, diğer Fatma 
Hanım'dan satm aldığı yarım masura suyu, sözkonusu 
çeşmeye hağlattığmı beyan eden bir hüccet düzen/endi
ğine dair. 

[ Kenarnotu] Kurşuncıbaşı çeşmesinün 

Daru' s-saltanati ' 1-aliyye Kostantiniyyetü '1-mahmiyyeye ve 
mahall-i saireye cereyan iden b i ' l-cümle sulanın hakkında 
bu defa bfi hatt-ı hümayun-ı şevket-makrOn-ı şahane 
vi rilen ni zam m ticebince hala Has sa su nazırı Mehmed 
Emin Ağa tarafından veki l - i  müsecceli Kethuda-yı rah-ı 
abi Meluned Arif Ağa i ltimasıyla Haslar mahkemesinden 
mürsel Kati b  es-Seyyid Metuned Abdülhali'm Efendi ve 
Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa Ağa vesair bademe-i 
ra h-ı abiler i le zikri ati ma-i lezfzün menha ' mahall i ne 
varup bin iki yüz yiğirmi altı senesi Muharremü ' l-ha
ram'un yiğirminci güni tarihiyle müverraha bir  kıt 'a 
hüccet-i şer' iyye mantukınca asrında Su  nazırı İbrahim 
Ağa Havass-ı refı 'a  kazasında Çiftehavz kurbında Kavak 
deresi nam mahallde Zurnazen Paşa suyı mukabdesinde 
müceddeden tahsil itdürdiği ma'IGmu ' l-mikdar suyını ve 
andan kemer yol ına mülhak suyından müfrez bir masura 
ma-i lezi'z mevcud ve cari oldığı ba'de ' l-mu 'ayene rah-ı 
abi'-i mezbürunun ihbarlarıyla zahir ü mütehakkık oldukda 
mahmiyye-i mezbı1rede Kumkapu kurbmda Nişancı ma-
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hallesinde sakine olup zatı ta' rlf-i şer'( i le  ımı ' arrefe olan 
Fatıma b int-i İbrahim nam hatundan zikri ati ma-i Iezlz 
çeşmesi vakfınun evladiyyet ve meşrı1tiyyet üzre müte
velllyesi olup kezali k  zat ı ımı ' arrefe işbu baisetü' 1-vesi'ka 
Fatıma Hatfın i bnet-i ei-Hacc Süleyman mahzarında 
ikrar-ı tanun ve takrlr-i kelam idüp akd-i ati ' z-zikrün su
dfırımı değin ba hüccet-i şer\vye yedimde mülk ve hakkım 
olup salifü' z-zikr b ir  masura ma-i l ezlzün nısf masurasın ı  
mülki ınde ba'de' l-ibka ma'ada nısf masura ma- i  lezi'z 
kanavatından mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe · iyyetle 
tarafeynden bi ' l-ldb ve' 1-kahOI hey' -i hat-ı sahih-i şer"i 
i le mezbfıre Fatıma Hatlın'a iki yüz e l l i  guruş semen-i 
ınedi'O ' ve ınakhOza bey' u temlfk ve veeh-i layıkı üzre 
erhi\h-ı miyah ma'  ri fetler i yle ha 'de' I - ifraz teslim eyledi
ğimde ol dahi ber veeh-i muharrer işti ra ve kablıl  idüp 
fıma ba'd nısf masura ma-i lezi'z-i merkümda benüm asla 
ve kat'a alaka ve medhal im kalmayup mezblıre Fatıma 
H iltOn'un mülk-i mi.işterası ve hakk-ı sı rf-ı sarlhi olmışdur 
didükde gıbbe ' t-tasdikı · ş-şer'! mezbfıre Fatıma Hattin 
meclis-i şer'de bi tav ' i ' s-silf ikrar-ı tamın ve takrir-i kelaın 
idüp anifen şi ra-i şer'i i le malike oldığıın nısf masura ma-i 
lezlz-i merküm erbab-ı miyah ma 'r i fetleriyle medine-i 
hazret-i Eba EyyOh Ensarl'de Cami ' -i kebi'r mahallesinde 
vakı '  bi ' 1 -meşrfıta mi.itevel llsi oldığım merhfım ve mağffı
run leh Kurşuncıbaşı ei-Hacc Sü leyman Ağa nam sahi
hü ' l-hayrı.ın hayatında b inasına muvaffak oldığı ma-i lezlz 
çeşmesine hasbeten I i l iahi te'ala ve taliben l i  merdati 
rabbi ili ' l-a ' la vakf-ı mezbfır teberru ·an vakıf-ı merhfımun 
ferş eylediği kanavat [i.i] mi.isennatla vakfıyyet üzre ta·yin 
ve icra olundığınun istihkamını havl b i r  kıt 'a  hüccet-i 
şer'iyye i 'ta o l ı  n mak bi 't-tevliye matlfıb ımdur didükde hal 
ımıkırre-i mezblıre Fatıma Hatfın'un takrir-i meşrlıhı üzre 
olup nısf masura ma-i Iezi'z mevcOd ve el-yevm drl 
oldığmı dih-ı ahi-i mezbfır( ından her biri ala tarlkı 'ş-şe
hade haber v i rmeleriyle hıfzen l i '  [ 1 ] -makal ihim işbu ve
slka-i eni'ka keth ü imla ve ınütevelllye-i mezblıre Fatıma 
Hatfın yedine i 'ta ol ındı .  

Fl 22  Z sene 1 233 [23 Eylül 1 8 1 8 ] 

Şuhfıdü · ı -hal : 
Sabıkün 

37514711 Darbitane katibi Hiiseyill Hiisnii Efendi'nin 
tasarrı�fitnda olan yarım masura Halkalı .myunun, Peş
kir ağası Ali Ağa tarc�findan satın almtlığını beyan eden 
bir lıiiccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Peşkir ağası Al i  Ağa 
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[Şerh] işbu hüccet denlmnda ınevcfıd olan nısf masura 
ma-i lez'iz hataen mül k  tahrlr olııumış olmağla hatası zallİr 
olup vakfıyyet üzre müceddeden tahrlr ve kayd o lınmağla 
işbu hüccet ki.i l l iyen battala keşlde kı l ındığı işbu mahalle  
şerh vir i ldi .  

Fl l 8  Ş sene 1 239  [ 1 8  Nisan 1 824) 

mHa Devlet-i aliyye-i ebediyyü' l-istiınrarda D arbhane-i 
amire ketebesinden es-Seyyid Hüseyin Hüsnl Efendi ibn-i 
İbrahim tarafından ber veeh-i ati tasdlka vekil oldığı Abdi 
Beşe ibn-i Süleyman ve Çavfış-ı rab-ı abi Mehmcd Hali'fe 
ihn-i Hasan nam kimesneler ihbarlanyla zahir olan es-Seyyid 
Osman Ağa ibn-i Ömer meclis-i şer'-i şerif-i enverde 
sabıka Enderun-ı hümayunda Peşkir ağası işbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun hafızı Ali Ağa b in  Hüseyin tarafından hu
sus-ı ati ' l-beyanı tasdlka vekil-i müsecceli ei-Hacc Meh
med Arif Ağa i bn-i İbrahim mahzarında b i ' l-vekfile ikrar-ı 
tamm ve takrlr-i kelam idüp müvekkilüm ınuma ileyh 
Hüsni Efendi 'nün işbu yedinde olup b in iki yüz otuz ik i  
senesi tarihiyle müverrah Başmuhasebe'den i 'ta o lman b i r  
kıt 'a sfıret mantfıkınca Astane-i sa 'adet ve mahall-i 
s�iireye cereyan iden h i ' l-cümle sulanın hakkında bu defa 
ha hatt-ı hümiyfın-ı şevket-makrOn-ı şihane virilen 
nizam-ı müstahsene mfıcebince hala Hassa su nazırı Meh
med Emin Ağa tarafından vekil - i  müsecceli Kethuda-yı 
rah-ı abi Mehmed Arif Ağa ve serbölüklerinden Süleyma
n iyye serbölüği Hasan ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid 
Ysa ve Eyyuh mahkemesinden mürsel Katih Musa Efendi 
vesair me' muri'n ma 'rifetleriyle hi ' l-ma ' iyye zikri ati ma-i 
lezi'zün menha '  mahalline varup b in  iki yüz otuz bir senesi 
Rehi'' u ' I-evvel ' inün yiğirmi b irinci güni tarihiyle müver
raha bir kıt'a  hüccetde tafsil ü beyan olundığı üzre 
vüzera-yı İs lamdan merhum İbrahim Paşa hayatında Ha
vass-ı refı'a kazasına muzare Terkos nahiyesine tabi ' Ka
ra Ahmedli karyesi kurbında Uzuncaabad nam mahallde 
kimesnenün mülk ve harimi olmayan mevzı'-i hali'de mü
ceddeden hafr itdürdiği abar-ı müte 'addiden lağmlar i le 
cem ' ll tahsil itdürdiği ma-i lezizi kanavat ferşiyle mahall-i 
mezbfıra karib Küçükçınarlı çeşmesi suyı mesleğine andan 
Ahmed Ketbuda suyı yolına ve andan Mesih Paşa suyı 
yolı na ve andan Sultan Süleyman Han tahe serahu hazret
lerinün Astane-i alivveye cari Halkalı  suyı yolına izn-i 
mütevel l i  i le i lhak u idrac itdürdiği ma ' lfımu ' 1-mikdar ma-i 
lezi'zden müfrez olarak bir masura ma-i lez1zden bundan 
akdem kanavitma tebe' iyyetle ifraz o lman nısf masura 
ma-i lezi'z mahmiyye-i mezbfırede Bozdoğan kemerinden 
er h ah-ı ın iyah ma' rifetleriyle mahall-i mezburda Camcı 
mahallesinde kain menzil ine i cra ve ta 'yi n eylediği nı sf 
masura ma-i lezi'z-i ınezkfırı beynlerinde ına' IGın semen-i 
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medfO ' ve makbOza b aten bey' u temlfk eylediğinde ol da
h i  iştira ve kabu l  idüp tlma ba'd müvekkilüm muma 
i leyhün asla ve kat'a alaka ve medhali kalmamışdur di
dükde gıbbe 't-tasdlk vekil-i mezhOr el-Hacc Mehmed Ari f 
Ağa ol vechi le nısf masura ma-i lezlz-i merküm sabıka 
Peşklr ağası müvekki lüm muma i leyh Ali Ağa'nun mülk-i 
müşterası olup el-yevm derOn-ı menzi l-i mezk:Ora cari 
aldığı nun istihkamını havi şürCıt-ı mer ' iyyesim: tatbik i le 
b ir  k ıra hüccet-i şer' iyye matlübıdur didükde ımıkırr-ı 
mezbur Mehmed Arif Ağa'nun takrlri vak ı ·a  mutabık ve 
nefsi.i ' l -emre ımıvafık oldığı zeyl- i ves1kada muharrerü ' l -e
saml ratı- ı abiler i hbarlarıyla zah i r  olmağla ala müceb-i 
ihbarih inı h ıfzen l i ' l -makal i şbu veslka ketb ü imla ve 
yed-i til ibe i ' ta ol ı ııdı .  

Fl 1 I M sene 1 234 [ 1 0  Kasım 1 8 1 8] 

Şuhlıdü . l -ha l : 
Rah-ı abiyan 

3 7514 712 Melımed Ar(l Efendi tarafindan Silalıdar 
İbrahim Ağa �va satılan Süleymaniye suyunun katma
larından olan hir masura suyun, sonradan .\'adrazam 
kethudası Halil Efendi ile oğlunım tasarrı�{i11ut geçti
ğine dair. 

[Kenarnotu] S ilahdar-ı esbak İbrahim Ağa 

!Şerh] DerOn-ı süret-i allde muharrer ma-i mezkOr hala 
Kethuda-yı sadr-ı all Karakolacı(?) Halil Efendi i le  sulbi 
keblr oğl ı  Zimnıet hallfesi İbrahim Edhem Efendi 'nün işti
rak' s-seviyy üzre malikler olduklarını müş ' ir yedierine 
hüccet i ' ta olınup işbu sfıret-i mezkfır battala hıfz ile kaydı 
balas ıyla şerh v ir i ldi . 

FJ 1 1  B sene 1 240 [ 1  Mart 1 825] 

M ahıniyye-i İ stanbul ve mahal l- i  saircye cereyan iden 
b i ' l -cümle sulanııı hakkıııda bu defa ba hatt-ı hümayCın-ı 
şevket-makrün-ı şahane viri len nizam mikebince hala 
H assa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i 
.müsecceli Kethuda-yı rah-ı ahi el-Hacc Mehmed Arif Ağa 
i lt imas ıyla Haslar mahkemesinden mürsel Katib es-Seyyid 
Yahya 

.
Efendi ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa Ağa 

vesair me' ınOrfn i le zikri all ma-i l ezlzi.i n menba ' mahal l i  
olup  Havass-ı retl ·a kazasında Ayvad nam karye kurbında 
İbrahim Hanzade ile Hanzade suyı lağmları beyninde 
nühO '  iden ma-i lczlz mahall ine varup bir masura ma-i 
lezlz mevcud aldığını bi · ı-mu ' ayene rah-ı ab llerün ihbarla-
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rıyla zahir oldukdan sonra ma-i lezfz-i mezkuruıı ınal iki 
es-Seyyid Mehmed Arif Efendi ibn-i es-Seyyid ei-Hacc 
Hafız Ahmed tarafmdan husüs-ı at i' I -beyan ı tasdika ve kil 
oldığı Ali Ağa bin Ali ve es-Seyyid Salih Ağa bin Murteza 
şehadetleriyle sabit olan es-Seyyid Hüseyin Ağa b in Ab
dullah meclis-i şer'-i şerif-i enverde sabıka S ilahdar-ı haz
ret-i şehriyari es-Seyyid İbrahim Ağa bin Kasını tarafın
dan ber veeh-i ati husüsı tasdlka vekil-i müseccel i ei -Hacc 
Mehmed Arif Ağa bin İbrahim mahzarında b i ' l -vekale 
ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp müvekkilüm ınGma 
ileyh es-Seyyid Mehmed Arif Efendi işbu yedinde olup bin 
iki yüz yiğirıni yedi senesi Şa 'ban'mun dokuzuncı gün i 
tarihiyle müverraha b ir  kıt'a hüccetde tatsil ü beyan 
olundığı üzre mahmiyye-i mezbürede Akbıyık mahalle
sinde kain Haremeyn-i şerlfeyn vakfı musakkat�ltından 
Iede' I-ahall ve' I-clran ma ' IOmu ' I-hudGd ve'I-nıüştemilat 
b.ir bab menzil deri'mına cari ma-i Iezfzün hatiri Mehmed 
Ağa bin Osman bin yüz on dokuz senesi Havass-ı refi·a 
kazasına tabi ' Ayvad nam karye kurbında sal ifü 'z-zikr 
İbrahim Hanzade i le Hanzade suyı beyninde kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzı ' -i hallde kendi mal ıyla on 
aded haca hafr ve tahte' l -arz lağın ü kanavit ile cem' u 
tahsll ve mahall-i mezbürdan Ayvad havzı önünde mer
h(ım ve mağfıret-nişan Sultan Süleyman hazretlerinün suyı 
I ağınma bi izni ' 1-mütevelll i l  hak u idrac eylediği su yı 
ha 'de' l-keşf hakk-ı mecrasından bakf iki buc,:uk masura 
ma-i Iez1zden müfrez marrü ' z-zikr Akbıyık mahallesinde 
ka in ınenzil-i nıezbürı5-' haze' I-an cari olan bir masura 
ma-i Iezlze tedavül-i eyadl ile ınüvekkilüın mGma ileyh 
es-Seyyid Mehmed Arif Efendi bundan akdem malike'� 
iken bundan akdem menzil-i mezkürı müvekkil-i mGma 
ileyh es-Seyyid İbrahim Ağa'ya ferağ u tefvlz idüp ber 
veeh-i meşri'ıh malik oldukları bir mas u ra ma-i lezfz-i 
mezkı1rı dahi lağm ü kanavatma tebe' iyyetle şürüt-ı 
mer'iyyesine tatbik ile tarafeynden hi ' I -Icab ve' l-kabGI 
müvekkil-i muma ileyh es-Seyyid İbrahim Ağa'ya beyn
Ierinde ma 'I Gm semen-i medti1 ' ve makbGza bey' u temllk 
ve veeh-i layıkı üzre teslim eylediğinde ol dahi ber veeh-i 
ımıharrer iştira vü temellük ve kablıl  idüp fima ba'd zikri 
nıürur iden bir masura ma-i Iez1z-i merkümda müvekkilüm 
muına ileyhün asla ve kat 'a  alaka ve medhali kalmayup 
lağın ü kanavatma tebe' iyyetle müvekkil-i mGına i leyh 
İbrahim Ağa'nun mülk-i müşterası olmışdur didükde 
gıbbe't-tasdikı 'ş-şer'l vekil-i . mezbı1r ei-Hacc Mehmcd 
Arif Ağa meclis-i şer'de ikrar ve takrlr-i kelaın idüp 
müvekkilüm muma ileyh es-Seyyid İbrahim Ağa anifen 

s.ı mczhüra 
-'� malik 
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şira'-i şer') ile malik oldığı b ir  masura ma-i lez]z-i mer

küm menzil-i ınezkfıra cari aldığınun istihkfumnı havl bir 
kıt'a hüccet-i şer' iyye matlfıbımdur didükde ımıkırr vekil-i 
mezbunın takrlri vakı 'a  mutabık ve nefsü' l-eınre muvafık 
olup ma-i lez]z-i ınerküm menzil-i ınezkOr derünına cari ve 
ınevcud oldığını rah-ı abi-i mezburundan her biri ala ta
rlkı 'ş-şehade haber vinneleriyle hıfzen l i ' [l ] -makal ihim iş
bu ves1ka ketb ü i ınla ve yed-i tilibe i ' ta ol ındı . 

Fi 1 5  M sene 1 234 [ 1 4  Kasım 1 8 1 8 ] 

Şuhudü ' I-hfil : 
Sabıkün 

37514811 Hamamcı Lü(f'ullalı Ağa 'dan intikal eden 
Sama�va civarındaki Beklemanoğlu hamamma bağlı iki 
masura suyun, diğer varister tarafindan kızı Hadice 
Hanım '  a satıldığma dair. 

[Kenarnotu] Bekteınanoğlı hanunaınına 

Mahıniyye-i İstanbul ve mahall-i saireye cereyan iden 
bi ' I -cümle sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümayün-ı 
şevket-ınakrun-ı şahane viri len n izam ınucebince hala 
Hassa su nazırı Meluned Emin Ağa tarafından vekil-i ınü
secceli Kethuda-yı rah-ı abi Mehmed Arif Ağa iltimasıyla 
Haslar mahkemesinden mürsel Katib Yahya Efendi ve 
Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa Ağa vesair me'mfırin ile 
zikri [atl] ma-i lez1zün menba '  mahalli olup Havass-ı 
refı'a kazasında Ayvad nam mevzı 'da nübü · iden ma-i 

lez]z mahalline varup iki masura ma-i lezlz mevcud 
oldığını b i ' l -mu 'ayene rah-ı abllerün ihbarlarıyla zahir 
oldukdan sonra ma-i lezlz-i mezkOrun maliki iken bundan 
akdeın vefat iden Hauınülm1 ei-Hacc Lutfullalı Ağa bin 
Melmıed'ü n  veraseti zevce-i meııkuha-i metrukesi Emine 

bint-i Aluned nam hattına ve sulbl sağir oğulları Mehmed 
Bektaş ve Mehmed Sa'id ile sulbiyye keblre kızları Netise 
ve Hadlee hatünlar ile sağTre kızı Fitıınatü 'z-zehra'ya 
ba'de' l-inhisar mes 'ele-i mirasları sekiz selınıden olup 
siham-ı mezbüreden bir sehnıi zevcesi ınezbfıre Emine 
Hatün'a ve ikişer selımİ oğulları nıezburündan55 her b irine 

ve birer seluni kızları ınezbfırat Nefıse ve Hadlee ve Fatı
matü 'z-zehra'dan her b irine isabeti tahakkukından sonra 
kendi nefsinden asli ve siğar-ı mezbürfınun anaları ve 
tesviye-i umürlarına min kı beli ' ş-şer' vasiyy-i mansubeleri 
olup zatı ta'rif-i şer'! ile ımı 'anefe olan zevce-i mezbure 

55 mczbUrfindan 
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Eınfne Hatun bi ' l -asaıe ve bi ' l-vesaye ve ınezbure Netlse 
Hattın tarafından Imsils-ı ati ' l-beyanda vekll aldığı zatını 
aritan es-Seyyid Mehmed Sa 'Id Ağa ve es-Seyyid Meh
med Raşid Ağa ibn-i Mehıned şehadetleriyle sabit olan 
es-Seyyid Mehmed Sa'ld Ağa bin ei-Hacc Mehmed 
N urullah bi ' 1 -vekale meclis-i şer' -i şerif-i enver de müte
veffa-yı mezbilrun verescsinden olup kezalik zatı mu'ar
refe mezbilre Hadlee Hatfın mahzarında her biri bi ' 1-asaıe 
ve hi'l-vesaye ve hi ' l-vekale ikrar-ı taının ve takfır-i kelaın 
idüp müteveffa-yı milma ileyh ei-Hacc Lutfullall Ağa'nun 
işbu yedinde olup bin iki yüz yiğirmi bir senesi tarihiyle 
müverraha bir kıt 'a hüccet mantukınca asrında Vezlr-i 
a'zam All Paşa hazretleri hayatında Havass-ı refı'a kaza
sında Ay,�d nam mahallde kendi malıyla hafr ve tah
te' I-arz lağm ü kanavit ile cem' u tahsil itdürdiği sekiz 
masura sudan müti·ez olup tedavül-i eyadf ile ınatuniyye-i 
mezburede Samatya kurbında Hacı Kadın çeşmesi zahrın
da olan terazaden erbab-ı ıniyah ma' rifetleriyle ba 'de' l-if
raz Çırakçı Hasan mahallesinde kain Bektenıanoğlı ham
maını dimeğle ma' rfıf banunam derfımna ta'yln ve cari 
olan iki masura ma-i lezfz müteveffa-yı nıuma ileyhün 
ile'I-vetat yedinde mülk ve hakkı olup ba'de veratihi 
verescleri nıezburfına mevrfıs olmağla akd-i ati 'z-zikrün 
sudurına değin tashlh-i merküm üzre bi' l-irsi 'ş-şer'l malik 
aldığımız cem'an yedi selun hisse-i şayi'alarımızı her 
birimiz bi ' l-asale ve bi ' l-vesaye ve bi ' l-vekale bir sehm 
hisse-i şayi 'anun irsen ınalike[si] olan milma ileyha Ha
dlce HatOn'a beyniınizde ma 'lO m semen-i ınedli1 ' ve 
ınakbOza bey' u temllk ve kanavatma tebe' iyyetle tesilm 
eylediğimizde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira vü 
temellük idüp fi'ına ha 'd iki masura ma-i lezlz-i ınezkOrdan 
bizim ile siğar-ı mezbilrfınun asla ve kat'a alaka ve med
hali kalmayup irsen salifii 'z-zikr irsen ma-i lezlz-i mer
küın ınilına i leyha Hadlee Hattın'un irsen ve şiraen mülk 
ve hakkı alınışdur didükde gıbbe't-tasdlkı'ş-şer'l mezbilre 
Hadlee HatOn meclis-i şer'de takrlr-i kelam idüp 
salifii 'z-zikr iki masura ma-i lezlz-i mezkilr şiirilt-ı müs
tahsene tatbik ile hanunaın-ı mezktıra cari aldığınun istih
kamım havl bir kıt'a hüccet-i şer' iyye matltıbıdur didükde 
ımıkırre-i mtıma ileyhanun takriri · vakı'a mutabık ve 
nefsü ' l-enıre muvafık olup veeh-i meşrfıh üzre iki masura 
ma-i Ieziz Bekteman haınmaını derfınına el-yevın cfu·ı ve 
ınevcild aldığını rah-ı abi-i ınezbOrOndan her biri ala 
tar'ikı ·ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen l i ' [I]-makalihim 
işbu vesika ketb ü imla ve yed-i tilibe i 'ta alındı. 

F'i 5 M sene 1 234 [4 Kasım 1 8 1 8 ] 

1 Şuhudü ' l-hal : 
Sabıkün 
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37514812 ' Atau/la/ı Efendi ile hanımı Azize Hanım 'ın, 
Emine Hanım'dan satın aldıkları Haseki Sultan vakfi
na ait bir masura suyu, sonradan Darbhane nazırı Ali 
Rıza Bey 'e sattık/arına dair. 

[ Kenarnotu] Azize Hanım ve Ataul lah Efendi 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer bir masura ma-i 
l ezizün malikleri Ataul lah Efendi ve halllesi Azize Hanım 
ma-i mezkürı hala Darbhane-i amire nazırı es-Seyyid Ali 
Rıza Beğ Efendi 'ye bey' u temlik eyledikleril1 i müş ' ir ye
dine hüccet- i  şer' iyye i 'ta ol ındı . 

Fi 25 Ş sene 1 245 [ 1 9  Şubat 1 830] 

Mahmiyye-i İstanbul ve malk'ÜI-i silireye ceı·eyan iden bi '  ı-cümle 

sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümayfın-ı şev
ket-makrün viri len n izam mücebince hala Hassa su nazır ı  
Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethu
da-yı rah-ı abi el-Hacc Mehmed Arif Ağa i l t imasıyla Has
l ar mahkemesinden mürsel Katib es-Seyyid Yahya Efendi 
ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa Ağa vesair me'mürin 
ile zikri atf mc1-i lez!zün menba '  mahalli olup Havass-ı re
fı'a kazasında Burgos karyesi kurbında Koğukkemer civa
rında Kurt bostanı nezdinde nübü'  iden bir  masura ma-i 

leziz mevcüd ve cari oldığı ba'de- 1-mu ' ayene rah-ı abi-i 
mezbürfınun ihbarlarıyla zah ir  ü mütehakkık oldukdan 
soma mahıniyye-i mezbürede Akbıyık mahallesinde kain 
menzil-i kebir i le derCınına cari ma-i lez!z-i mezkura ba 
hatt-ı hümayün bundan akdem malike ve mutasarrıfe 
oldığı b ir  kıt'a  mütevelll temessükinden müsteban olup 
zatı ta' rlf-i şer'! i le ımı 'arrefe olan Emine b int-i İbrahim 
nam hanım meclis-i şerif-i enverde işbu kitab-ı sıh
hat-nisabun hafızları olup kendinden asli ve zevci Atau l lah 
Efendi tarafından ber veeh-i ati husCısı tasdik ve kabCıle 
vekı1-i şer'isi olan kezalik zatı ımı 'arrefe Azize Hanım 
ibnet-i Abdullah muvacehesinde b i ' l -asaıe ikı·ar-ı tanun ve 
takrlr-i kelam idüp işbu yedimde olup b in ik i  yüz yiğirmi 
üç senesi şehr-i Rebl' u ' l-evvel'ün yedinci güni tarihiyle 
müverraha bir  kıt 'a hüccet-i şer'iyyede tafsil ü beyan 
olundığı üz re asrın da Haseki Sultan hazretleri mevzı ' -i 
merkümda abar-ı müte'addide hafr ve tahte'l-arz lağm ü 
kanavat i l e  cem '  u tahsil eylediği beş buçuk masura ma-i 
lezizden bir  masurasını erbab-ı miyah ma ' rifet leriyle 

ba 'de' l-ifraz tedavül-i eyactl ile mahalle-i mezbCırede vak ı '  
menzil-i kebir derfın ına kanavat [ü ]  müseımatla ta'ylni 
zemanından berü i la  haze' l-an cari olan menzil-i mezkürı 
mCıına i leyha Azlze Hanım i le  zevci ınüvekki l -i ınuma 

ileyha Ataullah Efendi'ye M re' y-i mütevel li ferağ u tefvlz 
ve derfınına cari b ir  masura ma- i  lezlzi dahi zevcan-ı mü-
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ma ileyhi [ın]aya beynimizde ına ' IOın semcn-i ınedfO ' ve 
ınakbOza ale' s-seviyye bey' u teınllk eylediğimde anlar da
hi ber veeh-i ımıharrer iştira vü temellük ve tefevvüz ve 
kabul idüp tlma ba 'd menzil - i  mezkfır i le derlım na cari bir 
masura ma-i lezlz-i merküında benüın asla  ve kat'a  alaka 
ve medhalim kalmayup zevcan-ı mfıına ileyhimamm mülk-i 
mahzları ve hakk-ı s ırtları ve dahil-i havza-i tasarnıtları 
almışdur didükde mfıma i leyha Azize Hanım dahi mu
kırre-i müma i leyha Emine Hanım'un b i ' l-cümle kelimat-ı 
meşrfıhası şürfıt-ı mer' iyyesine tatbik i le ba 'de' t-tasdi'k 
ma-i lezlz-i mezkOr kadi'ıni üzre menzil-i mezkOra cari ve 
mevcfıd aldığınun istihkamını havi bir kıt'a hüccet-i 
şer' iyye matlübımdur diyü ibraz eylediği bir kıt'a ınüte
velll temessüldne nazar olındukda mfıma ileyhanun takriri 
vakı 'a mutabık ve nefsü' l-emre muvafık bulundığından 
ma' ada hazırtın olan rab-ı abi-i ınezbOrOn dahi bir masura 
ma-i lezlz el-yevm mevcOd olup menzil-i mezkOra cari' ol
dığım ala tarikı'ş-şehade haber vinneleriyle hıfzen l i ' [l ]-ına
kalihinı işbu vesika-i eni'ka ketb ü imla ve li ec li' s-sened 
yed-i tali be i ' ta o lındı . 

F1 guıTe-i S sene 1 234 [30 Kasım 1 8 1 8 ] 

Şuhfıdü ' !-hal : 
Rah-ı abi 

3 7514911 Adi/e Hamm 'a baba.mulan intikal eden su 
lıi.çsesinin, diğer hissedar olan ağabeyi Alımed Sakir 
Bey tarafindan satm alındığını beyan eden bir lıüccet 
düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Cabirzade Alımed Şakir Beğ 

Mahıniyye-i İ stanbul ve mahall-i saireye cereyan iden 
bi ' l -cüınle sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümayfın-ı 
şevket-makrOn-ı şahane virilen nizam mfıcebince Hassa su 
nazırı Meluned Emin Ağa tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Meluned Arif Ağa i ltima
sıyla kıbel-i şer'den mürsel Katib Yahya Efendi ve Aya
sofya serbölüği es-Seyyid İsa Ağa vesair me'mürin i le 
zikri ati ma-i lezlzün menba '  mahalleri olup bin yüz dok
san senesi tarihiyle müverraha bir kıt'a hüccet-i şer' iyye 
ınantükınca asrında İstanbul ağası All Ağa Havass-ı refı'a 
kazasında Bağçe karyesi kurbında kestanel ik içinde hafr 
itdürdiği suyından müfrez bir masura ve yine Havass-ı 
mezbOra tabi ' Petnahor karyesi karşusında vakı'  S inan 
Ağa suyı dimeğle ma' rfıfValide Sultan suyı yolına bi izn-i 
mütevelll i lhak al ınan bir masura ki cem'an iki masura 
ma-i lezlz mevclıd ve c.:'lfı aldığını mahallerinde ba'de' l-mu 'a-
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yene dih-ı abi-i mezbfırünun ihbarlarıyla zahir ü müte
hakkık oldukdan sonra ınahmivve-i İ stanbul lıısn-ı ebva
bmdan Çatladıkapu dahilinde 

-
s
�
1kine gayr-i reşld� Adi le 

Hanım ibnet-i Cabirzade İbrahim Ağa ibn-i  ei-Hacc Mus
tafa'nun tesviye-i umürına min kıbel-i şer' vasiyy-i ına

nsübı Serçukadar-ı hazret-i şehriyari sa·adetlü Ebübekir 
Efendi tarafmdan husfıs-ı at i' i -beyanda vekll o ldığı Alımed 
Ağa bin Halil ve Mehmed Ağa bin Mustafa şehadetleriyle 
sabit olan Mustafa Ağa bin Abdul lah meclis-i şer' -i şerif-i 
enverde hala Mi'ı·ahur-ı sani bais-i haze' l-kitah Cabirzade 

Ahmed Şakir Beğ necl-i el-merhum el-mebrür İbrahim 
Ağa taraf-ı bahirü ' ş-şereflerinden ber veeh-i au husus-ı 
ıneyınenet-mahsüslarını tasdik ve kabüle vekil-i müseccel
leri ci -Hacc Mehmed Arif Ağa bin İbrahim mahzarında 
bi ' l-vekale ikı·ar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp müvekki
lüm vasiyy-i mfıma i leyhün işbu yedinde olup ma-i lez]z-i 
mezbCının bir kıt'a hücct:ti natıka o ldığı üzre salifü ' z-zikr 
Çatladıkapu d:1hilinde lede'l-ahall ve'l-dran ma'IOmu ' l-hudud 
ve' l-müştemilat bir bab menzi l  derfınına cari iki masura 
ma-i lez1zün malikleri olup veraseti ınüvekkil-i ınuına 

ileyh Ahmed Şakir Beğ i le müvekkilüm mfıma ileyh EbCı
bekir Efendi'nün işbu vasisi aldığım gayr-i reşlde Adi le 
Hanım'a münhasıra aldığı halde bundan akdem ınüte ·a
kıben vefat iden Cabirzade İbrahim Ağa i le hallle-i muh
teremeleri Dördünci Rıfat Kadm ibnet-i Abdullah'un 
ile'I-vefat yedierinde ha hüccct-i şer' iyye mülk ve hakları 
olup ha 'de vefat i ha ma-i lez]z-i mezkCır üç selmı i 'tibarıyla 
iki sehmi nıüvekkil-i ınCıına i leyh Almıed Şakir Beğ'e ve 
bir sehmi mCıma i leyha Adile Hanım'a isabeti ba·de't-t�ı
hakkukı · ş-şer'i ınüvekkilüm m uma il ey h Ebubekir Efendi'
nün işbu yedinde olup Mahmud Paşa naibi Sa'dul lah E
fendi 'nün imza ve hatmini ve iznini havlye bir kıt 'a  hüc
cet-i şer' iyye natıka aldığı üzre müvekkilüm mGma i leyh 
Ebübekir Efendi i şbu vasisi aldığı gayr-i reşlde Adi le Ha
nım'un menzil- i  nıahdud-ı mezkürda olan b ir  sehm hisse-i 
şayi 'asmı bundan akdem müvekkil-i muma ileyh Ahmed 

Şakir Beğ Efendi hazretleri ne bi ' 1-vesaye bey' u tcmlfk i
düp derfınına cari iki  masura ma-i lcz]z-i mczkOrdan i 'Li

bar-ı merküm üz re bir sehm hisse-i şayi · as ını tarafeynden 
bi 'I-Icab vc' l-kahul hey' -i hat-ı s ahih-i şer'i ve kanavatın
dan mikdar-ı ımı 'ayyen hissesine tebe' iyyetle müvekki l-i 
mCıma i leyh Ahmed Şakir Beğ Efendi hazretlerine beyn
lerinde ma ' lu m semen-i medli1 ' ve ınakhuza hi ' l-vesaye 

bey' u temllk eylediğinde mlıma i leyh dahi ber veeh-i mu

harrer iştira vü temellük ve kablıl idüp fima ba'd müvek
kilüm mlıma i leyh Ebubekir Efendi'nün vasisi aldığı gayr-i 
reşlde Adile Hanım'un asla ve kat'a alaka ve medhali kal
mayup ınecmu '-ı ma-i lez]z-i merküm ınir-i muma ileyh 

hazretlerinün i rsen ve şiraen mülk-i mahzı almışdur diyü 
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ımıkırr vekil-i mezbur Mustafa Ağa'nun sadır olan 
bi ' l -cümle takrlr-i meşruhını mezbur ei-Hacc Metuned A
rif Ağa ba' de't-tasdfk ma-i lezlz-i merküm şürfıt-ı mer' iy
yesine tatbik ile müvekkilüm muma i leyhün malik aldığı 
menzil -i mezkura cari aldığınun istihkamını havi b ir  kıt'a  
hüccet-i şer' iyye matlubımdur didükde hal mukırr-ı mez
bur ei-Hacc Melmled Arif Ağa'nun takrir-i meşrfıhı vakı 'a 
mutabık ve nefsü '1-eınre muvafık aldığını rah-ı abi-i mez
burfından her bir i  ala tafıkı 'ş-şehade haber v irmeleriyle 
hıfzen l i ' l-ınakalihim işbu veslka ketb ü imla ve li ec
l i ' s-sened i 'ta al ındı . 

Fl 5 S sene 1 234 [4 Aralık 1 8 1 8) 

Şuhlıdü '1-hat: 
Rah-ı abi 

37514912 Adi/e Hamm 'a baba.mulan intikal eden .'>U 
lıis�<ı·e.o;inin, diğer hissedar olan ağabeyi Alımed Şakir 
Bey tarafindan satm alındığını beyan eden bir lıüccet 
düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Cabirzade Ahmed Şakir Beğ 

Mahmiyye-i İstanbul ve mahall-i saireye cereyan iden 
bi ' l -cümle sulanın hakında bu defa ba hatt-ı hümayfın-ı 
şevket-makrOn-ı şahane viri len nizam mlıcebince Hassa su 
nazırı Meluned Emin Ağa tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Meluned Arif Ağa i ltiına
s ıyla kıbel-i şer 'den mürsel Katib Yahya Efendi ve Aya
sofYa serbölüği es-Seyyid Isa Ağa vesair me'murin ile 
zikri au ma-i lezlzün menba'  mahalli olup bin iki yüz se
kiz senesi tarihiyle müverraha bir kıt'a hüccet-i şer ' iyyede 
tatsil ü beyan olundığı üzre asrında Mirahlır-ı evvel-i haz
ret-i şehriyari Hasan Ağa hayatında Havass-ı refı'a kaza
sında Kömürci Belgrad karyesi sınurında Kızılcık de
resinde Malunôd Ağa suyı i le İmad Ağa suyı beynlerinde 
Yavlı deresi nam mahallde nübu ' iden bir masura ma-i 
lezlz mevclıd ve can aldığını ba'de ' l -mu 'ayene rah-ı ahi-i 
mezblırunun ihbarlarıyla zahi r  ü mütehakkık oldukdan 
sonra matuniyye-i İstanbul lllSn-ı ebvabından Çatladıkapu 
dahil inde sakine gayr-i reşide Adi le Hanım İbnet-i Cabir
zade İbrahim Ağa ibn-i el-Hacc Mustafa'nun tesviye-i 
umfırına min kıbeli ' ş-şer' vasiyy-i manslıbı Serçukadar-ı 
hazret-i şehriyari sa'adetlü Ebubekir Efendi hazrederinden 
husus-ı ati ' l -beyanda vekll aldığı Ahmed Ağa ibn-i Halfl 
ve Meluned Ağa bin Mustafa şehadetleriyle sabit olan 
Mustafa Ağa bin Abdullah mecl is-i şer'-i şerif-i enverde 
hala Mi'rahOr-ı sani bais-i haze' I-kitab Cahirzacte Ahmed 
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Şakir Beğ ncel-i el-merhum el-mebnlr İbrahim Ağa taraf-ı 
bahi ıii ' ş-şerdlerinden ber veeh-i ati husus-ı meymenet
ınahsuslarını tasdik ve kabule vekil-i müseccelleri ei-Hacc 

Mehmed Arif Ağa ibn-i İbrahim mahzarında b i ' l-vekale 
ikrar-ı tamm ve takrlr-i ketam idüp ınüvekkilüm muma 
i leyhün işbu yedinde olup ma-i lezlz-i mezkurun bir kıt•a 
hüeeet natıka aldığı üzre sal ififz-zikr Çatiadıkapli dahi
l inde lede' l-ahall ve' l -ddln ma ' lt1mu' l-hudud ve' l-müş
teınilat bir bab ınenzil derfınına efır'i bir masura ma-i 
lezlzün malikleri olup veraseti müvekkil-i muma ileyh 

Ahmed Şakir Beğ i le müvekkilüm muma i levh Ebubekir 
Efendi 'nün işbu vasisi aldığım gayr-i reş'ide Acti le Hanım'a 
münhasıra aldığı halde bundan akdem ınüte·akıben vefat 
iden Cabirzade İbrahim Ağa ile hallleleri Dördünei Rıfat 
Kadın ibnet-i Abdullah'un ile' I-verat yedierinde ha hüc
cet-i şer' iyye mülk ve hakkiarı olup ba·de vetatihima ma-i 
lezlz-i mezbur üç sehm i·tibarıyla iki seluııi mi.ivekkil-i 
muma i leyh Ahmed Şakir Beğ'e ve bir sehmi muma ileyha 
Adile Hanım'a isabeti ba·de·t-tahakkukı'ş-şer·ı müvek
kilüm mlıma i leyh Eblıbekir Efendi'nün işbu yedinde olup 
Mahmud Paşa naibi Sa'dul lah Efendi'nün imza ve hatmini 
havlye izni havl" bir kıt'a hüeeet-i şer' iyye natıka aldığı 
üzre müvekkilüm mlıma i leyh Ebubekir Efendi i şbu vasisi 
aldığı gayr-i reşlde Adi le Hanım'un menzi l-i ınahdud-ı 

ınezkurda olan bir sehm hisse-i şayi ·ası nı bundan akdem 
ınüvekkil-i mlıma i leyh Ahmed Şakir Beğ Efendi hazretle
rine hi ' l-vesaye hey· u ıeınllk idüp derfınına cari bir ma
sura ma-i lezlz-i merkümdan i ·tibar-ı merk üm üzre bir 
sehm-i şayi 'asını dahi tarafeynden bi . l-lcah ve' l-kabUJ 
hey' -i hat-ı sahlh-i şer'! ve kanavatından mikdar-ı ınu 'ay
yen hissesine tehe' iyyetle müvekki l-i muına ileyh Ahmed 

Şakir Beğ hazretlerine beynlerinde ma' IGm senıcıı-i med
fO ' ve makhuza hi ' I-vesaye bey' u te mlik eylediğinde mu
ma ileyh dahi her veeh-i muharrer iştira vü temel lük ve 
kaht11 idüp tima ha 'd müvekkilüın muma ileyh Ebubekir 

Efendi'nün vasisi aldığı gayr-i reşlde Adi le Hfuıım'un asla 
ve kat 'a  ala ka ve medhali kalmayup ınecmu ' -ı ma-i lezlz-i 

merküm ınir-i muma i leyh hazretlerini.in i rsen ve şiraen 
mülk-i mahzı almışdır diyü mukırr vekil-i mezhur Mustafa 

Ağa'nun sad ır olan bi ' I-cümle sadır olan takrlr-i meşrfıhını 
ınezhur ei-Haee Mehmed Arif Ağa ba 'de ·t-tasdlk ma-i 

lezlz-i merküm şürfıt-ı nıer'iyyesine tatbik ik müvekkil-i 
muma i leyhün malik aldığı menzil-i mezkura diri oldığı
nun istihkamını havl bir kıt ·a  hi.iccet-i şer· iyye matlubıdur 
didi.ikde hal mukırr vekil-i mezhur ei-Hacc Mehmed Arif 

Ağa'nun takrlr-i meşnlhı vakı 'a mutabık ve nefsi.i· l-emre 
muvafık aldığını rab-ı abi-i mezhurundan her biri ala 

56 "izni lıavi" tiızladır. 



iSTANBUL SU KÜLLİY J.:n 

tarlkı ' ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen l i  ' 1 -makalihim iş

bu vesi'ka ket b ü imla ve l i  eel i' s-sened i 'ta o lındı. 
Fl 5 S sene 1 234 [4 Aralık 1 8 1 8] 

Şuhlıdü ' I -hal : 

Rah-ı abi 

37515011 Süleyman Ağa 'nın Züleyha Hatım 'dan satın 
aldığı yarım masura suyun, sonradan Ha.mn Ağa 'n m 
tasarrufuna geçtiğine dair. 
[Kenarnotu] EI-Hacc Süleyman Ağa 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 

lezlze ei-Hacc Hasan Ağa ibn-i ei-Hacc Süleyman irsen ve 

şiraen malik oldığmı müş ' ir hüccet i 'ta olındı . 
Fl 23 M sene 1 248 [22 Haziran 1 832]  

Malımiyye-i istanbul ve mahal l-i saireye cereyan iden 

bi ' l-cümle sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümaylın-ı 
şevket-makrOn-ı şahane viri len nizam mfıcebince hala 
Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i mü

secceli ei -Hacc Mehmed Arif Ağa ve Ayasofya serbölüği 
es-Seyyid İsa Ağa vesair zeyl-i veslkada muharrerü' l -e
saınl evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri hazır oldukları 
halde zikri au mfı-i lezl'zün malikesi olup mahıniyye-i mez
hurede Sultan Bayezi'd Han-ı Veli cami · -i şerlti kurbında 
Yahya(") kapanı sükmda sakine Züleyha bint-i Ahmed 
nam hatün tarafından ber veeh-i Ml huslısda vekil oldığı 
zatını aritan Abdi Beşe bin Süleyman ve Bostan! Mehmed 
Ağa bin Süleyman şehadetleriyle mahzar-ı cahid-i atlde 
vekaleti sabit olan Ebubekir Ağa ibn-i Hasan meclis-i 

şer· -i şerif-i enverde hala nazır-ı mü ma i leyhün karındaşı 
sabıka Sakabaşı ei-Hacc Süleyman Ağa ibn-i ei-Hacc Ha
san tarafından husfıs-ı ati ' l-beyanda vekil- i  müsecceli olan 

ei-Hacc Mehmed Arif Ağa ibn-i İbrahim mahzarında ikrar 
idüp müvekki lem mezbüre Züleyha Hatfın'un işbu yedinde 
olup bin seksen senesi Saferü ' l-hayr'mun on yedinci güni  
tarihiyle müverraha bir kıt 'a hüccet-i şer' iyye mantükınca 
muharrerü ' l-eşbah Mfısa Ağa bin Mehmed Havass-ı refi'a 
kazasma tab i '  Müderris karyesi kurbında Beşkaraağaç 
nam mahallde kendi malıyla hafr itdürdiği abar-ı müte ' ad

diden nıüctemi '  olan suyı kurbında vakı'  Kadiasker-i es

hak Mehmed Erendi ibn-i el-merhum el-nıebrur Abdur
rahim Efendi 'nün bina huyurdukları suyı yolına i lhak ve 
müşfmın ileyhün suyı i le ma·an ınerhfım ve mağffının leh 
Sultan Süleyman Han lıazretleri nün mahmiyyc-i mezbure
de vakı ' cami '  -i şerifine cari olan su yı yol ına bi izni ' l -mü
tevdll i lhak olınan ı11Sf masura ına-i lez!z tedavül-i eyaeti 
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i le müvekki lüm müma i leyhün yedinde mülk ve hakkı ol
mağla ber veeh-i muharrer kanavatma tebe' iyyetle malike 
oldığı nısf masura ma-i lezfz-i merkümı tarafeynden 
hi' l-fcah ve' l -kahOl hey ' -i bat-ı sahlh-i şer'! i le müvekkil-i 
mOına ileyh el-Hacc Süleyman Ağa'ya beş yüz el l i  gunış 
semeıı-i medfO ' ve ınakhOza hey' u temlfk ve teslfm eyle
diğinıde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira vü temellük ve 
tesellüm ve kablıl idüp fıma ba·d nısf masura ma-i lezlz-i 
merkümda müvekkilem mezbOre Züleyha HatOn'uıı asla ve 
kat 'a aHika ve medhal i  kalmayup müvekkil-i ınOma ileyh 
ei-Hacc Süleyman Ağa'nun mülk-i nıüşterası almışdur di
dükde gıbbe't-tasdlkı " l -mu ' teher vekil-i mezhOr el-Hacc 
Meluned Arif Ağa müvekkilüm müma i leyh ei- Hacc Sü
leyman Ağa an ifen ş i ra-i şer'l i le malik oldığı nısf masura 
ma-i lezlz-i merkümı maluniyye-i mezblıre 11 1Sn-ı ebvabın
dan Edi rnekapusı haricinde Bayram Paşa kurbında ketere 
maşadlığından Su ltan Ahmed suyı yolına hi izni ' l -müte
velll i lhak olınup Atmeydanı kurbında Üçler mahal lesinde 
sakin oldığı menzi l ine beş üzerine kurşun borı terşiyle 
ta·yin ve icra eylediğinün şürüt-ı mer' iyyesine tatbik ik 
i stihkamını havl b ir  kıt "a hüccet i ·ıa olmmak matllıbıdur 
didükde hazınin  olan rab-ı abilerden her biri vekı1-i mez
hOr ei-Hacc Mehıncd Arif Ağa'nun takrlri balada bast u 
heyfuı olundığı vech üzre olup ma-i lezlz-i ınerküm el-yevın 
cari ve mevcüd aldığını her b iri ala tarikı 'ş-şehade haber 
v irıneleriyle hıfzen l i " [ l ] -makal ih im işbu veslka ketb ü 
imla al ındı . Fi 1 3  S sene 1 234 [ 1 2  Aralık 1 8 1 8 ] 

Şuhüdü · ı-hal : 
Rah-ı abi 

37515012 Su nazırı Osman Ağa tan�findan Söğütiiidere 
civarmda çıkartılan su ı1un bir ma . ..urasmm, Ümmügül
_.,üm Hanım 'm Eminönü civarmdaki konağma bağlı ol
duğunu beyan eden bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Çelebi Efendi kerimesi Üınmügülsüm H a
nıın'un 

Mahmiyye-i i stanbul ve mahal l-i saırcye cereyan iden 
bi ' l-cüınle sulanın hakkında ba hatt-ı hümayün-ı şevket
makrOn-ı şahane viri len nizam mücebince hala Hassa su 
nazırı Mehmed Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethu
da-yı dih-ı abi el-H:kc Mchmed Arif Ağa ve Ayasofya 
serbölüği es-Seyyid Isa ve Yeni Cami ' - i şeftti dih-ı abisi 
is ına'll vesair ıne ' ınürln hilzır oldukları halde rical-i dev
let-i al iyyeden devletlü atüfetlü Çelebi Mustafa Reşld E-
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fendi hazretlerinün kerime-i ınuhtereıneleri fahrü ' l-muhad

derat iffetl i  Ünunügülsüın Hanım hazretlerinün taraf-ı 
aliyyelerinden husus-ı ati · ı-beyanı tasdlka vekil-i şer'lieri 
a ldığı bi' l-ihbar zahir olan ei-Hacc Ahmed Efendi ibn-i 
İbrallım mecl is-i şer' - i  hatfrde b i ' l-vekale ikrar-ı tanun ve 
takı·fr-i kelam idüp astıab-ı havrardan es-Seyyid ei-Hacc 

' . 

Mdııned Tahir Ağa'nun evkaf-ı şerifderi musakkaffitından 
ınalm1iyye-i ınezburede Alacahaınınaın kurbında Çele
biağlı mahal lesinde vakı' ına' lumu ' l -hudud büyOt-ı ınü
ceddiyei müştemi l  b ir  bab menzil -i keblr i le denlnına cari 
zikr i ati ma-i lezlzün asrında Su nazırı Osman Ağa 
hayatmda Havass-ı refi·a  kazasma tabi '  Çavılş karyesi 
kurbında Güzekekemer'e karib Söğüdlidere nam ınahallde 
abar-ı nıüte'addidden tahsil eylediği ma- i  lezlzden olup 

kanavat [ü ] müsennat ve tedavül-i eyadf ile bir masura 
ma-i lezfz her mGceb-i temessük müvekkilem ınGma i leytıa 

Ümmügülsüm Hanım'un bi ' l-icareteyn taht-ı tasarnıfında 
olmağla şürut-ı mer' iyyesine tatbik i le istihkamını havl bir 
kıt 'a hüccet nıatlublarıdur diyü vakf-ı müşarun i leyhün 
bi ' l-meşrfıta müteve111si es-Seyyid ei-Hacc Mehmed Şakir 
Efendi inızasıyla mü mza ve hatınİyle ınahtüm bi ' 1-vekale 
ibraz eylediği tenıessük-i nıezkura nazar o lındukda vekil-i 
muına ileyh el -Hacc Ahmed Efendi'nün t akrfr-i meşrfıhı 
vakı ·a mutabık ve nefsü ' l -emre muvafık bulundığından 
ma·ada hazırun olan rah-ı abi-i mezbGrGn dahi ma-i lezfz-i 
mezhGr el-yevm menzil-i mezkfır derfı nı na kanavit [ü] 
müsennat i le cari ve mevcfıd aldığını ala tarlkı ' ş-şehade 
ihbar itmeleriyle hıfzen l i " [l ] -makal ihim işbu veslka ketb ü 
i ınla ve li edi ' s-sened i 'ta o l ındı . 

F'i 2 1  S sene 1 234 [20 Aralık 1 8 1 8 ) 

Şuhüdi.i'l -hai : 
Rah-ı abi 

3 7515111 Va/ide Sultan kethudası Yu.w�l Ağa va�fina 
ait bir masura suya mutasarr�l olan Rabia Hamm 'm, 
sözkonusu suyu Edirne valisi Salih Paşa ile hammma 
satlığına dair. 

[Kenarnntu] Rab i '  a Hatun'u n  

[Şeı·h] Derun-ı hüccette nıezkfır b i r  masura vakJ ma-i 
lezfze ha temessük-i mütevel ll mutasarrıfe olan iffetlü 
Rabi 'a Hanım mutasarrıfe aldığı b ir  masura ma-i lezfzi 

hala mahruse-i Edirne vaılsi es-Seyyid Salih  Paşa hazret

leri ile hallle-i muhteremeleri iftetlü Hadice Hanım'a iştiri
ken ferağ-ı ımı ' teber-i kat ' iyle ferağ ve kasr-ı yed eyledi-
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ği n i  mü ş' i r  ımıfassal hüccet i ·ta ol ınmağla bu takdlrce iş
bu hüccet külliyen tehl ve battala kıl ındığı i şbu mahalle 
şerh viri ld i .  

F1 7 Ş sene 1 23 X  ( 1 9 Nisan I 823] 

Mahmiyye-i İstanbul ve mahall-i saireye cereyan iden 

bi ' l-cümle sularun hakkında ba hatt-ı hümayun-ı şevket
makrOn-ı şahane virilen nizam mücebince Hassa su nazı rı 
Mehnıed Emin Ağa tarafından vekil- i  ınüsecceli Mehmed 

Arif Ağa ve Ralı-ı abi Arnabüd Osman Usta ve Hüseyın 
vesair me· mü n n hazıran oldukları halde Devlet-i al i yye-i 
ebediyyü ' l-istiınrarda hala Darbhane-i ma·müre nazırı atı
fetlü es-Seyyid Abdurrahman Beğ Efendi hazretlerinün 
kerimc-i ınuhteremeleri uındetü '  1-muhadderat Şer! fe Ra
bi 'a  Hanım Efendi hazretlerinün taraf-ı bahi rifş-şeretle
rinden her veeh-i atl t akrlre vekil-i şer'lieri oldığı b i  " 1-ih

har zahir olan el-Hacc Ahmed Efendi ihn-i İbrahim mec
lis-i şer· -i hatlrde bi ' l -vekale ikrar-ı tamm ve tahir-i kc
lam idüp nezaret-i hazret-i şeyhül islamiden aslıde evkafdan 
merhfım Valide Sultan kethudası Yusuf Ağa nam sahi
hü ' 1 -haynın musakkaffitından olup mahmiyye-i ınezbOrede 
Vezneci lerbaşı'nda Hasan Paşa sebll i  plşgahında vakı ' bir 
Mb konakdan müfrez ınenzil i le derfınına cir'i bir masura 
ma-i lez'izün bir kıt'a  mütevelll teınessüki mantOkunca 
müvekkilem mfıma ileyha Rab i 'a Hanım'un bi " l -icareteyn 
mutasarrıfe oldığı menzil-i ınezklır derünına cari ma-i 
lez'iz işbu yedinde olup bin iki yüz otuz iki senesi Cema
ziye' l -evvel 'inün yiğirıni sekizinci güni tarihiyle müver
raha Başımıhasebe'den i ' ta olman bir  kıt 'a slıret ınantü
kunca Bozdoğan kemeri kurbında nerdüban fevkınde vakı· 
terazlıden kanavit [ü] ınüsennatıyla el-yevın diri oldığınun 
şünıt-ı mer· iyyesi üzre istihkaınını havl bir kıt ·a hüccet-i 
şer' iyye müvekkilem müma i leyhanun matlübıdur diyü 
vakf-ı muşanın i leyhün b i ' l-meşrüta mütevelllsi ve 
[ınü]derrisln-i kiramdan Mehmed Sadık Efendi'nün imza 
ve hatmiyle mahtOm bi ' l-vekale ibraz eylediği temessük-i 
mezkOr i le sOret-i mezküreye nazar ol ındukda vekil- i  
mOnıa i leyh ei-Hacc Ahmed Efendi'nün takı·lr- i vakı ·a mu
tabık ve nefsü ' 1-emre ımıvifık bu l ındığından ına·ada hazı
rün olan rah-ı abi-i ınezbOrOn dahi ma-i lezlz-i ınezbOr 

şürlıt-ı mer' iyyesine tatbik ile cl-yevın menzil- i  mezhOr 

denınına cari ve mevclıd aldığını ala tarikı · ş-şehade haber 
virmeleriyle hıfzen l i '  [ I J -ınakalihim işbu veslka ket b ü 
imla ve müvekkilem mü ma i leyha Rab i 'a Hanım yedi ne 
i 'ta o l ındı . 

Fl 2 1  Ş sene 1 234 [ 1 5  Hazi ran 1 8 1 9 ]  

Şuhlıdü · ı -haı : 
Sabıkün 
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3 7515112 İstanbul kodısı Melımed Murad Efendi ile 
lıammmdan intikal eden ve varisieri tarafindan Me/ı
med Atau/la/ı EfemU:ve satılan Süleyman�ve suyunun 
katmalarmdan Kapudan-ı de1:va Kaymak Mustafa Paşa 
vakfina ait yarım masura suyun, sonradan Melımed 
Emin Baki Efendi ile lıammınm tasarrı�fima geçtiğine 
dair. 

[Kenarnotu] Mektubl-i şeyhii i is lam Ataullah Efendi 

!Şerh] Derun-ı surette muharrer nısf masura ma-i lezi'ze 

Liman Başkatibi es-Seyyi d  Mehmed Emin Baki Efendi bin 
Ömer ile halllesi Şerlfe Avişe Hanım ibnet-i All Rıza işti
riken malikler olduklarını müş' i r  i st ihJdmını hav'i hüccet-i 
şer' iyye i 'ta olundığı kaydı balasıyda işbu mahalle şerh 
olındı . 

Fl 29 M sene [ 1 2]49 [ 1 8  Haziran 1 83 3 ]  

HiHil-i süturda mastur hususun mahall inde ketb ü tahrlriy

çün savb-ı şer '- i  enverden bi ' l -iltimas i rsal olınan Baş
k�ltib es-Seyyid eı-micc Mehmed Emin Efendi Devlet-i 
aliyye-i ebediyyü ' l-istimrarda hala Şeyhülislaın selleme
hü' s-seHim ve ınüftlu ' l-enam semahatiii atıfetiii Mekk'i 
Efendizade Mustafa Asım Efendimiz hazretlerinün mek
tubcıluk hıdmet-i celileleriyle şeref-yab olan eşraf-ı kuzat-ı 
kiramdan fazlletlü es-Seyyid Mehmed Ataullah Efendi 
hazretlerine mahsus odaya vanıp miisl imln buzfırlarında 
akd-i medi s-i şer· -i nebevl itdükde bundan es bak İstanbul 
kadlsı olup azim-i darü ' s-sürur ( . . .  ) olan Muractzade 

es-Seyyid Mehmed Murad Efendi necl-i el-merhum 
el-mebrOr Ahmed Efendi 'nün veraseti zevce-i menkfıha-i 

metnlkesi Hacce Üınmiigii lsüm Hanım ibnet-i el-merhum 

Mustafa Mehıned Efendi ile aınmizades i olup zevi ' l-erhaın 
cihetinden es-Seyyid M ustafa Fevzi bin Mehmed Şerif 
Efendi'ye münhasır ve kable'J-kısme mCıma ileyha Hacce 
Ümmügiilsiim Hanım dahi vefat idüp veraseti ancak li e
beveyn er karındaşı oğlı müderrisln-i kiram-ı zevi ' l-ih
tiramdan Ahmed Huda-dad Beğ Efendi'ye ba'de' l-inhisar 
ınes 'ele-i mirasları bi hükıni 'l-müıüsahati ' ş-şer' iyye dört 
sehmden olup siham-ı mezbCıreden bir sehmi mCıma i leyh 
Mehmed Beğ'e ve üç sehmi ınezbCır Fevzi Efendi'ye i sabeti 
ba'de' t-tahakkukı 'ş-şer'l ınu ma i leyh Ahı11ed Huda-dad 

Beğ bin Abdul lah Eferıdi taraflarından husCısı at i ' !-be

yanda vekalet-i amme-i mutlaka i le vekll oldığı şuhfıd-ı 
udOile  mahzar-ı hasm-ı cahidde ba hüccet-i şer' iyye sabit 
ve sübOt-ı vekaletine bükm- i  şer'! Jahık oldığı ınütehakkık 
olan Mehmed Ağa bin Meluned nam kimesne bi ' 1 -vekale 

ve mezbur es-Seyyid Mustafa Fevzf Efendi bi ' J-asaıe 

medis-i ma'küd-ı mezkfırda işbu kitab-ı sıhhat-nisabun 
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iSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİIMA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

hafızı muma ileyh es-Seyyid Mehmed Ataullah Efendi 

hazretleri mahzarında her biri ikdir-ı tamnı ve takrfr-i 
kelam idüp işbu yedimizde olup ba fennan-ı all Haslar 
mahkemesi siciliatından muhrec derkenar natık aldığı üzre 
asrında Kapıldan-ı derya Kaymak Mustafa Paşa hayatında 
h i n  yüz otuz yedi senesi Havass-ı refı'a  kazasına tabi · 
Çınarlı çeşme başında Derbend nam mahalle karfh 

mevzı ' -i hallde kendi malıyla hafr u abar'7 ve tahre' l-arz 

otuz iki aded baca i le cem '  u tahsil ve ol mevzı ·a karib 
Defterdar Osman Efendi suyı mesleğine andan Ahmed 

Kethuda suyı mesleğine ve andan Mesih Paşa suyı mesle
ğine ve andan merhum ve mağfünm leh Sultan Süleyman 
hazretlerinün suları mesleğine bi izn i " l -mü tevelli' i lhak u 

idrac ol ınup mahmiyye-i mezblırede Bozdoğan kemerinden 
ifraz olundığı derkenarda müsteban olan nısf masura ma-i 
lezlz mahmiyye-i mezblırede Sarı Bayczld mahallesinde 
kai n  müteveffiyan-ı muma ileyhimanun malik  ve muta

sarrıflar oldukları menzi llerine kanavat [ü] müsennatıyla 
cari ve mevclıd aldığı Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli kethuda-yı ralı-ı ahi vesair 

me' ınGrin-i rah-ı ab llerün ihbarlarıyla zahir i.i mütehakkık 
olan ma-i lezi'z-i mezkünm bir çuvaldızı müteveffa-yı 
evvel mOma ileyh es-Seyyid Mehmed Murad Efendi'nün 
ve bir çuvaldızı zevcesi müteveffiye-i ınuma ileyha H acce 
Üımııi.igi.ilsüm Hanım'un i le · i-vefat yedierinde kanavatma 
tebe'iyyetle iştiraken ve şayi 'an mülk ve hakları olup 
ba'de vefatiha bir çuvaldız ma- i  teziz-i merklım beni.imle 
müvekki l-i mlıma ileyh Ahmed Beğ Efendi 'ye tasiıiiı-i 
merklım üzre bir çuvaldız ma-i lczi'z dahi mi'r-i müvekkil- i  

mlıma i leyhe müstakıl len mevrfıs olmağla akd-i ati ' z-zik
rün sudfırına değin yedimizde mülk-i mevrusımuz olan iki 
çuvaldız ma-i leziz-i mezklırı tarateynden bi ' 1 -fcah 
ve' l -kahOI hey' -i hat-ı sahilı-i şer'l i le her bir çuvaldızın ı 
kanavatından mikdar-ı mu·ayyen hissesine tebe· iyyetle iki
şer yiiz gun.ışdan cem ·an dört yüz gunış seınen-i medt'O · 
ve makhOza ınOnıa ileyh Mchmcd Ataullah Etendi hazı·eı 
lerinc hi ' l-asale ve h i ' l-vekalc hey' u temll'k ve veeh-i 

layıkı üzre teslim eylediğimizde mlıma i leyh efendi hazret
leri dahi her veeh-i muharrer iştira vü temellük ve kabül 
huyurup · fi'ma ha  'd ınenzil-i mezküra cari m sf masura 
ma-i lezi'z-i merklımcia veehen mine · ı-vücuh ve sehehen 

mine' l-eshah henüın ile müvekkil-i ınir-i muma ilcyh 

Ahmed Huda-dad Efendi'nün kat 'a alaka ve medhal i  kal

mayup ınuına ileyh es-Seyyid Mehmed Ataullah Efendi 

hazretlerinün mülk-i müşteraları olmağla sıhhat-ı afiyct 
birle şürb ü isti ' mal buyursunlar dirlüklerinde müma i leyh 
es-Seyyid Mehıned Ataullah Efendi hazretleri dahi 

57 hafr·ı ıihür 



iSTANBUL SU KÜLLiY A TI 

ımıkırran-ı mezburanun sadır olan b i ' l-cümle kelfmat-ı 
meşrühaların ı  vicahen ve şimhen ba'de't-tasdlk anifen şi
ra-i şer'! i le malik oldukları nısf masura ma-i lezi'z-i mer
küm menzil-i mezküra diri ve mevcüd oldığınun i sti lıka
mını havl bir kıra hi.iccet-i şer' iyye ınatlübımdur diyü ib
n1z eyledükleri derkenara nazar olındukda ınüma i leyh 
efendi hazretlerini.in takrlri vakı 'a mutabık ve nefsi.i 'l-emre 
ımıvafık bulındığından ına'ada rah-ı abiler dahi ma-i 
lezlz-i ınerküm el-yevm menzil-i mezkOra cari' ve mevcud 
oldığını haber virdi.iklerini katib-i mezbur mahallinde ketb 
ü ıahrlr ve ba 'dehu ümena-i şer ' le meclis-i şer'a gel üp ala 
vukü' ih i  inha vü takrlr itmeğin ma vaka'a  b i 't-taleb ketb 
o l ındı . 

Fl 3 Ra sene 1234 [3 1 Aralık 1 8 1 8 ] 

Şuhüdi.i · ı-hal : 
Şakir Efendi hatid-i Mehmed Naff Efendi 
Serlevha-i (si l ik) Hafız Hüseyin Efendi 
Müderrisfn-i kiramdan Akşehrl Ömer Efendi 
Ardalı( '?) Halil Rıfkı Efendi bin 
Kethuda-yı hazret-i vellü ' l-ni 'me(?) es-Seyyid Necib 
Efendi 

3 7515211 Nesibe Kadm 'm mutasarr�l olduğu Süleyma
niye suyunun katmalarmdan olan yarım masura su
yun, sonradan Silahşör Alımed Bey 'in eline geçtiğine 
dair. 

[Kenarnotu] Okumuş Neslbe Kadın 

[Derkenar] Derun-ı sfıret-i allde muharrer nısf masura 
ma-i lezfz-i mezkfır Si lalışör-ı hazret-i şehriyari Ahmed 
Beğ ile Mehmed şira-i [şer' i i le] malik oldığını nıüş ' i r  ye
dine hüccet i 'ta ol ındı. 

Fl 23 L sene 1 237 [ 1 3  Temmuz 1 822] 

Mahmiyye-i İstanbul ve mahall-i saireye cereyan iden 
bi' l-cünıle su lanın hakkında bu defa ba hatt-ı hi.:ıınayün-ı 
şevket-makrOn-ı şahane virilen nizam mucebince Hassa su 
nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı ralı-ı abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Rah-ı 
abi Müsa Usta ve İzzet vesair me'mürln hazır oldukları 
halde mahıniyye-i mezbürede Na' l l ımescid kurbında İmam 
All mahallesinde sakin Musahib-i hazret-i şehriyMI Küçük 
Mustafa Ağa bin Aluned Ağa'nun zevcesi Okumuş Neslbe 
Kadın ibnet-i Abdullah tarafından husüsı ati ' l-beyanı 
takrlre vekll oldığı zat-ı müma ileyhayı b i ' l -ına 'rife
ti " ş-şer' iyye ariran olan All Ağa bin Hüseyin ve Halil Beşe 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SİCiLLER.İIMA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

ibn- i  Mehıned şehadetleriyle zahir  olan lsma'll Efendi 
i b n-i Ömer mecl is-i şer· - i  şerif-i enverde takrlr-i kelam ve 
bast-ı ani ' I-meram idüp müvekkilem ınOma ileyhanun 
yedinde olup bin iki yüz b ir senesi Receb'inün on yedinci 

güni tarih iyle ınüverraha bir kıt 'a hüccet-i şer' iyyede tafsll 
ü beyan olındığı üzre zikri ati ma-i lezlzün hatiri olup  
asrında Matbab-ı amire emini Mahmud Efendi itHı-i All 

bin Osman hayatında Havass-ı al iyye kazasına tab i ·  

Terkos nahiyesi civarında Çiftehavz karyesi dahilinde 

Kiras l ıhavz kurb ında hafr itdiği abar-ı mütefen·i kadan 
nübu·  idüp cem ' u tahsil olman ma-i cari mevsiıninde 
ba'de' l -keşf vezn olınan dokuz masura suyın ı ol mevzı ·a 
karlb Sultan Süleyman Han hazretlerinün Kirasl ı  kemeri 
su yına hi izni ' 1 -mütevel ll i l  hak eyledi ği su yından müfrez 
olup cl-yevın menzil -i mezklıra carl nısf masura ma-i lezlz 
iki yüz el l i  gu ruş semen-i medfO ' ve makbOza hala zevci 

müma ileyh Musailih - i şehriyari Küçük M ustafa Ağa'dan 
müşteri müvekkileın mlınıa i leyhanun nıenzil- i mezklırına 
cari nısf masura ma-i lez]z el-yevm mülk-i mahzı ol
dığınun istihkamını havl bir kıt ·a hüccet-i şer· iyye matltı
b ıdur diyü bi . l -vekale ibraz eylediği hüccet-i ınezkfireye 
nazar ol ındukda veklr-i mezburun takrlr-i  ıneşnlhı üzre 
nısf masu ra ma-i lezfz-i me;.kur saJi fü ' z-zikr Na· ı ı ınıescid 
kurbında i mft ın All mahal lesinde vakı · menzil derfınına 
diri oldığı hüccet-i mezkurede müsteban olup hazırl'ın olan 
rah-ı abiler dahi huslıs-ı mezblır  veeh-i ıneşrlıh üzre oldığı 
ala tarik ı ' ş-şehade haber vi rmeleriyle hıfzen l i"[ l ] -ma
kal ihim işbu veslka ketb ü imla ve l i  ec l i ' s-scned müvek
kile-i mlıma i leyha Okumuş Neslbe Kadın yedine i 'ta ol ın
d ı .  Fl 1 3  S sene 1 234 [ 1 2  Aralık 1 8 1 8 1 

Şuhlıdifl-hal : 
Ratı-ı abi 

3 7515212 Berberbaşı Ali Ağa 'nın, mu ta.wırr�f' olduğu iki 
buçuk masura suyu, Hazine /(ethudası Ebubekir Efen
di �ve satlığına dair. 

[Derkenar] Berberbaşı-i hazret -i cihandarl Ali Ağa 

[Şerh! DerOn-ı hüccetde muharrer iki buçuk masura ma-i 
lezfz-i mezblının mftl iki Ali Ağa ma-i ınezkfırı hala Ha
zine- i hümaylın kethudası es-Seyyid Ebubekir Efendi'ye ha 

hüccet bey· o lmdığı işbu mahal le şerh vir i ldi .  
H guıTe-i Za sene 1 24o [ 1 3  Nisan 1 83 I ]  

M ahnliyye-i istanbul ve mahall- i  saircye ccreyan iden 
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bi ' l-cümle sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümayfın-ı 
şevket-makrOn-ı şahane virilen nizaın mikebince Hassa su 
nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekllci ınüsecceli 
Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Melmled Arif Ağa ve Aya
sofya serbölüği es-Seyyid Isa · ve Osman Usta vesair 
me'mfırin hazır oldukları halde mahmiyye-i mezburede 
Timurkapu kurbında Daye Hatfın mahallesinde kain ha
cegan-ı Divan-ı hümayfından çavüşbaşı-i esbak Mehmed 
Arif Efendi konağı dimeğle arif bir bab menzil-i kebfrün 
malik ve mutasarrıfı olan Serherberi-i hazret-i cihandan 
All Ağa bin Abdülkerlm taratlarından husi\sı ati ' l-beyanda 
vekaletleri şeretleriyle müftehir olan nazır-ı mi\ma ileyhün 
kethudası mezbfır ei-Hacc Mehmed Arif Ağa ibn-i İbra
him meclis-i şer' -i şerif-i enverde takı·lr-i kelam ve i fade-i 
mentın idüp müvekkilüm mfıma ileyhün işbu yedinde olup 
bir kıt'a  arz-ı hali hamişinde mastur defter-i abctan muhrcc 
derkenar natık aldığı üzre mahalle-i mezbfırede vakı ' mü
vekkilüm mfıma ileyhün bağçesine cari olan zikri ati ma-i 
leziz asrında Su nazırı Osman Ağa hayatında Balıkl ıhavz 
kurbında Söğütlidere'de hası l  eylediği suyından müfrez 
nısf masura ma-i Jezlz ve yine Hazinedarbaşı All Ağa 
hayatında Küçükköy kurbında Çeşmehavz nezdinde hası l  
eylediği dört masura ma-i lezlzden ınüfi·ez iki masura ma-i 
lezlz Kethuda-yı sadr-ı ali-i esbak es-Seyyid Mustafa Ağa 
ibn-i es-Seyyid Halil Ağa hanesi dimeğle arif mahalle-i 
mezbfırede vakı '  tedavül-i eyadl ile rnüvekkilüm munıa 
i leyhün hala mal ik ve mutasarrıf aldığı menzil-i kebfr ile 
bağçe-i mezkureye el-yevın cari ve mevcfıd aldığınun 
şünıt-ı mer' iyyesine tatbik ile istihkamını havl müvek
kilüm mfıma ileyhün bir kıt 'a  hüccet-i şer' iyye matlfıbıdu r 
diyü nazır-ı mfıına ileyhün hatmiyle mahtfım defter-i 
abclan ımıhrec derkenara nazar olındukda ımıkırr vekil-i 
mezbfırun takrlri vakı 'a  ımıtabık ve nefsü ' I�emre muvafık 
bulındığından ma'ada hazırün olan rfth-ı abiler dahi h�il 
vekil-i mezburun takrlr-i meşrfıhı üzre olup cem'an iki 
buçuk masura ma-i lezlz ınüvekkil-i ınuma ileyhün mu
tasarrıf aldığı menzil i le bağçe-'i mezkureye el-yevm cari 
ve mevci\d aldığını aHi tarikı ' ş-şehftde haber virmeleriyle 
hıfzen l i ' J-makal ihim işbu vesika · ketb ü imla ve l i ec
l i ' s-sened yed-i talibe i 'ta al ındı . 

Fl 2 1  S sene 1 234 [20 Aralık 1 S 1 8 ]  

Şuhfıdü ' I-hat :  
Rah-ı abi 

3 7515213 Şeylıülislam Melımed Kamil Efendi 'den inti
kal eden yarım masura suyun, kızları Ayşe ve Fatma 
lıammlarm tasarruflarmda olduğunu beyan eden bir 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİIMA-İ LEZİZ DEFTERLERi 

lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Şerife Hacce Ayişe ve Fatıma hanımianın 

Daru' l -hilateti' l -aliyye'de Timurkapu kurbında vakı' me
vali-i izimdan merhfım Osman Efendi menzi l i  d imeğle 
ma'rOf lede' l-ahall ve' l-ci'ran ma'IOmu' l-hudOd ve' l-müş
temilat b ir  bab menzil derfınına cari zikri ati ma-i lezfzün 
hi' l-irsi ' ş-şer'i müstakı llen maliki iken bundan akdem 
veda-ı alem-i !arlı iden Şeyhülis lam-ı esbak es-Seyyid 
Metuned Kamil Efendi necl-i el-merhum el-mehrfir Osman 
Efendi ihn-i el-merhum el-mebrOr Ebubekir Efendi hazret
leriııün veraseti sulhiyye kerime-i muhteremeleri Hacce 
Şerlfe Ayişe Hanım ve Hacce Şerlfe Fatıma Hanıın'a 
münhasır ve mes 'ele-i mirasları farzpı ve redden iki 
setunden olup siMm-ı mezbfıreden b irer sehmi müşanın 
ileyhimactan her hi ri ne isaheti ha' de' t -tahakkuk ı ' ş-şer'l 
ınüşanın i leyhima Hacce Şerlfe Ayişe Hanım ve Hacce 
Şerife Fatıma Hanım taraflarından her veeh-i ati hususla
rını takrire vekaletleri şerefiyle müftehir olan Berber 
es-Seyyid İ sına 'il Ağa ibn-i Abdullah meclis-i şer' -i şerif-i 
enverde hi' l-vekale takı·lr-i kelam idüp müvekkilem mOma 
Heyhimanun yedierinde olup hin yüz elli iki senesi tarihiyle 
müverraha bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsil ü beyan 
o lmdığı üzre zikri ati ma-i lezlzün keşf hücceti mantO
kunca menba'  mahalleri olup Havass-ı refı'a kazasına 
tabi '  Bağçe karyesi nezdinde kestanelik içinde Lonkazade 
Mustara Efendi ve İstanbul ağası All Ağa hayatlarında 
sekiz aded baca hafr ve cem' eyledükleri suyı ol mevzı 'a 
karfh salifü ' z-zikr İstanbul ağası All Ağa'nun lağmına 
zaımn u ilhak eyledükleri ma-i lezfzden müfrez olup 
müvekkilelerüm mi.işanın i leyhimanun mürisieri Şeyhülis
lam-ı esbak müşanın i leyh es-Seyyid Mehıned Kamil 
Efendi hazretleri merhfimun babası olup kendüden ımıkad
dem irtihal-i dar-ı beka iden müşanın i leyh merhum 
Osman Efendi hazretlerinün Timurkapu kurbında sakin ol
dukları sa'adethanelerine kanavit [ü] mi.isennatıyla ta'yln 
ve tahsfl eyledükleri ma-i lczfz hi irs i ' ş-şer'i tedavül-i eya
di i le müvekki lelerüm müşanın i leyhimanun mülk-i mev
rOs ları aldığını ınüş ' i r  bir kıt 'a  hüccet-i şer' iyye ınatllıb
larıdur diyü mazmlını takririne mutabık ve tarih-i mezhOr 
i le ınüverraha ibraz eylediği hüccet-i şer' iyyeye nazar 
olındukda vekil-i mezhOrun takrfr-i meşrlıhı vakı 'a ımıta
bık ve nefsü' l-emre muvafık o lmağla nısf masura ma-i 
lezfz-i mezkur müşanın ileyhima Hacce Şerlfe Ayişe 
Hanım ve Hacce Şerife Fatıma hanımianın ale'l-işti ra
kı 's-seviyy mülk-i mevrfısları aldığını mübeyyin hıfzen 
l i '  [1]-ınakalihiın işbu vesika ket b ü im la ve l i  eel i · s-scned 
i 'ta alındı . 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Ff 7 Ra sene 1 234 [4 Ocak 1 8 1 9] 

Şuhfıdü ' 1 -hal : 
Su nazırı Mehmed Emin Ağa 
Mduned Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid isa Serbölük-i Ayasofya 

3 751531/ Fatma Hamm tarafindan Sojitlar lıamamı 
civarmda .\·akin İ.<•mail Ağa �va satılan yarım ma.mra .<m
yun, .wmradan Ahdüllıamid Ağa 'mn tw;arrufuna geçti
ğine dair 

[Kenarnotu] İs ma 'il Ağa'nun 

(Şerh] Derun-ı hüccetde muharrer nı sf masura ma-i lezlz-i 
mezkfır Abdulhamid Ağa bin Hayrtı i lah malik oldığını 
müş ' ir istihkamı havi hüccet-i şer ' iyye i 'ta olmdığı kaydı 
balasıyla işbu mahalle şerh virildi . 

Fi 7 Ş sene 1 244 [ 1 2  Şubat 1 829) 

Mahmiyye-i istanbul ve mahall- i  saireye cereyan iden 
bi ' l -ci.im le sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hi.imayfın-ı 
şevket-makrun-ı şahane virilen nizam mikebince atebe-i 
aliyye-i büsrevaniden hala Su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc 
Mehmed Arif iltinı.:1sıyla btmdan akdem mahatlinde bi ' l -mu ' a
yene nı 'yet olınup bin iki yüz yiğirıni altı senesi Muhar
reınü ' 1 -haram'un yiğirminci gün i tarihiyle müverraJ1a bir 
kıt·a hi.iccet mantfıkunca asrında Su nazırı İbrahim Ağa 
Havass-ı reti'a kazasında Çil'tehavz kurbında Kavak 
deresi nam mahallde Zurnazan Paşa suyı mukabdesinde 
mi.iceddeden tahsil itdi.irdiği ma'lfımu ' l-mikdar suyııu 
Kayış M ustara Ağa suyı yolına ve andan Kemer yolımı 
mülhak suyından müfrez olup b ir  masura ma-i Ieziz dlh-ı 
abilerlin ihbarlarıyla zahi r  ii mütehakkık oldukdan sonra 
mahıniyye-i ınezburede Kumkapu kurbında Nişancı ma
hallesinde sakine zatı mu'arefe Fatıma b inhi İbrahim nam 
ha tu n meclis-i şer' -i şerif-i enverde ba ' isü ' 1-kitab İsma 'il 
Ağa bin Süleyman tarafından husfısı ati ' !-beyanı tasdik ve 
kabUle veki'l-i sa bi tü ' 1-vekalesi olan es-Seyyid Hüseyin 
Ağa bin Abdullah mahzarında b i 't-tav' i ' s-saf ikrar-ı tamm 
ve takrir-i kelam idüp sal i l'ü 'z-zikr bir masura ma-i leziz-i 
merkümun nı sf masurası erbab-ı miyah ma' rifetiyle 
ba 'de' I-ifraz kanavatından mikdar-ı mu'ayyen hissesine 
tebe'iyyetle medine-i Eyyilb'da Cami ' -i keblr mahallesinde 
vakı ' 1ashab-ı hayratdan Kurşuncıbaşı d-Hacc Süleyman 
Ağa merhfımun çeşmesi mütevell iyyesi Fatıma Hatfın'a 
şürfıt-ı mer' iyyesine tatbik ile bey' u temlik itmişdüm 

25 1 

3751531/a 



252 

------ - - --· · . 

1 ı; . \ l  
• 1 J. 1 

' r· .1. ) 

375153/2 

İSTANBUL ŞER' İYYE SiCtLLERiiMA-i LEZİZ DEFTERLERi 

el-haletü hazihi mülkünde baki nısf masura ma-i lezfzi 

tarafından58 bi ' !-Icab ve' l -kabı11 bey '  -i bat-ı s ahih-i şer"l i le  
vekfl-i muma i leyh İ smi'li Ağa'ya ik i  yüz yetmiş gunış 
semen-i medfı1' ve makbı1za bey' u temllk ve veeh-i layıkı 
üzre teslim eylediğimde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira 
vü temellük ve tese l lüm ve kabu l  idüp fıma ba'd nısf 
masura ma-i lezizde dahi benüm asla ve kat 'a  alaka ve 

medhalim kalmayup muma i leyh İ sma'll Ağa'nun mülk-i 
müşterası ve hakk-ı s ırfı almışdur didükde gıbbe't-tas
dlkı " l -mu ' teber vekil- i  mezbı1r es-Seyyid H üseyin Ağa 
mec lis-i şer·de iffide-i kelam idüp müvekkilüm mGma ileyh 
İsma'll Ağa anifen şira-i şer·ı i le  mal ik oldığı nısf masura 
ma-i lezlz erbab-ı miyah ma' rifetleriyle mahmiyye-i mez

burede Sofılar mahallesinde vakı '  Akçeşme kurb ında ana 
mesleğinden ifraz birle müceddeden beş üzerine kurşun 
kurşun borı ferşiyle Sofılar hanunamı karşusında sakin 
o ldığı ma ' l u  mu ' 1-hudGd menzil ine ta 'yin eylediğini ınüş ' i r  
şüri'ıt-ı mer' iyyesine tatbik i le bir kıt · a  i st ihkamı havl 
hüccet-i şer' iyye bi ' l-vehlle nıat lubınıdur didükde hal 
ımıkırr-ı ınezbur  es-Seyyid Hüseyin Ağa'nun takririne 
mutabık ve nefsü ' 1 -emre muvafık  o ldığı Kethuda-yı rah-ı 
abf el-Hacc Mehmed Arif ve Rah-ı abi İ bralum Usta ibn-i 
Alf vesair rah-ı abllerün ihbarlarıyla zahi r  ü mütebeyyin 
olmağla hıfzen l i ' [ l ] -ınakalihim işbu veslka ketb ü i ınla ve 
l i  ecl i ' s-sened müvekkil-i ınlınıa i leyh İsına'll Ağa yedine 
i 'ta o l ındı . 

Fi 24 S sene 1 234 [23 Aralık 1 8 1 8 ] 

Şuhlıdü · ı-Mı : 
Mehnıed Emin Ağa Nazır-ı rab-ı ab 
El-Hacc Mehmed Arif Kethuda-yı rah-ı ab 
İbrahim Usta Hadeıne-i rah-ı ab 

375153/2 Suların almıp satılmasıyla ilgili nizamm 
Başmuhasebe 'den çıkartılan suretine dair. 

[Derkenar] N izaını kaydı Başımıhasebe'den 

Fi ' l -asl re'ayaya su fünıhtı59 menmı1 ' atdan iken nlilel-i se

laseye gall baha i le  ba'zı evkaf ve katmalardan su furuht 

a lınmak tahkik olıcak bu maküle re'aya suyolcı taifesini 
ık la' (?) i le•• su masfıneye(?) mutasarrıf hanesine devam 
üzre icra-yı eyyam-ı sayfda ibadul lahı müteezzi eyledü
kleri ve mutasarrıf oldığı ale 'd-devam taharrf ve dikkat 

58 tarafeynd�n 
59 "fürulıt" kelimesi bu ıekild" "vav"sız yazılmıştır. 60 i t  la ik 
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idüp taksim mahalli nde ta ' yin-i tanzim olmdığı sudan 
ziyade hisse virilür ise suyolcısı ibreten l i 's-sairi'n nefy i le 
müceddeden re' ayaya su füruht ve re' ayadan birine su 

virilmek iktiza ider ise terman-ı all sadır olmadıkça yol 
döşeım1eye ve nisf masuradan aşağı su alınup satıl ınası 
müslim ve re'aya haklannda memnfı'atdan olmağla yine 
men' -i külli ile men · olmmak ba hatt-ı hümayün-ı şev
ket-ınakrfın nizamındur fennan devletiii sultan ımındur. Fi' 27 Za sene 1 233  [28 Eylül 1 8 1 8] 

37515313 Mihrişah Va/ide Su/tan 'm Beyoğlu 'nda yapt
u·dığı taksime cereyan eden suyun yarım ma ... urmmım, 
Avani.,· zinınıinin tasarrufunda olduğunu beyan eden 
bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Ava ni s zinunfnün 

[Derkenar] Kaydı defter-i vakfdan görile 

Hüdavendigar-ı esbak ceımet-mekan merhum Sultan Mah

mud Han-ı Gazi tabe seratm hazretlerinün evkaf-ı şerife
leri mülhakatından vakıf-ı hazret-i müşanın i leyhün va

lide-i macidleri cennet-mekan merhQme Valide Sultan tabe 

seraha hazretlerinün Galata'da Beğoğlı nam ınahallde ınü
ceddeden b ina vü ihyasına muvaffak oldukları maksenüne 
cereyan iden ma-i lezi'zden olmak üzre beher şehr yiğim1i 
akçe icarelü nı sf masura ma-i lezlz fı 3 Ş sene 1 23 ı 
tarihiyle sahib-i arz-ı hal Avanis veled-i Ağya zimmi uh
desinde oldığı defter-i vakf-ı şerlfde mastur u mukayyed
dür emr-i ferman devletlü i ıüiyetlü efendim sultanım 
hazretlerini n dür. 

Ff 27 Za sene 1 233  [28 Eylül l 8 1 8 ] 

37515314 Milırişalı Va/ide Sultan 'ın Beyoğlu 'nda yap
tırdığı taksime cereyan eden suyun yarım masura.mım, 
Avanis zinınıinin evine bağiatılmasına izin verildiğine 
dair. 
[Derkenar] Muktezası Başmuhasebe'den 

Hüdavendigar-ı esbak Sultan Malunfıd Han hazretlerinün 
evkaf-ı şerlfeleri mülhakatından Valide Sultan tabe seraha 
hazretlerinün Beğoğlı 'nda vakı '  maksemine cari ma-i Iezlz
den sahib-i arz-ı hal Avanis zinm1inün tasarnıfında olan 
nısf masura ma-i lezlz menziline cereyan eylemek üzre 

fennan-ı all sudtırını istid'a olundığı re'ayaya su fiiruhtı 
menmü'atdan aldığından bundan böyle müceddeden re'a
yaya su fiiruht olımnak lazım gelir i se fennan-ı all sadır 
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375/53/4b 
• A . olmadukça yol döşeıuııemesi babında ba hatt-ı hümayun-ı 
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't '[;� - · .-.-:f!"" " b�y_,., nazaran . iktizası hala. ımı�1asebe-i evvel �azfl�tl� efe�1di 
· hazretlerı tarafından ıstı · Jam buyurılmak ıktıza ıder ter-

man devktlü inayetlü su ltan ım hazretlerinindür. 
Fi 20 S sene 1 234 [ 1 9  Aralık 1 8 1 8 ] 

[Derkenar] Muhasebe-i evvel izzet lü efendi görüp muk
tezisını i ' lam eylesün diyü buyuruld ı .  

Fi 20 S sene 1 234 [ 19 Aralık 1 8 1 8  J 

[Derkenar] Su nazırı ağa ve taksim bölükbaşı i '  la ını ve 
nizamları mucebince ma-i mez\c(jrun mcrsı1mun hanesine 
cerey:inıyçün yol döşemesine mümana·at itmeyesüz diyü 
bu yu nı ldı . Fl 4 Ra sene 1 234 [ 1  Ocak l X 1 9  J 

37515315 Siizkomısu suyun, A vanis zimminin evine 
bağiatılması için Su nazırma ve Tak..,im bölükbaşı.mıa 
lıitaben ferman sadır o/mas mm istemliğine dair. 

Ma'n1z-ı bendeleridir ki : 
Müceddeden re ' ayaya su fünıhtı eğerçi ber muceb-i şürut 
ıneınnu 'atdan olup ancak vakf derkenarı natık aldığı üzre 
kadimi fiinıht al ınan sulardan ve nizam-ı mezklır tarihin
den nıukaddem olup mücerred olmadığı., zahir ü aşikar 
olmağla bu sfıretde inha vü istid'a olmdığı üzre yol döşen
nıek içün su nazırına ve taksim bölükbaşma hitaben fer
man-ı alileri sudfırı babında emr- i rennan hazret-i men 
lehu' 1 -eınri n dür. 

37515411 Mihrişah Va/ide Sultan 'm Beyoğlu 'nda yap
tırdığı tak..,ime cereyan eden suyun yarım ma.,·ura ... ımn 
evine bağlatı/ma ... ı hususunda, A vani ... zimmi tara.findtm 
yapılan müracaata dair. 

Devletlü inayetlü merhametli.i efendim sultan ım hazretleri 
devlet-i ( . . .  ) ilc sağ olsun . 
Arz-ı hal-i zimmi kullarıdur ki hi.idavendigar-ı esbak rtıer
lllım ve ınağfi'ının leh Sultan Malmıfıd Han tabe ser'ahu 
hazrct lerinün  valid-i maddieri Yalide Sultan tabe seraha 
hazretlerinün Beğoğl ı  nam mahallde müccddeden bina vü 
ihya huyurdukları maksemine cereyan iden ma-i lezfzden 
yediınde olan vakf-ı şerif temessi.iki mlıcebince nısf ma-

" ınücedd"d�ıı olmadığı 
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sura ma-i lezizi makseminden kaydı ve şünltı üzre menzi
lim deriinma cereyan eylemek nıhsatı cari taksim bölük
başısı kullarına hitaben mu 'tad-ı kadim üzre ma-i mezkı1-

nın can olmak niyazıyla arz-ı hale cesaret alındı ol babda 
fennan devletlü inayetlü  merhametili efendim sultanım 
hazretlerinindür. 
Bendehu Avanos ve zimmi kulları . 

37515412 Siizkonusu suyun, A vanis zilmnuıuı evine 
bağlatılma.ı;ı için Su nazırma ve Taksim biilükbaşı.mıa 
lıitaben ferman .m dır olma.ı;ımn i.ı;tendiğine dair. 

[Derkenar] Muktezası Başmuhasebe'den 

Sahib-i arz-ı hal-i mersfıımın mutasarrıf o ldığı nısf masura 
ma-i lezlz vakf-ı mezkur derkenarı mantukı i.izre kadim! 
ftinıht a lınan sulardan re'ayaya su fı.inıhtı[na] dair virilen 
nizam-ı mezkurdan mukaddem olup mi.iceddeden olmadığı 
zahir ü aşikar idiği mefllumı i ' lamdan•ı mi.isteban olınağla 
bu sOretde i ' lama nazaran ma-i mezkı1r mersOmun hane

sine cereyanıyçi.in yol döşeıunesi nıhsatını havi su nazırına 
ve taksim bölükbaşına hitaben fennan-ı ali sudurt iktiz:i 
ider ferman devletli.i inayetli.i sultanım hazretlerinindür. 

Fl 28 S sene 1 234 [27 Aralık 1 8 1 8 ) 

37515413 Mihrişah Va/ide Sultan 'm Beyoğlu 'nda yap
tırdığı taksime cereyan eden suyun yarım masura.ı;mm, 
Emine Hamm tarafindan Ohannes zimm�ve .ıwtıldığm 
beyan eden bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Avanis zinımf 

Beğoğlı 'ndan 

Mahmiyye-i İ stanbul'a ve mahall-i saıreye cereyan iden 

bi ' l-ci.imle sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hi.imayun-ı 
şevket-makrOn-ı şahane virilen nizam mucebince atebe-i 
aliyye-i hi.isrevanide Su nazırı Mehıned Emin Ağa tarafın
dan vekfl-i nıüsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Meh

med Arif Ağa i ltimasıyla Haslar mahkemesinden mürsel 
Katib-i saJis es-Seyyid Ebubekir Efendi ibn-i es-Seyyid 

Mustafa ve Taksim bölükbaşısı Hasan Ağa ve Meluned 
Emin ve Çavuş ril1-ı abi Meluned halifeler ile tahakkuk-ı 
özr-i şer'iye binaen mahruse-i Galata'da Beğoğlı nam 
mahallde vakı '  Ohaımes veled-i Ağyazar zinunini.in menzi
line vanhıp huzur-ı mi.isliminde akd-i meclis-i şer'-i nebevf 

itdükde mestar Ohannes ziınmf mecli s-i ma'küd-ı ınez-

•ı nı.:thfım-ı i · hinıdan 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİIMA-i LEZlZ DEFTERLERi 

kurda takrlr-i kelam ve iHlde-i meram idüp işbu yedimde 
olup bin iki yüz on iki senesi Ceınaziye' l-evvel'inün doku

zuncı gi.in i  tarihiyle mi.iverrah bir  kıt'a mütevelll teınessi.iki 
natık oldığı üzre hüdavendigar-ı esbak merhum ve mağfu
run leh Sultan Mahmud Han-ı Gazi tahe sen1hu hazret
lerinün Ayas()fya-i kehlr cami ' -i şerifi civarında müced
deden bina vü ihya-kerdeleri olan kitahhane-i latlf ve 

imaret-i amireleri evkaf-ı şerifeleri mülhakatından vakıf-ı 
müşarun ikyh hazretlerinün val id-i macideleri olan Valide 

Sultan tabe seraha hazretlerinün Beğoğlı nam mahal lde 
müceddeden b ina vü ihya huyurduklan maksemine cere
yan iden ma-i lezlzden KapOdan-ı derya Hasan Paşa 
ınerhfımun hakk-ı mecra fazlasından olup beher şehr yiğir
mi akçe icare-i müeccelelü nısf masura ma-i lezlz kana
vatından mikdar-ı mu 'ayyen hissesine tebe'iyyetle muta
sarrıfesi Emine bint-i M ehmed nam hatun ferağ ve kasr 
yedinden izn-i ınütevelliyle ha temessük uhde-i tasar

rufıma dahil oldukdan sonra işbu yedimde olup ba arz-ı 
hal b ir  kıt'a i ' lam-ı şer'! mücebince salıl1-ı mekarim-i 
hazret-i sadaret-penahl ile musahhah su nazırı ağa ve 
taksim bölükbaşıs ına hitaben sadır olan fennan-ı ali'lerine 
imtisalen mahall-i merkümd.:1. Ağa terazfısı dimeğle ma ' ! Om 
terazaden müceddeden beş üzerine kurşun borı ferşiyle 
işbu derfınında akd-i meclis o lman menzil-i ınezkOrda 
el-yevm cari ve mevcfıd oldığınun şünlt-ı mer' iyyesine 
tatbik ile istihkamını havi bir  kıt'a hüccet-i şer' iyye 
matlfıbımuzdur diyü mazmiını takrir-i meşrühına mutabık 
vakf-ı mezbünın mi.itevellisi Sü leyman Efendi imzasıyla 
mümza vü hatınİyle mahtüm ibraz eylediği temessük-i 
mezkur ile hamişine nazar olındukda ımıkırr-ı mesfür 
Ohannes zimmlnün takriri vakı 'a mutabık ve nefsü · 1-emre 
ımıvafık bu l ındığından ma 'ada ra h-ı abi-i mezhOrOnun 
dahi salifü ' z-zikr nısf masura ma-i leziz beş üzerine 
kurşun borı ferşiyle el-yevın ınenzil-i ınezkOra cari ve 

mevcud oldığını ala tarlk ı ' ş-şehade haber virdüklerini 
katih-i ınezhOr mahallinde ketb ü tahrlr ve ma'an mürsel 

ümena-i şer' le meclis-i şer'a gelüp ala vukü ' ihi inha vü 
takrlr itmeğin ala müceb-i ikrarihim işbu veslka-i enlka 

ketb ve li ecli ' s-sened i 'ta olındı. 
Fl 9 Ra sene 1 234 [6 Ocak 1 8 1 9] 

Şuhüdü · 1-hal : 

Rah-ı abi-i mezhOrOn. 

3 7515414 Bm•tancıhaşı Halil Ağa 'mn, Yu.w�l Paşa 'nın 
/ıazinedarı 0.10man Efendi 'den satm aldığı Süleyman�ve 
... uyunun katmalarmdan olan yarım ma ... ura ... uyu, dalıa 
sonra Geyve mütesellimi Alınıed Ağa �va .\iattığuıa dair. 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

[Kenarnotu] Bostancıbaşı Halil Ağa'nun 

(ŞerhJ Derun-ı hüccetde muharrer msf masura ma-i Je
zizün maliki Halil Ağa ma-i mezklırı hala Geyve mütesel
limi Aluned Ağa bin ei-Hacc İbrahim Ağa'ya bey' u temlik 
eylediğini müş ' i r  yedine hüccet-i şer' iyye i 'ta al ındığı kay
dı balasıyla işbu mahal le şerh viri ldi . 

F1 selh-i Ş sene I 243 ll 6 Mart I 828] 

Mahnıiyye-i İ stanbul ve mahall-i saireye cereyan iden 
bi' l-cümle sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümiylın-ı 
şevket-makrOn-ı şahine viri len nizam mlıcebince Hissa su 
nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda'"yı rah-ı abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Ayas
ofya serbölüği es-Seyyid isa ve Mehmed Halife ve Rah-ı 
abi Hüseyin Usta ve İzzet vesiir me ·nıurln hazır oldukları 
halde mahnıiyye-i mezbürede Mahmüd Paşa cami ' -i şeriti 
civarında vakı '  b ir  bab menzil arsasına cari zikri ati nısf 
masura ma-i lezlzün şira-i şer'! i le mal iki aldığı rah-ı abi-i 
mezbürünun ihbirlarıyla zahir olan Yüsuf Paşa haz'inedan 
Osman Efendi tarafından ber veeh-i atı hey' i  ikrar ve 
i ·ra-yı h üceete vekll aldığı es-Seyyid İ s  ma ·ı ı Ağa bin es
Seyyid Ahmed ve es-Seyyid Mehmed İzzet ibn-i es-Seyyid 
Isa şehidetleriyle zahir olan es-Seyyid Osman bin es-Sey
yid Ömer meclis-i şer' -i şerif-i enverde işbu kitab-ı sılı
hat-nisabun hifızı umdetü ' I-emacid ve' l-ekarim Serbos
tanıyan-ı hassa sa'adetlü Hal'il Ağa ibn-i İbrahim tarafın
dan vek11 -i ınüseccel i ei-Hicc Mehmed Arif Ağa ibn-i 
İbrahim mahzarında bi . l-vekale ikrar-ı tanım ve takrlr-i 
kelam idüp . müvekkilüm mı1ma i leyh Osman Etendi 'nün 
işbu yedinde olup bin iki yüz on dokuz senesi Cema
ziye' 1 -ahir'inün yiğirıni üçünci gün i tarihiyle müverraha 
bir kıt·a hüccetde tafsll ü beyan alındığı üzre merhi'ıme 
Sarayi Handan Havass-ı refi'a kazasında Uzuncaabad 
nam ımıhallde yedi aded baca hafr ve tahtc' l-arz lağm ü 
kanavatıyla cem' u tahsil itdürdiği beş çuvaldız suyını 
mahall-i mezbura karfb Daru ' s-sa'adet i ' ş-şerife ağası suyı 
mesleğine andaıi merhum ve mağfi'ının leh Sultan Süley
man Han hazretlerinün suyı yolına bi izni ' l-mütcvelll i lhak 
al ınan suyından olup mahmiyye-i mezhı1rede Çaylak tek
yesi pişgahında kain ana terazüsınden ifraz ve cedld yol i le 
müvekkilüm müma i leyh Hal'il Ağa'nun silifii ·z-zikr Mah
mlıd Paşa cami '  -i şerlfı kurbında mutasarrıf oldukları 
mcnzil arsasına cari olan nısf masura ma-i lczlzi tarateyn
dcn bi ' l -i'cfıb ve' I-kabı11 batcn ve sahfhan müvckki l- i  mO
ma ileyh Hal'il Ağa'ya beynlerinde ma' llım semen-i medfO ' 
ve makbuza bey' u temlfk eylediğinde ağa-i mOma i leyh 
dahi iştira vü temellük ve kabi'ıl idüp fima ba'd nısf ma
sura ma-i lez1z-i merkümda müvekkilüm mOma ileyh 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCILLERİ/MA-i LEZİZ DEFTERLERi 

Osman Efendi'nün kat ' a  alaka ve medhali kalmayup mer
küm Halil Ağa'nun mülk-i ınüşterası olmağla sa'adetle 
şürb ü isti ' mal buy1ırsunlar didükde gıbbe't-tasdlk ı ' l-mu '
teber vekı1-i mezbOr el-Hacc Mehmed Arif Ağa müvek
kilüm mCıma i leyh Halil Ağa anifen ş iri-i şer'! i le  malik 
oldığı msf masura ma-i lezfzi sali1ii ' z-zikr ımıtasarrıf ol
dığı arsa derCınına cftr'i oldığınun istihkaınmı havi bir kıt 'a 
hüccet-i şer' iyye mat!Cıbıdur diyü b i - 1-vekale ibraz eylediği 
hüccet-i ınezkCıreye nazar olındukda vekil-i mezbGrun 
takrfr-i ıneşrfıhı üzre nısf masura ma-i lezfz-i mezkOr 
marrü 'z-zikr Çaylak tekyesi pişgahında ana terazüsınden 
ifraz birle ınüvekkil-i mOma i leyhün el-yevm mutasarnf 
oldığı menzil arsasına cari ve mevclıd oldığı rab-ı abi-i 
mezbCıründan her b i ri ala tarikı ' ş-şehade haber virmeleriy
le hıfzen l i '  [1]-makal ihim işbu vesika-i cnfka ketb ü imJa 
ve l i edi '  s-sened yed-i tal i  be i 'ta o lındı . 

F1 27 Ra sene 1 234 [24 Ocak 1 8 1 9] 

Şuhüdü · ı-haı : 
Rah-ı abi 

37515511 Tophane nazırı Mustafa Re�id Efendi tm·c�fin
dan kızma hibe edilen Süleymaniye suyunun katmala
rmdan olan yarım masura ve yanm çuvaldız suyun, kızı 
Ümmügülsüm Hanım 'm Eminönü civarmdaki konağı
na bağlı olduğunu beyan eden bir lıüccet düzenlediğine 
dair. 
[Kenarnotu] Ümmügülsüm Hanım'un 

Mahıniyye-i İ stanbul ve mahal l-i saircye cereyan iden 
bi ' 1-cümle sularun hakkında ba hatt-ı hümayün-ı şevket
makrOn-ı şahane viri len nizam mlıcebince hala Su nazırı 
Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i müsecceli Ket

huda-yı rab-ı abi el-Hacc Mehnıed Arif Ağa ve Ayasofya 
serbölüği es-Seyyid lsa Ağa ve Rah-ı abi i sma'll Ağa 
vesair me'mCırln hazır oldukları halde rical-i devlet-i aliy
yeden olup hal a  Tophane-i amire nazırı umdetü ' l-enükid 
ve' l -ekarim cami 'u ' 1-mehasin ve' 1- ınekarim devletlü i na
yetlü ei-Hacc Mustafa Reşld Efendi hazretleri taraf-ı 
bahirü ·ş-şereflerinden husus-ı ati ' I -beyanda vekllleri o ldığı 
es-Seyyid Isa bin Ali ve İsma'il bin Hüseyin haberleriyle 
zahir olan Mustafa Efendi b in Mehıned mecl is-i şer·-i 
şerif-i enverde müvekkil-i müma i leyh Mustafa Reşid 
Efendi hazretlerinün kerime-i muhteremeleri olup mah
miyye-i mezbürede Çelebioğlı  mahallesinde vakı ' lede ' l-a
half ve' l-dran ma' lOmu' l-hudGd bir bab menzil-i kebfrün 
malik ve mutasarrıfesi olan umdetü ' l - ınuhadl1erat zübde
tü ' l-ımıvakkırat i smetlü Üınmügülsüm Hanım hazretleri 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

taraf-ı bahirü 'ş-şeretlerinden ber veeh-i atı husus-ı ıney
menet-mahsuslarını tasdika ve kabule vekaletleri şerefiyle 
müftehir olan Harem kethudaları el-Hacc Ahmed Ağa 
ibn-i İb rahim mahzarında b i  ' 1-vekale ikrar-ı tamm ve 
takri'r-i kelam idüp ınüvekki lü ın mGına ileyh el-Hacc 
Mustafa Reşid Efendi hazretlerinün işbu yedinde olup bin 
yüz yetmiş b ir  senesi tarihiyle müverraha bir kıt 'a hüccet-i 
şer' i�yede tafsll ü beyan alındığı üzre Havass-ı refı'a 
kazasına tab i '  Ayvadl ı  karyesi sınurında merhüm Süm1cli 
Ali Paşa suyına karib merhum Sultan Bayezid vakfı 
arazisindeı1 Meluned Ağa tarlası içinde hali·-ı abar ik  
cem· u tahsil ve  ol mevzı'da merhüm Sultan Süleyman 
üibe serahu hazretlerinün suyı yalı na bi izni · ı -mürevel if 
mülhak olan nı sf masura ve n im çuvaldız ma-i lezfz hibe-i 
ati 'z-zikrün sudurma değin müvekki lüm muma i leyh 
ei-Hacc Mustafa Reşid Efendi hazretlerinün yedinde teda
vül-i eyadi i le mülk ve hakkı olup müvckkile-i ınGma iley
ha Ümmügülsüm Hanım hazretlerinün mahmiyye-i ınez
hGrede kain mutasarrıfc aldığı menzil-i kebir dcrfınına 
kanavit [ü] müsennatıyla cari olan nısf masura ve nim 
çuvaldız ma-i lez1z-i mezkurı kanavatma tebe' iyyetle ke
rlıne-i muhteremeleri müvekkile-i mGma ileyha Ümmügül
süm Han ım'a hibe-i sahlha-i şer' iyye i lc hibe vü temlik ve 
teslim eylediğinde müvekkile-i mGma i leyha Üınmügülsüm 
Hanım hazretleri dahi ber veeh-i ınuharrer itt ihab ve 
temellük ve meclis-i hihede b ila ınani ' kahz ve kabul idüp 
tiına ba'd zikri ınünlr  iden ı11Sf masura ve niın çuvaldız 
ma-i lezfz-i ınezkGrda müvekkilüm mGma ileyh ei-Hacc 
Mustafa Reşid Efendi hazretlerinün veehen mine' l-vücGh 
ve sehehen mine' l -eshah alaka ve medhali kalmayup ke
rlıne-i muhtereıneleri Üınmügülsüm Hanım hazretlerinün 
mülk-i mevhubesi almışdur dide•• gıbbe 't-tasdikı ' 1- ınu ' te
her müvekkil-i mGma ileyh ei-Hacc Ahmed Ağa meclis-i 
şer'de takrir-i kelam idüp müvekkilem mGma i leyila Üın
mügülsüın Hanım kanavatma tebc' iyyetle bi ' 1- ınuvahehe 
ınalike aldığı nısf masura ve nlm çuvaldız ma-i lcziz şiir
Gr-ı ıner ' iyycsine tatbik i le ınutasarrıfe aldığı menzil-i 
mezkür derlinına diri ve mevcud aldığınun istihkfumnı 
havi bir kıt'a hüccet-i şer' iyye matlubımdur diyü ibraz ey
lediği hüccet-i mezkura nazar olındukda vekil-i mezbGrun 
takrlr-i nıeşruhı vakı ·a ımıtabık aldığından ma'ada veeh-i 
nıeşruh üzre nısf masura ve ninı çuvaldız ma-i lezfz 
el-yevm cari ve mevcud aldığım rah-ı abi-i ınezbGrGndan her 
biri ala tankı ' ş-şehade haber virıneleriyle hıfzen l i '  [ 1 ]-ma
kal ihim işbu vesika ketb ü imla ve li ecl i ·s-sened i ' ta 
alındı . 

H 25 Ra sene ı 234 [22 Ocak 1 8  ı 9] 

•·• clidükcle 
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ŞuhGdü ' l-haJ : 

37515512 Tophane nazırı Mustc�f'ct Re:jid Efendi tart�fin
dan kızma lıibe edilen SüleymanZve suyunun katmala
rmdan olan dört masura suyun, kızı Ümmügülsüm Ha
mm 'ın Eminönü civarındaki konağma bağlı olduğunu 
beyan eden bir lıüccet düzenlediğine dair. 

[Kenarnutu] Ünunügülsüm Hanı m 'un 

M ahmiyye-i i stanbul  ve mahal l-i saireye c�reyan iden 
hi ' l-cümle su lanın hakkmda ba hatt-ı hümayün-ı şev
ket-makrOn-ı şahane viri len nizanı nıt''ıcebince hala Su na
zırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Meluned Arif Ağa ve Aya
sofya serbölüği es-Seyyid lsa Ağa ve Rah-ı abi İsmi'li 
Ağa vesiir me' mürin hazır oldukları halde rical-i devlet-i 
aliyyeden olup haHi Tophane-i amire nazırı umdetü ' l-e
macid ve' l-ekarim caıni 'u ' l-mehasin ve' J-mekarim devletlü 
i nayet. lü ei-Hacc Mustafa Reşid Efendi hazretleri taraf-ı 
bahirifş-şereflerinden husüs-ı ati " l -beyanda vekil ieri oldığı 
es-Seyyid Isa bin Ali ve İsma'il b in Hüseyin haberleriyle 
zahir olan Mustafa Efendi hi n Mehmed meclis-i şer· -i 
şerif-i enverde müvekkil-i mlıma i leyh Mustafa Reşid 
Efendi hazretlerinün kerime-i muhtercıneleri olup mahıniy
ye-i mezbürede Çelebioğlı mahallesinde vakı · lede · ı-ahali 
ve' l-dran ma ' lGmu ' l-hudGd hir hah menzil-i kehlrün 
ınaliki olan umdetü ' l -ınuhadderat iffctlü Üınıni.igülsüm 
Hanım hazretleri taraf-ı bahirü ' ş-şeretlerinden ber veeh-i 
ati husus-ı meymenet-mahsüslarını tasdik ve kahOie 
veka!ct leri şeretiyle nıüftehir olan Harem kethudaları 
ei-Hacc Ahmed Ağa ibn-i İbrahim mahzarında b i ' l -veka!e 
ikrar-ı timm ve takrlr-i kelam idüp ınüvekkilüm ınGmil 
ileyh ei -Hacc M ustafa Reşid Efendi hazretkrinün işbu 
yedinde olup bin iki yüz beş senesi tarih iyle müverraha bir 
kıt'a hüccctinde tatsil u beyan al ındığı üzre Havass-ı 
refı'a kazisında Çiftetıavz'un  alt cinibinde Kavakl ı  deresi 
nam matıallde ahar-ı müteferrikadan tah te · ı -arz lağm ü 
kanava ı i le cem ' ll tahsil ol ınan ma-i can ol mevzı 'a karib 
Kiremitcizide suyı mesleğine andan marrifz-zikr Çif
tehavz suyı yolına hi izni ' l -nıütcvcllf i lhak olan dört ma
sura ma-i lezfz hihe-i ati ' z-zikriin sudlırına değin mü
vekkilüm ım1ma i leyh el-Hacc M ustafa Reşid Efendi haz
retlerinün yedinde mü lk ve hakkı olup müvekki lem müma 
i leyha Ümmügülsüm Hanım hazretlerinün mahalle-i nıez
bürede kain mutasarrıfe oldığı mcnzi l-i kebir derünına cari 
olan dört masura ma-i lezlz-i mezkürı kanavatma tehe' iy
yetle kerimc-i muhtereıneleri ınüvekkile-i ıııG ına ileyha 
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Üımnügülsüın Hamm'a hibe-i samha-i şer' iyye i le hibe vü 
teınllk ve teslim eylediğinde ınüvekkile-i ınuına ileyha dahi 
ber veeh-i muharrer i ttihab ve temellük ve meclis-i hibede 
bila ınani ' ittihab ve kabz ve kabı11 idüp tiına ba'd zikri 
ınürur iden dört masura ma-i lezlz-i ınezkGrda müvekki
lüm mı1ma ileyh ei-Hacc Mustaffi Reşid Efendi hazret
lerinün veehen mine'l-vücuh ve sebeben mine' I-es bah 
mine' l-esbab"' alaka ve medhali kalmayup kerime-i muhte
remeleri Ünunügülsüm Hanım'un mülk-i mevhlıbesi olmış
dur didükde gıbbe't-tasdikı ' l-mu ' teber vekil-i ını1ma ileylı 
ei-Hacc Ahmed Ağa meclis-i şer' -i hatlrde takı·!r-i kelam 
idüp müvekkilem müma ileyha Ümmügülsüm Hanım 
kanavatma tebe' iyyetle b i ' l-muvahebe ınalike oldığı dört 
masura ma-i leziz şürlıt-ı mer' iyyesine tatbik ile ınuta
sarrıfe oldığı menzil-i mezklır demnma cari aldığınun is
tihkaınını havi bir kıt'a hüccet-i şer' iyye ınatllıbıdur diyü 
ibraz eylediği hüccet-i mezküreye nazar olındukda vekil-i 
mezburun takrlr-i meşrlıhı vakı 'a mutabık oldığmdan 
ma ' ada dört masura ma-i lezlz el-yevın cari ve ınevcı1d 
aldığını rah-ı abi-i mezbürlından her b iri ala tarlkı 'ş-şeha
de haber virmeleriyle hıfzen l i ' [ l] -makaJ ihim işbu vesika 
ket b ü i ınla ve li ec l i '  s-sened i ' ta o lındı . 

H 25 Ra sene 1 234 [22 Ocak 1 8 1 9] 

Şuhüdü ' 1-haJ : 
Ralı-ı ab'i 

37515611 Kırkçeşme suyundan Şe/ıid Ali Paşa :va ilısan 
olunan iki masura suyun yarısmm, Tezkire-i evvel Sü
leyman Efendi 'nin konağına bağlı olduğunu beyan 
eden bir lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Tezkire-i evvel Süleyman Efendi 

i stanbul ve mahall-i saireye cereyan iden hi ' l-cümle su
larun hakkında bu defa ba hatt-ı hümayun-ı şevket
makrOn-ı şahane virilen nizam mücebince atebe-i aliyye-i 
hüsrevanide Su nazırı Meluııed Emin Ağa tarafından 
vekil-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi ei-Hacc Mehmed 
Arif Ağa ile Ayasof)'a serbölüği es-Seyyid İsa ve Çavüş-ı 
rah-ı abi Meluned Halife vesair me'mür'in hazır oldukları 
halde ricai-i devlet-i aliyyeden olup zikı--i ati ma-i lezi'zün 
kanavatma tebe' iyyetle b i ' l-icireteyn mutasarrıfı hala 
Devlet-i aliyye-i ebediyyü ' l-istimrarda Tezkire-i evvel 
sa·adetlü Süleyman Efendi hazretleri tarafmdan husüs-ı 

" "minc:' l-cshiib" ıııükcıTenlir. 
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al i ' I -beyanı takrire vekil-i şer'lieri olan e i-Hacc Mehmed 
Arif Ağa ibn-i İ brahim işbu mecl is-i şer· -i şerif-i enverde 
b i ' l-vckiile ikrar-ı taınm ve takrlr-i kelaın idüp müvek

ki lüm muma i leyh Sü leyman Efendi hazretlerinün işbu 
yedinde olup i şbu sene-i mübareke şehr-i Rehl' u ' l -ev

vel i 'nün yiği rmi beşinci güni tarih iyle müverrah ashab-ı 
hayratdan Vezlr-i esbak merhum Şehld Mehmed Paşa 
vakfınun evladiyyet ve meşrütiyyet üzre mütevel lisi Mlr 
Yusuf imzasıyla mü mza vü hatmiyle mahtlım defter-i 
vakfdan muhrec zayi ' in den i ' ta ol ınan b i r  kıt 'a temessük 
mantfıkınca merhum ve mağfunın leh Su ltan Sü leyman 
lıazrctlerinün Kemerler'de kain Kırkçeşme ra·blr ol ınur 
ma-i lezlz lağmından vakf-ı müşarun i leyh hazrenerine 
ihsan buyurdukları ma-i lcziz fazlasından kanavatma 
ıebe· iyyetle b i ' l-icareteyn mutasarrıf oldukları b ir masura 
ına-i lezlz müvekkilü ın efendi-i ım1ına ileylı hazreı lerini.in 

nıalııniyye-i nıezbGrede Alacahamınaın nezdinde Fincancı
lar mehiizinleri kurb ıncia Nasuh Ağa hanı mukabclesinde 
devlethanelerine vakfıyyet üzrc diri olduğınun şü rut-ı 
mer· i:ı'yes ine tatbik i le ist ihkamını havl b i r  kıı ·a hüccet-i 
şer· iyye müvekki lüm muma i leyh Süleyman Efendi hazet
lcrinün matlCıbıdur diyü vakf-ı müşarun i leyhün ınütevel
llsi M Ir Y Cısuf imzasıyla mü mza vü hatmiyle mahtCım 
b i ' l -vekale ibraz eylediği mütevel ll temessükine nazar 
ol ındukda vekil-i mezbGr ci-Hacc Mehmed Arif Ağa'nun 
takriri vakı ·a ımıtabı k ve nefsü · ı -emre muvafık bulun
dığından ma'ada ma-i lei'.lz-i mcrküm ber veeh-i ıneşnlh 
el-yevm ım:vcud ve cari olcl ığını ralı-ı abi-i ınezbGrGn dahi 
ala tarikı · ş-şelüide haber v i rı nelcriylc hıfzen l i - [1 1 -maka
l ih im işbu vcslka ketb ü i ı ııla ve li ecl i - s-sened yed-i ke
rimiinclerine i · ra o l ınd ı .  

Fl 7 Reb]· u ' l -alıir senc 1 234 1 3  Şubat l l:l l 9 1  

ŞuhCıdü - 1 -hal : 

3 75/5612 Süleymaniye suyunun katmalarmdan yanm 
masura suya mutasarr�{ olan Mehmed Ar�l Efendi ile 
k1z/wrdeşi Hc�fize Hatun 'un, sözkonusu suyu H alet 
l�lendi �ve sattildarma dair. 
[ Kenarnotu] H alet Efendi 'nün 

M alınıiyye-i i stanbul ve mahall- i  saırcye ccreyan iden 

h i ' l -cümle su lanın hakkında ba hatt-ı hümayun-ı şevket
makrOn-ı şahfme viri len nizam mucebi nce atcbe-i aliyye-i 

hi.isrcvanldc h i '  1 -fı · ı Su nazı rı Mehmcd Emin Ağa tarafın
dan vekil - i  müsecccl i  Kethudii-yı ralı-ı abi ei -Hiicc Meh

mcd Arif Ağa ve Rah-ı abi Hüseyin Efendi ve esSeyyid 
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Isa ve Arnabud Osman Usta vesair me' ınur'in hazır olduk
ları halde Devlet-i aliyye-i ebediyyü ' l -ist imrarda hala Baş
muhasebe kalemi ketebeleri Mehmed Arif Erendi ile 

hemşire-i muhteremeleri u mdetü ' l-muhadderat Hatize Ha

tOn bint-i Kilar ağas ı Mehmed Efendi taraflarından ber 
veeh-i at! takrlre vekllleri aldığı zat-ı müma i leyhi ınayı 
bi ' l -ma 'rifeti 'ş-şer ' iyye ariffin olan kalem-i mezbOr hule

fasından es-Seyyid Alımed Efendi bin ei-Hacc Hüseyin ve 
es-Seyyid Mustafa Erendi bin es-Seyyid Süleyman nam 

kimesneler haberleriy le zahi r  olan All Ağa bin Osman 
meclis-i şer' -i şerif-i enverde e'azım-ı ri cal-i devlet-i 
al iyyeden olup işbu kitab-ı s ıhhat-n isabun hafızı devletiii 
i nayetlü Mehmed Sa 'Id H ai et Efendi hazretlerinün taraf-ı 
bahirü ' ş-şereflerinden mücmel vekalet leri şerefiyle müfte
hir  olan Mehmed Ağa b in Osman mahzarında b i ' J-vekiile 
ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp müvekkillerüm ınOma 

ileyhimanun yedierinde olup b in  yüz seksen yedi senesi 

Ceınaziye' l-ahire'sinün yiğirmi  dokuzuncı güni tir'ih iyle 
müverraha b ir  kıt 'a hüccet-i şer ' iyycde tafsll ü beyan 
olundığı üzre merhüm Sadr-ı esbak es-Seyyi t1 Abdullah 

Paşa evkafından olup bin altmış iki senesi Safer' inün 
yiğirminci güni tarihiyle ınüverrah vakıf-ı mlıma ilcyhün 
[imzasıyla] mümza ve ınahtüm bir kıt'a temessüki natık 
olduğı üzre Havass-ı refı 'a  kazasında Müdenis karyesi 

kurbında ve Kadi Ya'küblı seddün başında asrında 
Yeniçeri ağası Mahmud Ağa'nun yüz sekiz tarihiyle hafr-ı 
abar ve tahte' l -arz !ağın ü kanavat ile cem' u tahsil ve ol 

mevzı -da Su ltan Süleyman suyı yolına bi izni ' l-müteve111 
i l hak itdürdiğ i ma-i lezlzden müfrez kanavilt-ı mevküfe
sine tebe · iyyetle nısf masura ma-i lezfz müvekkillerüın 
ınOma i leyhimanun bi ' l-idireteyn taht-ı tasarruflarında 
olup ımıkaddema mutasarrıflar oldukları menzil- i  mezkOr 
i le derunına cari ma-i lezfz-i mezkürı ba re 'y-i mütevellf 
müvekki l-i müma i leyh Halet Efendi hazretlerine ferağ-ı 
mu 'teber-i kat ' iyle ferağ u tefviz eyledüklerinde müvek
kil-i mOma ileyh efendi hazretleri dahi tefevvüz ve kabOI 

buvurmalarıv la fıma ba ·d menzil -i mezkür i le derunına . . 
cari ına-i lezfz-i merkümda müvekkilleri.im mOına Heyhi
manun asla ve kat ' a  alaka ve medhalleri kalmayup müvek

kil - i  mOma i leyh H iilet Efendi hazretleri nün dahil-i havza-i 
tasarrufları olmışdı didi didükde vekil-i mezhOr Mehmed 

Ağa dahi ımıkırr-ı mezbur All Ağa'nun bi ' l -cüınle sadır 
olan takrfr-i meşrühını ba 'de ' t-tasclfk ınüvekkil-i ınOnıa 

ileyh H iilet Efendi hazretleri siililii 'z-zikr mutasarrıf ol
dukları nı sf masura ma-i lezizi tedavül-i eyadi' ile sa ' aclet

hanelerinc cari oldığınun istihkamını havi b ir  kıt 'a hüccet-i 
şer' iyye matlubıdur diyü ibraz eylediği hüccct-i mezkOrcye 

nazar olındukda vekil-i mezbunın takriri vakı ' a ımıtab ık 
ve nefsü ' l-emre muvafık aldığından ma'ada n ısf masura 
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ma-i lezfz-i nıerküm menzil-i mezbur  deninma el-yevm 
diri ve nıevcud aldığın ı ralı-ı abi-i mezbı1rı1ndan her biri 
ala tarlkı ' ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen l i . [ l ] -ma
kalihiın işbu vesika ketb ü im li l i  eel i· s-sened yed-i tali be 
i 'ta a l ındı . 

Fi 7 R sene 1 234 [3 Şubat 1 8 1 9 ] 

Şuhlıdü · ı -Mı: 

37515711 Keresteci Vwdl zimminin, Simon zimmiden 
satm aldığı Aya.w�f.va suyumm katmalarmdan olan ya
rım masura suyu, da/ıa sonra SarrafAcı Sava zimmi ile 
lumımına sattığma dair. 

[Kenarnotu] Kerasted Yasil :z.immf 

[Derkenar] Ma-i mezbCırı kendi nefsinden asil zevcesi 
Maryem nasriniyye tarafmdan vekil-i mürseli olan Sarrat 
Ac ı Sava zimmlye ale ' l- işt irak beyn leri nde ma·ıtım se
men-i medffı ' ve nıakblıza bey· eyled iğin i müş ' i r  yedine 
hüccet i 'ta a lındı . 

Fl 9 L sene 1 234 [ l Ağustos 1 8 1 9 ] 

Mahmiyye-i İstanbul ve mahal l-i s�\ireye cereyan iden 
bi ' l-cümle sulanm hakkmda bi hatt-ı hümayün-ı şevket
makn1n-ı şahane viri len nidun mücebince atebe-i aliyye-i 
hüsrevanfde bi ' l -fı 'I Su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafın
dan vekil-i n1üsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi ei-Hacc Melı
med Arif Ağa i lt imasıy la Haslar mahkemesinden Katib 
es-Seyyid Yahya Efendi ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid 
Isa Ağa ve Anacı M em iş Usta vesair me 'mCırln i le zikri ati 
ma-i lezfzün menba ' mahal leri olup Havass-ı reti'a kaza
sma tabi ' Cebeci karyesi kurbında Bostanbaşı çeşmesi 
mukibefes inde bay ır eteğinde vakı ' asrın da Su nazırı 
el-Hacc Osman Ağa'nun hatr-ı abar ve lağnı ü kanavat ile 
cem' eylediğ i ma-i lezfz mahall- i ınezbı1rede Petro zimmf 
tarlası nam mahalle varup mahall- i mezbCıra karlb nısf 
masura ma-i lezlz savak ağzmdan tahte' l-arz yevmi' bir 
akçe hakk-ı mecra ta'ylnle Ayasofya vakf-ı şerlti lağmına 
can ve mevcüd aldığı ralı-ı abi-i mezbünlnun ihbarlarıy la 
zahir oldukdan sonra ma-i lezlz-i mezkürun ınal iki Simon 
veled-i Asf:;ıhor ziımnl tarafından husüs-ı ati ' l-heyanda 
vekil i  aldığı Mehmed Beşe ibn-i Süleyman ve es-Seyyid 
lsa Ağa ibn-i A ll şehadt:tlcriyle zahir olan Petro veled-i 
Ligori zimmf meclis-i şer ' -i şerif-i enverde işbu ha
milü 'r-rakTm Kerasteci Vasi l  veled-i Oroni zimml tarafın
dan husus-ı atlde vekil-i müsecceli Yorgi veled-i Dimitri 
muvacehesinde bi ' l -vckale ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelaın 
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idüp müvekkilüın ınesfür S imon zinunınun işbu yedinde 
olup b in iki yüz yiğirıni altı senesi Recebü ' 1-ferd'ün on 
üçünci güni tarihiyle müverraha bir kıt·a hüccet-i şer' iy
yede tafsil ü beyan olundığı üzre ba arz-ı hal sadır olan 
fennan-ı ali mucebince nısf masura ma-i lezi'z-i merkümı 
mahmiyye-i mezburede Fenerkapusı kurbında Tahtamina
re nam mahallde Senm1urkaş terazusınden erbab-ı miyah 
ma' rifetleriyle ifraz ve mahall-i mezbura karlb menzil ine 
cari olan nısf masura ma-i lezlz-i mezkurı dahi tarafeyn
den bi ' l -ldib ve' l-kabı11 bey'-i bat-ı sahfh-i şer'i ve kana
vatma tebe'iyyetle müvekkil-i mersı1m Kerasteei Vasil 
zimmlye menzil- i ınezkı1r ile beynlerinde ma ' J(lın semen-i 
medfO ' ve makbuza bey' u temllk ve veeh-i layıkı üzre 
teslim eylediğinde ol dahi ber veeh-i ımıharrer iştira vü 
temellük ve kabfıl idüp tima ba'd nısf masura ma-i lezlz-i 
merkümda müvekkilüm mesfı1r Simon zinunlnün asla ve 
kat ' a  alaka ve medhali kalmayup mesti1r Vasil zinunlnün  
mülk-i müşterası v e  hakk-ı sı rfı alınışdur didükde gıb
be't-tasdikı ' J -mu 'teber vekil-i ınesti1r Yorgi zirnınl mec
lis-i şer' -i hatlrde takrlr-i kelam idüp müvekki lüm ınestur 
Kerasteci Vasil zimmi anifen şira-i şer'! ile malik olduğı 
n ısf masura ma-i lezfz-i mezki'ırı şüri'ıt-ı mer' iyyesine 
tatbik ile istihkamını havl b i r  kıt'a hüccet-i şer' iyye matlu
b ıdır diyü ibraz eylediği b i r  kıt'a fennan-ı ali mucebince 
hüccet-i mezkureye nazar olındukda vekil-i mesffirun 
takrlri vakı'a mutabık ve nefsü ' l -emre muvafık bulun
dığından ma'ada nısf masura ma-i lezi'z veeh-i meşnlh 
üzre el-yevm mcnzil-i mezkı1ra cari' ve mevcud olduğını 
ralı-ı abi-i mezburundan her biri ala tarik ı '  ş-şehade haber 
virmeleriyle hıfzen li ' [l ]-makalihim işbu vesika ketb ü 
im Hi ve li eeli '  s-sened yed-i tatibe i ' ta o l ındı . 

Fi' 5 Rebl'u ' I -ahir sene ı 234 [ ı  Şubat 1 8  I 9] 

Şuhudü ' t-hal :  
Fahrü ' l -eşbah Mehmed Emin Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı rfıh-ı ab 
Es-Seyyid isa Serbölük-i Ayasofya 
Anacı Memiş Usta bin 

37515712 Bey/ımı Sultan 'ın sarayına bağlı bir lüle su
dan Saraylı Velvele Kadm 'a ilısan olu mm yarım ma
.'oUNt ... uyun, Ali Ağa ile lıammı tarafindan satın almdı
ğma dair. 

[Kenarnotu] Velvele Kalfa 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur nısf masura ma-ı 
lezlz lbrahim Hfmzade Halil Beğ damadı Ali Ağa i le 
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zevcesi Ayişe Hanım'a bey· olınup hüccet i ' ta ol ındı . 
H 25 Rebf'u ' I-ahir sene l 234 [2 1 Şubat ı g 1 9  J 

Mahıniyye-i İ stanbul ve mahal l-i saireye cereyan itien 
bi' l -cümle sularun hakkında ba hatt-ı hümayün-ı şevket
ınakn1n-ı şahane viri len nizam mücebince atebe-i aliyye-i 

hüsrevanfde bi ' I -fı ' l  Su nazırı M ehmed Emin Ağa tarafın
dan vekil-i nıüsecceli Kethuda-vı ralı-ı ibi ei-Hacc M ell
med Arif Ağa ve Ayasofya s�rbölüği es-Seyyid lsa ve 
Rah-ı abi es-Seyyid İsma'll ve es-Sevvid M ehmed izzet 
vesair me' mürln hazır oldukları halde medine-i Hazret-i 
Eba EyyOb-i Ensarl radiye anhü Rabbiyü ' I-Barfde Takiye

cibaşı mahallesinde sakine Saray[l] Velvele Kalfa ibnet-i 
Abdu llah tarafından ber veeh-i au meynıenet-ınahsüsların ı  
takı·lre vekil-i şer'lsi ' olan es-Seyyid M ustafa Ağa bin 
es-Seyyid Musa meclis-i şer'-i şerif-i  enverde b i ' I -vekaJe 

takı'fr-i keJam idüp müvekkilem mOnıa ileyha Velvele 

Kalfa'nun işbu yedinde olup bin iki yüz yiğirmi dört senesi 
Saferü ' l-hayr'ınun yiğirn1i yedinci güni tarihiyle nıüverrah 

ve ol tarihde Su nazırı Mustafa Ağa'nun hayatında şerl
fetü ' z-zade hakkıyyetifs-sıfat ismetlü iffetlü nezahetlü  
Beyhan Sultan aliyyetif ş-şan hazrctlerinün saray-ı allle
rine cari b ir  l ü le suyından ifraz b i rle  İhsan buyrılan Il ! Sf 

masura ma-i lezlz mahalle-i mezbürede Günleme(?) çeş
mesinün Yatakbaşı mesleğinden erbab-ı miyah ma ·rifetl
eriyle ifı·az ve kanavat ü nıüsennat ile nıüvekkilem ınOma 

ileyha V elvele Ka lfa'nun mahalle-i mezbüredc vakı '  men
zi line cari ve mevcüd oldığınun şürüt-ı ıner· iyyesine tatbik 
i le istihkamını  havl b ir  kıt'a hüccet-i şer' iyye ınüvekkileın 
müına i leyhanun matlüb ıdur diyü takrlrine mutabık ve 
tarih-i mezbur ile ınüverrah nazır-ı ınılma i leyhün ınühri 
mutabık b i ' l -vekale ibraz eylediği takrirlerindcn müsteban 
olan nısf masura ma-i lcz]z veeh- i ıneşrüh üzre sal i 
fü ' z-zikr Yatakbaşı mesleğinden erbab-ı ıniyah ma'  rifer 

leriyle müvekkile-i mOma i leyilanun mahalle-i mezbOrede 

vakı ; menziline el-yevm cari ve ınevclıd oldığı ra h-ı abi-i 
mezburündan her b iri ala tarlkı ' ş-şehade haber virıne
leriyle hıfzen l i ' [ l ] -makalihim işbu veslka ketb ü imla ve li 
ecli ' s-sened yed-i talibe i " ta ol ındı .  

Fl 1 5  R sene 1 234 [ 1  1 Şubat 1 )) 1 9] 

Şuhlıdü · 1-hai: 

Fahrü ' l -eşbah M ehmed Emin Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
ei-Hicc Meluned Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Ağa Serbölük-i Ayasofya 

Es-Seyyid İsma'll Halife Hademe-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Meluned İzzet Hademc-i rall-ı ab 
M elımed Halife Çavfış-ı rah-ı ab 
ve gayruhum 
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37515811 Selıid Melımed Paşa :va Kırkçeşme suyundan 
ilı.•oan olunan .wtyun yarım masurasmın, Keresteci Di
mitri zimminin Fener'deki evine bağlı olduğunu beyan 
eden bir hüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Ken1steei D imitri 

Mahmiyye-i İstanbul ve malıall-i silireye cereyan iden b i ' l -cümle 
su lanın hakkında ve ba hatt-ı hümayCın-ı şevket-makrOn-ı 
şahane viri len n izam mikebince atebe-i al iyye-i 11üsrevan1-
de bi ' J -fı · J  Su  nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i 
müseeceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa 
vesair me ' mlırin hazır oldukları halde zikr-i au nlm ma
sura ma-i Iezlzün bi ' l-icareteyn mutasarrıfı Kerasteci 
Yeniköylü Dimi tri veled-i Peraşka zimmi tarafından ber 
veelı-i ati takrlrc vekili olan ei-Hacc Mehmed Arif Ağa 
i h n-i ibrahim meclis-i şer· -i Iıatlrde takrlr-i kelam idüp 
ınüvekkilüm mesffir Di mitri zinmıfnün yedinde olup bin 
i ki yüz otuz iki senesi Cemaziye' l -alıire guıTesi tarihiyle 
müverrah zayi 'den v iri len b ir  kıt'a temessük mantukmca 
Vezlr-i a 'zam-ı esbak Şehid Mehmed Paşa vakfından olup 
merhum ve mağflının leh Sultan Süleyman Han-ı Gazi Ul
be serahu hazretlerinün Kemerler'de vakı · Kırkçeşme 
ta'bir alınur ma-i tezizleri lağmları fazlasından ihsan bu
yurduktan ma-i lezizden müfrez olup kanavatma tebc · iy
yetle nısf masura ma-i lezi'z mahm iyye-i mezburede Fe
nerkapusı haricinde vak ı .  menzil derunına b er muceb-i 
temcssük ha ferman-ı ali ta•yini zemanından berü cari 
olan ma-i Iezlz-i mezkCının kanavatı hamiş-i temessükde 
tası-Jh olundığı üz re bi ' 1 - icareteyn taht-ı tasarrufında olup 
şürlıt-ı mer· ivvesine tatbik ile istihkamın ı havi müvekki
lünı nıesfur  Dimitri ziınnıinün b ir  kıt'a hüccet-i şer' iyye 
matllıbıdur diyü takririne mutabık ve tarilı-i mezhur i le 
nıüverrah ibraz eylediği temessük-i mezkura nazar o l ın 
dukda vekil-i mezbCının takriri vakı ·a ımıtabık ve  nef
sü ' I -enıre ınuvafık bulundığından nıa'ada nısf masura 
ma-i lezlz-i nıezhur müvekkil- i  ınesliJr Dimitri ziınmfnün 
menzil i ne veeh-i meşrCıh üzre kadimden berü cari ve mev
clıd aldığını ralı-ı abi-i nıezb0n1ndan her biri aıa ta
nkı . ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen l i .  [ 1 ] -makal ihim 
işbu vesika ketb ü imla ve li ecl i ' s-sened yed-i ıa l ibe i ' ta  
o lındı . 

Fi 7 R sene 1 234 [3 Şubat 1 8 1 9 ] 

Şuhlıdü ' 1 -hal : 
Sabıkün 

375158/2 Süleyman Paşa va�fina ait üç çuvaldız suya 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCiLLERİ/MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

mutasarr�l olan Müderris Ataıtllalı Efendi'nin, sözko
nusu suyu Belgrad kildisı Melımed Fethi Efendi 'ye fe
rağ ettiğine dair. 

[ Kenarnotu] Mehmed Fethi E fendi 

. [Şer·h] Derun-ı hüccetde muharrer üç çuvaldız ma-i leziz-i 
mezburı es-Seyyid Mustaffi Tevfik Efendi'ye bey' olınup 
yedi ne mufassal hüccet i 'ta olundığı kaydı baUisıyla işbu 
mahalle şerh ve bu takdlrce işbu hüccet ve kayd tehi kal
dığı bu mahall e  şerh olındı . 

Fl 9 Saferü ' l-hayr sen� 1 240 [3 Ekim 1 824] 

Mahıniyye-i İstanbu l  ve mahal l -i saireye ccreyan iden 
hi ' l -cümle sulanın hakkında ba hatt-ı hüınayün-ı şevket
makrOn-ı şahane virilen n izam mücebince atebe-i aliyye-i 
hüsrevanfde hi ' l -fı ' l  Su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafın
dan vekı1-i ınüsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Meh
med Arif Ağa i lt imasıyla Haslar mahkemesinden mürsel 
Katib Mustaffi Efendi ile merhüın ve mağfıret-nişan Sul
tan Bayezid Han-ı Veli tabe serahu hazretlerinün vakf-ı 
şerifı tarafından me'mur Müşahede katibi  es-Seyyid Ha
san Efendi ve Rah-ı abi es-Seyyid ei-Hacc Hasan Ağa ve 
Derviş nam kimesneler i le  zikri ati ma-i lezizün ınenha '  
mahalli olup Havass-ı refi'a kazasına tah i '  Küçük nam 
karye hudüdı dahi l inde S ı rıklı çayırı diıneğle arif nam 
mahalle varup sabıka viizera-i izaından Süleyman Paşa'
nun hayatında kendi malıyla hafr itdürdiği abar-ı ınüte'ad� 
diden tahsil eylediği suyını ol mevzı 'a karib vakf-ı mü
şanın i leyhün  suyı yolına b i  izni ' l -mütevel ll ilhak u idrac 
olınup hakk-ı mecradan baki üç çuvaldız ma-i lezfz mev
cüd ve diri olduğını ba' de ' l -mu ' ayene rah-ı abi-i mezhG
rGnun ihbarlarıyla zahir ü mütehakkık oldukdan sonra 
müdcrrisin-i kiramdan olup ma-i lezfz-i mezkiirun maliki 
Mehmed Ataul lah Beğ Efendi mecl is-i şer' -i şerif-i en
verde mevall-i izamdan olup sabıka Belgrad kadlsı fa
zlletlü es-Seyyid Mehmed Fethi Efendi ihn-i es-Seyyid 
Ahdülhalim Efendi muvacehesinde ikrar-ı taınm ve takrir-i 
kelam idüp işbu yedimde olup b in  iki yüz yiğirıni dört 
senesi M uharrem'inlin yiğimıi beşinci güni tarihiyle 
müverraha b ir  kıt'a hüccet-i şer ' iyyede tafs i l  ü beyan 
olundığı üzre üç çuvaldız ma-i lezfz-i mezkiir mahmiyye-i 
ınezhurede Karakemer'ün kurbmda Ketbuda Hatfın 
mahallesinde vakı ' lede ' l-ahaii ve' l -cfran ma' lUmu ' l-hu
düd mutasarrıf oldığım menzil- i  mezkürı bundan akdem ba 
re' y-i mütevelll muma ileyh es-Seyyid Mehmed Fethi 
Efendi'ye ferağ ve kasr-ı yed idüp kanavat [ü) müsennat 
i le derunına cari müştemi latdan olan ma-i leziz yedinde 
haki kalmışidi el-haletü hazibi üç çuvaldız ma-i lezfz-i 
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ınerküını şürfıt-ı mer' iyyesine tatbik ile tarafeynden 
bi' l-idb ve'l-kabOI bey ' -i bat-ı sahlh-i şer'l ve kanavatma 
tebe'iyyetle mOma ileyh es-Seyyid Mehmed Fetıli Efendi'
ye beyniniizde ma 'lO m semen-i nıedfO' ve nıakbOza bey' u 
temllk ve tesilm eylediğiınde ınfıına ileyh dahi iştira vü 
temellük ve tesellüm ve kabz u kabul idüp ti'ma ba'd üç 
çuvaldız ma-i leziz-i mezkOrda benüm asla ve kat 'a  alaka 
ve medhalim kalmayup ma-i lezlz-i ınerküını ınuma ileyh 
efendinün mülk-i müşterası alınışdur didükde mfıma ileyh 
es-Seyyid Mehmed Fethi Efendi dahi mukırr-ı ınuma ileyh 
es-Seyyid Mehmed Ataullah Efendi'nün sadır olan 
bi'J-cüm1e kelimat-ı meşrfıhını ba'de "t-tasdik salifü' l-be
yan üç çuvaldız ma-i lezi'z-i mezkOr ber veeh-i muharrer 
mülk-i müşterası aldığınun istihkaınını havl bir kıt'a 
hüccet-i şer' iyye ınatlfıbımdur diyü ibraz eylediği hüccet-i 
mezkfıreye nazar olındukda ınazmfını min küll i ' l-vücOh 
takrlr-i meşrfıhına ımıtabık aldığından ına·ada üç çuvaldız 
ma-i lezlz-i ınezkOr veeh-i ıneşnlh üzre el-yevnı ınenzil-i 
ınezkura can aldığını rah-ı abi-i mezbOrOndan her biri ala 
tarikı 'ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen l i ' [l] -makalihiın 
işbu veslka-i enlka ketb ü im1a ve li eeli ' s-sened yed-i 
tilibe i ' ta alındı .  

Fi 19 R sene 1 234 [ 1 5  Şubat 1 8 1 9] 

Şuhudü · ı-hal : 
Rah-ı abi 

37515813 (Fatilı) 'de, Ruznamçeci Yu.'iuf Efem/i vak_fina 
ait bostana bağlı .'iuyun, Ernetu/la/ı Hamm 'ın tmıarru

.fimda olduğunu beyan eden bir lıüccet düzen/endiğine 
dair. 

[Kenarnotu] Eınetullah 

[Derkenar] işbu hüccet battata keşlde olmağla kaydı ter
kin olınup sicill-i mahruzada dahi battata keşideye(?) ihrac 
oluunamak içün işbu mahalle şerh virildi . 

(Mühr) 
Battaı 

Fl 2 1  Ca sene [ 1 2]34 [ 1 8  Mart 1 8 1 9] 

M ahıniyye-i İstanbul ve mahall-i saıreye cereyan iden 
b i ' l-ci.imle sulanın hakkında ba hatt-ı hümayfın-ı şevket
makrOn-ı şahane virilen nizam ınOcebince atebe-i aliyye-i 
hüsrevanide bi' l-fı' l  Su nazırı Meluned Emin Ağa tarafın
dan vekil-i müseeceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Meh
ıned Arif Ağa ve hademe-i rah-ı abi vesair ıne'murln hazır 
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oldukları halde neziret-i hazret-i şcyhü l islamlde asüde 
evkafdan olup asrında Devlet-i aliyye-i ebediyyü ' l -isti ın
rarda ROznaınçe-i evvel el-Hacc Yusuf Erendi nam sa
hib[ü'  1 -hayrun] evkaf-ı şerifeler i müstağal latından nıah
ıniyye-i ınezbOrede Ebu' J - t"eth Sultan Mehmed H an üibe 
seratmnun cami ' -i şeritleri kurbında P irince i S inan ma
hallesi nde vakı ' b ir bab bostanun b i " l -icareteyn mutasar
rıfesi olup zatı ta· rlf-i şer"l ile nıu 'arrcfe olan Enıetullah 
b int-i el-Hacc i smi 'II nam hat un mecl is-i şer· -i şerif-i 
cnverde takrfr-i kelam idüp işbu ycdinıde olup bi fennan-ı 
aıı delter-i abdan nıuhrec derkenar nıantükınca bin vüz 
altmış  sekiz senesi Z i ' J-ka ·de'sinün yiğirnli b i rinci güni 
tarihiyle nıüverraha Haslar mahkemesi s ic i liatından muh
rec b i r  kıt ·a  kcşf hücceti natıka aldığı üzre vakıf-ı ınlıma 
i leyh hayatında salifii ' z-zikr Pirincci Sinan ınahallesim1e 
hanesine ve çeşmelerine icra i radesiyle Havass-ı rdL1 
kazis ında Kara Ahmedli karyesi s ınurı dah i l i nde kimes
nenün mülkine itti salden iri kendi ınalıyla ınüceddeden 
abar-ı nıütc'addide hah ve talıte' J -arz !ağın ü kanavit i lc 
cem· u tahsil ve ol mevzi· da nıerhünı ve nıağflı run ldı 
Küpril i  vakf-ı şerlti suyı yolına bi izni ' J -mütevellf ilhak u 
idrac eylediği ma-i Jezfzi mevsiminde ve erbab-ı miyih 
ma'rifetleriyle ba'de' l -kcşf tanını ve kami l  b ir buçuk nıa
sura ve üç hilal suyı nıahnıiyye-i mezhOreye dahil oldukda 
erbab- ı  nıiyah ma ·rifet leriylc münasib ımlhal lden ifraz 
idüp bir buçuk masura ve üç h i lal suyı sal ifü ·z-zikr 
Pirincci S inan mahallesinde bina cylcdiği çcşnıcsine ta'ylıı 
ve icra ve yarını masurasını dahi mahal le-i ınezbOrede 
cami ' -i şerif ittisal i nde vak ı ·  vakıf-ı m uma ileyhün peder-i 
all k ibarlarınun65 merkad-ı şerltıeri divannda bina eylediği 
çeşnıcye ta'yln ve icra ol ınup sal itl"ı . l-heyan Köpr il i vakJ-ı 
şerifine hakk-ı m ec ra bedel i  yevmiyyc üç akçe ta ·yın 
olund ığı dcrkenardan nıüsteban olmağla veeh-i nıeşrüh 
üzre ına-i lezlz-i mezklırun istihkanıın ı  havi bir kıı·a 
lıüccet - i  şer' iyye nıat llıbınıdur di yü vakf-ı nıczbürun 
nıütevelllsi Salih Ağa tarafından mürsel veki l i  es-Seyyid 
Osman Efendi 'nün tasdikıyla ibraz eylediği hüccet-i mez
küre i lc derkenara nazar ol ındukda mczbüre Enıetul lah 
Hattın'un takrlri vakıta•• ımıtabı k ve nefsü · ı -eınre ınuvafık 
aldığı ndan nıa'ada kaziyye veeh-i nıeşrfıh üzre aldığın ı 
ra h-ı abi-i mezblıründan her b i ri ala tarik ı " ş-şehade haber 
virnıeleriylc hıfzen l i ·  [ 1 1 -nıakalih im işbu veslka ketb ü 
i ın la  ve li ecli ' s-sencd yed-i tilibe i ' ta al ınd ı .  

Ş uhlıdü · ı -hal : 
Rah-ı abi 

65 kadrierinlin 
M• vükı·a 

Fi 2 7 R sene 1 234 [23 Şubat I 8 1 9 ]  
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3 7515911 Beyhan Sultan 'm sarayma hağlt bir lüle su
dan Saraylı Velvele Kadm 'a ih.wm olunan ve Ali Ağa ile 
lıammı tarı�findan satın alman yartm masura suyun, 
sonradan Un kapalll dökmecisi İbrahim Ağa 'mn tasar
rı�fima geçtiğine dair. 

[Kenarnotu] İbrahim Hanzade damadı All Ağa 

ISerhl Derun-ı suretdc mezkur nısf masura ma-i lezlz 
Kapan-ı dakik dökmecisi es-Seyyid ei-Hacc ibrahinı Ağa 
bin Hüseyin'e bey ·  o lundığım mü ş 'Ir i stihkamı havl hüc
cet-i şer· iyye i 'ta olundığı kaydı balas ıyla işbu mahalle 
şerh ol ındı .  

Fl l 8  B sene 1 25 2  [29 Ekim 1 836] 

Mahmiyye-i i stanbul ve mahall-i saireye cereyan iden 
h i ' l -cümle sulanın hakkında ba hatt-ı hüım'iyun-ı şevket
ınakruıı-ı şahane viri len nizanı nıucebince atebe-i a liyye-i 
tıüsrevanlde h i ' l -fi · l  Su nazırı Meluned Emin Ağa tarafın
dan vekil-i müsecceli Kethuda-yı rab-ı abi ei-Hacc M eh
mcd Arif Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid fsa Ağa ve 
Ralı-ı abi es-Seyyid İsmi 'll ve es-Seyyid Mehmed İzzet 
vesair me ·murln hazır oldukları zikri ati ma-i lezlzün 
malikesi Sarayi Velvele Kalfa ih ııet-i Abdul lah tarafından 
husus-ı ati · ı-beyanda vekll o ldığı zat-ı m uma i leyhayı 
h i ' l -ma' rifet i · ş-şer' iyye aritan es-Seyyid Molla Hüseyin 
ihıı-i Hablb ve Humbaracı Sal ih Beşe bin Mustafa şeha
detleriyle zahir olan Cehehane-i amire çavfışlarından All 
Ağa bin Süleyman mecl is-i şer· -i şerif-i enver de ha 'i
sü · l -veslka All Ağa bin M ustafa i le hallle-i ımılıtereıneleri 
Avişe Hanım ibnet-i İbrahim Hanzade Halil Beğ taraf
larından vekil- i  müseccel i  Hüseyin Beşe bin Hüseyin 
mahzarında b i . l -vekale ikrar-ı tamm ve takrlr-i kc!am idüp 
ınü vekkilem muma ileyha Vel vele Kalfa' nun medine-i 
Eyyuh'da Takiyecibaşı mahallesinde vakı - menzi l i  derunı
na işbu yedinde olup bin iki yüz yiğinni dört senesi Sa
ferü' l -hayr' ınun yiğirmi yedinci güni tarihiyle müvemıh ol 
tarihde Hassa su nazırı Mustata Ağa'nun hayatında mühri 
mutabık tezkiresi natık oldığı üzre şerlfetü "z-zat hakkıy
yetü 's-sıtat ismetlü nezahetlü Beyhan Sultan aliyye
tif ş-şan hazretlerinün saray-ı alllerine cari bir ILde su yın
dan ifraz birle ihsan buyrı lan nısf masura ma-i lezfz ına
hall [e j-i mezburede Günleme(?) çeşmesinün Yatak"' Ya
ıakbaşı mesleğinden erbilh-ı miyah ma ' rifetleriyle ifraz ve 
kanavit [ ü ]  müsennatıyla menzi l ine ta'yln ve İcra itmişidi 
el-haJetü hazihi menzil-i mezkı1r müvekkilan-ı mumi 
i leyhimanun dahil-i havza-i tasarnıilan olmağla derfınına 

67 "va tak" tiızladır. 
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dir nı sf masura ma-i Iezlz dahi tarafeynden hi' 1-lcah 
ve' l-kahOI bey' -i hat-ı sahilı-i şer'l ve kanavatma te be' iy
yetle zevdin-ı mfıma ilyehimaya beynlerinde ma' lum se
men-i medfO' ve makhı1za ale' I-iştirakı ' s-seviyy bey' u 
teınllk ve teslim eylediğinde anlar dahi ber veeh-i muhar
rer i şt ira vü temellük ve kabul idüp fiına ba'd ıllSf masura 
ma-i Iezlz-i mezkOrda müvekkile-i ınılma ileyhanun asla 
ve kat' a  alaka ve medhali kalmayup zevcan-ı ınüvekkilan-ı 
ınılma Heyhimanun mülk-i müşteriları ve hakk-ı sı rtları 
alınışdur didükde gıbbe ·t-tasdikı ' l-nıu ' teber vekil-i nıez
blır Hüseyin Beşe meclis-i şer'de b i  · 1-vekale takri'r-i ketanı 
idüp salifü 'z-zikr nısf masura ma-i Iezlz-i mezkOr müvek
killerüm zevcan-ı mfıma ikyhimanun ber veeh-i muharrer 
mülk-i müşteraları aldığınun istihkamını havl bir kıt ·a 
hüccet-i şer' iyye matiGblarıdur diyü takrlrine mutabık 
bi ' l -vekale ibraz eylediği hüccet-i şer' iyyeye nazar alın
dukda vekil-i mezbOrun takrlr-i vakı 'a  mutabık ve ınef
sü' l-emre ınuvafık aldığından ma·ada ma-i lezlz-i mezkı1r 
el-yevm menzil-i ınezklıra cari ve mevcfıd aldığını rah-ı 
abi-i mezburfından her biri ala tarikı 'ş-şehade haber vir
meleriyle hıfzen l i " [ l ]-makalihim işbu veslka-i enlka ketb ü 
i ınla ve Ii ec li ' s-sened i ' ta al ındı . 

Ff 25 Rehi''u ' I-ahir  sene 1 234 [ 2 1 Şubat 1 � 1 �] 

Şuhfıdü · ı-MI: 
Rah-ı abi 

37515912 Mekke kadisı Melımed Takıyüdtlin Efendi '
den intikal eden Bayezid suyunun katmalarmdan olan 
bir masura üç çuvaldız ve bir /ıilal .ıouyun, varb•leri tara
findan .S'adrazam Derviş Me/ı med Paşa :va .wttıldığma 
dair. 

[Kenarnotu] Sadr-ı azam Derviş Mehmed Paşa 

Daru' 1 -hiliifeti' 1-aliyye Kostantiniyyetü ' 1 -mahıniyye ve 
mahall-i saireye cereyan iden hi ' I-cümle sularun hakkında 
ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrOn-ı şahane virilen n izam 
mOcehince atebe-i aliyye-i hüsrevanfde hi ' l-ti ' I Su nazırı 
Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i ınüsecceli Kethu
da-yı rah-ı abi ei-Hacc Mehıned Arif Ağa iltimasıyla 
kıbel-i şer'den mürsel Katib es-Seyyid Yahya Efendi ile 
Ayasafya serbölüği es-Seyyid İsa Ağa ve Sultan Bayezld 
vakf-ı şerlfı tarafından me'mlır es-Seyyid ei-Hacc Hasan 
Ağa vesair me'ınGrin i le zikri ati rila-i Iezfzün menba' 
mahallerine varup bir  masura ve üç çuvaldız ve b i r  hilal 
ma-i leziz mevcfıd ve cari aldığı nazır-ı ınfıma i leyh 
meclis-i şer'de hazır aldığı halde rah-ı abi-i mezhı1rı1n ile 
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zeyl-i kitahda muharrer rah-ı abilenin ihbarlarıyla zahir ü 
mütehakkık oldukdan sonra ma-i lezi'z-i mezkurun bi ' l-ih
bar maliki olup mevali'-i izamdan sabıka Mekke-i müker
reme kadisı i ken irtihiil-i darü ' s-sürı1r-i ( . . .  ) olan es-Seyyid 
Melııned Takıyyiiddln Efendi'nün veraseti zevce-i men
kuha-i metrukesi Hacce Netise b int-i el-merhum Kethudu
zade Meluned Sadık Efendi i le sulbl keblr oğulları mü
derrisfn-i kiramdan es-Seyyid Yahya Tevtik Efendi ve es
Seyyid el-Hacc Ahmed Hayri' Efendi ile sulbiyye kebi'rc 
kerime-i muhteremeleri Hacce Şerlfe Fatıma Hamm'a 
münhasıra o ldığı ba 'de ' t-tahkikı · ş-şer·ı kendi netsinden 
asli karındaşı muma i leyh es-Seyyid Yahya Tevlik Efendi 
i le validesi muma i leyha Hacce Netise ve kız karındaşı 
muma ileyha Hacce Şerlfe Fatıma hammlar taratlarından 
husus-ı ati ' l-beyanda vekii1et-i mutlaka i le  vekilieri oldığı 
zatlarını b i . l -ma'rifeti 'ş-şer' iyye aritan olan es-Seyyid 
Mehmed Sun 'ullah Efendi ncel-i el-mevall el-merhum 
Nail! Kadlzftde(?) es-Seyyid Mehmed Emin Efendi ve 
el-Hacc Mehmed Ağa b in  İsma'll şehadetleriyle mahzar-ı 
cahidde sabit ve sübut-ı vekaletine hükmü 'ş-şer'i lahık 
olan müderrisln-i kiramdan muma ileyh es-Seyyid ei-H�kc 
Alımed Hayri Efendi meclis-i şer' -i şerif-i enverde işbu 
kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı sadr-ı a·zam-ı azlmü 'ş-şan 
düstur-ı ekrem celalet-nişan burc-ı rıfat ve ikbal mühr-i 
sipihr-i haşmet ve iclal devletiii inayetlü Derviş Meluned 
Paşa dame ziknıhlı ve feşa(?) hazretlerinün taraf-ı müşlra
neleri nden ber veeh-i ati hususı tasdik ve kablık vekalet
leri şeretiyle kamyab umdetü · ı -mevalli ' 1 -izam fazi'letlü 
es-Seyyid Musa Efendi ncel-i el-merhum Mehmed Kudsi 
Efendi ınahzarlarında b i ' l-asale ve bi ' l-vekale ikrar-ı 
tamm ve takr1r-i kelam idüp işbu yedimde olup bin yüz 
seksen iki senesi şehr-i Rebl'u ' l-ahi r'ün yiğirmi altıncı 
gü ni tarihleriyle müverraha iki kıt'a keşf hüccetinde tafsi'l 
ü beyan olundığı üzre ol tarihde mevali-i izamdan 
Yenişehir kadisı Mehmed Sa'deddln Efendi hayatında iki 
kıt'a hüccet-i şer' iyye i le mal ik oldığı suyı Kara Mustafa 
Ağa'nun bin el l i  dört senesinde muhzır ağalığı asrında 
Havass-ı reti'a kazasında S ırıklı çayı rı kurbında Dimitraki 
tarlası dimeğle ma' rlıf nam mahallde hafr itdürdiği 011 
adcd baca ve yine tarm-i merkümda zağarcıbaşı olup sali
hi'z-zikr Sınklı çayırı kurbmda Deliklitaş dimeğle ma'ruf 
nam ımıhallde Kaya Sullan deresin'de hafr itdürdiği on b i r  
aded bacaları ta'mlr ü tathir esnasında salifü 'z-zikr Dimit
raki tarlasında olan on aded hacalardan ına·ada kendi 
malıyla hafr u abar• itdürdiği yedi aded hacalardan dahi 
hası l  olan suyını zamm idüp tahtc' l-arz lağm ü kanavat ilc 
cem' u tahsil eylediği ma-i lezizün vezn sulanın kı l Jet 

•• hafr-ı ülür. 
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zemanı Ağustos mevsiminde oldığı şürlıt-ı mer ' iyyesinden 
oldığına b inaen tarih-i mezhurda dlh-ı abiler ma' rifetleriy
le vezn ü ayar olınup ol nıevz ı ·a kar% merhum ve mağfı
ret-nişan Su ltan Bayezld Han-ı Veli tabe sen1hu hazret
lerinün su yı yol ına bi izni · ı -mütcvelll il lıak u idrac itdür

diği ma-i lezi'zün hakk-ı mecrasınd�m baki bir masura ve 
üç çuvaldız ve h ir hilal nd-i le;r.i'z ıedavül-i eyadi' ile 
mOrisimiz mütevetla-yı nıunıa i leyhün i le · ı-vefat yedinde 
mülk ve hakkı olup ba·de veffitihi nıüvekki l lerünı mumfı 
i leyh imc nıevrlıs olmağla akd-i atl'z-zikrün sudurına değin 
her veelı-i mulıarrer mülk-i mevrlısımız olan ma-i lezi'z-i 
merktim Nazı r-ı mlıma i leyh Mehmed Emin Ağa ile lıa
zın"ın olan ralı-ı abi'lerün ihbar ve ma. rifetleriv le tarafevn-. -

den h i ' l-fcah ve' l-kahı11 hey '-i hal-ı sahih-i şer·ı ve kana-
vatma tebe· iyyetle müşanın i leyh Derviş Mehmed Paşa 
hazrederine iki bin ik i  yüz e l l i  gu ruş  semen-i med1i1 ' ve 
makbuza h i ' l-vekale hey· u temli'k ve veeh-i layıkıyla tes
lim eylediğimde mlıma i lcyh efendi hazretleri dahi müvek
k i l inc izifctle iştira vü kablıl  idüp tinıa ba'd zikri mürür 
iden ına-i lcz'izden kanavatma tcbe · iyyetlc bcnüm i le mü
vekkil lerüm nıu ına i leylı i ınün asla ve kat ' a  alaka v e  med

halleri kalmayup müvekki l-i müşinın i leyh hazretlerinün 
mülk-i müşteraları olmağla devlet-i ikbal ilc di ledikleri 
mahal le ta ·yi n ve i cra buyursunlar didükde gıbbe · t-tas
dikı · ş-şer ·ı ma vaka·a bi " t-taleh keth ü i ınla ve yed-i kc
riınanelerine: takdim ol ınd ı .  

Fi' sı Ca sene 1 234 [o Mart 1 S 1 SlJ 

Şuhlıdif l-lıal : 
Mehnıed Emin Ağa Nizır-ı rah-ı ab 
EI-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı rih-ı a.b 
Es-Seyyid ei-Hacc Hasan Serbölük-i Sul tan Bayczi'd 
El -Hacc Hasan Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Ahmed Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmfıniyye 
EI-Hacc Melııned Hadeıne-i ralı-ı abi-i A1.ehler 
Es-Seyyid isa Serbölü k-i Ayasol'ya 
Mehmed Halife Çavfış-ı ralı-ı ib 
ve gayrulıu nı 

37516011 Uşak voyvodası ,\'atih Ağa 'dan inti/wl eden 
yarım masura suyun, varisieri tarl!findan Babüssaade 
ağ ası Musll�fct Ağa :va satıldtğma dair. 

[ Kenarnotu] Kapu Ağası es-Seyyid Mustaffi Ağa 

Astane- i al iyye ve mahall - i  saireye cereyan iden h i '  I -cümle 
su lanın hakkında ba hatt-ı hüınayCın-ı şevket-makrOn-ı 
şahine virilen nizam mlıccbincc atebe-i al iyyc- i lıüsre-
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vanfde bi ' l-fı ' l Su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafmdan 
vekil-i ınüsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei -H acc Mehmed 
Arif Ağa i l t imasıyla kıbel-i şer·den mürsel Katib es-Sey
yid Ebubekir Efendi ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa 
ve Rah-ı abi es-Seyyid Mehmed H alfre vesair me' ınurfn 
ile zikri atı ma-i lezfz menba'  mahalli olup Havass-ı refi'a 
kazasına tabi ' Cebeci karyesi kurbmda Balıklıhavz nam 
mahalle varup m sf masura ma-i lezlz ol mevzı 'a karlb 
Bal ıkit kemerine eMI ve mevcüd aldığı rah-ı abi-i ınez
bürünun ihbarlarıyla zahir ü mütehakkık oldukdan sonra 
ma-i lezlzün mal iki iken bundan akdem vefit iden sabıka 
Uşşak voyvodası es-Seyyid el-Hacc Silih Ağa bin Ahmed 
bin Abdul lah'un veraseti sulbiyye sağTre kızı Şerlfe Hadlee 
ve li ebeveyn kız karındaşları olup gaib ani ' I -meclis Şerlfe 
Risale ve Şerlfe Heves nam hitCınlara mürillasıra kab
le' l-kısme mezbCıre Şerlfe Heves dahi veffit idüp veriseti 
zevc-i mctrCıkı Malımüd bin Feyzullah i le sadrl keblr ağl ı 
es-Seyyid Halil ve sadriyye keblre kızı Şerlfe Hinım'a ve 
sağir-i diger Risale'ye ba 'de' l-inhisar ınes 'cle-i mirasları 
hi hükıni ' l -münasahati · ş-şer' iyye altmış döıt selımden 
olup sillanı-ı ınezbureden otuz iki  sehmi b int-i mezbure 
Şerife Hadlee nam sağireye ve on altı sehmi uht-ı mezbure 
Şerlfe Risale've ve döıt sehmi zevc-i mezbur Mahmud'a ve 
altı sehmi ibn-i mezhur es-Seyyid Halfl nam ki mcsneye ve 
üçer sehmi binteyn-i mezbureteynden her birine isabeli 
ba 'de't-tahakkukı · ş-şer·ı kıbel-i şer'den sağTre Hadlee'nün 
tesviye-i umCırına vcsair veresc-i gaibun-ı mczbCın"ınun 
hissc-i irsiyyelerini ahz ü kabz ve kendülcre irsiil ve isiile 
min kıbel-i şer' vasiyy-i mansCıbeleri aldığı s ikat ihbarla
rıyla nıütehakkık olan ei-Hacc Ahmed Efendi ibn-i 
ei -Hacc Mustafa mecl is-i şer· -i şerif-i enverde hala Ba
hü ' s-sa ·ade ağası işbu ba' isü · l -kitab cs-Seyyid Mustafa 
Ağa bin es-Seyyid Mchmed tarafından ber veeh-i ati 
husus-ı nıeynıenet-mahsüslarım tasdik ve kabCıle vekil-i 
şer·lleri Bostan( Hafız All bin Mehmed mahzarında 
bi ' l -vesaye ikrar-ı tamnı ve takrlr-i kelam idüp işbu ye
dimdc olup bin iki yüz on dokuz senesi Şevval ' inün yiğir
mi birinci güni tarihiyle müverraha bir kır·a hüccct-i 
şer· iyyedc tafsll ü beyan olundığı üzre asrında Muhasebe-i 
evvel Ahmed Efendi hin yüz dokuz senesi sali fü'z-zikr 
Bal ıkl ıhavz nam mahallde hafr itdürdiği ma-i lezlzdcn 
olup hakk-ı m ec radan baki Bal ıkit kemer' c bi izni · ı-mü te
velll i lhak u idrac itdürdiği b i r  buçuk masura ma-i lezlz
den nıüfrez nısf masura ma-i lezfz ınüıcvellii-vı evvel 
ei-Hacc Salih Ağa'nun i lc' I-vetat yedinde mülk ve hakkı 
olup ba 'de vefatibi işbu vasisi olduğı m sağire-i ınezbGre 
Şerlfe Hadlee i le gaibCın-ı mezbürüna ba'de· ı -ınevrGs ma-i 
lczfz-i ınezkCırı bi izni · ş-şer'l  el -yevm semcn-i misli  aldığı 
h i ' l-ihbar zahir  olan üç yüz guruşa nıüvckkil - i nıGına  ileyil 
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el-Hacc Salih Ağa'ya bi ' l-vesaye hey' u temllk ve tesllm 
eylediğimde ağa-i mfıma ileyh dahi iştira vü temellük ve 
tesellüın ve kabul idüp semen-i merkümı  bana def u tes
li'ın ben dahi yedinden temamen ahz ü kahz eylediın ve 
defter-i suya idhal eyledim tima ba· d nısf masura ma-i 
leziz-i mezkurda veresc-i merkümunun alaka ve medhal
leri kalmayup müvekkil-i ınuma ileyh es-Seyyid M ustafa 
Ağa'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı sı rfı almışdur didükde 
vekil-i mezbfır Bostani Hafız Ali hazır-ı mfıma i leyh ei
Hacc Ahmed Efendi'nün sadır olan b i ' l-cüınle takri'r-i 
meşrühını ba'de't-tasdi'k müvekkil-i muma ileyh ma-i le
zi'z-i merküm mülk-i müşterası olduğınun istihkamını havl 
bir  kıt'a hüccet-i şer' iyye matlfıbımdur diyü ibraz eylediği 
hüccet-i mezkura nazar ol ındukda mazmunı min kül
l i ' l-vücfıh takririne mutabık ve ııefsü ' 1-emre muvafık bul
undığından m�nida nısf masura ma-i lezfz-i mezkur 
el-yevm mevcfıd ve cari aldığı dih-ı abi-i mezbQrQndan her 
biri aHi tarikı ' ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen lj'(l]-ma
kalihiın işbu vesika ketb ü imla ve l i eel i · s-sened i 'ta 
o lındı . 

F1 I 1 Ca sene 1 234 [ 8  Mart 1 8 1 9 1  

Şuh(ıdü ' 1 -haJ: 
Aynü ' l-ayan Mehmed Emin Ağa Nazır-ı rab-ı ab 
EI-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Ağa Serbölük-i Ayasofya 
Mehmed Halffe Hadeıne-i rah- ı ab 
EI-Hacc Melm1ed Ağa Hademe-i Azeblcr kethuda-yı dlh-ı 
abi'-i cshak 
Meluned Beşe Uşağ-ı kethuda-yı ralı-ı ab 
Melu11ed Halife Çavfış-ı ralı-ı ab 
ve gayruhu m 

37516111 Kere ... teci Alımed Ağa 'nm Ruki_ve Hamm'dan 
.w1tm aldığı bir masura ... uyun _varısım, sonradan Nefhe 
Ha mm 'a .ııattığma dair. 

[Kenarnntu] Kerasted ei-Hacc Alımed 

JŞet·h) Derun-ı hüccetde mezkfır bir masura ma-i lezi'ze 
Kerasteci ei-Hacc Al1ıned Ağa malik olup bir  masura ma-i 
lezizün nısf masurasını yedinde ibka idüp ve nısf-ı alıarını 
Hacce Netise Hanıın'a ba hüccet bey· idüp ol dahi Yazıcı 
mahallesinde menzil ine icra eylediği işbu mahal le şerh 
virildi . 

Fi' 1 5  Ra sene 1 235 [ 1  Ocak 1 820] 

Mahıniyye-i İstanbul ve mahall-i saircye cereyan iden 
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bi ' l -cümle sulanın hakkında ba hatt-ı hümayGn-ı şevket
makrün-ı şahane virilen nizam mfıcebince Hassa su nazırı 
Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i müseeceli Kethu
da-yı rah-ı abi ei-Hacc Meluned Arif Ağa iltimasıyla Has
lar mahkemesinden mürsel Katib Musa Efendi ve Aya
sofya serbölüği es-Seyyid İsa Ağa vesair me'mfır!n i le 
zikri ati ma-i lezlzün menba' mahalli olup H avass-ı refi'a 
kazasında Çiftehavz verasmda Subaşı cisri nam mahalle 
varup nübü ' iden ma-i lezlzden ber mantük-ı hüccet üç 
masura ma-i lezfzden baki b ir buçuk masura ma-i lezlz 
mevcfıd ve cari oldığı rah-ı abi-i mezbfırfınun ihbarlarıyla 
zahir ü mütehakkık oldukdan sonra ma-i lezlz-i mezkı1run 
malikesi Rukiyye Hanım ibnet-i Hüseyin tarafından Im
sus-ı ati' J-beyanda. veku oJdığı Z:'lt-ı mfıma iJeyhiyı bi ' l-ma 'ri
feti ' ş-şer' iyye aritan olan es-Seyyid Ebubekir Ağa ibn-i 
Hasan ve Meluned Beşe bin Hasan şehadetleriyle sabit 
olan müvekkile-i müma i leyhanun su lbl keblr oğl ı  Meh
med Emin Efendi ihn-i ei-Hacc Bektaş meclis-i şer' -i 
şerif-i enverde işbu baisü ' 1-kitab Kerasteei ei- Hacc Ah
med Ağa ibn-i Aluned tarafından vekil-i müseeceli el- Hacc 
M eluned Ağa ibn-i İsma'!l mahzarında ikrar-ı tanun ve 
takı·ir-i kelam idüp müvekkilem muma ileyhanun yedinde 
olup bin iki yüz yiğinni yedi senesi tarihiyle müverraha bir  
kıt ·a hüccet-i şer' iyyede tafsll ü beyan olundığı üzre üç  
ımısura ma-i lezlzün b i r  buçuk masurasım bundan akdeın 
ha 'de' l -ifraz msf masuras mı Çavüşzade es-Seyyid Meh
ıned Salih Efendi'ye ve bir  masurasını Darbhane-i amire 
(boş) İbrahim Efendi hazretlerine bey' idüp yedinde baki 
bir bUÇUk masura ma-i Jez(zün ı11Sf masurasmı mülkinde 
ha 'de ' I-ibka bir masura ma-i tezizi dahi kanavatmdan 
mikdar-ı mu ' ayyen hissesine tehe'iyyetle tarafeynden 
hi ' l-lcah ve' l-kahül hey ' -i bat-ı sahlh-i şer'l ve şürfıt-ı 
mer' iyyesine tatbik ile müvekkil-i mezbur el-Hacc Ahmed 
Ağa'ya beynlerinde ma' lüm semen-i med1i1 ' ve makbı1za 
hi' l-vekale bey' u temllk ve veeh-i layıkı üzre teslim eyle
diğiınde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira vü temellük ve 
tesellüm ve kabul idüp tlma ba'd bir masura ma-i Iezlz-i 
merkümda dahi müvekkilem muma ileyha Rukiyye Ha
nıın'un asla ve kat'a alaka ve medhali kalmayup müvek
kil-i muma ileyh el-Hacc Ahmed Ağa'nun mülk-i müşte
rası ve hakk-ı s ırfı almışdur didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer' i 
vekil-i mezhür ei-Hacc Mehmed Ağa meclis-i şer' -i 
hatfrde müvekkilüm mezbur el-Hacc Ahmed Ağa ber 
veeh-i ımıharrer ş iraen malik oldığı b ir  masura ma-i lezfz-i 
mezkurı maluniyye-i mezbürede Melm1ed Paşa çeşmesi 
kurbında ana lağınmdan ba 'de ' l-ifraz Ayazma haricinde 
Çöplük iskelesi meydanında binasına şünl '  eylediği çeş
mesine müceddeden kurşun borı ferşiyle vaktiyyet üzre 
ta ·vın itmeğle istihkamım havl bir kıra hüccet-i şer ' iyye 

277 
375161/la 



278 

375/6111b 

375/6212a 

iSTANBUL ŞER'iYYE SiCiLLERİ/MA-i LEZiZ DEFTERLERJ 

müvekki lüm mezbunın mat lubıdur dielükele hal vekil-i 
mezhOr el-Hacc Mehmed Ağa' nun takrlr-i meşruhı üzre 
old ığı n ı rah-ı abi-i mezbu ründan her biri ala tarlkı ' ş-şe
hade ihbar itmeleriyle h ıfzen l i '  l 1 ] -makalihim işbu veslka 
keth ii i ınlfı. ve li edi ' s-sened yed-i tilibe i ' ta ol ındı . 

Fl 5 Ca sene 1 234 l 2  Mart 1 8 1 9 1 

Şuhüdü . l-hal : 
Fahrü ' 1 -eşbah Mehmed Emin Ağa Mizı r-ı rah-ı ab 
El-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı r:ih-ı ab 
Es-Seyyid H üseyin Erendi Katih-i rah-ı ab 
El-Hacc Sü leyman Ağa Tab i - -i Erendi 
Es-Seyyid Ahmed Çelebi h in Üveys 
Mehmed Halife Çavuş-ı rah-ı ab 
ve gayruhum 

3 75/6112 Süleyman�ve suyunun katmalarmdan yarım 
masura su va mutasarrcl olan Hadice /-la tu n 'un, sözko-. . 

llusu suyu Nefise Hatun 'a sattığma dair. 

[Derkenar] Netise H atOn'un 

Mahıniyye-i istanbu l  ve mahal l-i saırcye cereyan iden 
h i ' l -cüm lc su lanın hakkında ba hatt-ı hümayun-ı şevket
makrOn-ı şahane v iri len nizanı nıucebince atebe-i aliyye-i 
hüsrcvanfde h i ' l -fı ' i l  Su nazı r ı  Mchmed Emin Ağa tarafın
dan vekil -i ınüsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el - Hacc Meh
med Arif Ai'ra i l tinıasıvla Haslar mahkemesinden mü rsel o - • 

Katib M üsa Efendi ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid lsa 
vesair nıe' ınurfn i le zi kri all ma-i lezfzün menha ' mahal li 
olup asrıncia vüzera-y ı izimdan Mehmed Paşa hazretleri
nün havatında Havass-ı rcfi·a kazas ına tabi ' Orta Belgrad 
ııanı karyeye ıni.irOr iden tarfku n dinih-i yenıininde Kira
sl ıbağçe ilc K i rkor bostanı beyninde olan vadlnün fevkınde 
ki ınesnenün mülk ve harimi olmayan mevzı · -i h[i]lde hafr 
i tdürdiği mahal le varup nübu· iden ma-i l ezi'zden haki nısf 
masura ma-i lezlz mevcl'ıd ve cari oldığı rab- ı abi-i ınez
bürünun ihbarlarıyla zahir oldukdan sonra ma-i lezfz-i 
mezkOrun malikesi Hadlee HatOn ihnet-i Hasan taraf ından 
lıusOs-ı ati " l-bcyfuıda vckll aldığı zat-ı mezbureyi hi ' l -nıa'ri
feti ' ş-şer' i yy e aritan olan ei-Hacc Me lım ed Ağa bin Hasan 
ve es-Sevvid Mehmcd bin M usta ta şehadetleriy le her 
ııelıc-i şe;.:ı sabit ve sübüt-ı vekaletine hükm-i şer·ı lah ık 
ol an RaJı-ı abi ei-Hacc Mehmed Ağa bin isma'l l  mecl is-i 
şer·- i şerif-i enverele ha ' isetü ' l -vesfka H acce Nel'i'se h int-i 
el-nıerhOın el-ınehrOr Ketbudazade ei- H acc Mehıned Sa
dık Efendi nam hatCınun sadr! kcblr oğlı olup tarafından 
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husus-ı ati ' I-beyanı tasdik ve kabGie mü seeeel vekil-i 
şer'ileri olan müdenisin-i kiram-ı zevi ' l-ihtiramdan es
Seyyid el-Hacc Yahya Tevfik Efendi ihn-i el-mevla el
merhUm el-mebrılr Mehmed Takıyi.iddin Efendi muvacehe
sinde hi ' l-vekale ikrar-ı tanun ve takrir-i kelam idüp m
i.ivekkilem mezbure Hadice HatCın'un işbu yedinde olup 
b in iki yüz yiğirmi sekiz senesi Zi ' l -hicce'sinün on üçüıKi 
gün i tarihiyle mi.iverraha b i r  kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsil 
ü beyan olundığı i.izre bir  kıt'a keşf hücceti mantiıkınca 
paşa-i müşarun ileyhün hafr itdürdiği abardan tahsil oh
nan ma-i leziz mevsim inde vezn u ayar olındukda tanun ve 
kami l  ve revane altı masura ma-i lezi'zün hakk-ı mecrasın
dan haki kalan dört masura ma-i lezi'z mahall-i mezbura 
karib merhum İb rahim Han suyı mesleğine andan merhum 
ve mağfCının  lelı Sultan Süleyman Han hazretlerinün suyı 
lağmına bi izni ' l-mü tevelll ilhfrk u idrac itdirüp ol vechile 
Astane-i aliyye'ye dahil olan dört masura ma-i lezi'zden 
müfrez iki masura ma-i lezi'zden baki mi.ivckkilem mez
blıre Hadlee Hatlın lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ay
yen hissesine tehe'iyyet ve tedavül-i eyadi ile mal ike oldığı 
ıllSf masura ma-i Iezlzi tarafeynden bi ' l-i'db ve' l-kabul 
haten ve sahlhan müvekkile-i muma ileyha Hacce Netise 
Hatuıı'a heynlerinde ma ' lU m semen-i medfı1 ' ve makbuza 
hey ' u temllk ve tesilm eylediğinde müvekkile-i muma 
ileyha Hacce Netise Hatun dahi her veeh-i ımıharrer iştiri 
vü temellük ve kabu l  idüp fima ba'd nısf masura ma-i 
Iezi'zde dahi müvekkilem mezhure Hadi'ce Hatun'un asla ve 
kat ' a  alaka ve medhali kalmayup müvekkile-i muıila 
ileyha Hacce Netise Hatı1 n'un mülk-i mi.işterisı almışdur 
didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'! vekil-i mu ma ileyh es-Sey
yid el-Hacc Yahya Tevtlk Efendi meclis-i şer' -i hati'rde 
takrlr-i kelam idüp müvekkilem muma i leyila Hacce Ne
fise HatCin'un anifen ş i ra-i şcr'l i le malike oldığı nısf 
masura ma-i lezi'z-i merkümı erbab-ı m iyah ma ' rifetleriyle 
mahmiyye-i mezblırede S inan Ağa mahallesinde vakı ' 
ma ' lU mu ' 1 -hudud mutasarrıfe o ldığı mcnzil derCınına cari 
ahar derkenardan müsteban olan bir  çuvaldız ma-i lezi'zün 
kadim yolıyla cari aldığınun istihkamını  havl b i r  kıt'a 
hüccet-i şer' iyye matlubıdur diyü ibraz eylediği hüccet-i 
mezklıreve nazar olındukda mazmunı takrlrine mutabık 
aldığından ına'ada zeyl-i vesi'kada muharrerü ' l-esanıl ha
zırıln olan rah-ı abiler dahi ma-i lezi'z-i merküm veeh-i 
meşrCıh üzre el-yevm can ve mevcud aldığını ala tari
k ı ,  ş-şehade haber vinneleriyle hıfzen l i '  [ 1]-makal ihim işbu 
veslka ket h ü imla ve l i  eel i' s-sened yed-i tali be i 'ta ol ındı . 

Fi' 5 Ca sene 1 234 [2 Mart ı 8 ı 9] 

Şuhüdi.i ' I-hal : 
Sabıkün 

279 
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37516211 

İSTANBUL ŞER'İYYE SICİLLERİIMA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

37516211 Suların alınıp .<ıatılmm;ıyla ilgili 1ıizamm Baş
muhasebe'den çıkartılan .mretine dair. 

[Derkenar] Nizanı kaydı Başımıhasebe'den 

Fi' l -asl re'ayaya su fünıhtı menmu'atdan iken aranıl ınaya
rak milel-i selase gali baha i lc ba'zı evkaf ve katmalardan 
haylice su füruht olundığı tahakkuk olınağla bu slıretde 
re'aya suyolcı taifesini itına' i le nısf masuraya mutasarrıf 
hanesine ü<; dört ımısura i<.:ra ile eyyam-ı sayfda ibadullahı 
b ir  nev· zarlırete giriftar eyledükleri mütehakkık olmağla 
ba'de ez in mutasarrıf oldığı m ikdar hisse virilüp ziyade 
viril ınemesi huslısına nazır olanlar ale "d-devam taharrl ve 
dikkat idüp taksim mahallinde taksimini tanzim eylemek 
ve mutasarrıf aldığı sudan ziyade hisse viri lür ise suyolcısı 
i breten l i ,  s-sairln nefy ile te' dlb ve nan paresi aha ra tev
dhle ve bundan böyle müceddeden re' ayaya su fürGht 
olmmak ve re'ayadan b irine su fii ruht iderler ise fem1an-ı 
ali sadır olmadukca yol döşenmcye ve nısfından aşağı su 
alın up satılmaya müslim ve re'aya haklarında menmlı ·at
dan olmağla yine men'-i  kü lli i le men ' olmmak ba hatt-ı 
hümayGn-ı şevket-makrün nizimıdur ferman devlctlü atG
fetlü su ltan ım hazretlerinindür. 

Fi 1 3  R sene 1 234 [9 Şubat 1 8 1 9 1 

375162/2 Balat civarmda ... akin Sarraf Kanorta zirn
minin evine bağlı olan yarım masura suyun, yürürlükte 
olan ... u nizamma uygım olup olmadığmm bildirilme
sine dair. 

[Derkenar] M uktezası Başımıhasebc'den 

Balat haricinde Karabaş mahallesinde sakin sahib-i arz-ı 
hal Sarrif Kanorta yehüdlnün ımıtasarrıf aldığı menzil im: 
Kırkçeşme · su yından Balıkl ıhavz'dan yarım masura ma-i 
carinün nizamı mlıcebince yedine slıret i 'tası istid'asında 
aldığı mefhüın arz-ı halde re'ayaya su fiinıhtı memnlı 'at
dan aldığı takribiyle yine men· olınup bundan böyle mü
ceddeden re 'ayaya su fiiruhtı iktiza ider ise ferman-ı ali 
sadır olmadukca yol döşenırieye ve mülk ve vakf su alınup 
satıldukca heınan bir suyolcınun şehidet-i kazibesiyle fü
nıht ve intikal oluunayup Eyylıb mahkemesinden suyı•• 
suyolcılardan mevsfıku ' 1-kellm kiınesneler katmaya varup 
ol katınayı ktmdi ımdiyene tarik ve mesleki harab ise 
ta'mlr itdürü ldükce fi.iniht ve mutasarrıf oldukları sudan 
ınahzuratdan salim ise Eyyuh mahkemesinden virilen 

6' "suyı" l�lzladır. 
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hüccet Dfvan-ı hümaytin çavuşbaşısı olanlar mütala'asm
dan sonra Başmuhasebe'ye kayd ve yedierine suret ve su 
nazırı defterine ilm ü haberi virilmek ha hatt-ı hümaytin-ı 
şevket-makrun virilen nizamdan idiği derkenar olmağla 
sahib-i arz-ı hal yehudi-i mersumun mutasarrıf aldığı men
ziline cereyan iden ma-i mezbur kadimden berü cari midir 
su nazırı ağadan ba'de't-tahkik ber muceb-i şürut devletlü 
çavfışbaşı ağa hazretlerinden isti ' lam buyurılmak iktizi 
ider fennan devletili inayetlü ·sultanım hazretlerinindür. 

Fi' 7 Ca sene 1 234 [4 Mart 1 8 1 9] 

37516213 Yapılan tahkikat .wmucunda, mezkur Sarraf 
Kanorta 'nın ta.o•arrufunda olan ,,·uyun, nizama uygun 
olduğunun anlaşıldığma ve kendisine suret verilme.ı,;i 
için ferman .ı,;adır olma.ı,;mm istendiğine dair. 

[Derkenar] Su nazırı ağa keyfıyyet tahkik ve i ' liim eyle
yesüz diyü. 

Fi 5 Ca sene 1 234 [2 Mart 1 8 1 9] 

Ma 'ruz-ı bendeleridir ki: 
Sadır olan fennan-ı alilerine imtisalen Balat haricinde Ka

rabaş mahallesinde sakin sahib-i arz-ı hal Sarraf Kanorta 
yehudinün hanesine ha hüccet-i şer' iyye Kırkçeşme suyı 
olmak üzre Balıklıhavz'dan yarım masura ma-i Ieziz ka
dimden berü cereyan eylediği erbab-ı miyahdan tahkık olı
nup yedinde dahi hüccet-i şer' iyye mevcfıd olmağla ber 
muceb-i şürut yedinde olup hüccet-i şer' iyye devletlü ça
vlışbaşı ağa hazretleri nden ba'de ' 1-isti 'lam mucehince 
Başmuhasebe'ye kayd ve mesrurun yedine sılret ve ilm ü 
haberi i 'ta buyurılmak babında emr-i fennan devletlü 
inayetlü sultanım hazretlerinindür. 

Fi '7 Ca sene 1 234 [4 Mart 1 8 1 9] 

3 7516214 Mezhıtr Sarraf Kanorta 'mn elindeki su ta.ı,;ar
ruf h üceetinin Başmulıa.ı,;ehe:ve kaydedilerek, kendisine 
.ı,;uret verilme.ı,;inin taleb edi/diğine dair. 

[Derkenar] İzzetlü çawşbaşı ağa ber mfıceb-i şürut 
hususınr i ' lam eyleyesüz diyü. 

Fi 1 4  Ca sene 1 234 [ I  1 Mart 1 8 1 9] 

[Derkenar] i ' lamı mfıcebince Başmuhasebe'ye kayd ve 
sureti ve ilm ü haberi i 'ta alınmak. 

Fi' 1 4  Ca sene 1 234 [ 1 1 Mart 1 8 1 9] 

Ma 'ruz-ı bendeleridir ki : 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERiiMA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

Derun-ı arz-ı halde ınezkfır yarım masura suya sahib-i 
arz-ı hal Sarraf Kanorta ba hüccet ınutasarrıf olup kadim
den hanesine cereyan idegelüp su nazırı ağa bendeleriniin 
i ' lamından miisteban olınağla bu suretde ber mi'ıceb-i şii
rut mersOmun yedinde ınevcOd hüccet-i şer' iyye Başmu
hasebe'ye ba 'de' l-kayd iktizası iizre su ret ve i lm ii haberi 
i ' tası babında e[mr-i] fennan devletiii sultanım hazret
lerinindür. 

Fl l 4  Ca sene 1 234 [ l l Mart 1 8 1 9 ]  

3 7516215 Mezhur Sarraf Kanorta 'nın, yarım masura 
suyun Balat civarındaki evine bağlı olduğunu beyan e
den birferman verilmesini taleb eden arzuhaline dair. 

Devletlü inayetlü merhametiii efendim sultanım hazretleri 
sağ olsun. 
Arz-ı hal-i kullarıdır k i  Balat haricinde Karabaş mahalle
sinde mutasarrıf aldığım haneme Kırkçeşme suymdan Ba
lıklıhavz'dan ez kadim cereyan iden yarım masura suyı 
merahim-i aliyyelerinden mercudur ki Başmuhasebe'den 
nizam kaydı derkenar ol ınup ma' lfıın-ı devletleri buyur
dukda mi.iceddeden Başmuhasebe'ye kayd ve yed-i kulla
rına bir kıt'a  ferman-ı all i ' tası babında emr-i ferman 
devletli.i merhametiii efendim sultanım hazretlerinindiir. 
Bende-i Sarraf Kanorta yehOdl mütemekkin hane-i Çukacı 

375/63/1 Melımed Emin Efendi 'nin, Faiz Efendi'nin 
varisierinden satm aldığı yarını masura suyun, sonra
dan Melımed Paşa 'nın tasarrufuna geçtiğine dair 

[Kenarnotu] Es-Seyyid Mehmed Emin Etendi 

[Şerh] DerOn-ı suret-i allde ımıharrer nısf masura ma-ı 
lezlze mfr-i nuran-ı kiramdan Asakir-i ınansOre-i Muham
ınediyye devletiii Meluned Paşa hazretleri malik  aldığını 
müş' i r  yedierine hüccet i ' ta olundığı işbu mahalle şerh 
virildi. 

Fl 28  Ş sene 1 246 [ l l  Şubat 1 83 1 ]  

Fatıma ve Şerlfe Hablbe ve Şerlfe Halime hfmımlara 
ba  'de' l-inhisar ınes ' ele-i mirasları bi hiikmi · 1-mü nasa
hat i ' ş-şer' iyye b i 'l-ihtisar(?) dokuz sehınden olup siham-ı 
mezbureden üç sehmi müma i leyha Şerlte Havva Hanım'a 
ve ikişer sehmi ınfıma i leyhinne Şerlfe Fatıma ve Şerife 
Habibe ve Şerife Halime hanımiara isabeti tahakkukından 
sonra verese-i mezburat taraflarından husus-ı ati ' l-be
yanda vekllleri aldığı zevat-ı mezbüratı bi ' l-ma·rife-
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ti ' ş-şer·iyye arif'an olan es-Seyyid Ahmed Efendi hin 375163/lb 
Mehmed ve Haşim Efendi bin Mustafa şehadetleriyle sabit u�t�_,_,; (�)' _.}�· ;_y;_;,0!f-=-"�:,..;_� .4 '"' 
olan Anadolı kuzatından All Efendi bin Abdunahim mec- · H '! ., . ' · "A / • • -'"!;. /V/ -'":' r; � 'j "'' , lf:Y"!r:-' �� ;-;,".I.:..:.r .._: � !is-i şer'- i  şerif-i enverde ha' isü ' l-kiU1h es-Seyyid Mehmed c.1 .. 1Ji , 

• / · • . / � c-v .. 'U�/)/J'-;;:IfiJ,.,/.?fı,'.-I) V�J: J; :: �t!·.,;., '>"'.·c _ E min Efendi hin es-Seyyid Mehmed tarafından ber veeh-i . r . 1 r 1 ... .-...-.\: .  h h h h 
1 h 1 dAk k A "<�" Nf�r. #.· -�.J.....?. • . .  <J. - ::.-/ �:....· /.;,_, , ,,y� _-t_- �.;-"'.:_ atı usus-ı meymenet-ma ısus arını tas ı ve abule mü- . "! / · ...-.r · "" r · :r�/ .,_ -� 

seeeel vekili olan Ömer Ağa bin Abdurrahman nfun kiınes- 'ii,;(/:�V;JC-/;('}Jı:;t:-;../;�c{-.-:--_,; 1 \.\� 
ne mahzarında bi ' 1-vekale ikrar-ı üimın ve takrlr-i kelam �)t;.'Jv ./(.-Ir ,../.)t)�;' 4:�� p/� �/: , :'E<::"��..__ idüp müvekkilelerüm muma ileyhiıme Şerlfe Havva ve �i/_,.;i!JJ�;"/>tJ1/,.; 1_;,�.t.?nvt/)r,.4.- ) �:--
Şerl'fe Fatıma ve Şerlfe Hablbe ve Şerife Halime hanım- J;:;��)!;.;:�d " . . .  �� · .  · J  '\ � 
Iarun yedierinde olup hin iki yüz senesi Saferü ' I -hayr'un , · .  · . :  . . . 1-'/P_ • . . . . . ;,;� y/ ·�, · 
on birinci güni tarihiyle müverraha bir kıt'a hüccet-i � 1 �e-----fP.....-.,;..&,.._y�>_j.V//' if�..!'-' (IJ;I &If! 
şer'iyyede tafsll ü beyan olundığı üzre Mi 'marbaşı Mus
tafa Ağa'nun salifü ' z-zikr Ayvad deresi nam ımıhallde 
hafr itdürdiği abardan hasıl olan suyı ol mevzı 'da merhum 
ve ınağffırun leh Sultan Süleyman Han hazrctlerinün suyı 
yolına hi izni ' l-mütevelll i lhak olınan ma-i lez)zden müfrez 
ııısf masura ma-i lezlz kanavat [ü] ınüsenıült ile ınutasar
rıf-ı evvel mezbur Faiz Efendi'nün maluniyye-i mezhUrede 
Haydar Paşa mahallesinde kain bir hah menziline ile'I-ve
rat carf olan ma-i lez1z-i merküm ber tashih-i merküın 
müvekkilelerüm mezblıdita mevrus olmuşidi el-hatetü ha
zih.i menzil- i  merkuma müvekkil-i muına ileyh Metuned 
Emin Efendi malik ve mutasarrıf olup derfınına cir'l nısf 
masura ma-i lezlzi dahi şürlıt-ı m er' iyyesine tatbik ile 
tarafeynden hi ' l-fcah ve' l -kahı11 hey'-i hat-ı sahlh-i şer'! 
ve kanavat-l mezkfıresine tebe' iyyet ile müvekkil-i muma 
ileyh es-Seyyid Mehmed Emin Erendi'ye heynlerinde 
ına ·](im semen-i medfu ' ve makhuza her biri h i ' l-verase 
hey· u temlfk ve veeh-i layıkı üzre teslim eyledüklerindc 
nıüvekkil- i  muma i leyh es-Seyyid Metu11ed Emin Efendi 
dahi her veeh-i muharrer iştiri vü temellük ve kabul idüp 
fima ba'd nısf masura ma-i lezfz dahi müvekkil-i muma 
ileyh es-Seyyid Metuned Eınfn Erendi'nün mülk-i müş
terisı olmışdur didükde gıbbe ·t-tasdlkı ' I-mu 'teher vekil-i 
mezblır Ömer Ağa mecl is-i şer' -i hatJı·de hi ' 1-vekale tak
rfr-i kelam idüp müvekkilüm muma ileyh es-Seyyid Meh
med Emin Efendi şira-i şer'! ile malik oldığı msf masura 
ma-i lezlz-i merküm menzil-i mezkı1ra carf ve mevcQd 
oldığınun i stihkamını havl bir kıt 'a hüccet-i şer' iyye ma-
tllıbıdur diyü ibraz eylediği hüccet-i mezkı1reye nazar 
olındukda takriri vakı 'a mutabık aldığından ma'ada nısf 
masura ma-i lezfz menzil - i  mezkura carf ve mevcud ol-
dığını rfth-ı abi-i mezbfırundan her biri ala tarik ı '  ş-şehadc 
haber vimıeleriyle hıfzen l i ' [l] -makalihim işbu vesika kctb 
ü i ınla ve li eeli '  s-sened i 'ta o lındı . 

Fl 23  Ca sene 1 234 [20 Mart l 8 1 <J ]  

Şuhudü' l-hat : 
Sabıkün 
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375163/2 

İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİIMA-İ LEZİZ DEFTERLERi 

3 7516312 Sinan Paşa vakfina ait olan dört masura 
suyun, Cebeci köyü civarında Cebecibaşı Ömer Ağa 'nın 
tasarrufunda bulunun Bayezid vaMina ait bir hostana 
cereyan ettiğini beyan eden bir lıüccet düzen/endiğine 
dair. 

[Kenarnotu] Cebecibaşı Ömer Ağa 

Mahıniyye-i İstanbul ve mahall-i s�iireye cereyan iden 
bi ' l-cümle sulanm hakkmda ba hatt-ı hümayfın-ı şevket
makrı1n-ı şahane virilen nizam mikebince atebe-i aliyye-i 
hüsrevanfde bi ' l-fı ' i l  Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından müseccel vekili Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc 
Melmıed Arif Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa 
Ağa vesair me'mGrin hazır oldukları halde zikri ati dört 
masura ma-i lezfzün ba temessük-i mi.itevelli mutasarrıfı 
oldığı bi ' l-ihbar zahir olan ha' isü' l-kitah Sereebeciyan-ı 
dergah-ı ali sa 'adetlü  Ömer Ağa ibn-i Ca 'fer tarafından 
her veeh-i atı husus-ı meyınenet-mahsuslarını takrire 
vekil-i mürseli oldığı mütehakkık olan el-Hacc Mehıned 
Arif Ağa ibn-i İbrahim meclis-i şer' -i hatır-i lazı
ınü' t-tevkirde takri'r-i kelam idüp nezaret-i hazret-i şey
hülislaıni'de asılde evkafdan Vezi'r-i a 'zam-ı es bak tatilı-i 
Yemen merhum ve mağffinın leh Gazi S inan Paşa haz
retlerinün H avass-ı refı'a kazasına tabi ' Ceheci karyesi 
fevkınde kendi n�alıyla hafr ve cem' u tahsil eylediği ma-i 
leziz fazlasından olup karye-i mezbüre kurbında vakı ' 
çeşme zahrında kain terazlıden itraz i le karye-i merküme
de kain merhum Sultan Bayezi'd H an-ı Veli tabe serailli 
hazretlerinün evkaf-ı şerifderinden bir kıt 'a  kebir bostan 
derfınına kanavat lü] müseımat i le cari marrü ' z-zikr dört 
masura ma-i lezfz hi ' l -icareteyn müvekkilüm mı1ma ileyh 
Ömer Ağa'nun taht-ı tasarnıfında olup şürut-ı mer' iyyesi
ne tatbik ile istihkamını havl bir kıt'a hüccet-i şer'iyye 
müvekkilüm müma i leyhün matlübıdur diyü mazmfını tak
rfr-i meşruluna mutabık vakf-ı mezbGnın ba berat-ı allşan 
kaimmakam-ı mütevellisi Hafız Mlr Mehmed imzasıyla 
mü mza vü hatmiyle nıahtO m  h i ' l-vekale ibraz eylediği 
mütevem teınessükine nazar olındukda vekil-i merkümun 
takrlri vakı'a mutabık ve nefsü ' l-emre muvafık bulun
dığından ma' ada saliiii 'z-zikr dört masura ma-i lezfz 
bostan-ı ınezkura el-yevın cari oldığını rah-ı abi- i  mezhO
rOndan her biri ala tarikı ' ş-şehade haber virıneleriyle 
hıfzen li · [ 1] -makalihim işbu veslka-i enfka keth ü i ınla ve li 
ecl i ' s-sened yed-i talibe i ' ta olındı. 

H 25 Ca sene 1 234 [20 Mart 1 8 1 9] 

Şuhfıdü ' I-hal : 
EI-Hacc Mehıned Ağa Bademe-i Azehler 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Meluned Emin Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
EI-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Hüseyin Efendi K�ltib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Ağa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid Meluned İzzet Hademe-i rah-ı ab 
Mehmed Halife Çavfış-ı rah-ı ab 
ve gayruhum 

Temme'l-kelam tl haze' l-makam ei-Hacc Mahmud Ket
tani(?) . . .  el-kadi bi H avass-ı reti'a bi meımihi el- fakTrul
lah azze şanuhu (?)( . . .  ) gufıre lehuma 
(Mühür) 

37516511 Silalışiir İbrahim Ağa ile /ıammmm sakin ol
duğu Şelıid Ali Paşa vakfina ait konağa, yarım ma.ımra 
su bağlı olduğunu beyan eden bir lıüccet düzen/endi
ğine dair. 

An zeman-ı Hemşini İbrahim Efendi 

Ya Fettah Ya Rezzak Ya Alim 

[Kenarnotu] Silahşör İbrahim Ağa 

Mahmiyye-i İstanbul ve mahall-i saıı·eye cereyan iden 
bi ' l -cümle sulanın hakkında ba hatt-ı hümayun-ı şevket
makrOn-ı şahane virilen nizam mucebince atebe-i aliyye-i 
hüsrevanide bi ' l-fı ' l Su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafın
dan müseccel vekili Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Meluned 
Arif Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid isa vesair 
me. mu ri n hazır oldukları halde zikri ati menzil derfınına 
cari msf masura ma-i lezizün ba temessük-i ınütevelli 
mutasarrıfları o ldığı bi '!-ihbar zahir olan ba ' isü ' l -vesika 
Si lalışör-i hazret-i şehriyari İbrahim Ağa ibn-i İsma'il Ağa 
halile-i muhteremeleri Ayişe Hanım ibnet-i Süleyman ta
rafından ber veeh-i ati husus-ı mevmenet-mahsuslarını 
takı·ire vekil-i mürselleri olan el-Hac� Meluned Arif Ağa 
ibn-i İbrahim meclis-i şer' -i şerif-i enverde bi ' l -vekale tak
rir-i kelam idüp müvekkillerüm mOma ileyhiınanun yed
Ierinde olup bin yüz otuz senesi Şevval 'inün yiğirmi ye
dinci güni tarihiyle mi.iverrah bir kıt'a mütevelli temessüki 
dertınında tasrih u beyan olundığı üzre asrında Vezir-i 
a'zam merhum Şehid Ali Paşa nam sahibü ' l-haynın evkafı 
akaratından olup mahıniyye-i ınezbı1rede Daye Hatı1n ma
hallesinde vakı ' etraf-ı erba'ası Mustata Paşazade Meh
med Beğ menzil i  ve Cüce menzili dimeğle arif Abdullah 
Efendi ınenzil i  ve Nevbetl1ane cidarı ve tarik-i aınm ile 
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İSTANBUL ŞER·İYYE SiCİLLERİIMA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

mahdOd bir bab menzile kanavat [ü ) müsennatla carf olan 
nısf masura ım1-i lezfz-i nıerküm tedavül-i eyadl ile 
hi' l-icareteyn ınüvekkiller(iın zevcaıH mfıma ileyhimamın 
ha re'y-i mütevelll münasafeten taht-ı tasarnıflarında olan 
ı11Sf masura ma-i lezlzün şürlıt-ı mer'iyyesine tatbik i le 
istihkamını havl bir kıt'a hüccet-i şer' iyye matllıbıımzdur 
diyü mazmünı takrlrine mutabık ve tarih-i mezbOr ile 
müverrah hi ' l-meşnlta mütevelllleri ve kaimmakam-ı mü
tevelliyesi Fatıma Hanım imza ve hatmiyle mahtlım 
hi ' l-vekale ibraz eylediği bir kıt ·a  mütevelll temessükine 
nazar olındukda vekil-i mezhOr el-Hacc Mehmed Arif 
Ağa'nun takrlri vakı 'a mutabık ve nefsü' l -emre muvafık 
bulundığından ma'ada nısf masura ma-i lezi'z-i merküm 
tedavül-i eyadl ile bi izni ' l-mütevell1 nıüvekkilan-ı zev
can-ı mlıına i leyhimanun bi ' l-idireteyn datlil-i havza-i 
tasarnıtları olup el-yevm ınenzil-i mezkura cari ve ınevçud 
o ldı ğın ı zeyl-i veslkada ınuharrerü ' 1-esami rah-ı abi-i 
mezburlından her biri ala tarlkı ' ş-şehade haber virme
leriyle hıfzen l i ·  [ 1 ] -makalihim işbu vesika ket b ü i nı la ve li 
ecli ' s-sened müvekkiHin-ı zevcan-ı müma ileyhimanun 
yedierine i 'ta o l ındı . 

Fi' guı-rc-i Cemaziye' l-allire sene 1 234 [2g Mart 1 8 1 1)  1 

Şuhüdü · ı-Mı : 

Mehmed Emin Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid Latfl' Efendi Kat ih-i rah-ı ab 
EI-Hacc Metuned Arif Kethuda-yı rab-ı ab 
Memiş Halife Hademe-i rah-ı ab 
Mehmed İzzet Hadem-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
ve gayruhum 

37516512 Sadrazam Derviş Melımed Paşa 'nm, Fatma 
Hanım 'dan satm aldtğl Süleymaniye ... uyunun katmala
ruulan olan bir masura suyu, daha som·a Tezkire-i ev
vel Melımed Sali/ı Bey 'e satlığına dair. 

[Kenarnotu] Vezlr-i a'zam Derviş Mehmed Paşa 

!Şerh) Derun-ı derkenarlarda ımıharrer menzil derunına 
cari bir masura ma-i lezizün mal iki Derviş Meluned Paşa 
ma-i mezkurı hala Tezkire-i evvel cs-Seyyid Mehnıed 
Salih Beğ Efendi'ye ba hüccet bey' u temllk buyurdukla
rını müş' ir sened i ' tasıyla işbu mahalle şerh virildi . 

Ff 7 N sene 1 246 

Daru ' 1-hilafcti' 1-aliyye Kostantiniyyetü ' 1 -mahıniyycye ve 



İSTANBUL SU KÜLLİY A"n 
mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sulanın hakkında 
bii hatt-ı hüımiyl'ın-ı şevket-makrOn-ı şahane viri len nizam 
ınOcebince atebe-i aliyye-i hüsrevanlde h i ' l- ti ' i l  Su nazırı 
Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i müsecceli Ket
huda-yı rah-ı abi el-Hacc Mehmed Arif Ağa i ltimasıyla 
kıbel-i şer'den mürsel Katib es-Seyyid Yahya Efendi ile 
Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa ve Süleymaniyye vakfı 
tarafından Ralı-ı abi Aluned Halife ve M ehmed vesai r 
me' rnOrln ile zikri atf ma-i lezizün ınenha '  ımıhallerine va
rup cem' an bir masura ına-i leziz mevcGd ve cari oldığını 
rah-ı abi-i mezbGrGnun ihbarlarıyla zahi r  ü mütehakkık 
oldukdan sonra ma-i lezlzün malikesi olup ınahıniyye-i 
ınezbürede Süleyınaniyye hammamınun külham sükı nez
dinde sakine Fatıma Hanım ibnet-i el-merhum İsma'll Ağa 
tarafından husüs-ı ati ' !-beyanda vekll oldığı zat-ı mü ma 
i leyhimayı b i ' l-nıa· rifeti · ş-şer' iyye aritan olan Meluııed 
Ağa ibn-i Salih ve Hacı B i lal ibn-i İbrahim nam kimes
neler şehadetleriyle nıahzar-ı hasm-ı cahidde sabit ve sü
bOt-ı vekaletine hükm-i şer"! lahık olan Mehmed All Ağa 
bin Ahmed mecl is-i şer· -i şerif-i enverde işbu kitab-ı s ı lı
hat-nisabun hafızı sadr-ı a'zam-ı azlınü 'ş-şan düstGr-ı ek
rem ceıaıet-nişan burc-ı rıfat ve ikbal nıühr-i sipihr-i 
haşnıet ve iclal devletlü inayetlü atüfetlü  Derviş Meluned 
Paşa dame ziknıhü bi ' J -berr ve feşa( '?) hazretlerinün 
t araf-ı ınüşlranelerinden ber veeh-i ati husus-ı meyme
net-mahsüslarını tasdik ve kabl'ıle vekaletlerı şerefiyle 
müftehir olan H azine katibi Aluned Neclb Efendi ibn-i 
Mehmed Sadık mahzarında bi  ' 1-vekiile ikrar-ı ta nun ve 
takrlr-i kelanı idüp müvekkilem münıa i leyha Fatıma 
Han ım'un işbu yedinde olup bin iki yüz otuz senesi 
Muharremü ' l-haranı'ınun yiğirmi yedinci güni tarihiyle 
müverraha bir kıt'a hüccet derGnında tafsll ü beyan olun
dığı üzre bir masura ma-i lezlzün nısf masurasınun hafıri 
sadr-ı a·zam ağalarından Meluııed Ağa bin Pin nam 
ki rnesne kendi malıyla Havass-ı al iyye kazasına tab i '  
Cebeci karyesi hudüdında Funındere diıneğle ma'rGf 
nıevzı - ın bir tarafdan merhüın ve mağfürun lelı Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün suyı kemeri ve b ir  tarafı köy 
cebel i ile mahdüd mevzı '-i hallde hafr itdürdiği abardan 
has ı l  ma-i lezlzden baki nı sf masura ve yine bin iki yüz on 
senesi Muharremü ' 1-haram'ınun yiğirıııi beşinci gün i tan
hiyle müverraha b ir  kıt'a hüccetde tasrlh u beyan olundığı 
üzre Şeyhülislam-ı esbak merhüm ve ınağflının lelı 
es-Seyyid Feyzulliih Efendi hazretleri havass-ı mezbüra 
tabi '  Kadf Ya' kübl ı  nam karye s ımırında Kemerdere 
dinıeğle arif nam mahallde kezalik hafr itdürdiği abar-ı 
müteferrikadan has ıl ma · ıuınu ' 1 -mikdar su y ından baki nı sf 
ımısura ki cem ' an bir masura ma-i lezlz kanavat l ü ]  
müsennat i l e  sali t'ü ' z-zikr mcnzi l derGnına can ve  mevcüd 

2'1\7 
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olup menzil derCınına cari ve mevclıd olup70 ınenzi l-i 
ınezkUra müvekkil-i mi.işfmın i leyh hazretleri mali� ve 
mutasarrıf olmağla derlınına cari bir masura ma-i lezfz 
müvekkilem ınuma ileyhanun mülkinde baki kalmışidi 
el-haleti.i hazihi derlınına cari bir masura ma-i lezlz-i 
merküını dahi tarafeynden bi ' l-idh ve' l-kahı11 hey '-i hat-ı 
sarun-i şer'i ve kanavitından mikdar-ı mu'ayyen hissesine 
tehe' iyyetle müvekkil-i müşanın i leyh hazretlerine beyn
lerinde ma ' lu m semen-i medli1 ' ve makhuza hey' u tenılik 
ve veeh-i layıkı i.izre teslim eylediğiınde Sadr-ı a'zam-ı 
müşanın i leyh hazretleri ber veeh-i muharrer iştira vü 
temellük ve kabUl buyurmalarıyla tima ba'd zikri m'ürür 
iden hir  masura ma-i ma-i71 lezlz-i merkümda dahi müvekkileın muma ileyhfinun asla ve kat 'a  alaka ve medhali 
kalmayup müvekkil-i müşirun i leyh hazretlerinün mülk-i 
müşteriları olmağla devlet-i ikbal ile şürb ve isti 'mal 
huyursunlar didükde rah-ı abi-i mezhurundan her hiri ma-i 
leziz-i merklım el-yevm diri aldığını ala tarikı 'ş-şehadc 
haber virdüklerini vekll-i mOına ileyh Ahmed Neclh Efendi 
hi ' l-ınuvacehe tasdik itmeğin ma hüve'l-vakı '  bi 't-taleh 
keth ü iınla ve yed-i kerimanelerine takdim alındı . 

F1 1 5  C sene 1 234 [ 1  1 Nisan 1 8 1 9] 

Şuhudü ' I-Ml : 
Mehmed Emin Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Melmted Arif Ağa Kethuda-yı r5h-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Ahmed Halife Hadenıe-i rah-ı ab 
Melmted Halife Çavi'ış-ı rah-ı ab. 

375166/1 Tersane emini Mehmed Seyyid Efendi'den in
tikal eden ve temlikname ile karısına ilısan olunan 
yarım ma.ımra bir çuvaldız .ııuyun, karı.ııı Nefi.ııe Hamm 
tarafindan kızı Ayşe Hamm 'aferağ o/unduğu1w dair. 

[Şerh] Deru n-ı suretde muharrer bir buçuk masura ma-i 
leziz Relsülküttah-ı esbak ve Tersane-i amire emini Meh
med Scyyid Efendi i le zevcesi Şerife Netise Hanım 
hi ' l-ınünasafe ımıta.sarrıtlar iken nılınıa ile�'h Seyyid 
Efendi fevt olup ı11Sf hissesi dahi ba temlikname-i hüma
yi'ın mezbure Şerife Netise Hanıın'a ihsan buynılmağla 
mezbure Netise Hanım dahi ınutasarrıfe olduğı bir buçuk 
masura ma-i lezizün nısfını vedinde ba'de' I-ibka t11Sf-ı 
aharını kerimesi Ş�rif� Ayişe İ-Ianım ibnet-i H-asan Efen
di'y� tariğ olup f�rağını müş'ir yedine istihkam. hücceti i ' ta 

10 "nıeıızi1 11�.riınıııa dri ve ınecud olup" mükerrerdir 11 "nı�-i" tiızladtr. 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

olııunağla bir buçuk masura ma-i lezi'ze muma ileyhima 
Şerife Netise Hanım ile kerimesi Şerife Ayişe Hanım 
bi ' l -münasafe mutasarrıfe oldukları işbu mahalle şerh 
virildi . 

Fi' 1 3  Saferü ' 1-hayr sene 1 243 [5 Eylül 1 8 27 ]  

Mahıniyye-i İstanbul ve  mahall-i saireye cereyan iden 
bi ' l -cümle sularun hakkında ba hatt-ı hümayun-ı şevket
makran mucebince virilen nizam mucebince atebe-i aliy
ye-i hüsrevanfde b i ' l-fı ' l  Su nazırı Mehmed Emin Ağa ta
rafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rab-ı abi ei-Hacc 
Mehmed Arif ve AyasofYa serbölüği es-Seyyid isa Ağa ve 
Süleymaniyye serbölüği Hasan Ağa vesair zeyl-i vesikada 
muharrerü ' l-esami me 'murin hazır oldukları halde ricai-i 
devlet-i aliyyeden olup hala Tersane-i amire emfni um
detü ' l -emacid ve' l-ekarim cami 'ü ' l-mehasin ve' l-mekarim 
devletlü atUfetlü Mehmed Seyyid Efendi ibn-i Hasan 
Efendi hazretleri yle valide-i muhteremeleri fahrü ' 1-muhadJ 
derat ismetlü Şerife Netise Hanım ibnet-i Abbas Efendi 
taraf-ı bahirü 'ş-şeretlerinden husüs-ı ati ' l-beyana takrlr ve 
vekil-i şer'lieri olduğı bi · ı-ihbar zahir olan Kapu çuka
darları Halil Efendi ibn-i İbrahim meclis-i şer' -i şerif-i en
verde bi ' J ..vekaJe takdr-i kelam ve itMe-i meram idüp 
müvekkillerüm müma ileyhima hazrctlerinün işbu yedi
erinde olup saye-i hazret-i şeyhülislamide asüde evkafdan 
Sadr-ı a·zam merhüm ve mağfünın leh Halil Hamid Paşa 
vakf-ı şerifı musakkaffitından malm1iyye-i mezburede Sü
leymaniyye kurbında Mol la Hüsrev mahallesinde Kiraslı
mescid nezdinde vakı · lede · ı-ahall ve' l-ddin ma'lu
mu ' l-hudud ve' l-müştemilat bir bab menzi l-i kehlr deru
nma kanavat [i.i ]  müsennat i le cari olan bir buçuk masura 
ma-i lezfzün menba' mahalli olup Havass-ı reti'a kazasına 
tabi '  Uzuncaova başında Çınarlı çeşme kurbında Ahmed 
Kethuda suyına andan merhüm ve mağfürun lch Sultan 
Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün mahmiyye-i mez
blıreye cereyan iden suyına mülhak olup bir kıt"a mi.ite
velli' temessüki ınantukınca müvekkillerüm müma ileyhi
manun ale' l-iştirakı 's-seviyy bi ' l-icareteyn taht-ı tasar
ruflarında olmağla şi.irüt-ı mer' iyyesine tatbik ile İstah
kamını havi bir kıt'a  hüccet-i şer' iyye matlüblarıdur diyü 
vakf-ı mezblırün mütevelliyesi imza ve hatmleriyle mah
tlıme mazmCını takrlrine mutabık b i " l-vekale ibraz eylediği 
temmessük-i mezküra nazar olındukda vekil-i mezbur Ha
lil Efendi'nün takrlri vakı 'a  ımıtabık ve nefsifl -emre mu
vafık bulundığından ma'ada hazırl'ın olan rah-ı abilerden 
her biri sal ifü 'z-zikr bir buçuk masura ma-i Iezi'z veeh-i 
meşrlıh üzre mevcüd olup menzil-i mezkura cl-yevm cari 
olduğı nı ala tarikı '  ş-şehade haber virmeleriyle hıfzcn 
li ' [l ]-makal ihim işbu veslka-i eni'ka keth ü iınla ve l i  

2XlJ 
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İSTANBUL ŞER · İYYE SiCiLLERİ/MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

ec l i '  s-sened müvekkiHln-ı m Cı ma i leyhima yedierine i · ra 
ol md ı .  

Ff 1 5  C sene 1 234 [ 1  1 Nisan 1 8 1 ()] 

ŞuhCıdü · ı-Mı : 
Sab ıkün 

375/6612 Ruznamçeci Hasan Tahsin Efendi 'nin, tasar
rufimda olan suyun yarım masurasım mühürdarına 
hibe ettiğine, bir buçuk masurasmı başkalarına sattı
ğına, ger�ve kalan beş buçuk masura suyun ise vefatm
dan sonra varisieri tart�findan Ser�l Halil Bey 'e satt!dı
ğma dair. 

[Kenarnotu] H asan Tahsin Erendi 

[Şerh ] Ma-i lezfzden bir masurasmı hazret-i şehriyari 
Mustafa Kani Efendi 'ye ba hüccet bey· eyledüği i şbu ma
halk şerh v iri ldi . 

Fl l 5  Za sene 1 2 39 1 1 2  Temmuz 1 824 1 

[Şerh] DerOn-ı sCıretde ımıharrer yedi masura ma-i lezfzün 
ımıtasarrıfı Hasan Tahsin Efendi ma-i mezburun bir ımı

surasmı bundan akdem hazret-i şehriyari Mustafa Kani 
Efendi'ye ve n ısf masurasını d-haletü hazihi Torhane-i 
ami re hulefftlarından Hasan Beğ'e bey· idüp ancak beş bu
c;uk ımısura ma-i lezlz baki kaldığı işbu mahalle şerh 
viri ldi .  

Ff 5 M sene 1 243 [29 Temmuz 1 827 _1 

[Şerh] DcrOn-ı hüccetde muharrer baki beş buçuk masura 
ma-i lezlzün ınal iki H asan Tahsin Erem1i J'evt olur verc
sesi ma-i bakl-i nıezklırı Mektlıbl hazret -i sadarcı-renalu 
serhaltre71 serballfesi Şerif Halil Beğ Efendi 'ye bey ' eyle
düklerini müş'lr ist ihkamı havl hüccet-i şer' iyye i · ta olun
dığı kaydı balası:ıda işbu mahal le şerh ol ın d ı .  

Ff 2 5  Ca sene 1 248 l20 Eki m 1 8 32 1 

Dar u ' 1 -hiHHCi i ' 1 -al iyyc Kostanı iniyyet ü ' 1-mal ımi yye ve 
mahall - i saireyc ccreyan iden hi ' l -cümlc su larun hakkında 
ha hat t -ı hümayün-ı şevket-makrOn-ı şahane vi rileıı nizanı 
ınOccbi nce atebc-i al iyyc-i lıüsrcvaııfde h i ' l-fi ' l Su nazırı 
Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i ınüsecceli Kethu
da-yı ralı-ı abi ci- Hacc Mehnıed Arif Ağa ve Ayasofya 
serbölüği es-Seyyid Isa Ağa ve ÇavCış-ı ralı-ı abi Mehnıed 

72 "s.:rhalik" l�lzladır. 
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Halife ve evk.:�f-ı selatin-i sa l ite serbölükleri vesiiir me' murln 
ha.zır oldukları halde Devlet-i aliyye-i ehediyyi ' l-islim
rarda me' aii-i nisah umdetü ' l-emacid ve' l -ekarim ca
ıni ' ü ' l-mahamid ve' l-ekariın hala Ruznaınçe-i evvel se'a
detlü Hasan Tahsin Efendi hazretlerinün taraf-ı bahi
rü ' ş-şereflerinden ber veeh-i atl huslısı takrire vekaletleri 
şerefiyle ınüftehir olan ei-Hacc Meluned Arif Ağa bin 
İbrahim meclis-i şer' -i şerif-i enverdc bi ' l-vekale takı·lr-i 
keJaın ve ta 'bir-i ani l ' l -meram düp ınüvekki lell173 mu ma 
ileyh Hasan Tahsin Efendi'nün yed-i kerimanelerinde olup 
balası şürlıtı mlıcebince tanzim olına diyü sadır olan 
fennan-ı alişana imtisalen Başımıhasebe'den muhrec der
kenar natık oldığı üzre Havass-ı refı'a kazasına tabi ' su
yolı kuralarından Ayvaddere kurbında Kiraslıdere dimeğle 
meşhur m ahai lde vakı ' müstakıll katma mahalli olup 
bundan akdeın ha hatt-ı hümayCın-ı şevket-makrün ta'mfr 
ü tathlr olınan marrüz'z-zikr katmadan hasıl olup yedi 
buçuk masura ma-i lezi'z matuniyye-i mezburedcn Peyk
hane kurbında Dizdariyye mahallesinde kain müvekkilem'" 
muma ilcyhün menzillcrine cari olan ma-i teziz-i merkü
mtın nısf masurasını kanavat [ü l mi.isennatına mikdar-ı 
nı u ·ayyen hissesine tche'iyyetle ha 'de'l-ifraz hala mü
hürdarlık hıdmetleriyle kamyab olan es-Seyyid Hafız 
Mustafa Efendi'ye ha hüccet-i şer· iyye hibe-i sahlha ile 
hibe vü teınli'k idüp yedinde baki yedi masura ma-i lezlz 
sal ifü ' z-zikr Dizdariyye medresesi deri'ınında ana lağmın
dan rah-ı abllerün ma· rifetleriyle ifraz ve kadim yol ile 
mahalle-i mezburede sakin oldukları menzilleri der[G]nı na 
cari ve mevclıd oldığınun şi.irlıt-ı mer· iyyesine tatbik ile 
istihkanıını havi müvekkilem75 nıuma i leyhün bir kıt·a 
hüccet-i şer· iyye matlubıdur diyü b i ' l -vekale ibraz eylediği 
derkenar-ı mezklıra nazar olındukda ınazmunı vekil-i mez
burun takrlr-i meşruhına mutabık oldığından ma·ada ma-i 
teziz-i mezkur cl-yevm mevclıd ve cari oldığını rah-ı abi-i 
mezbCınlndan her biri ala tarikı ·  ş-şehade haber virmel
eriyle hıfzen l i ' l l ] -makalihim işbu veslka-i enlka ketb ü 
imta ve li ecl i ' s-sencd ınüvekkil-i muına ileyh erendi haz
retleri vedine i ·ta o lındı . Ff 25 C sene 1 234 [2 1 Nisan 1 8 1 9] 

Şuhlıdü ' l-hal : 
Mehmed Emin Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Mehmed Arif Ağa Kethuda-yı ralı-ı ab 
Es-Seyyid lsa Ağa Serbölük-i Ayasofya 
Mehmed Halife Çavlış-ı ralı-ı ab 
ve gayruhuın 

7-' ınlivekkiıüın 
74 ıııliv.ekkilüın 
75 ınliv�kkillim 

2l) l 

375/66/2b 
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37516711 Mezbur Hasan Tahsin Efendi'nin, tasan·u
jiuıda olan suyun yarım masurasmı, Kumkapı civarın
da sakin mülıürdarı Mustt�fa Efendi�ve lıibe ettiğine 
dair. 

[Kenarnotu] Es-Seyyid Mustafa Mühürdar-ı Tahsin E
fendi 

Mahıniyye-i İstanbul  ve mahall-i saıı·eye cereyan iden 
bi ' l-cümle sulanın hakkında ba hatt-ı hümaylln-ı şevket
makn1n-ı şahane virilen nizam ım1cebince atebe-i aliyye-i 
hüsrevanfde bi ' l-fı ' l  Su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafın
dan vekı1-i ınüsecceli Kethuda-yı rab-ı abi el-Hacc Meh
med Arif Ağa ve Ayasofya serbölüği Es-Seyyid Isa ve 
ÇaVllş-ı rab-ı abi Meluned Halife vesair me'mürln hazır 
oldukları halde Devlet-i aliyye-i ebediyyü '1 ebediyyi' l-is
tiınrarda ıne'alf-i nisab umdetü ' l-eınacid ve'l-ekariın ca
mi ' ü ' l- ınahamid ve' l-ekarim sabıka Rı1znaınçe-i evvel 
sa 'adetlü H asan Tahsin Efendi hazretlerinün taraf-ı bahi
rü ' ş-şereflerinden husüs-ı ati ' ! -beyanda vekil o ldığı rab-ı 
abf-i mezbünlnun ihbarlarıyla zahir olan Kethuda-yı 
mezbı1r el-Hacc Mehmed Arif Ağa ibn-i İbrahim meclis-i 
şer'-i şerif-i enverde müvekkil-i mı1ma ileyhün hala mü
hürdarı olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı es-Seyyid 
Mustafa Efendi bin es-Seyyid Ahmed mahzarında bi ' l-ve
kale ikrar-ı tanım ve takrir-i keHlm idüp müvekkilüm 
n�ôma i leyh Hasan Tahsfn Efendi hazretlerinün yedinde 
olup balası şürütı mlıcebince tanzim olına diyü sadır olan 
fennan-ı alişana imtisalen Başmuhasebe'den ınutu·ec der
kenar natık aldığı üzre Havass-ı refi'a kazasına tabi ' su
yalı kuralarından Ayvad deresi kurbıncia Kiraslıdere di
meğle meşhür mahallde vakı · müstakıll katma mahall i  
olup bundan akdeın ha hatt-ı hümayün ta'mlr ü tatbir olın
dukda hasıl olan yedi buçuk masura ma-i lezfzün rah-ı 
abiler ma' rifetleriyle kanavat [i.i] müseımatından mikdar-ı 
mu'ayyen hissesine tebe ' iyyetle ifraz ve imtiyaz idüp ı11Sf 
masura ma-i lezlz ( . . .  ) môma ileyh es-Seyyid Hafız Mus
tafa Efendi'ye hibe-i sahlha-i şer' iyye ile hibe ve veeh-i 
layıkı üzre teslim eylediğinde ol dahi ber veeh-i ınuharrer 
ittibab ve kab� ve kablıl idüp fima ba·d nısf masura ma-i 
lezfz-i merkümda ınüvekki lüm muına ileyh Hasan Tahsin 
Efendi'nün asla ve kat 'a alaka ve medhali kalmayup kana
vatma tebe' iyyetle müma ileyh es-Seyyid Hafız Mustafa 
Efendi 'nün  mülk-i ınevhübı ve hakk-ı sırti almışdur didük
de gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'! m uma il ey h es-Seyyid Hafız 
Mustafa Efendi meclis-i şer' -i hat!rde takı-lr-i keJaın idüp 
anifen mülk-i mevhübım olan nısf masura ma-i leZız şü
rı1t-ı ıner' iyyesine tatbik i le ınahıniyye-i mezbôrede Kum
kapu civarında İbrahim Paşa mahallesinde kain etrafı 
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erba'ası tarik-i amın ve Abdurrahman Ağa ve Haftaf 
ei-Hacc Mustara Ağa ınenzilleri i le ınahdud olup ınutasar
rıf olduğıın menzile Mabeynci beğlik ana mesleğinden ınü
<..:eddeden kurşun borı ferşiyle ta'yin olundığınun istihka
mım havi bir kıt'a hüccet ınatlubımdur didükde hal ınu
kırr-ı muma ileyh es-Seyyid Mustafa Efendi'nün  takrlr-i 
meşrühı üzre oldığı rah-ı abi-i mezbOrundan her biri ala 
tarikı 'ş-şehade haber vinneleriyle hıfzen li ' [1]-makal ihim 
işbu vesika ketb ü iınla ve l i  ecli ' s-sened yed-i talibe i ' ta 
o lındı . 

Ff 1 5  C sene 1 234 1 1 1 Nisan 1 8 1 9] 

Şuhudü ' I-hal : 
Sabıkün 

375167/2 Ruznamçeci Hasan Tahsin Efendi 'nin, Milı
rişah Va/ide Sultan bendinin katmalarmdan bazılarını 
ilıya ederek lıasıl ettiği iki buçuk masura suyu, Rume
lilıi.wm 'ndaki yalı:ww bağlattığmı beya11 eden bir lıüc
cet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Hasan Tahsin Efendi 

Mahıniyye-i İstanbul ve mahall- i  saıreye cereyan iden 
bi ' l -cümlc sulanın hakkında ba hatt-ı hümayiln-ı şevket
makrOn-ı şahane virilen nizam mucebince atebe-i aliyye-i 
hüsrevanlde hi ' l-fı ' 1 Su nazırı Meluned Emin Ağa tarafın
dan vekfl-i müse<..:celi Kethuda-yı rah-ı abi el-Hac<.: Meh
med Arif Ağa ve Ayasofya s�rbölüği es-Seyyid Isa ve 
Çavüş-ı rah-ı abi Mehmed Halife ve evkaf-ı selann-i ma
zıyye serbölükleri vesair me'murin hazır oldukları halde 
Devlet-i aliyye-i ebediyyü ' l-istimrarda me'Ull-i nisab 
umdetü ' 1-emadd ve' l-ekarim cami 'ü ' 1-mehfinıid ve' l-me
karim sabıka ROznamçe-i evvel sa '  adetlü Hasan Tahsin 
Efendi hazretlerinün taraf-ı bahirü ' ş-şeretlerinden husüs-ı 
at i ' 1-beyam tak ri re vekaletleri şerefiyle müftehir olan 
ei-Hacc Mehmed Arif Ağa bin İbrahim meclis-i şer' -i 
şerif-i enver de bi '  1 -vekale takri'r-i kelam ve ta 'bir-i 
ani ' I-meram idüp müvekkilüm mOma ileyh Hasan Tahsin 
Efendi hazretlerinün yedierinde olup bir kıt'a ınütevelli 
temessüki natık oldığı üzre medine-i hazret-i Eba EyyOb 
Ensarl radiya anhü Rabbühü' I -Bari'de medfOne merhOme 
ve mağfunın lelıa Mihrişah Valide Sultan tabet seraha 
hazretlerinün hayrat-ı aliyyelerinden olup hüdavendigar-ı 
esbak ınerhlım ve ınağflırun leh Sultan Malmıüd Han tabe 
seralıu hazretlerinün Bağçe karyesi  kurbmda bend-i 
sagırınun civarında Arabacıoğlı mandırası deresi nam 
ınahallde binasına muvaffaka oldukları bend-i ecdldleri 
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civarında konl ık içinde ınüvekki lüın ınılma i leyh Hasan 
Tahsin Efendi hazretlerinün ihyasına muvaffak oldığı 
katmanun h i ' l -cümle lağm ü kanavat [ü] ınüsennatını ken
di mallarıyla tecdid birle cem' u tahsil eylediği ma-i lezfz 
sulanın kılJet zemanı mevsiminde rah-ı ab'ilerün tarz-ı 
ma ' rı1f ve semt-i me'IUfları üzre taksim bölükbaşısı Mus
tata ve Hace Paşa suyolcısı Arif Ağa vesair erbab-ı miyah 
ına'rifetleriyle vezn ü a'yar olındukda üç masura ve hir 
çuvaldız ma-i lez'iz mevcud ve cari oldığı zahir ü müte
hakkık oldukdan sonra bi izn i ' l -ınütevelll i lhak olınan ma-i 
lezfzden k.'inôn-ı şehinşahl üzre nısf masura ve bir çuval
dız ma-i lezfz hakk-ı mecra bedeli vakf-ı ınüşarun i leyhaya 
terk haki kalan iki buçuk masura ma-i lezfz bend-i mezkı1r 
civarında Atik Valide havzı plşgahında müceddeden inşa
sına muvaffak oldukları çeşmeye ve andan çeşme-i mez
kürenün önünde meslekden cereyan iden müşanın i leyha 
hazretlerinün bend-i mezkürları lağınlarına izn-i mütevel
llyle ba ' de' l-ilhak andan Rümilihisarında vakı ' Kayalar 
nam mahallde mutasarrıf oldukları sahil ihaneterine ve 
di ledikleri mahalle İcra eylemeleri şünıtı derciyle vakf-ı 
müşanın i leyha tarafından i ' ta olınan teınessük ınantü
kınca istihkaınını havl müvekki lüm müma ileyh Hasan 
Tahsin Efendi hazretlerinün bir kıt'a hüccet-i şer' iyye 
matlubıdur diyü mazmünı takrir-i meşnıhına mutabık bin 
iki yüz otuz hir senesi Receb-i şerifi selhi tarihiyle mü
veıTalı vakf-ı müşarun ileyhamın kaimmakam-ı mütevelllsi 
es-Seyyid Meluned Efendi imzasıyla mümza bi ' l-vekale 
ibraz eylediği temessük-i nıezkı1ra nazar olındukda vekil-i 
mezburun takr'iri vakı 'a mutabık ve nefsü ' 1 -emre muvafık 
bulundığından ma'ada bazırün olan rah-ı abiler dahi ma-i 
lezfz-i ınezbı1r el-yevm mevcüd ve cari oldığı ala ta
rlkı '  ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen li ' 1 -makal ket b ü 
imJa ve li ecli ' s-sened ınüvekkil -i muma i leyh Hasan Tah
sin Efendi hazretlerinün yed- i sa'adetlerine i 'ta ol ındı .  

Fl 1 5  C sene 1 234 [ l l Nisan 1 8 1 9 ]  

Şuhüdü ' l-hai : 
Sabıkün 

3 7516811 Me/ımed Paşa 'nm kızı Ayşe Hamm 'dan inti
kal eden Bayezici suyunun katmalarmdan olan bir ma
sura suyun, torunu Rukiye Hamm tart�findan Mısır va
lisinin kapı kethudası Melımed Necib Efendi �ve satılelı
ğına dair. 

[Kenarnotu] Neclh Efendi 

[ Şerh] Derun-ı hüccetde mezkur bir masura ma-i lezlze 
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mevku!at klsedarı mutasarrıf oldığını müş 'lr yedine hüccet 
tahrlr ve i 'ta oldığı işbu mahalle şerh olındı . 

Fl 27  Za sene 1 23 7  [ 1 5  Ağustos 1 822] 

C adi(?) 

Mahmiyye-i İstanbu l  ve mahall-i saıı·eye cereyan iden 

bi ' l -cümle sulanın hakkında ba hatt-ı hümayun-ı şevket
makrOn-ı şahane virilen nizam mlıcebi nce atebe-i aliyye-i 

hüsrevanfde bi ' l -fi ' l  Su nazırı Meluned Emin Ağa tarafın
dan vekil-i müsecceli Kethuda-yı rab-ı abi el-micc Meh

ıned Arif Ağa i ltiınasıyla kıbel-i şer'den mürsel Katib es
Seyyid Ebubekir Efendi ve Sultan Bayezid-i Velf vakf-ı 
şerlfi serbölüği es-Seyyid el-Hacc Hasan Ağa tarafından 
mürsel Rah-ı abi isma'il vesair me'mlırln ile zikri ati ma- i  

lezfzün menba'  mahalli olup Havass-ı refi'a kazasına tab i '  

Küçük nam karye i le S ırıklı çayırı beyninde Koyund eresi 

dimeğle ma'rüf nam mahalle varup bir masura ma-i lezfz 
mahall-i nüblı' ında mevcud ve cari oldığı rab-ı abi-i mez

blırlınun ihbarlarıyla zahir ü mütehakkık oldukdan sonra 
ma-i lezfz-i mezkı1run mali kesi i ken bundan akdem vefat 
iden Ayişe Hanım ibnet-i el-merhum el-mebrur Mehmed 
Paşa hazretlerinün veriseti sadri kebir oğl ı  Serbevvabln-i 
dergah-ı all Melm1ed Sa 'Id Beğ ibn-i Eblbekir'e münhasıra 
ba'dehu muma i leyh Meluned Sa'ld Beğ dahi vefat idüp 
veraseti sulbiyye kerfme-i muhteremeleri Rukiyye Hanım'a 
münhasıra oldığı ba'de't-tahakkukı 'ş-şer'l muma i leyha 
Rukiyye Hanım tarafından husus-ı ati ' l  beyanda vekll 
oldığı İbrahim Efendi ibn-i Meluned ve Selim Ağa ibn-i 
Hasan şehadetleriyle ber nehc-i şer'l sabit olan Hifız 
Ömer Efendi bin Mehıned meclis-i şer' -i şerif-i enver de 
işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hifızı hala Kahire-i Mısr Kapu 
kethudası Melm1ed Neclb Efendi bin Abdul lah tarafından 
ber veeh-i atf husus-ı meymenet-mahsGslarını ve" kabule 
vekıl-i şer'lieri olan es-Seyyid Mustafa Efendi ibn-i Os

man ınahzarında ikrar-ı taımn ve takrlr-i kelam idüp 

müvekkilem mGma i leyilanun işbu yedinde olup bin yüz 
elli dört senesi Cemaziye' l -ahire 'nün beşinci güni tarihiyle 
müverraha ol tarfhde mahıniyye-i mezburede Mahmud 

Paşa mahkemesinde hilafete müvella olan Hüseyin Şakir 
Efendi imzasıyla mümza vü hatmiyle mahtüm bir kıt'a 
hüccet mahtGkınca mahmiyye-i mezbGrede S inan Paşa tür
besi mukabelesinde M i 'mar Hayreddin mahallesinde vakı ' 
bir Mb menzil-i keblr derCınına cari olup tedavül- i  eyadf 

ile b i ' l-irsi , ş-şer'i malike ol dığı bir masura ma-i lezfz 

asrında Su nazırı Hüseyin Ağa ibn- i Musa ile Matbah 

eınfni Mehıned Efendi salifü 'z-zikr Koyun deresi nam 

mahallde bi ' l-iştirak hafr itdürdükleri abar-ı müteferrika-

76 "ve" Eızladır. 
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dan hası l  olan ma-i lezfz ınüvekkileııı ıııuına ileyilanun 
yedinde olup hin doksan dokuz senesi tarihiyle müverraha 
b i r kı t' a kcşf hücceti ve mlıcebince balas ı tuğra-yı garra 
i lc mu ' anvcn bedtt-ı şerif-i alişanda tasrlh ll beyan 
olundığı üzre iki masura ve b ir  çuvald ız suları cari olup 
zikr al ınan ma-i lezi'z-i merküm ol mevzı 'a karib ınerhlım 
ve mağflının leh Su ltan Bayezid-i Veli suyı yo l ı na hi 
izni ' l -ınütevel li i lhak u idrac olın up kanun-ı şehinşahl üzre 
b i r  çuvaldız ma-i lczfzi hakk-ı mecra a l ıkanılup baki iki 
masura ma-i lezfzden müfrez olup ınüvekki lem mOma 
i lcyha Rukıyyt: Hanını menzil-i malldud-ı mezklır derlınına 
diri bir masura ma-i lezi'z-i merkümı dahi tarafeyndeıı 
h i ' l-fdib ve' l-kabOI bey'-i bat -ı sahih-i şer·l ve kanavatma 
tebe' iyyctle heynlerinde ına ' IOın senıcıı-i ınedm · ve ınak
bOza müvekkil- i  ınO ma ileyh Mehıned Ncdh Efendi hey' u 
ıeınllk ve veeh-i layıkı üzrt: tt:slim ey lediğ inde ol dahi ber 
veeh- i ımıharrer iştira ve temel lük ve kabü l idüp tima ba·d 
bir masura ma-i lczfz-i merkümda dahi müvekkileın nıOına 
ileyhaııuıı asla ve kat 'a alaka ve nıehdali kalmayup ınü
vekki l-i nıOına ileyh Mehıned Ncdh Efendi'nü n mülk-i 
müşterası  almışdur didükde gıbbe ' t- tasdlkı ' 1 -mu ·teher 
vekil-i ınezhOr cs-Seyyid Mustafa Efendi medis-i şer· -i 
lıatfrdc Lakrfr-i kelaın idüp sal i fü 'z-zikr mcnzil-i kebi'r 
derün ı na cirl ma-i lczfz-i ınezklı ra şi ra-i şcr·ı ile malik 
a ldığ ınun şürlıt-ı ınüstahsent:-i ıner' iyyesine ıathi'k ilc 
istihkam ı nı havi bir k ıt ·a hüccd- i şer· iyye matll'ıbıdur diyü 
ibraz eylcdiği senedat-ı şer·iyyelere nazar ol ındukda ımı
kırr vekil-i mezblır takrlri vakı ·a mutabık ve nefsifl-enırc 
ımıvifık aldığından ma ·ada hazırl'ın obn rah-ı abiler dahi 
ma-i lezfz-i mt:rküm tedavül-i eyadf ile nıeıv.il-i nıezkOra 
el-yevm ciri ve mevclıd ald ığ ı n ı ala tarikı · ş-şehade haber 
vi rmeleriylc hıfzen l i  makalihim işbu vesika-i cnfka ketb ü 
i nı la ve li edi ' s-sencd yed-i ti libe i 'ta al ındı . 
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Şuhlıdü · ı-tıaı : 
M ehmed Emin Ağa Nazı r-ı rah- ı ab 
El-Hacc Mehıned Arif Kethuda-yı dih-ı ab 
Es-Scyyid lsa Serbölük-i Ayasofya 
Mehmed Halife Çavlış-ı dih-ı ab 
ve gayrulıunı 

3 7516812 Hüseyin Ağa 'dan inti/wl eden ve varboleri 
tart�findan Mehmed Bey 'e satılan Ç�fielwvuz suyunun 
katmalanndan olan yanm masura suyun, .twnradan 
Mülıe11dis Abdüllıalim Efendi'nin tasarrufima 
geçtiğine dair. 



iSTANBUL SU KÜLLİY ATI 
[ Kenarnntu] Muhasebe katibi Mehmed Beğ 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
Jezj'z-i mezblır Mühendis Abdülhallm Efendi'ye bey' ol ı
nup yedine hüccet i 'ta o lındı. 

F1 27  Ra sene 1 235 [ 1 3  Ocak 1 8 20]  

Mahmiyye-i İstanbul ve mahall-i saireye cereyan iden 
hi ' l-cümle sulanın hakkında ba hatt-ı hümaylın-ı şevket
makrOn-ı şah�ine virilen nizanı nılıcebince atebc-i aliyye-i 
hüsrevanlde hi ' l-fl'l Su nazırı Mcluned Emin Ağa tarafın
dan vekil-i müsecceli Kethuda-yı rab-ı abi ei-Hacc Meh
med Arif Ağa iltimasıyla kıbel-i şer'den mürsel Katib 
Musa Efendi ve Ayasat'ya serbölüği es-Seyyid fsa Ağa ve 
zeyl-i sahilede muharrerü ' 1-esaml evkaf-ı selatın-i nıazıy
ye serbölükleri vesair me' murln ile zikri ati ma-i lezlzün 
menha'  mahalli olup Havass-ı refı·a kazasına tabi '  suyolı 
kuralarından Kömürci Belgrad karyesi hudüdı dahi l inde 
Yorgi zimmi tarlası dimeğle arif nam mahalle varup nısf 
masura ma-i lezi'z mahall-i nüblı ' ında mevclıd ve cari 
aldığı rah-ı abi-i mezhurunun ihbarlarıyla zahir ve müte
hakkık oldukdan sonra ma-i Jezi'z-i ınezkurun maliki olup 
medine-i Hazret-i Ebi Eyyub Ensari mahallatından Kasım 
Çavüş mahallesinde sakin iken bundan akdeın vefat iden 
ei-Hacc Hüseyin Ağa ibn-i İbrahim'ün veriseti zevce-i 
menkuha-i metı·ukesi Hanife hint-i Mustara ile sulbi oğl ı  
Mustafa Ağa'ya münhasıra kable' l -kısme mezblır Musta6 
Ağa dahi verat idüp veriseti zevce-i ınenkuha-i metrukesi 
Üveys Hanım ibnet-i77 ilc validesi mczbure Hanife HatOn'a 
ve l i ebeveyn er karındaşı oğlı Melmıed Arif Ağa ibn-i 
İbrahim'e münhasıra kable'l-kısme mezblır Mehmed Arif 
dahi vefat idüp veraseti zevce-i menklıhası Emine Hanım 
ihnet-i Melmıed Sa'id i l e  sulbiyyc sağTre kızı Ayişe Hanım 
ile viiide Azi me Hanım bint-i İbrahim[e] ba 'de ' 1-inlıisar 
mcs' ele-i mirasları bi hükmi · 1-münisahati · ş-şer' iyyc üç 
bin yetmiş iki selımden olup siham-ı ınezblıreden bin iki 
yüz seksen seluni mezblıre Hanife Hatlın'a ve altı yüz 
yetmiş iki sehmi mezblıre Üveysi Hanım'a ve yüz kırk 
sehmi Emine Hanım'a ve yedi yüz otuz beş sehmi sağire-i 
mezbüre Ayişe Hanıın'a ve iki yüz kırk beş sehmi min 
kıbeli · l-eb ceddesi Aziıne Hanım'a isabeti ba'de 't-tahak
kukı · ş-şer'i zatı ta'rlf-i şer'i i le ımı 'arrefc olan ünun-i 
mezbUre Hanffe HatCin asaleten kendi nci'sinden asli ve 
mezblıretan Üveys ile Emine hanımlar taratlarından hu
sus-ı atiyi f l-beyanda vekil aldığı zat-ı mlıma ileyhimayı 
bi ' l-ına'rifeti ' ş  şer' iyye aritan Alımed Bcğefendi ibn-i 
ei-Hacc Mehıned ve Mehmed Ağa bin ei-Hacc Mustafa 

77 " ihnd·i" liızıadır. 

2')7 
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şehadetleriyle sabit olan mezblıre Azime Hanım vekaleten 
ve sağTre-i mezbOrenün ceddesi olup  tesviye-i umurına 
vasiyy-i mansubesi oldığı b i ' l -ihbar zahir olmağla ve
sayeten meclis-i şer' -i şerif-i enverde sa.ye-i hazret-i şev
hülislamfde asOde evkaf muhasebe katibi olup işbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun hafızı Meluned Beğefendi ibn-i ei-Hacc 
İbrahim mahzarında her biri bi ' l -asale ve b i ' l -vesaye ve 
bi ' l-vekale ikı·ar-ı tanm1 ve takrlr-i kelam idüp mOrisimüz 
müteveffa-yı evvel el-Hacc Hüseyin Ağa'nun yedinde olup 
bin iki yüz yiğinni altı senesi Saferü ' l -hayrınun on dör
dünci güni tarihiyle müverraha bir kıt'a hüccet-i şer' iy
yede tafsll ü beyan olındığı üzre ma-i Iezlz-i mezbOr 
Çiftehavz yolına bi izni ' l-mütevelll i lhak olman ma- i Iezlz
den olup mahıniyye-i mezbOrede Hobyar mahallesinde 
vakı' menzile ta'yln zemanından berü can olan iki masura 
ma-i lezlzden müfrez marrü 'z-zikr nısf masura ma-i lezlz 
mOrisimüz müteveffa-yı evvelün i le' I-vetat yedinde mülk 
ve hakkı olup ba'de veffitihl tashlh-i merküm üzre bizüm 
ile müvekkile-i mezburetan ve işbu vasisi oldığum sağire-i 
mezbure Aişe'ye mevrus otmağla akd-i ati u ' z-zikrün su
durına değin salifü 'z-zikr menzil derl'ınına cari olup ber 
veeh-i muharrer irsen malikler ol dığımuz nısf masura ma-i 
leziz tarafeynden icab ve kabuli havi şürut-ı müfside ve 
muvaza ' adan [ari] bey ' -i bat- ı  sahib-i şer'! ile m uma ileyh 
Melm1ed Beğefendi'ye beynimüzde ma'lum semen-i med
fO '  ve makbOza bey ' u temllk eylediğimüzde ol dahi ber 
veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp fima ba'd 
nısf masura ma-i lez1z-i merkümda veehen mine ' l-vücOh 
ve sebeben mine' I-esbab bizüm ile müvekkiletan-ı mez
buretan Üveys ve Emine hanımianın ve Ayişe nam sa
ğlrenün asla ve kat ' a  alaka ve medhallerimüz kalmayup 
muma ileyh Melm1ed Beğefendi'nün mülk-i müşterası ol
mışdur didüklerinde gıbbe 't-tasdlk mOma i leyh es-Seyyid 
Mehıned Beğefendi mechs-i şer' -i hatlrde takr1r-i kelam 
idüp anifen şira-i şer'! i le malik oldığum nısf masura ma-i 
leziz şürut-ı mer' iyyesine tatbik ile istihkamını havi bir 
kıt 'a hüccet-i şer' iyye matlübumdur didükde hal ımıkırr-ı 
muma i leyh Meluned Beğefendi'nün takrir-i meşrl'ıhı üzre 
ol up ma-i lez1z-i merküm salifü ' z-zikr Kasım Çavüş ma
hallesinde vakı' nur-i mOma i leyhün menziline el-yevm 
cari ve mevcüd oldığını ala tarlkı 'ş-şehade haber vir
meleriyle hıfzen li ' 1-makalihim işbu vesika ketb ü imla ve 
li eel i ,  s-sened m uma il ey h yedi ne i ' ta o l ındı . 

Fl 2 1  C sene 1 234 [ 1 7  Nisan 1 8 1 9] 

Şuhlıdü' l -MI :  
Sabıkün 

37516911 Osman Ağa 'dan intikal eden Abdi Ketlıuda 
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va�fina ait yarım masura suyun, kızı Fatma Hamm ta
rafindan İbrahim Ağa �va satıldığını  beyan eden bir 
lıüccet düzen/endiğine dair. 

[Kenarnotu] Es-Seyyid İbrahim Ağa 

Mahmiyye-i İstanbul ve mahall-i saıı·eye cereyan iden 
bi ' l -cüınle sulanın hakkında ba hatt-ı hüınayfın-ı şevket
makrOn-ı şahane virilen nizaın ınfıcebince atebe-i aliyye-i 
husrevanfde bi ' l-fı ' l  Su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafın
dan vekil-i müsecceli Kethuda-yı rab-ı abi el-Hacc Meh
med Arif Ağa iltimasıyla kıbel-i şer'den mürsel Katib Mu
sa Efendi ve Rah-ı abi Meluı1ed ve Abdurraluı1an Halife 
vesair me'mı1rln ile zikri ati' ma-i lezi'zün menba '  mahalli 
olup Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Bağçe karyesi kurbın
da Valide havzı altında vakı' dereye vanıp Abdi Ketbuda 
nam kimesnenün abar-ı müteferrikadan tahsil itdürdiği 
ma-i lezizden müfrez nı sf masura ma-i lezlz dere-i ınezkfır 
içinde nübfı' ında mevcfıd ve can oldığı rah-ı abi-i ınezbı1-
rı1nun ihbarlarıyla zahir(?) ve mütehakkık oldukdan sonra 
ma-i lezi'z-i ınezkfırun ınaliki i ken bundan akdeın vefat 
iden ei-Hacc (kesik) b in  ei-Hacc Mustafa Ağa'nun veriseti 
hasren sulbiyye keblre kızı Fatıma Hanım'a mevrfıs oldığı 
ba 'de' t-tahakkukı '-şer'i mfıma i leyha Fatuna Hanım tara
fından husfıs-ı atiyü' l-beyanda vekil oldığı zat-ı muma 
i' leyhayı bi ' l -ma'rifet i 'ş-şer' iyye aritan olan ei-Hacc Ah
med Efendi bin Melm1ed ve Bektaş Ağa bin Mustafa şeha
detleriyle (kesik) es-Seyyid e!Hacc Ömer Ağa bin Osman 
meclis-i şer' -i şerif-i enverde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun 
hafızı es-Seyyid İbrahim Ağa bin Üveys tarafından ber 
veeh-i au husus-ı meymenet-mahsfıslarını tasdik ve kabule 
vekil-i müsecceli olan Osman Ağa bin Hüseyin nam 
kiınesne mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı tanun ve takfır-i 
kelaın idüp müvekkilüm muma ileyha Fatuna Hanım'un iş
bu yedinde olup bin iki yüz dört senesi tarihiyle ınüver
raha bir kıt'a hüccet-i şer' iyye natıka oldığı üzre suret-i 
rı1znaınçe-i hümayı1n ını1cebince mOris-i ,ınütevetla-yı mü
ma ileyh ei-Hacc Osman Efendi'nün temllknaıne ile mali k  
oldığı bir masura ma-i lezi'zden baki nısf masura ma-i 
lezlz-i merküm kanavatma tebe' iyyet ile mahmiyye-i ınez
burede Tavşan taşı kurbında ana mesleğinden ifraz birle 
Serrac İshak mahallesinde menzil ine cari iken fevt oldukda 
müvekkilem mü ma ileyhimaya mevrfıs olan(?) nı sf masura 
ma-i lezlz-i merkümı menzil-i mezbür arsasıyla beynlerin
de ma 'lı1m semen-i medli1' ve makbı1za ınüvekkil-i mı1ma 
ileyh es-Seyyid İbrahim Ağa'ya tarafeynden bi ' l-lcab 
ve' l-kabul bey' -i . bat-ı sahib-i şer'i ile kanavatma te
be' iyyetle bey' u temllk ve veeh-i layıkı üzre teslim eyle
diğümde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve 

299 

375169/la 

; t J i? i{ıt-1 ,_:.V.ı/;�.f�P:1d1�(1J,JıJ.'1.f 
eY: ;.i)(ı.'r:-ıv_�F0,j)_.,;;,J��-?' r.,1;:,,:;/ ... 
U. 1! ;.iJif'/--!�r�J:?.�'/(;,,_;,Jiffr"j;� 
-:l '1(/J�Jv{J.';/iJ:''!/��;,/J�i.IJ'/J_.f 
--;! 1 -;-'J i,IJ1;JiıJı/Jvı.::-!f/!� :;: ;;.dt;,Lf/ (; (':�/ /� ij.;t.;J;)v�,�..:�CII)f'; :{�(.J�:I.il./ �� 1 . • l/. / . I..Ui.·J�;fı•jJy;VlJ./f,J-'j.r· $,_)/;/; ;,;,;� 0 ·r:_q_�,;;�'(;i(��: .. (ıl.��:.,j/;�:.-�)/;1 jr' 
J 'kJ�.J-/)1?),/+.� �f��·(:,ı}Pef; < 
-1 'CY-"'·��ljı:�/ÇP,;'fv/i;.;;;:.Jı:vF/·;1, 
C/ .�,vivJ,�r,,iJ:�:p;.;';.Jtıft l&!"'�"':-';Y! 1 ' 1 
' ' «ev�,:ı;;'�hf;tfl'fi;�r..'}ii�;. 

,;_,;;.Jtr..#.);-l����;v, (_;;�,,�(J.tf.fl:�. �::;�;;;�tv��?/.ıJ)I;.f·e;��.,iP. ��� 
�ı�.:./�,Jr.f!..ıf-:'ll'"':���,)"klvt"' 
,)1/ Cl_.; ltı ,f � '; J/ �,.;�;.) './ ('1' ;,.iJ" -:-1�.:! ,..;:;, .. J,'/ 
Y);t dv -f''"'· ,·c{v e-Ç;;,;., l:ftf"'!/J;;·v.;:.' �---"' 
f(/ .J,J �� :;ı;; y/ ..:.-.Jv,�ti-1--J�c.u-i';;,, ... ,.., ".-: . . . · _,.�  � · . .  /. . · . .  ' . ;;,;;,; ,;:.j..!, C;.f/ Z,J.'-').;: J}/1 �H�/ f b·41 ,:�._!/_;, 
�)/� '��) � �.J/.I'�o/,111/f e.i)t..;.,.;., t-fy� 
�yı,���--�� ı.:..v���/11� e;),..;.,�-:� 
�}(o/"',j�_,� c.Y(P�� �/'/��� tJ;/ 
* ,:;� )!y!6f"�lf-?,ll�.'�! �(ı,t.Jr' 
J.)_� Jh �J�-V_).ht��;!).'v�"'�Jtf-
�;�!�ft/.tJ:'(�j.y#.:jJ�,-��/�-r-�' 



300 

375169/lb 

-;;:çf!PY� (lı�--.;�('rr�uf:.�/p,, 
,-�v�j;/;Jc./IIJ;Y?I!)&iJ(i,lt�f:-"f..!{/J"I/ 
-;:?4_�A')�'�i?/��)dj;,�l" 
1/.1 _;i; rf:: :ı.:! ?.l./� J (J:(P�.fv � ;f � ,ıJv 
ft,,_yt,..:ı§�fiC)�#�rıi'ı'�y:r,;aYi/::P 
0:: 1 �/!7," �, ; t,;_.J.:{_;:,-: ,,d �.1;(/ (! 1 
���;/1.JJ1�1�:J�,�#IP!J;,!!'-ei'rV'?Je .. c < � ' l; /;'Ji(lıYI 
�----------�-L--

375/69/2a 

ı.�'iJJ'.?/).J.l Jn/; ....... ;,"' ..... r it�VI>I.Jh.J"'J �ı,I.!JI).(I .;�'jl_, 
J!.t,,k'Jjıı�1t'., _; Yiii,J�J-t!Ji 

�______,.ı: ı (ı �  1 • .r. 
,.._, o.,l / 

İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİIMA-l LEZİZ DEFTERLERİ 

kabfıl idüp tima ba'd nısf masura ma-i Iez!z-i merkümda 
dahi ınüvekkilem mOma ileyhanun asla ve kat '.a alaka ve 
medhali kalmayup müvekkil-i ınOma ileyh es-Seyyid İbra
him Ağa'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı saribi olınışdur 
didükde gıbbe ' t-tasdikı ' ş-şer'i vekil-i mezbfır Osman Ağa 
meclis-i şer'de takrir-i kelaın idüp müvekkilüm ınOına 
ileyh es-Seyyid İbrahim Ağa anifen şirii-i şer'! ile malik 
oldığı nısf masura ma-i lezlz-i ınezkurun şürlıt-ı mer·iy
yesine tatbik ile istihkammı havi bir kıt ·a  hüccet-i şer· iyye 
matllıbıdur diyü mazm(mı takrlrine mutabık ibraz eylediği 
hüccet-i mezkfıreye nazar olındukda takriri vakı ·a mutabık 
ve nefsü ' l-emre ımıvafık bulındığmdan ma'ada nısf ma
sura ma-i lez!z el-yevın mevcOd ve arsa-i mezkOreye kana
vat [u] müsennat i le cari oldığı rab-ı abllerün ala tari
kı ' ş-şehade haber virmeler4yle hıfzen li makalihim işbu ve
s!ka keth ü iınla ve Ii ecl i ' s-sened yed-i tatibe i · ta olındı. 

Fl 2 1  C Sene 1 234 [ 1 7 Nisan 1 8 1 9] 

Şuhfıdü ' I-hal :  
Sabıkün 

375/6912 Sadm·et mektubi lıal(j'elerinden Mustafa Ne
db Efem/i'nin, mutasarr�l olduğu Bayezid suyunun 
katnwlarmdcm olan �·arım masura suvu, Nureddin Cer-. . . 
ralıi lumkalıma vakfettiğine dair. 

[Kenarnotu] NOreddln tekyesinün 

Ma ffhi mine' l -vakf ve ·ş-şürfıt cera ledeyye ale ' l-hat
t ı ' l-mebsOt ve ile's-sadr bi hasehi ' J-anııne(?) hakemttı hi 
s ıhhatihi' ve IüzOınih! alimen bi ' I -hil afi ' l-vakı '  beyne' l-e
immeti ' l-eşraf ve enc · t -fakinı ' llah subhanehO ve te'ala 
Hemşini(?) İbrahim el-Kadi bi Havass-ı refı'a  gufıre leh(ı 

EI-hamdu I i ' l lahi Rabbi ' I-aiemin ve' s-salatu ve' s-selamu 
ala seyyidina Muhammed ve alihl ve sahbihl ecma 'In am
ma ba'd işbu kitab-ı sıhhat-nisabun tahrlr ü imla ve tastır 
ü inşasına ba' is ü bad! oldur ki hacegan-ı Divan-ı hüma
yundan olup mektubi'-i hazret-i sadr-ı ali huletalarından 
sahibü' l -hayrat ve ragıbu · l-ınüberdit Mustafa Neci'h Efen
di ibn-i Aluned Efendi tarafından huslıs-ı atiyii ' l-beyanı 
ikrar ve ri.iclı ' ve istirdada vckil oldığı Ahmed Ağa ibn- i 
Aif ve es-Seyyid Ahmed Efendi ibn-i Melmıed Sa'id şe
hadetleriyle ınahzar-ı hasnı-ı cahidde ber nehc-i şer'i sabit 
ve sübOt-ı vekaletine bükın-i şer'l lahık olan es-Seyyid 
el-Hacc Mustafa Etendi ibn-i ei-Hacc Abdullah meclis-i 
şer' -i şerif-i enverde zikri ati vakfına ınütevelll nasb u 
ta 'yi n eylediği unıdeti.i ' s-su lehai ' s-sal iki n eş-Şeyh es-Sey-
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yid Mehmed Arif Efendi i bn-i eş-Şeyh Abdüşşekfır ınah
zarıı1da bi ' l -vekille ikrar-ı sahih-i şer'! ve i 'tiraf-ı sarih-i 
mer'i eyleyüp ınüvekkilüm ınOına ileyh Mustafa Nedh 
Efendi işbu yedinde olup bin iki yüz otuz senesi Şa'ban'un 
on dokuzuncı güni tarihiyle ınüverraha ve ol tarihde Has
lar kadisı Silahdarzade es-Seyyid Mehmed Emin Efendi 
imzasıyla ınüınza ve hatmiyle mahtfım bir kıt'a hüccet-i 
şer' iyyede tafsil ü beyan olmdığı üzre viizera-yı izimdan 
Kara Mustafa Paşa hayatında bin ell i  dört senesi muhzır 
ağalığı hengamında Havass-ı refı'a kazasında Sırıktı çayırı 
nam mevzı '-i halide on aded baca hafr ve tahte' l-arz lağm 
ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği suyını mahall-i mez
bOra karib ceımct-mekan tirdevs-aşiyan merhum ve mağ
rurun leh Sultan B ayezid min-ı Veli tabe seral1tı hazret
lerinün suyı yolına izn-i mütevelliyle i lhak u idrac olman 
bir masura ve bir çuvaldız suyından müfrez kanavit [u] 
müsennatından mikdar-ı ımı 'ayyen hissesine tebe' iyyetle 
malik oldığı nısf masura ma-i lezfzi hasbeteıı li ' llahi ' l-aliy
yi'l-azlm l i  vechi ' l lahi ' l-meliki ' l-kerfm vakf-ı sahih-i ınü
ehbed ve habs-i sarfh-i ımıhalled i le vakf u habs ve şöyle 
şart eyledüm ki ma-i lezfz-i mezkOr marrü 'z-zikr Kara
kgüımük kurbında ana terazusından ifraz birle terazuda 
Canfeda H at On cami ' -i şerifı ittisalinde Derviş Ali ma
hallesinde kain NOreddln-i Cerrahf hiinkahında irva-yı 
attaş olmak üzre icra olma ve vakf-ı mezburun tevliyeti 
tekye-i mezbürede şeyh olanlara ber veeh-i hasbi meşrfıta 
ola di yü ta 'yin-i şürfıt ve tebyin-i kuyOd idüp kanavat-ı 
mezkureyi layıkı üzre ınütevelli-i mezbOra teslim ol dahi 
bi ' t-tevliye tasarnıf eyledi didükde gıbbe't-tasdikı 'ş-şer'i  
vekil-i ınezbOr canib-i şikaka teveccüh idüp kanavat-ı 
mezkOre menkülatdan olup menkül  ve muhavvel kısmınun 
vakfıyyeti İmam-ı A 'zam ve İmam Ebu Yusuf hazretleri 
katında gayr-ı sahih olup vakf-ı merkümdan ıiicO ' benüm 
içün meşrü ' olmağla kanavat-ı mezkureden kasr-ı yedine 
tenbih olınmak bi ' 1-vekale ınat!Obuındur didükde müte
ve1 11-i mezbur dahi cevabında kanavit-ı mezktıre menkülat 
kabil inden oldığı lakin menkül-i nıüte'arif olup ve men
kül-i müte'arinın vakfıyyeti İmam Muhammed hazretleri 
katında sahih ve el-yevın aınel ve fetva dalli bu vech 
üzredür ve imanıeyn-i hüınameyn hazretleri katında vakıf 
menfa 'at-ı vakfı nefsine şart eylese dahi vakıf mücerred 
vakfına dimeğle teslim ile ' l-mütevelll oldukdan sonra 
lüzum anz olup rücü 'a mecal ve istirdada ihtimal olmaz 
diyü redd ü teslimden i mtina' ve husOmet ve niza' idüp 
hakim-i mevkı '-i sadr-ı ki tab buzfırında müterafı 'an ve 
fasla ve hasma talibin olduklarında hakim-i mOma i leyh 
es ha 'allahu ni 'aınehO aleyili hazretleri temhld-i ka va ' id-i 
vakfı evla ve teşvir-i mebanl-i hayrı ahra görüp zikr 
olman vakfi.ın evvela ala kavl i  men yerahu sıhhat ve 
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cevazına ve saniyen lüzCımına hükm-i samh-i şer'! ve ka
za-i sarih-i mer'l eyleyüp ol vechile vakf-ı merktim sahfh 
ve lazım olup nakz u naklza('n mecal(?) ve muhal oldı fe 
men heddelehO ha 'de ma semi ' ah u fe i ımeına ismuhı1 al
e' l -lezfne yubeddilt1nehı1 inna' l Hihe seınf' un  alfm ve ec
ra' l-vakıf ale' l-cı1di ' 1-kerlın cera zalike. 

Şuhlıdü · ı-Mı : 
( . . .  ) ecma ' ihim 

Hurrire ff 28 C sene 1 234 [24 Nisan 1 8 1 9 ] . 

37517011 (Fatih) va�fina ait olan bir ma!lura suyun, 
Kara Osmanzade Hüseyin Ağa 'mn Yavuz Selim civa
rmdaki evine bağlı olduğunu beyan eden bir lıüccet dü
zenlendiğine dair. 

[Kenarnntu] Kara Osmanzade el- Hacc Hüseyin 

Mahıniyye-i İstanbul ve mahal l-i saireye cereyan iden 
bi ' l-cümle sulanın hakkında ha hat t-ı hümayCın-ı şevket
makrOn-ı şahane viri len nizam mCıcebince atebe-i aliyye-i 
husrevanlde bi ' J -fı · I  Su nazırı Meluned Emin Ağa tarafın
dan vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Melı
med Arif Ağa ve Ebu ' l-feth Sultan Metuned Han hazret
lerinün vakf-ı şerlfı vekil-i harcı Mustafa Ağa ve Rah-ı 
abi-i Azehler el-Hacc Mehıned ile vakf-ı mezblır serböli.iği 
Salih Ağa vesair me'ınlırln hazır oldukları halde zikri ati 
ma-i lezlzün ha temessük-i mütevellf mutasarrıfı olup işbu 
kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı sa'adetlü Kara Osmanzade 
el-Hacc Hüseyin Ağa tarafından ber veeh-i at1 takr1re 
vekll oldığı Rab-ı abi Meluned Beşe ibn-i Mehmed ve 
Çavlış-ı rab-ı abi Meluned Halife ibn-i H üsnl haberleriyle 
zahir olan Mehıned Tahir Efendi bin Ömer meclis-i şer· -i 
şerif-i enverde hi ' l -vekale takrlr-i kelam ve itMe-i meram 
idüp ınahmiyye-i ınezblırede vakı ' cennet-mekan tirdevs-a
şiyan ınerhlım ve ınağfi\nın leh Ebu · 1-t"eth Sultan Mehmed 
H an-ı GaZı hazretlerinün Ayaz yolından cari vakf-ı şerif
leri fazlasından ınüvekkilüm ağa-yı mlıma i leyhün yedinde 
olup bir kıt'a ınemhlır nıi.itcvelli tenıessüki nıantlıkınca bir 
masura ma-i lezlz-i  mezkfırı leblebici köşesinden vakf 
meslekden ifraz ve Sultan Sellın cami ' -i şerifi civfmnda 
Sakız ağacı nam mahallde Sivas! tekyesi ittisali nde sakin 
oldukları menzil lerine ta'yln ve icri buyurduklarınun is
tihkamını havi şünıt-ı mer' iyyesine tatbik ile bir kıt 'a 
hüccet-i şer'iyye müvekkil-i müma i leyhi.in matlübıdur 
diyü mazmlını takrir-i meşnıhına mutabık vakf-ı müşanın 
ileyhün mütevelllsi es-Seyyid Ahıned Efendi'nün i mza ve 
hatmini hivl ibraz eylediği bir kıt'a temessük-i ınezkura 
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nazar olındukda vekil-i mezbünın takrlri vakı 'a mutabık 
ve nefsü ' l -emre muvafık bulındığından ma'ada hazının 
olan rah-ı abller dahi bir masura ma-i lezfz-i mezbı1r carf 
ve mevcüd aldığını ala tarikı ' ş-şehade haber v irıneleriyle 
hıfzen Ii-makalihim işbu veslka ketb ü imla ve Ii ec
l i ' s-sened yed-i mGma i leyhe i 'ta olı ndı . 

Ff 5 Recebü' l-ferd sene 1 234 [30 Nisan 1 8 1 9 ]  

Ş uhlıdü ' I  -hal :  
Rah-ı abi 

3 7517012 Nazenin Ayşe Hamm'dan intikal eden ve i/ı
san suyu olarak amlan yarım masura suyun, oğlu ta
rc�findan Kadı Hüseyin Hüsnü Efendi�ve satılelığına 
dair. 

[Derkenar] Kuzatdan H üseyin Hüsnf Efendi 

Astane-i aliyye ve mahall-i sı'iireye cereyan iden bi' l-cümle 
sulanın hakkında ba hatt-ı hümayün-ı şevket-makrOn-ı şa
hane virilen nizam mlıcebince hassa su nazırı tarafından 
vekll-i müsecceli Mehmed Arif Ağa ve Ayasofya serbölüği 
es-Seyyid İsa ve me'mOrfn-i saire hazır oldukları halde 
zikri atı ma-i lezfzün malikesi iken bundan akdem vefat 
iden Nazenin Ayişe Hanım ibnet-i Abdullah 'un oğlı Meh
med Sa 'fd Efendi i b n-i es-Seyyid Mehmed mecl is-i şer' -i 
şerif-i enverde Rtımili kuzatı eşrafından Hüseyin Hüsnl 
Efendi ımıvacehesinde işbu yedümde olup Başmuhasebe'
den i 'ta olman bir kıt ·a sfıret mantük ın ca ihsan su yı ta 'bir 
olınur nısf masura ma-i lez'izün müstakı l len cir'i oldığı 
kanavat-ı atikaları terk olınup Astane-i aliyyede Çukurçeş
nıe kurbın da vakı '  ma-i lez'iz mesleğinden ifraz ve m üced
deden kanavat ferşiyle Kosta kurbında Bodnun mahalle
sinde vakı '  menzil ine nakl olman ma-i lezfz-i mezkfır şii
rOt-ı müstahsene-i mer ' iyyesine tatbik ile yedümde mül
küm olmağla ber veeh-i muharrer malik oldığum nısf ma
sura ma-i lezi'z-i mezkfırı mfıma ileyh Hüseyin Hüsn'i E
fendi tarafeynden bi ' l -fcab ve' l -kabOI bey'-i bat- ı  sahib-i 
şer') ve kanavatma tebe'iyyetle beynimüzde ma'lfım se
men-i medfı1 ' ve makbOza bey '  u temllk eylediğümde ol 
dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabül idüp 
fıma ba'd nısf masura ma-i lezfz-i merkümda benüın asla 
ve kat 'a  [alaka] ve medhalüın kalmayup mOma ileyh Hü
seyin Hüsıu Efendi'nün mülk-i müşterası almışdur didükde 
gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'l mOma ileyh H üseyin Hüsılı Efendi 
meclis-i şer'de takrlr-i kelam idüp ma-i lezfz-i mezkGr 
sali fü 'z-zikr Bodnım mahallesinde mutasarrıf oldığum 
menzile cari aldığınun istihkamını hav'i bir kıt'a hüccet-i 
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şer' ivve matlübuındur didükde nısf masura ma-i teziz-i 
mezkOr el-yevm menzil-i mezkura cari ve ınevcüd aldığını 
Osmaniyye serböli.iği Alımed Ağa ibn-i All ile Çavuş rah-ı 
ahi Mehıned Halife'den her bi ri ala tankı ' ş-şehade haber 
virnıeleriyle hıfzen l i-makal ihim işbu vesika ketb ü imla ve 
li edi '  s-sened yed-i tali be i ·ta alındı . 

Fi 1 3  B sene I 234 [ 8  Mayıs I X 1 9] 

Şuh(ıdi.i · ı-hat : 

3 7517111 Beğlikçi Ali Rıza Efendi ile lıammı Hadice 
Hamm 'm, Ketlıudazade Melımed Sa{/t/( Efendi 'nin va
rislerinden .wt/111 aldıkları bir masura .'>uyu, sonradan 
Kapıcıbaşı Me/ımed Ağa ��·a sattıklarma dair, 

[Kenarnotu] Beğlikci All Rıza Efendi 

[Derkemır] DerOn-ı hi.iccetde mezklir bir masura ma-i le
zlz Dergah-ı all kapucıbaşı larından el-Hacc Melmıed Ağa 
malik aldığını müş ' i r  yedine ımıfassal hüccet i "ta alındı . 

Fl l l C sene ı 235 [7 Nisan I X l lJ I  

Mahnıiyye-i İstanbul ve mahall-i saireye cereyan iden hi ' l -cümle 
sulanın hakkında ba hatt-ı hümay(ın-ı şevket-makrOn-ı şa
tıane virilen nizaın ınOcehince atche-i aliyye-i husrevanlde 
hi ' I-ti · l  Su nazı rı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil- i  
müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei -Hacc Mehmed Arif Ağa 
i ltinıasıyla kıbel-i şer·den mürsel Katib cs-Scyyid Yahya 
Efendi ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa vesair ma ' ınO
rln ile Havass-ı rdi'a kazasında Kemerler canibinde Bel
grad karyesi haricinde Domuz deresi nam ımıhallde ınez
hOr Yusuf Efendi nam kimesnenün hin doksan sekiz sene
sinde hafr itdürdiği abara varup bir masura ve n]m çuval
dız ma-i lezlz mevcOd ve cari aldığı d.h-ı abi-i nıezhO
nınun ihbarlarıyla zahir ve nıütehakkık oldukdan sonra 
ma-i lezlz-i mezkı.1run matiki iken bundan akdem veda '- ı 
aleın-i tani iden Kethudazftde Mdımed Sadık Efendi ibn-i 
el-merhum el-mehrOr Osman Efendi'nün veraseti sulh! kc
bir oğulları Mehmed Arif ve Mehmed Medeni ilc gayr-ı 
reşid Ahmed Muhtftr'a ve sulbiyye kebire kızı Netise Ha
nım'a mi.inhasıra m es· ele-i mirasları yedi sehmden olup 
sillam-ı mezblireden ikişer sehmi oğulları mezb(ır(ından 
her birine ve bir seluni kızı mezb(ıreye isftbeti ba·de't-ta
hakkukı · ş-şer'i veresc-i nıO ma i leyilimden gayr-ı reşid Ah
med Muhtftr'un karındaşı olup umlırını ru 'yete min kı
bel i '  ş-şer' vas i yy-i mans(ıbı aldığı b i '  1-ihhar zalıir olan 
nıüderrisln-i kiranı-ı zevi · ı- ihtiranıdan Mehmed Medeni 
Efendi i le karındaşları mezbür Mehmed Arif ve mezblıre 
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Netise Hanım taratlarından husus-ı atiyü ' i-beyanda vekil
Ieri oldığı zat-ı mezbfıreyi b i ' l -ma' rifeti· ş-şer' iyye aritan 
olan Ahmed H ayrullkih Efendi ibn-i Mehmed AhduiHih ve 
el-Hacc Mehmed Ağa bin Hasan şehadetleriyle sabit olan 
İbrahim Efendi ibn-i Mustafa medis-i şer· -i şerif-i enver
de Devlet-i aliyye-i ebediyyü ' 1-istimrarda hala beğlikci-i 
Divan-ı hümayf ın olup işbu kitab-ı s ıhhat-n isabun hafızı 
All R ıza Efendi ibn-i Mehmed Sa '  dullah ile hallle-i muh
teremeleri Hadice Hanım ibnet-i Ca'fer taratlarından ber 
veeh-i ati husus-ı meymenet-mahsfıslarını tasdik ve kabfı le 
vekil -i ınüseecel-i şer'lieri olan Mustafa Ağa ibn-i Meh
med mahzarında bi . l-vekaJe ikrar-ı taınm ve takrir-i kelaın 
idüp müvekkil lerüm mfıma i leyhimün işbu yedierinde olup 
bin iki yüz on sekiz senesi tarihiyle müverraha bir kıt 'a 
lıüccet-i şer· iyyede tafsil ü beyan alındığı üzre mahmiyye-i 
mezhurede Kumkapu kurbında İbrahim Paşa nam-ı diğer 
Muhsine HfıtQn mahallesinde vakı ' vakf menzil-i keblr de
rOnına diri b ir  masura ve nim çuvaldız ma-i Iezlz-i mez
klır mOrisieri müteveffa-yı mfıma i leyh Ket11Udazade Meh
med Sadık Efendi'nün ile' I -vetat yedinde mülk ve hakkı 
olup ha'de vefiitihl ınüvekkil lerüın mO ına ileyhiıne ınevrOs 
olmağla akd-i atiyü'z-zikrün sudfırına değin mülk-i ınev
rQs ları olan ma-i lezlz-i mezkfırı tarafeynden bi ' J-kah 
ve' J-kabOI hey·-i hat-ı sahih-i şer"i ve kanavatma tebe' iy
yetle ınüvekkilan-ı zevdn-ı mü ma ileyhimaya ale · ı-işti
raki ' s-scviyy heynlerinde ma'IGın semen-i ınedfO '  ve ınak
hfıza hi ' I -vekale hey' u temllk ve veeh-i layıkı üzere teslim 
eylediğümde zcvcan-ı mfıma i leyhima dahi bcr veeh-i mu
harrer iştira ve temel lük ve tesellüm ve kabül itmeleriyle 
Jlma ha'd ma-i lezlz-i ınezkurda ınüvekki llerüm mQma 
ileyhim ile gayr-ı rcşid Ahmed Muhtar'un veehen mi
ne' J-vücuh ve sehehcn mine' I -esbab asla ve kat ·a  aliika ve 
medhalleri kalmayup müvekkil-i mfıma i leyh Ali Rıza E
fendi i le haJIJe-i ımıhtcremeleri Hadice Hanım'un ale · ı-işti
raki ' s-seviyy mülk-i müşteriları almışdur didükde gı
he' t-tasdiki 'ş-şer 'i vekil-i mezhur Mustafa Ağa meclis-i 
şer'de bi ' l-vekaJe i 'ade-i kelaın idüp ınüvekkilüm munıa 
ileyh All R ıza Efendi hazretleri anifen ş ira-i şer'i ile mal ik 
oldukları ma-i leziz-i mezkür şürlıt-ı mer' iyyesine tatbik 
ile istihkamını Jüvi b ir  kıt'a hüccet-i şer' iyye matllıbıdur 
didükde ımıkırr-ı vekil-i mezblır Mustafa Ağa'nun takriri 
vakı 'a ımıtabık ve nefsif l-emre muvafık olup mi-i lezi'z-i 
ınezkOr salill.i ' z-zikr menzil derfınına el-yevın cari ve ınev
cüd aldığını rah-ı abi-i mezhQrundan her biri aHi tari
kı · ş-şehide haber virıneleriyle hıfzen l i-makal ihim işbu ve
sfka ketb ü imHi ve li cdi' s-sencd yed-i til ibe i 'ta ol ındı . 

Fi 20 B sene 1 234 1 1 5 Mayıs 1 8 1 9 ] 

Şuhlıdi"ı'l -ha l : 
Sib ıkün 

305 



306 

375/7112a 

İSTANBUL ŞER'iYYE SiCİLLERilMA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

3 7517112 Ayasr�f.va vaVina ait yarım masura suva mu
tasarr�l olan Ömer Ağa 'nm, sözkonusu suyu ihrahim 
Ağa :va sattığına dair. 

[Kenarnotu] İbrahim Ağa 

Mahmiyye-i İstanbul ve mahall-i sfuı·eye cereyan iden bi ' i -cümle 
su lanın hakkında ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrOn-ı 
şahane vir ilen n izam mücebince Su nazırı Meluned Emin 
Ağa tarafı ndan vekil-i müseeceli Kethuda-yı ralı- ı  abi 
el-Hacc Meluned Arif Ağa i lt imasıyla kıbel- i şer 'den 
mürsel Katib es-Seyyid Yahya Efendi ve Ayasofya ser
bölüği es-Seyyid Isa vesair memurln i le z ikri atı ma-i 
l ezfzün menba '  mahall i  olup H avass-ı refı'a kazasında 
Güzelcekemer'ün üst tarafı nda Ayasofya suyınun Küçük
kemer şöhretiyle meşhür  kenıerün sağ canib inde asrında 
Su nazırı Osman Ağa'nun hafr itdürdiği abar-ı mütefer
r ikadan has ı l  kemer-i mezkü r  suyı yolına bi izni ' l -müte
velll i l hak olman ma-i lezizün nübü '  mahall i ne vanıp nısf 
masura ma-i lezlz cari ve mevcüd oldığı rah-ı abi-i mez
bürfınun ihbarlarıyla zahi r  oldukdan sonra mahmiyye-i 
mezbGrede Katib Sirilin mahallesinde vakı' Kösem el- H acc Alf 
Ağa hanesi d imeğle meşhür b i r  bab menzil denlnına c:lr'i 
zikri ati ma-i lezlz temllk ü temellük olmarak tedavül-i 
eyadl i le eşraf-ı kuzatdan olup bundan akdem vefat iden 
Hasan Şevki Efendi'den hayatında semen-i medru ' ve 
makbüza müşteri el-yevm nı sf masura ma-i leziz-i mezkG
nın mal ik i  oldığı Rab-ı abi es-Seyyid Metuned b in  Osman 
ve Çavfış-ı ralı-ı abi Mehmed Hallfe ibn- i Hasan şeha
detleriyle zah i r  olan Ömer Ağa ibn-i Osman tarafı ndan ber 
veeh-i atf bey ' i  i krar ve i ' ta- i hüccete vekil oldığı şahidan-ı 
mezbüran şehadetleriyle zahi r  olan mahal le-i mezbGre 
imam ı Hafız Meluııed Efendi b in Sal ilı mecl is-i şer' -i şe
rif-i enver de bii ' isü ' 1-kitab ibrahlm Ağa bin Ha lll tarafın
dan husus-ı atiyü ' l -beyanı tasdlka vekil-i şer'lsi olan Ralı-ı 
abi isma'll Ağa b in Hüseyin muvacehesinde bi ' l -vekiile 
i kriir-ı tamm ve tahir-i kelaın idüp müvekkilüm mGma 
i leyh Ömer Ağa'nun işbu yedinde olup bir kıt 'a sici l l - i  
mahfüzdan ımıhrec derkenar natık oldığı üzre su nazırı 
tarafından lede ' l-istihbar ma-i l ezfz-i mezbur tediivül-i 
eyiidf ile müvekkil üm mGma i leyhün ila haze' l-an yedinde 
mülki oldığını nazır-ı müma i leyhün  mührinden dahi 
müsteban olan nısf masura ma-i lezfz-i ınerkuını tarafeyn
den b i ' l -fciib ve' l -kabGl bey '- i  bat-ı sahlh-i şer'! ve kana
vatma tebe' iyyet i le ınüvekki l -i muma i leyh ibrahlm 
Ağa'ya beynlerinde ma' lu m semen-i  mcdru ' ve makbGza 
bey' u temlfk ve veeh-i layık ı  üzre teslim e.ylediğinde ol 
dahi her veeh-i ımıharrer i ştira ve temel l ük ve kabul  idüp 
tlmii ha 'd  menzil- i  mezkür derfın ına can ı11Sf masura ma-i 
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Iezfz-i ınerkümda dahi müvekkilüın ınılma ileyh Ömer 
Ağa'nun asla ve kat'a  alaka ve medhali kalmayup müvek
kil�\m muma i leyh İbrahim Ağa'nun mülk-i ınüşterası ol
mışdur didükde gıbbe't-tasdlkı · ş-şer'! vekll-i mezbur İs
ına'il Ağa meclis-i hatfrde i 'acte-i kelam idüp müvekkil-i 
müına i leyh anifen ş i  ra-i şer'! i le malik aldığı nısf masura 
ma-i lezlzün şürut-ı mer ' iyyesine tatbik i le istihkamını 
havl bir kıt'a  hüccet-i şer' iyye matlubıdur diyü ibraz eyle
diği bir kıt 'a derkenara nazar olındukda vekil-i mezbGrun 
bi ' l -cümle sadır olan takrlr-i ıneşruhı vakı'a mutabık ve 
nefsü' l -emre muvafık bulundığmdan ma'ada hazırun olan 
ra h-ı abiler dahi salifü 'z-zikr nı sf masura ma-i lezfz 
kanavat [u] müsennat i le el-yevm menzil-i mezkOra carf ve 
mevcud aldığını ala tarik ı '  ş-şehade haber virıneleriyle hıf
zen l i-makalihim işbu veslka ketb ü imla ve li ecl i 's-sened 
yed-i tali be i 'ta o l ındı .  

H guıTe-i Şa'ban sene 1 234 [26 Mayıs 1 8 1 9] 

Şuhüdü ' l-hiil : 
Sabıkün 

37517211 Hasan Ta/ısbı Efendi 'nin ihya ettiği Süley
maniye va�fi katmalarınlll suyundan olan ve Melımed 
Said Bey 'in tasarrı�fimda bulunan bir buçuk masııra 
suyun, vefatından sonra varisierine intikal ettiğine dair. 

[ Kenarnotu] Mehmed Sa'ld Beğ 

[Derkenar] Den1n-ı suretde muharrer b i r  buçuk masura 
ma-i lezlzün maliki Melm1ed Sa'id Beğ fevt olup ma-i 
mezkOr zevce-i menkılha-i metrfıkesi Sa'lde Hanım i le 
keblr oğul ları es-Seyyid Mehmed Aziz Beğ ve es-Seyyid 
Mehmed Salih Beğ ve es-Seyyid Meluned Emin Beğ ve 
es-Seyyid Aluned Raşid Beğe ba·de ' l-mevrGs muma ileyh 
es-Seyyid Mehmed Salih Beğ ma-i mezkı1rdan malik 
o ldığı hisse-i ma '!Gmesini mO ma ileyh es-Seyyid Mehmed 
Aziz Beğ'e bey' eylediğini  müş ' i r  ve ve[re]se-i saire ma-i 
mezkfırı yedierinde ibka eylediikierini havf hüccet-i şer' iy
ye i ' ta olmdığı kaydı balasıyla işbu mahalle şerh virildi . 

H 5 Ra sene 1 243 [26 Eylü l  1 827] 

Mahmiyye-i İstanbul ve mahall-i silireye ceı·eyan iden hi' I-cümle 
sulanın hakkında ba hatt-ı hümayiln-ı şevket-makrOn-ı 
şahane virilen nizam mücebince b i ' l-fı ' l  Su nazırı Mehmed 
Emin Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı 
iihf el-Hacc Meluned Arif Ağa ve Nür-ı Osmaniyye ser
bölüği Çukurçeşmeli Ahmed Ağa ve Laleli serbölüği H alll 
Ağa vesair rah-ı abi-i me'mürln hazır oldukları halde zikri 
iitf ma-i lezizün maliki olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hii
fızı Vize Sarayı mütevelllsi Mebmed Sa'id Beğ bin Abdul-
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lah tarafından husus-ı atiyü ' I-beyanda veki'l-i mürseli 
Rah-ı abi İbrahim Usta bin A ll nam kimesne meclis-i 
şer'-i şerif-i enverde bi ' l-vekale takrlr-i kelam ve ifade-i 
meram id üp müvekkilüm m uma i leyh Mehmed Sa 'Id Beğ 
hazretlerinün işbu yedinde olup bin altmış senesi tarihiyle 
müvcrraha ve ol tarihde Haslar kadlsı Merhabazade('l) 
Alımed Efendi imzasıy la mümza bir kıt ·a  hüccet-i şcr· iy
yede tatsil ü beyan ol ındığı üzre asrında Dergih-ı all dame 
mahJ'Ofcn bi ' l -me·all yeniçeri lerinün başhalifeleri Hüseyin 
Efendi hayatında Havass-ı refLı. kazasına t abi ' Pir i nce i 
karyesi sımırında Astane'ye cari dimeğle şehir mevzı ·dc 
kendi ımll ıy la hafr itdürdiği abardan hasıl olan suyını ol 
mcvzı 'a karlb merhum Sultfuı Süleyman Han hazret
lerinün suyı yolına i lhak itdürdiği ma-i lezlzün hakk-ı 
ıncerasından baki iki masura ma-i lezfzü n ahar-ı mütefer
rik lcde' t-tatlılr ve kat ınası lağmmdan anaya gel ince 
kanavat [ u ] müsennatı rical-i devlet-i aliyyeden at[ u jfetlü 
Hasan Tahsin Efendi nıa · r ifetiy lc ta·mlr olman ma-i 
Iezlzden oldığı Başmuhasebe'den virilen tezkire mOcehince 
bir buçuk masura ma-i lezfz ınüvekkilü m  nıOma ileyil 
Mehmed Sa 'Id Beğ'ün mahmiyye- i mezbOrede Kadiasker 
mahallesinde vakı - hanesi i lc tahtında kain çcşmeye ta•y(ni 
zemanından berü ila haze · ı-an ıncvclıd oldığınun şürlıt-ı 
nıer · iyycs ine tatbik ile istihkamını havl bir kıt ·a  hüccet 
müvckkilüın mlıma i leyhün matllıbıdur diyü bi ' l-vekale 
ibraz eyledi senedata nazar olın dukda vekil-i ınezhurun 
takrlr-i meşrfıhı vakı ·a mutabık ve nefsü · ı-emre muvafık 
bulındığından ma:ada hazı rtın olan rih- ı abiler dahi sal i
fü ' l-heyan bir buçuk masura ma-i lezfz-i mezkGr el-yevın 
menzil-i mezklır ilc tahtında vakı · çcşmeye cari ve mevcCıd 
oldığmı ala taıikı · ş-şehade haber virnıeleriyle hıfzen l i -ma
kalihim işbu veslka kctb ü inıla ve li ecl i · s-sened yed-i tfı
l ibe i · ta o l ınd ı .  

Ff gurre-i Ş sene 1 234 [ 26 Mayıs 1 g 1 9 1  

Şuhlıdü . l-hfıl : 
Ratı-ı abi 

37517212 Kapudan-ı del)'ll Kaymak Mustt�/tl Paşa vak

fina ait Vefit 'daki arsaya bağlı yarun masura .'iuyun, 
Yakub Ağa ve kaymvalidesi Emine Hamm 'm ta.'iarru

.fimda olduğunu beyan eden bir lıüccet düzen/endiğine 
dair. 

[Kenarnntu] Es-Seyyid Ya'küb Ağa ve kayınval idesi E
mine HatGn 

[Derkemır] DerO n- ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
Iezlz-i ınezklırun ınecınu · ı derün-ı hüccetde mezküre-
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tü' l-ism Emine Hanım bin Abdullah'un ber ınıleeb-i temes
sük-i mütevellf havza-i tasarnıfına dahi l  aldığını müş' i r  
istihkamı ha vi h üceet-i şer' iyye i ' ta o l ı  n up işbu hüccet 
külliyyen tehi ve battaı keşlde kı l ındığı kaydı balasıyla 
işbu mahalle şerh viri ldi . 

H 2 1  Ca sene 1 24 1  [ 1  Ocak 1 826] 

Mahıniyye-i İstanbul ve mal1all-i sfureye cereyan iden bi ' l-cümle 
sulanın hakkında ba hatt-ı hüınayfın-ı şevket-makrOn-ı 
şahane virilen nizam ınılcebince b i ' l-fı ' l  Su nazırı Meluned 
Emin Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-vı rah-ı 
abi el-Hacc Mehmed Arif Ağa ve Saray-ı cedid s�rbölüği 
Hasan Efendi ve Abdi ve Çavfış-ı rab-ı abi Mehmed Ha
life hazır oldukları halde zikri at] ınenzi) arsaSı)da de
rfınına cari ı11Sf masura ma-i lezfzün bi ' l -icareteyn muta
sarrıfları ba' isü ' l-vesi'ka es-Seyyid Ya'küb Ağa b in 
es-Seyyid Meluned i le kaymvalidesi Emine Hatıln taraf
larından husüs-ı atiyü ' ]-beyanı takrlre vekil-i sabitü ' l-ve
kaJesi olan Rah-ı abi İ sma'il Ağa bin Hüseyin nam kimes
ne meclis-i şer' -i şerif-i enver de bi ' 1-vekaJe takı·fr-i kelam 
ve ta 'bir ani ' I-meram idüp müvekkilüm mGma ileyhün 
yedinde olup bir kıt'a ıni.itevelll teınessüki mantılkınca 
nezaret-i hazret-i şeyhülislamide asılde evkafdan kapu
dan-ı esbak merhfıın ve mağfUnın leh Kaymak Mustafa 
Paşa nam sahibü · ı-hayrun vakf-ı şerif müstağallatından 
ınahmiyye-i mezbürede Şeyh Ebu ' I-vefa kurbıncia Sarı 
Bayezi'd mahallesinde kain ma 'IGmetü ' l-hudGd ve'z-zira ' 
bir  kıt 'a  menzil arsasıyla el-yevm derun-ı arsa-i mezkGra 
carf yine vakf-ı müşanın i leyhden nısf masura ma-i lezfz 
I ağın ü kanavit u ınüsennatından mikdar-ı mu 'ayyen his
sesine tebe' iyyet ile hala vakf-ı ınüşanın i leyhün b i ' l-meş
nlta mütevelllsi olan Mustafa imzasıyla mümza ve hat
miyle malıtüm i ·ta ey I ediği temessük hamişinde tasrih u 
beyan alındığı üzre mi.ivekki l lerüm mfıma i leyhiına es-Sey
yid Ya'küb Ağa ile kayınvalidesi Emine Hattın'un b i ' l-ica
reteyn iştiriken uhde-i tasarruflarında aldığınun şünlt-ı 
mer ' iyyesine tatbik ile i stihkamını havi b i r  kıt 'a hüccet-i 
şer' iyye müvekkil lerüm müma i leyhimanun matlüblarıdur 
diyi.i ibraz eylediği temessi.ik-i mezklıra nazar olındukda 
vekfl- i  nıezbür İsmi'li Ağa'nun takrlr-i meşrühı vakı 'a 
mutabık ve nefsü' l-eınre ınuvifık aldığından ma'ada ha
zırl'ın olan rab-ı abiler dahi salifü . z-zikr nı sf masura ma-i 
lezfz-i merküm kanavat [u] ınüsennat i le el-yevm menzil- i  
nıezkılra cari ve mevcüd aldığını ala tarikı ' ş-şehade haber 
virıneleriyle hıfzen l i-ınakalihim işbu veslka ketb ü iınla ve 
yed-i tali be i 'ta o l ındı . 

Fl 5 Ş sene 1 234 [30 Mayıs 1 8 1 9] 

Şuhlıdü ' I-hal : 
Sabıkün 
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3 7517213 Haldwklar kethudası Abdu/la/ı Ağa 'nm ta
sarn�fiwda olan bir masura suyun, Veznedarbaşı Alı
med Efendi tarafindan satm alındığım beyan eden bir 
hüccet düzen/endiğine dair. 

[ Kenarnotu] Veznedarbaşı Ahmed Efendi 

Mahıniyye-i istanbul ve nıahaJ l-i saireye cereyan iden bi' ı -cümle 
su lanın hakkında ba hatt-ı hümayf ın- ı şevket-makrOn-ı şa
hane viri len nizam ınGcebince atebe-i aliyye-i husrevanfde 
bi ' l-ti ' l  Su  nazırı M ehnıed Emin Ağa tarafından vekil- i  
müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-H�kc Mehmed Arif Ağa 
i lt imasıyla Haslar mahkemesi nden mürsel Katib es-Seyyid 
Ebubekir Efendi [ ve ]  Arnabud Osman Usta ve hademe-i 
rah-ı abiler vesair ıne'mürln i le rical- i devlet-i al iyyeden 
sa' adetlü H asan Tahsin Efendi hazretlerinün ha irade-i 
aliyye ta'nılr ü tathlr eylcdiği abar-ı müte'addideden hası l 
zikri ati ınenha'  mahall i  olup Havass-ı refi 'a kazasına 
muzare Terkos nalliyesine tab i '  Kara Atmıedli karyesi 
haricinde Ç ınarl ıçeşnıe dimeğle arif nam mahal le vanıp 
bir masura ma-i lezlz mevcüd ve cari oldığı ralı-ı abllerün 
ihbarlarıy la zahi r  ve mütehakkık oldukdan sonra ma- i 
lezfz-i nıezklırun ş i ra-ı şer·! i lc maliki olan hala Hakkaklar 
kethudası el-Hacc Abdul lah Ağa ibn-i ci-Hacc Hasan 
mecl is-i şer· -i şerif-i enverele işbu kitab-ı sıhhat-nisabun 
hftfızı hala Veznedarbaş ı es-Seyyid Atuned Efendi'nün 
karınciaş ı ve tarafından husüs-ı atiyü ' I-beyanı tasdik ve 
kabule vekil-i şer'lsi olan es-Seyyid Melııned Tahir E fendi 
ibn- i  Mehmed Sa·ld ınahzarında ikrar-ı tanını ve takrlr-i 
ketanı idüp işbu yedümde olup bin iki yüz otuz üç senesi 
Receh-i şerif gurresi tarihiy le müverraha b i r  kı t "a lıüccet-i 
şer · iyyede tafs'il ü beyan al ındığı üzre asrında Dergah-ı all 
yen içeri l eri ağası Mustafa Ağa'nun sal ifü 'z-zikr mevz ı · -i 
hallde kendi mal ıyla hafr itdürdiği abardan hası l  olup 
erbab-ı miyah ına ' r ifctleriyle ba 'de' l -vczn mevcGd ve carf 
olan i ki buçuk masura suyını ol mevzı 'a karlb Su ltan Sü
leyman Han hazretlerinün suyı yol ına bi izni ' l -mütevellf 
ha 'de' l - i lhak hakk-ı ınceradan baki iki masura ma-i lezf
zini medine-i EyyGb'da Topcı lar nam mahat lde Bayram 
Paşa suyı yol ına i lhak ol ınan ma- i lezfz-i mezkGrdan mür
rez bir masura ma-i lezfz-i merk üm kanava ı 1 u l  müsen
nitınclan n1ikdar-ı ımı ·ayyen hissesine tebe' iyyetle teınl'ik ü 
temel lük al ınarak malik oldığum b i r  masura ma- i lcz]z-i 
nıerkünıı tarafeynden b i . l-lcab ve' l -kabGI hey' - i  hat- ı sa
hfh-i şer'i ve kanavatma tebe' iyyetle müvekki l-i mGma 
i l  ey h es-Seyyid Ahmed Efendi 'ye beyninıüzde ma ' !Gm se
men-i mcdfG ' ve makhGza bey' u temlfk ve teslim eyle
diğümde ınüvekkil-i mGın a  i leyh es-Seyyid Alımed Efendi 
dahi her veeh-i ımıharrer i şt i ra ve teme l lük ve kabü l bu-
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yurmalarıyla fıma ba'd bir  masura ma-i lezfz-i merkümda 
benüm asla ve kat' a  alaka ve medhalü m  kalmayup müvek
kil-i ınılma i leyh es-Seyyid Ahmed Efendi'nün mülk-i müş
teriisı ve hakk-ı sırf-ı saribi alınışdur didükde gıbbe't-tas
dlkı 'ş-şer'! vekil-i mezbur  es-Seyyid Mehmed Tatıir Efen
di mecl i s-i şer' -i hatlrde bi ' 1-vekale takı·ir-i kelam ve i 
fade-i meram idüp karındaşum müvekkil-i muma ileyh 
es-Seyyid Ahmed Efendi anifen şira-i şer'! ile malik aldığı 
bir masura ma-i lez!z-i merkümı rah-ı abiler ma'rifetleriy
le Atbazarı kemerinden ha 'de' I -ifraz beş üzerine kurşun 
borı ferşiyle kurbında kain Sekbanbaşı mahallesinde sakin 
aldığı menzile diri ve icra olmdığınun istihkamını havl bir  
kıt 'a hüccet matlôbıdur didükde ımıkırr vekil-i ınezburun 
takrlri vakı 'a mutabık ve nefsü ' 1-emre muvafık bulın
dığından ma'ada hazırun olan rah-ı abiler dahi bir masura 
ma-i lezlz-i mezbürı el-yevm cari ve mevcüd aldığını ala 
tarik ı· ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen l i-makalihim işbu 
veslka-i erılka ket h ü imla ve li ec l i '  s-sened yed-i tali he i ' ta 
o lındı. 

Fl l 7  Ş sene 1 234 [ 1  1 Haziran 1 8 1 9] 

Şuhüdü ' l -haJ : 

3 7517311 Unkapam veznedarı Me/ımed Aziz Efendi'nin, 
Mehterler kethudası Hüseyin Ağa 'dan .witın aldığı Sü
leymaniye suyunun katmalarından' olan yarım masura 
suyu, sonradan Yakub Faik Efendi�ve satlığına dair. 

[ Kenarnotu] Kapan-ı dakik veznedan Mehmed Aziz E
fendi 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
lezizün maliki Meluned Aziz Efendi malik aldığı nısf 
masura ma-i lez1z-i mezklırı kanavatma tebe·an hacegan-ı 
Divan-ı hümayündan es-Seyyid Ya'küb Faik Efendi'ye 
bey' eylediğini müş ' i r  yedine istihkiimı havl hüccet-i 
şer' iyye i ·ta olınınağla kaydı balasıyla işbu mahalle şerh 
o l ındı .  

Ff 5 S sene 1 249 [24 H aziran 1 833]  

Mahmiyye-i istanbul ve ımıhall-i silireye ceı·eyan iden bi 'I-cümle 
sularun hakkında ba hatt-ı hünıaylın-ı şevket-makrun-ı şii
hane virilen nizam mucebince atebe-i aliyye-i husrevanldc 
bi ' l-fi · l  Su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i 
müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Mehnıed Arif Ağa 
i ltimasıyla Haslar mahkemesinden mürsel Katib es�Seyyid 
Ebubekir Efendi ve Amahud Osman Usta vesair me'mu
rfn-i hademe-i ra h-ı abiler i le zikri atf ma-i lczfzün menba '  

3 1 1  
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mahalli olup H avass-ı reti'a kazasına tabi ' Evasya karyesi 
bağları başıyla Müderris karyesi deresi olan vadlye varup 
nısf masura ma-i leziz mevcud ve cari o ldığı rah-ı abilerün 
ihbarlarıyla zahir  olındukdan sonra ma-i lezlz-i mezkurun 
maliki Mehterler kethudası es-Seyyid Hüseyin Ağa ibn-i 
Abdülkadi r  tarafından husus-ı atlde vekll oldığı Abdi Ha
life ibn-i Süleyman ve Osman H alile ibn-i Ömer şehadet
leriyle sabit olan Süleyınaniyye serbölüği ei-Hacc Hasan 
Ağa ibn-i Hüseyin meclis-i şer' -i şerif-i enverde hala 
Kapan-ı dakik veznedan olup işbu kitab-ı s ıhhat-nisahun 
hafızı Mehmed Aziz Efendi ibn-i Mehmed tarafından ber 
veeh-i ati husus-ı ıneymenet-ınahsuslarım tasdik ve kabl'ıle 
vekil-i müsecceli olan es-Seyyid el-Hacc Mustafa Efendi 
ibn-i i sına 'll mal12arında bi ' 1-vekaıe ikrar-ı ta nun ve tak
rfr-i kelanı idüp müvekkilüın mezbur Mehterler kethudası 
es-Seyyid Hüseyin Ağa'nun işbu yedinde olup bin iki yüz 
yiğirn1i dokuz senesi Cuınade' l -ahire'nün yiğirıni üçünci 
gi.ini tarihiyle ınüverraha bir kıt ' a  hüccetde tahrlr ü beyan 
olmdığı üzre bin el l i  senesinde P i rinceiziide Ahmed Ağa'
nun sal i fü 'z-zikr ınevzı ' -i hallde kendi ınalıyla hafr ve 
tahte' l-arz !ağın ü kanavat ile cem ' u tahsil itdürdiği su
yını Bayram Paşa'da Sul tan Süleyman Han hazretlerinün 
cami '-i şerlfı suyı yolına hi  izııi ' l-ınütevelll ilhak u idrac 
itdürdiği suyından ifraz alınan b ir  masura ma-i lezlzden 
haki nısf masura ma-i lez1z ınahmiyye-i mezhurede At
bazan kurbında b ir  meslekden ifraz b irle kurbında vakı ' 
MoğnisaJı'• Mehmed Paşa mahallesinde an asi Rei
sü ' l-küttab Alımed Lutfi Efendi hanesi dimeğle arlf ınenzil 
denımna kanavat [ll] ınüsennatıyla cari ma-i lezlz-i 
mezkur temllk ü temellük alınarak ınüvekki lüın mezbur 
Mehterler kethudası es-Seyyid Hüseyin Ağa'nun yedinde 
mülk ve hakkı olmağla ber veeh-i muharrer malik aldığı 
nı sf masura ma-i lezlz-i mezkurı tarafeynden bi , 1-i'cah 
ve' l-kahul bey'-i hat-ı sah'ih-i şer'l ve kanavatma tebe' iy
yetle beynlerinde ma ' !um semen-i medfı1 ' ve makbuza 
bey' u temllk ve veeh-i layıkı üzre teslim eylediğinde mü
vekkil-i muma ileyh Mehmed Aziz Efendi dahi her veeh-i 
muharrer iştira ve temel lük ve kabul buyurmalarıyla tiına 
ba 'd menzil-i mezktlr ile derl'ınına cari msf masura ma- i 
lezlz-i merkümda müvekki lüm merküm es-Seyyid Hüseyin 
Ağa'nun asla ve ka(a alaka ve medhali kalmayup !ağın ü 
kanavatına tebe' iyyetle müvekki l-i muına ileyh Mehmed 
Aziz Efendi hazretlerinün mülk-i müşterası olmışdur di
dükde gıbbe't-tasdikı ' 1 -mu ' teber vekil-i mu ma ileyh 
es-Seyyid el-Hacc Mustafa Efendi dahi mecl is-i şer'de 
bi ' l-vekaıe takrlr-i kelanı idüp nıüvekkilünı nıuına ileyh 
Aziz Efendi hazretleri anifen ş ira-i şer'i  i le malik aldığı 
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nısf masura ma-i leziz-i merkümun şürut-ı mer' iyyesine 
tatbik ile istihkamını havl b i r  kıt'a hüccet matlfıbıdur di
dükde mukırr vekil-i ınılma i leyhün takriri vakı 'a  mutabık 
ve nefsü ' l-eınre ımıvafık bulındığından ma'ada rah-ı abi-i 
mezbünlndan her b iri nısf masura ma-i leziz-i merküın 
kadim yol ile el-yevın menzil-i mezkılra diri ve mevcud 
aldığını ala tarikı ' ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen J i-ma
kal ihim işbu vesika ketb ü i ınla ve I i ecli ' s-sened yed-i 
tali be i 'ta o lındı . 

Fi 7 Ş sene 1 234 [ 1  1 Haziran 1 8 1 9) 

Şuhüdü ' 1-haJ: 

37517312 Rıdvan Bey 'in vefatıyla oğullarma intikal e
den üç buçuk masura suyun, yalı ile beraber Ruznam
çeci Alımed Reşid Bey tarc�findan satm alımlığma dair. 

[Kenarnotu] Ruznamçe-i sani Alımed Reşid Beğ 

Mahnıiyye-i İstmıbul ve mahall-i sau·eye cereyan iden bi ' I-cümle 
sulanın hakkında ba hatt-ı hümay(in-ı şevket-makriin-ı şa
hane virilen nizam mucebince atebe-i aliyye-i husrevanide 
hi ' 1-ti '  I Su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i 
müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Mehmed Arif Ağa 
iltimasıyla Haslar mahkemesinden mürsel Katib es-Seyyid 
Abdülhalim Efendi ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid isa 
vesair me'murin ile zikri atı ma-i lezizün menba '  mahalli 
olup Havass-ı refı'a kazasında Küçük nam karye kurbında 
Koyun geçidi nam mahalle varup üç buçuk masura ma-i 
lezlz mahall-i nübu ' ından Ayasofya kemeri denınında 
vakı ' mesleğe cari ve mevcud aldığı rah-ı abi-i ınezbUru
nun ihbarlarıy1a zahir  ve mütehakkık oldukdan sonra me
dlne-i Hazret-i Ebi Eyyüb Ensari radıye anhu Rabbu
hu' l -baride Şah Sultan mahallesinde kain sahilhane ta 'bir 
olmtır b i r  bab vakf menzil i le derunına cari ma-i lezlz-i 
mezkUru n  b i ' l - icareteyn mutasarrıfı iken bundan akdeın 
irtihal-i dar-ı beka iden el-Hacc Rıdvan Beğ ibn-i All'nün 
su lbi kebir oğlı Süleyman Beğ meclis-i şer' -i şerif-i 
enverde hacegan-ı Divan-ı hümayundan olup işbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun hafızı umdetü erbabi 't-tahrlr ve'l-kaleın 
zübdetü ashabi ' t-tastir ve' r-rakaın Ruznamçe-i sanf sa 'a
detlü Ahmed Reşid Beğ ibn-i el-merhum el-mebn1r Mlr 
Abdullah mahzarında ikrar-ı tfumn ve takrir-i keHim idüp 
işbu yediünde olup aslıab-ı hayratdan merhüm Barburdl 
Mustafa Ağa vakfı musakkafatından mahalle-i mezburede 
vakı ' nıa' lümu' l-hudOd ve' l -müştemilat b ir  bab sahilhane 
derunına cari üç buçuk masura ma-i leziz b ir  kıt'a müte
vellf temessüki mantükınca bin iki yüz yiğirnıi dokuz se-
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İSTANBUL ŞER'İYYE SİCiLLERİIMA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

nesi Şa'ban'ınun üçünci güni tarihiyle müverraha bir  kıt'a 
i stihkfunı havl hüccet-i şer'iyyede tafsll ü beyan olmdığı 
üzre babam mütevefHi-vı ınezbfınm i le · ı-veHit h i ' l -idire
teyn taht-ı tasarnıfında olup ba'de veratihi benüm ile ka
rındaşım Abdülkadir Beğ'e adiyen ba'de · ı-intikal mezbOr 
Abdülkadir Beğ'ün vasisi meslığ-ı şer'lye binaen hisse-i 
şayi 'asını bi izn i ' ş-şer'l re 'y-i mi.itevell iyle bana ferağ u 
tefvlz eylediğinde ben dahi tefevvüz ve kablıl idüp ol 
vechile ıni.istakı l len mutasarrıf oldığum menzil-i mezkılr 
i le ma-i lezfz-i merkümı kanavat [u] müsennatına tebe'iy
yetle mlıma ileyh Aluned Beğ hazrederine bedel-i ma ' lO  m-ı 
makbOz muk.:'i.belesinde ferağ-ı mu 'teber-i kat ' iyle ha 
re' y-i mütevellf ferağ u tefvlz eylediği.imde ol dahi ber 
veeh-i muharrer tefevvüz ve kahOI idüp flma ba'd sa
hilhane-i mezklır i le derunına cari üç buçuk masura ma-i 
lez1z-i merkümda benüm veehen m ine ' l-vücOh ve seheben 
nı.ine' l-eshah asla ve kat ' a  alaka ve medhali m  kalmayup 
mlıma i leyh Aluned Reşld Beğefendi'ni.in dahil- i  tasarnıfı 
olmışdur didükde gıbbe ' t-tasdlkı 'ş-şer'( m uma i leyh Ah
med Reşld Efendi mecl is-i şer'de takrlr-i kelam idüp sa
l i fü ' z-zikr üç buçuk masura ma-i lezlz şi.irlıt-ı mer' i:y-ye
sine tatbik i le i stihkamını havl b i r  kıt'a hüccet-i şer' iyye 
matluhumdur diyü tarih-i mezhur i le müverrah vakf-ı mü
şanın i leyhi.in mütevelllsi Melmıed Efendi imzasıyla mü
mza ve hatınİyle mahtlıın ibraz eylediği b ir  kıt 'a mütevelll 
temessüki mantlıkınca istihkamı havl bir kıt'a hüccet-i 
şer' iyyeye nazar olındukda ımıkırr-ı ınlıına i leyhün takr!ri 
vakı 'a mutabık ve nefsi.i ' 1 -emre muvafık bulındığından 
ma'ada işbu hazırtın b i ' l-mecl is Su nazırı Mehmed Emin 
Ağa i le  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Meluned Arif Ağa 
vesair evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri dahi ma-i mez
kılr el-yevm mevcud olup sahi lhane-i mezkılreye cari al
dığını ala tarlkı ' ş-şehade haber v i rıneleriyle hıfzen l i-ma
kalihim işbu veslka-i en1ka keth ü im.la ve li ecl i ' s-sened 
yed-i tal i be i 'ta o l ındı . 

Fl 1 5  Ş sene 1 234 [9 Haziran 1 8 1 9] 

Şuhlıdü ' l-hal : 
Rah-ı abller 

3 7517411 Şelıid Melımed Paşa vak.fina ait yarım 
masura suyun, yine aynı va�la ait Alımed Efendi 'nin 
tasarrufundaki konağa bağlı olduğunu beyan eden bir 
lıüccet düzen/endiğine dair. 

Ahmed Efendi 

Mahıniyye-i İstanbul ve malmil-i sili.reye ceı·eyan iden h i '  !-cü ml. e 
sulanın hakkında ba hatt-ı hi.imayfın-ı şevket-makrOn-ı 



iSTANBUL SU KÜLLiY AT! 

şahane viri len nizam mı'kebince bi · ı-fı · ı  Su nazırı Meluned 
Emin Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-vı rah-ı 
ahi' ei-Hacc Mehmed Arif Ağa vesair me 'mlırin h�deme-i 
rah-ı abiler hazır oldukları halde zikri ati menzil derlınına 
cari nısf masura ma-i lezi'zün hi ' l -icareteyn mutasarrıfı 
olup işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı Alımed Efendi ibn-i 
Abdullah tarafından ber veeh-i ati husOsda veKıl-i mürseli 
Yenicami ' hademe-i rah�ı abisi i sma'il Ağa meclis-i şer' -i 
şerif-i enverde hi ' l-vekaJe takrlr-i keJam ve ta 'hlr a
ni ' l -mcram idüp müvekkilüm müma i leyhün işbu yedinde 
olup bir kıt'a mütevelli temessüki mantükınca sabıka ve
zir-i a 'zam-ı es bak merhüm ve mağrurun Ieh Şehid Meh
med Paşa hazretlerinün vakfı müstağallatından mahmiy
ye-i mezblırede Soğukçeşme kurbında dağramacı dükkanı 
fevkinde kain ma ' JQmu ' I-hudOd bir bab menzil-i kehfr ile 
el-yevm derfınına cari vakf-ı müşanın ileyhden n ısf ma
sura ma-i leziz lağm ü kanavat [ u ]  müsennatından mik
dar-ı mu'ayyen hissesine tehe' iyyetle hala vakf-ı müşanın 
ileyhün hi ' I -meşrlıta mütevelllsi İ brahim Yusuf Efendi'nün 
imzasıyla mü mza ve hatmiyle mahtlım i 'ta ey I ediği temes
sük-i mezkürda tasrilı u beyan olundığı üzrc hala müvek
kilüm mOma ileyhün uhde-i tasarnıfında aldığınun şürlıt-ı 
mer· iyyesine tatbik ile i stihkftmını havi b ir  kıt'a hüccet i ·ta 
alınmak matlübumdur diyü b i ' l-vekale ibraz eylediği te
mcssük-i mezklıra nazar olındukda vekil-i rnezhOrun tak
rir-i meşrlıhı vakı 'a mutabık ve nefsü' l-emre muvafık ol
dığından ma'ada hazının olan rah-ı abiler dahi sal i
Iii ' z-zikr nı sf masura ma-i Iezi'z-i merk üm kanavat lu 1 mü
seıınatıyla el-yevm menzil-i mezkOra cari ve mevcOd ol
dığını ala tarlkı · ş-şehade haber virmeleriyle hıfzen l i-ma
kal ihinı işbu veslka-i eni'ka keth ü imlil ve Ii ccl i ' s-sened 
yed-i nıüma i leyhe i ·ıa olındı . 

Fi' 7 N sene I 234 [30 Haziran 1 8 1  0 ]  

Şuhüdü ' 1 -haJ : 
Rah-ı abi 

37517412 Sarraf Acı .. \'ava ile k ansı Me1:vem 'in Keres
feci Vasi/ 'den satm aldıkları Aya.w�f.va suyunun lwtma
larmdan olan yarım masura suyun, sonradan Sarraf 
O/ı annes 'in tasarrı�fima geçtiğine dair. 

[ Kenarnotu] Sarraf Acı Sava mesflır yedine dahi virildi 

[DerkenarJ DerOn-ı slıretde ımıharrer nısf masura ma- i Ic
zize Sarraf Ohaımes zimmi şiraen malik oldığmı müş ' i r  
istihkamı havl hüccet-i şer' iyye i 'ta olmdığı kaydı bala
sıyla işbu mahalle şerh olındı . 

FI 23 N sene 1 246 [7 Mart 1 83 1 ]  

3 1 5  
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Mahmiyye-i İst.:'Ulbul ve mahall-i sfuı·eye cereyfu1 iden b i '  I -cümle 
su lanın hakkında ba hatt-ı hümaylın-ı şevket-makrOn-ı şa
hane virilen ılizam mucebince atebe-i aliyye-i husrevanfde 
bi' l-fı ' l  Su nazırı Meluned Emin Ağa tarafından vekil-i 
müsecceli Kethuda-yı rab-ı abi ei-Hacc Meluned Arif Ağa 
i ltimasıyla Haslar mahkemesinden mürsel Katib es-Seyyid 
Meluı1ed Abdühalim Efendi ve Anacı Memiş Usta ve 
Rah-ı abi İzzet Halife vesair me'mlırin i le zikri ati ma-i 
lezizün menba' ı olup Havass-ı refi'a kazasına tabi ' Cebeci 
karyesi kurbmda S inan Paşa çeşmesi mukabelesinde bayır 
eteğinde vakı ' asrında Su nazırı el-Hacc Osman Ağa 
hatr-ı" ab ar ve !ağın ü kanavat i le cem ' cylediği ma-i Iezlz 
mahall- i  mezbOrede Petro zimmi tarlası nam mahalle va
rup mahall-i mezblıra karib nısf masura ma-i Iez1z savak 
ağzından tahte ' l-arz yevm[f] hir akçe hakk-ı mecra ta·yi
niyle Ayasofya-i kebfr vakf-ı şerifı lağmına cari ve 
mevclıd aldığı rab-ı abi-i mezbürlınun ihbarlarıyla zahir 
oldukdan sonra ma-i Iezfz-i merkümun maliki Kerasteci 
V asil veled-i Avrani zimmi tarafından husüs-ı ativü ' i-be
yanda vekil aldığı Petro veled-i Ligori ve Karabel veled-i 
Donik zimmiler şehadetleriyle zahi r  olan Sandalcı Acı 
Yorgaki veled-i Dimitr i  ziınmf meclis-i şer' -i şerif-i en
verde işbu hamilü 'r-rakTm kendi nefs inden asli ve zevcesi 
Meryem b int -i Y orgi nasraniyye tarafından husus-ı at ide 
vekll-i mürseli Sarraf Acı Sava veled-i Nikola ziınml 
muvacehesinde bi ' l-veka!e ikı·ar-ı tfumn ve takrlr-i kelam 
idüp müvekkilüm mesfi'ır Yasi l  ziımnlnün işbu yedinde 
olup bin iki yüz otuz dört senesi şehr-i Rebl' u ' l-ahir'inü n 
beşinci güni tarihiyle müverraha b ir  kıt ·a hüccet-i şer · iy
yede tafsll ü beyan olmdığı üzre ba. arz-ı hal sadır olan 
ferman-ı ali mantfıkınca nısf masura ma-i lez]z-i merkümı 
mahıniyye-i mezbfırede Fenerkapıısı kurbında Tahtami
nare nam mahal lde Saımırka.ş terazlısından erbab-ı miyah 
ma' rifetleriyle i fraz ve mahall- i  mezbQra karlb menzil ine 
kanavat [u] müsennat i le cari eylediği nısf masura ma-i 
Iezfz-i mezburı dahi tarafeynden b i " l-fcab ve'l -kabOI bey ' -i 
bat-ı sahih-i şer'i ve kanavatma tebe' iyyetle mesfi'ır Sava 
zimmf ile zevcesi ınüvekkile-i mesrure Maryem nasraniy
yeye menzil -i mezkOr ile beynlerinde ma' JQm semen-i 
ınedfı1 ' ve ınakbOza hey ' u temllk ve teslim eyledi ği nde 
anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve tesel
lüm ve kablıl idüp fima ba'd nısf masura ma-i lezlz-i 
merkümda müvekkilüm mesfOr Vasil zimınfnün asla ve 
kat'a alaka ve medhal i kalmayup mesflır Sarraf Acı Sava 
zimmf ile zevcesi müvekkile-i mesli1re Meryem nasraniy
yenün ale' I-iştiraki 's-seviyy mülk-i müşteriları ve hakk-ı 
s ırflan almışdur didükde gıbbe't-tasdikı · ı -mu ' teber ınesfOr 

19 hafr v.ı 



iSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Sarraf Acı Sava zimml meclis-i şer' -i hatlrde takrlr-i ke
l iim idüp benüm ile zevcem müvekkilem mesfGre Meryem 
nasraniyyenün anifen ş ira-i şer' l  i le b i ' l-iştirik malik 
o ldığı ıllSf masura mi-i lezfz-i mezkür şün'ıt-ı mer ' iyycsine 
tatbik ile istihkamı hiv! bir kıt 'a  hüccet-i şer' iyye matllı
b ımuzdur diyü ibraz eylediği hüccet-i mezkı1reye nazar 
olındukda müşteri-i ınesfUr Sava ziınınlnün takr'iri vikı 'a  
mutabık ve nefsü ' l-eınrc muvifık bulındığından ına'adi 
nısf masura mi-i lezlz veeh-i meşrüh üzre el-yevm men
zil-i mezküra can ve mevcüd aldığını rih-ı abi-i mezbu
nlndan her b iri ala tarik ı ' ş-şehade haber virmeleriyle hıf
zen I i-makal ihim işbu veslka-i enfka ketb ü i mla ve l i  
ec l i '  s-sened yed-i tilibe i 'ta o l ındı . 

Fl 9 Şevvii sene 1 234 [ 1  Ağustos 1 8 1 9] 

Şuhlıdü · ı-hal : 

Teınmet i '  1-kelam 
Hemşini İ brahim el-Kadi bi H avass-ı refı' bi  mennihl(?) 
el- fakinı ' Ilah azze şanuhu gurire lehü .  
(Mühür) 

40411 

Bi '  s-milJahi ' r-rahmaııi ' r-rah!m 
El-hamdü li ' l latıi ' llezl ce' ale mine' l-mai külle şey' in ha yy 
ve hassasa' l- insane min beyni ' l-eşya bi ' t-terafu ' i la ku
zati ' l- ınüsli ınln ve hazfıı i ' l-varidi'n(?) menahile mehaki
mi ·ş-şer' ani ·t- tereddl tl mahbesi ' l-cübb ve ervahuın n1in  
main gayri as in  fı mecalisi a' la ı l liyyln ve' s-salatü ve' s-se
Himü ala sahibi' l-havz ve's-selsebll seyyidena M uhamme
deni ' llezl lekad edhat(?) musakat zülale şerl'atihl se be ben 
il a ihyai ' l-mevat tl ceml' i ' l-aktar ve gaddat(?) bi meya
m in i nıiyahı süncnihl eşeare meziri ' i ' l-ımınassafe(?) tl ıd
deti 'd-diyar ve ala alilıl ve ashabihi ' llez!ne istcfidu min bi
hari uiUmihl ve et-adli l i ' l-enam vekaleten n ahdihl ve hadu 
b i ·  ş-şeriketi fı hıyazı ' l-kemalat ve ervü minha attaşe' l-be
raya ııiyabeten nıin ha 'dih  ve ba 'd fe hazi hi cerfdetü n  l i  
zabtı suveri ' s-sukı1k elieti tüzekkere tiM keyfiyyete mü
haya ' ati ınecarli ' l- ınai ' 1- ınahtume bi hatnıi hateıni ' l-müs
tetld min ·  selsali rahmeti rabbihi ' l-gafır Emin Beğzade 
Abdülkadir ei-Kad1 bi medlneti Ebi Eyyfib Halid bin Zeyd 
el-Ensarl saka ' llahu bi mel ' i ' l-merdati serahu ve ce'ale 
ınak'ade's-sıdk ınütekallibehlı('l) ve mesvahu ve zatike fi 
gurreti Cumade'l-ahire min sene seman ve selasln ve 
ınieteyn ve elf nıin hicreti sahibi ' l -havzı ' l-mevrud aleyhi 
efdalu salavati ' l-meli ki ' l-vedı1d ve nes 'elu ' l lahe te' ala 
husne'l- itmam ve hayre' l -ihtitam aınln ya erhame'r-ra
himfn. 
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404/111 Darplıane emini Yusı�f' l�fimdi'nin, Abdi Bey '
den satm aldığı Fatih camii suyu katmalanndan olan 
bir masura suyu, Kapançeşme mevkiindeki evinin bitişi
ğinde bulunan Abbas Ajfa çeşmesine vaVettijfine dair. 

Ya Fettah ya Rezzak ya Kcrfm 

[Kenarnotu] Çatalçeşme'dc Abdi Ağa çeşmesine Darh
hane emfnj Yusuf Efendi'nün müceddeden vakf e�,;Jediği 
ma-i lezfz 

Astane-i aliyye ve mahal l-i saircye cereyan iden br ı-cü ınle 
sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümaylın-ı şev
ket-makrün virilen nizam-ı ecdide-i müstahsene-i şahaneye 
imtisalen hala Has sa su nazırı aynü ' 1-a 'yan Mustafa Ha
mid Ağa'nun vekil-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi 
es-Seyyid Hasan Ağa'nun i ltimasıyla medine-i Eyyı1h 
mahkemesinden mürsel Katib  Hafız İbrahim Edhem E
fendi ve rah-ı abilerden müte ·ayyin Kethuda-yı dh-ı abi 
es-Seyyid Hasan Ağa i le sair ım: ·mfırin zikri ati ma-i le
zfzün men ha'  mahalline varup nazar itdüklerinde ma-i 
mezblır temam ve mevclıd v� cari ve lağm ü kanavatı 
ma 'm Gr olarak b rı-mu 'ayene keşf itdüklerini meclis-i 
şer·a ihbar itdüklerinden sonra ma-i mezbfının ş iraen ma
l iki olan Abdi Beğ ibn-i el-merhfım Si lahşör-i hazret -i 
şehriyari All Beğ tarafından ber veeh-i ati hey' i  ikrar ve 
i ' t a-i hüccete vekil aldığı es-Seyyid Hasan Ağa ibn-i 
es-Seyyid Reşid ve es-Seyyid ei-Hacc Mehmed hin 
es-Seyyid ei-Hacc All şehadetleriyle sabit olan es-Seyyid 
Hüseyin Nazif ibn-i es-Seyyid Hüseyin mecl is-i şer· -i 
hatir-i lazımi.i't-tevklrde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı 
ekabir-i ridil-i Devlet-i aliyyeden hala Darbhane-i amire 
emfni Jihrist-i sahfıyjf-i(?) ekarim ınecmG 'a-i ınehasin ve 
mekarim inayetlü at [G]fet lü Yusuf Efendi ihn-i el-merhum 
el-mehrGr Ahmed Efendi hazretleri nün taraf-ı bahirif ş-şe
retlerinden zikri ati ş i rayı tasdika vekil -i mürselleri olan 
es-Seyyid Abdi Ağa ibn-i es-Seyyid İsma·!l mahzarıııda 
hi' I-vekiile takrlr-i kelftın ve ta 'h Ir ani ' 1-nıeraın id üp 
mi.ivekkilünı ınezbfır Abdi Beğ'i.in yedinde olup b in  iki yüz 
otuz yedi senesi Cumfıdc' l -evvel ' inün on beşinci güni 
tarihiyle ınüverraha bir kıra mübaya'a hüccetinde tafsfl ü 
beyan alındığı üzre hala hassa su nazırı olan Mustafa 
Hamid Ağa havass-ı mezbfıreye tab i '  Ayapa nam karye 
hudlıdı dahi l inde sahib-i arz izn [ü l iciizeti ve kendi 
malıyla hafr-ı abar-ı müte 'addide ve tahte" l-arz lağm ü 
kanavat ile cem' u tahsfl itdürdüp erbab-ı miyah ma· ri
fetleriylc mevsiıninde ha'de' l-vezn ve' l-ayar tamm ve 
kamil ve revan mevclıd olarak malik aldığı iki buçuk ma
sura ma-i lezlzün k.:'inGn-ı şehinşahl üzre nısf masurası 
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hakk-ı mecra ta'ylni i le mahall-i mezbOra karlb Astane-i 
aliyyeye cari merhum ve mağfCının Ieh Fatih Sultan Meh
med Han tab e serahu hazretlerinün caıTıi '-i şerifı su yı lağ
mına bi izni ' 1 -mütevelll ilhak u idrac itdükden sonra ber 
veeh-i muharrer kanavat-l ınüsennatına tebe' iyyet i le ma
l ik oldığı iki masura ma-i lezizün bir masurasını yedinde 
ibka idüp ına'ada b ir  masurasını !ağın ü kanavatından 
ınikdar-ı mu 'ayyen h issesine tebe'iyyetle erbab-ı mi yalı 
ma 'rifetleriyle i fraz idüp müvekkilüm merküm Abdi Beğ'e 
semen-i ma' ICıma bey' u temllk ve tesilm itmişidi el-haietü 
hazihi müvekkilüm merküm Abdi Beğ dahi ber mantük-ı 
hüccet-i mezkur şiraen malik oldığı bir masura ma-i Iezl
zini kezalik lağm ü kanavat u müsennatından mikdar-ı 
mu ' ayyen hissesine tebe' iyyetle tarafeynden Icab ve kabı1Ii 
havl şürüt-ı müfside ve muvaza ·adan ari bey' -i bat-ı sa
hlh-i şer'i ve erbab-ı miyahun inzımam-ı re 'yiyle müvek
kilüm munıa ileyh Yusuf Efendi hazretlerine beynlerinde 
ma ' IQm semen-i medfQ ' ve makbuza bey' u teınllk ve tes
Ilm idüp ol vechile bir masura ma-i lezlz-i merkümda nıü
vekkilüm mezbür Abdi Beğ'ün asla ve kat'a alaka ve 
medhali kalmamışdur didükde gıbbe 't-tasdikı ·ş-şer'] ve
kil-i ınezbür Abdi Ağa meclis-i şer'de takrlr-i kelam idüp 
müvekkilüm muma ileyh Yusuf Efendi hazretleri anifen 
ş ira-i şer'l i le  malik oldığı b i r  masura ma-i I ezlzi !ağın ü 
kanavitında n mi kdar-ı mu 'ayyen hissesine tebe' iyyetle 
mülkinden ihrac ve vakf-ı sahlh-i şer'( i le  te'blden vakf 
idüp Astane-i aliyyede Acıhaınmaın kurbında kadim su te
rizlısmdan erbab-ı m iyah ma'rifetleriyle ifraz ve müve
kki lüm mfıma i leyhün Kapançeşıne nam mahallde vakı ' 
sakin oldukları sa'adethaneleri ittisalinde kain Da
ru ' s-sa 'adet i. ş-şcrlfe ağası işbu Abbas Ağa nam sahi
bü ' l -haynm hayatmda b ina ve ihya buyurdukları çeşme-i 
latlfe cari olan ma-i lezfzi mürur-ı ezınine ile zay i '  olup 
kanavatma hafriyat ol ınmadığmdan müddet-i vafireden 
berü ımı 'atta! ve yabis olan çeşnıe-i mezburede kema 
fi ' s-sabık ibidul lah şürb ü isti ' ınal idüp iktiza iden ta'mlr 
ü ternıfm mesarif-i lazımesini müvekki lüm muma i leyh 
canibinden nı 'yet olup has ı l  olan uelırat-l hayriyyesini 
ebeveyni nıerhuman ile sair akriba-i ta'al lukatınun ervah-ı 
tayyibelerine hediyye olmak üzre hasbeten ınıahi te'ala 
te'blden vakfiyyet üzre icra ve ta'yln buyurduklarını mü
beyyin olarak nizanı-ı cedld-i nıüstahseneye tatbik içün 
istihkaını havl kıbel-i şer'den b ir  kıt'a hüccet tahrlr ve i 't:i 
olmmak müvekki lüm mfıma i leyhün mat!Cıbıdu r  didükde 
hazırl'ın olan erbab-ı miyah dahi ımıkırr-ı vekil-i mezburun 
bi ' l-cümle takrlr-i meşnlhı vakı'a mutabık ve ncfsü ' l-eınre 
nıuvifık oldığını bi esrihiın ihbar itmeleriyle hıfzen I i  
makalihim işbu vesika-i enlka ketb ü imla ve yed-i talibe 
i 'ta ol ındı . 
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Fi 2 C sene 1 23 X  [ 1 4 Şubat 1 823 ]  

Şuhüdü · 1-haJ : 
Fahrü ' l-eşbah Mustafa Haınid Ağa Nazır rah-ı ab 
Es-Seyyid Hasan Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Hüseyin Nazif Efendi Katib riih-ı ab 

4041112 Alımed Ağa 'mn, Halil Nüzhet Ağa 'dan satın 
aldığt Kasabbaşı Halil Ağa vtt�fina ait bir masura su
yun yarısım, Fatih Camii kurşuncusu Mustafa Ağa :va, 
diğer yarısım da Ayasr�f."va civarmda sakin Cemile Ha
mm 'a satlığına dair. 

[Kenarnotu] Ahmed Ağa'nun ma-i lezizi 

[Derkenar] DerOn-ı hüccetde nıuharrer b i r  masura ma-ı 
lezlze malik olan Ahmed Ağa ma-i mezblının nı sf masura
sını Sultan Mehmed cami ·  -i şerifı kurşuncısı Mustafa 
Ağa'ya semen-i ma' IG ına bey' u teınlik idüp yedinde ancak 
nısf masura ma- i  lezfz bakT kaldığını müş ' ir kaydı (kesik) 
balasıyla işbu mahalle şerh viri ldi .  

Fl l 9  B sene 1 238  [ 1  Nisan 1 823 ]  

[Derkenar] 5 24 zahriyyedc mezkOr baki n ı  sf  masura ına-i 
lezlz Ayasorya-i keblr kurbında Soğukçeşme nezdinde sa
kin merküm Ebubekir Efendi halllesi Cemlle nam-ı diğer 
Lutfıyye Hanını şira-i şed ile malike ve menzil ine icra 
eylediğini müş ' i r  kıbel-i şer· den istihkamı havl b ir  kıt·a 
hüccet tahrir ve i 'ta olınmağla işbu hüccet küll iyyen tehl 
kı l ındığı işbu mahalle şerh viri ldi . 

FI 4 M sene 1 239 [ 1 0 Eyli.il 1 823 ]  

Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle 
sulanın hakkında bu det'a ba hatt-ı hümayün-ı şev
ket-makrOn-ı şahane virilen nizam-ı cedld-i müstahsene-i 
şahineye imtisalen hala Hassa su nazırı aynü' l -a 'yan 
Mustafa Hamid Ağa'nun vekil-i  müsecceli Kethuda-yı 
rah-ı abi es-Seyyid Hasan Ağa'nun i lt imasıyla medine-i 
EyyOb mahkemesinden me'zO nen mürsel Kalib Mehmed 
Arif Efendi ve rah-ı abilerden müte 'ayyi n  es-Seyyid Meh
med i zzet vesair me'mlırln zikri ati ma-i lezlzün menba '  
mahall ine varup nazar itdüklerinde ma-i mezhOr b i  tema
mihl mevclıd ve cari ve lağm ü kanavatı ma'mOr olarak 
bi ' l-mu'ayene keşf itdüklerini bi ' l-ma' iyye meclis-i şer'a 
ihbar itdükleri nden sonra zikri atf ma-i lezizün şiraen 
maliki olan es-Seyyid H alil Nüzhet Erendi ibn-i ibrahlm 
meclis-i şer' -i hatir-i lazımü 't-tevkTrde işbu ba' i siri-ki tah 
Ahmed Ağa ibn-i All mahzarında ikrar-ı tamm ve takrir-i 
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kelfun idüp işbu yedümde olup bin iki yüz otuz yedi senesi 
Rehf'u' l-ahir'inün beşinci güni tarihiyle müverraha b ir  
kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsll ü beyan alındığı üzre as
rında Kassabbaşı Halil Ağa ibn-i Mehmed hayatında Ha
vass-ı refi'a'ya tabi ' Küçük nam karye kurbında Saya o
cağı tahtında üçi yaş ve altısı kurı olarak müceddeden 
kendi malıyla hafr itdürdiği dokuz aded hacalardan hası l  
ve tahte' l-arz !ağın ü kanavit i le cem' u tahsil itdürdiği bir 
masura ve üç buçuk çuvaldız ma-i lezi'zün kanOn-ı şehin
şahl üzre b ir  buçuk çuvaldızı hakk-ı mecra içün alıkanılup 
hakT kalan bir buçuk masura ma-i lezi'ze tedavül-i eyadf ile 
ber mantOk-ı hüccet-i mezkOr mülküme dahil ve hakk-ı ta
sarnıfuma vas ı l  oldukdan sonra işbu sene-i mübareke 
Rebl'u ' l-ahir ' inün iki nci güni tarihiyle müveı:raha hüccet-i 
mezkGr zahriyyesi mantGkınca ma-i mezbGrun nısf ma
surasını erbab-ı .miyah ma· rifetiyle !ağın ü kanavit u mü
seımatına tebe' iyyetle ifraz ve Ayasafya-i sağTr kurbında 
sakin eşraf-ı ktızatdan es-Seyyid Mehmed Raşid Efendi'ye 
bey· u temllk idüp bir masurası yedümde bakT kalmışidi 
el-tıaletü hazihi yedümdc ibka eylediğüm bir  masura ma-i 
lezfz-i mezbGrı dahi kezalik lağm ü kanavit u müseıuıatın
dan mikdar-ı ımı 'ayyen hisses ine tebe·iyyetle tarafeynden 
bi ' l -fcab ve' l-kabOI bey ' - i  bat-ı sahlh-i şed' ve erbab-ı ıni 
yahun i nzımam-ı re ·yiyle mezbGr Ahmed Ağa'ya beyn
lerimüzde ma' lOm semen-i med1i1 ' ve makhOza hey'  u 
ıemllk ve layıkı üzre teslim eylediğümde ol dahi ber veeh-i 
ınuharrer iştiri ve temellük ve tesellüm ve kabul itmeğİn 
ffma ba 'd derOn-ı zahriyyede mezkGr bir masura mi-i le
zfz-i mezhOrda dahi henüm alaka ve ınedhalüm kalmayup 
lağm ü kanavit u müsennatından mikdir-ı mu'ayyen his
sesine tebe' iyyetle mezbGr  Ahmed Ağa'nun mülk-i müşte
risı ve hakk-ı sarlhi almışdur didükde gıbbe 't-tasd
lkı · ş-şer·ı mezbGr Ahmed Ağa meclis-i şer'de inifen şi ri-i 
şer·ı ile mal ik oldığum bir  masura mi-i lezi'z-i mezbfırı şii
rOt-ı müstahsenesine tatbik içün istihkimı havl kıbcl-i 
şer'den bir kıt'a hüccet tahrlr ve i 'ta alınmak matlfıbum
dur didükde bazı rün olan erbab-ı miyah dahi ımıkı rr-ı 
müşteri-i mezhOrun kelimat-ı meşruhas ı vakı 'a mutabık ve 
nefsü' l-emre muvafık aldığını bi esrihim ihbar itmeleriyle 
hıfzen l i  makal ihim işbu ves'ika-i enfka keth ü i mla ve 
yed-i tali be i ' ta  olındı . 

Fl 7 C sene 1 238  [ 1 9  Şubat 1 823 ]  

4041211 Karcıha:şı Melımed Reşid Ağa 'nm vefatıyla 
malılıll olan ve Haremeyn 'e intikal eden Güzelcekemer 

suyu katmalarından olan yarım masura suyun, diğer 
yarım masura suyun mutasarr�fi olan !tanımı Saraylı 
Fatma Kadın 'a kiralamlığma dair. 
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[ Kenarnotu] Karcıbaşı Mdımed Reşld Ağa ve zevcesı 
Sarayi Fatıma Hanım'un b i r  ıiıasura ma-i lezlzi 

[Derkenar] DerO n- ı  slıretde muharrer b i r  masura ma-ı 
lezizün nısf masurası ııa [ mutasarrıfl [olan ] Karcıbaşı Re
şld Ağa fevt olup nısf h issesi malıllı l  ve canib-i H are
meyn'e aid olmağla h isse-i mezklırı h issedarı Sarayi Fatı
ma Kadm'a icar o lmup ol vechi l e  b i r  masura nıa-i lezlz- i 

mezklır nıezbüre Fatmıa Hitün'tm ulıdesinde olarak el-yevm 
lıanıınanıı ııa can oldığı şerh vir i ld i . 

Fl ı 7 Ş sene 1 245( '1 )  [ ı  1 Şubat un o  ı 
Astane-i aliyye ve mahal l-i saireye cereyan  iden h i ' l-cümle 
sulanın lıakkınd:'l bu defa ba hatt-ı hünıaylin-ı şevket- makrün 
virileıı n izam-ı ecdid-i nıüstahsene-i şahineye i ıntisalen 
hala Hassa su nazırı aynü ' l -a 'yan M usta ta Hami d Ağa'
nun vekil-i müsecceli Ket huda-yı ralı-ı abi es-Seyyid 
Hasan Ağa'nun i lt imasıyla medine-i EyyOh mahkemesin
den mürsel Katjh Mehmed Arif Efendi ve rah-ı abilerden 
müte' ayyiıı es-Seyyid Melııned İzzet vesair nıe' nılıı1n zikri 
ati ma-i lezlzün menha'  mahall i ne varup ııazar i tdüklerin
de ma- i  mezbür bi tenıanı ilıl ıııevcüd ve cari ve lağnı ü 
kanavatı ma' mOr olarak hi ' 1 - ınu 'ayene keşf i tdüklerin i 
hi ' l-ma ' i yy e mecl is- i  şer· a ihbar i tdüklerinden sonra zikri 
at1 ına-i lezlzün ş i raen ınal ik i  medine- i  H azret-i Ehf Ey
yOh-i Ensarl'de Kasım Çivlış malıal les inde vik ı '  mukad
demi All Ketbuda hanesi dinıeğle arif b ir  bah menzil i le 
el-yevm denlııma can zikri ati nıa-i lezfzün h i ' l - işti
raki ' s-seviyy t edavül- i  cyadl ile malik ve nıutasarrıfları 
olup işbu kitab-ı s ı lıhat-ıı i sibun lıafızları hala Devlet-i 
aliyye-i ehediyyü ' l-kararda h i ' J -fı · f karcıbaşı olan mef· 
haru ' l -eınasi l  ve' l -akrfın Mclınıed Reşld Ağa ibn - i el-mer
hum cl -Hacc ismi · ı ı  Ağa i lc hallle-i muhteremeleri i ffetlü 

Sarayi Fatıma Hanını ibııet-i Abdu l lah taraflarından zikri 
atl huslıslarını ikrara vekil-i sahitü ' l-veka!elcri olan Meh
med Emin Ağa ibn-i  Alımed nam ki ınesne mecl is- i şer· -i 
şerif- i  enverde takrlr-i kclanı ve ı a ' bfr ani ' I-meram idüp 
ınüvekki l ler i zevcan-ı ıııü ına i leyhl im jfuıun yedierinde 
olup bin yüz yetmiş  senesi Şevval ' inün yiğirmi ikinci güni 
t arihiyle rnüverraha ha fertnan-ı  all  s ic i l l- i  ınahfOzdan 
muhrcc b i r  kıt ·a hüecet derkenarında tatsil ü beyan olm
dığı üzrc asrmda atebe-i al iyye-i tıusrevan1de h i ' l - 11 ' 1  S u  
nazırı Osman Ağa hayatında Havass-ı reti 'a kazası ııda 
Küçük nam karyede Ayasofya suyı lağınmun canib-i ye
min inde Güzelcekemer di ıncğle arif kcnıerün fcvkinde dere 
derlımnda kimesııenün mülk ü harimi olmayan ınevzı ' - i  
hallde kendi ınal ıyla yedi adcd baca hafr ve tahte · ı -arz 
lağnı ü kanavit i l e  cem · u tahsil idüp sal i fü . z-zikr Gü
zelcekenıer suyı lağnıma hi  i l.ni ' l - nı ü t evel lf  i l lıak idüp 
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kanun-ı şehinşahl üzre hakk-ı ıncerasından bakT mevcud 
ve car1 olan bir masura ma-i lez1zün mali ki iradesiyle 
menzil-i mezküra ta 'yin i zemanından berü menzil-i mez
kur i le el-yevın derunına cari b i r  masura ma-i lezlze 
müvekkil lerüm ınuına i leyhi ına bundan akdeınce tedavül-i 
eyadl i le ve !ağın ü kanavit u ınüsennatına tebe' iyyetle 
hi ' I- işt iraki · s-seviyy mülklerine dahil ve hakk-ı tasarrutla
rına vas ıl aldığın ı mü ş " ir nizam-ı ınüstahsenesine tatbik 
içün kıbel-i şer'den istihkfum havl bir kıt·a hüccet tahrlr 
ve i ' ta olmmak müvekki l lerüm zevcan-ı mü ma i leyhima
nun matlublarıdur didükde hazı r(m olan erbab-ı m iyah 
dahi ımıkırr-ı vekil-i mezburun b i ' I-cüınle takrlr-i meşruhı 
vakı 'a mutabık ve ncfsü ' 1-emre ımıvafık aldığını bi esri
him ihbar itmeleriyle hıfzen li makalihim işbu veslka-i eni
ka ketb ü imla ve yed-i talibe i 'ta ol ınd ı .  

Fl 7 C sene 1 23 8  [ 1 9  Şubat 1 923 )  

Şu hudiri-hal : 
Aynü ' I -a'yan Mustafa Hamid Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid Hasan Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Ahmed Ağa Hademe-i Çukurçeşme 
All Usta Hat1emc-i dlh-ı ab 
Es-Seyyid lsa Ağa Serbölük-i Ayasofya 
Mehıned i zzet Ağa Hademe-i rah-ı ab 
Es-Seyyid ei-Hacc Mehmed Çavüş Rah-ı ab . 
Ve gayrulıum 

4041212 Anadolu kazaskeri Alımed Reşid Efendi'nin, 
Naltlye Hanım 'm varisierinden satm aldığı, Seyhülis
lam Ebezade Abdullah /�fendi, Yongazade Mustafa E
.f'endi ve İstanbul ağası A li Ağa sularmdan olan dört 
llutsura suyun yansmı /ıammı Zlbii Ka dm 'a ferağ et
tiğine dair. 

[ Kenarnotu] Kadiasker-i Anadol ı-yı esbak es-Scyyid Ah
med Reşld Efendi'nün 

Astane-i aliyye ve mahal l -i saireye cereyan iden h i ' l -cümle 
sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümayün-ı şevket-makrün 
virilen nizam-ı cedld-i müstahsene-i şahaneye imtisalen 
hala Hassa su nazırı fahrü ' l-akran Mustafa Haınid Ağa'
nun vekil-i müsecccl i es-Seyyid Hasan Ağa Ağa8" i ltima
s ıyla medine-i Eyyub mahkemesinden me'zunen mürsel 
Katib es-Seyyid Mustafa Edlh E fendi ve ralı-ı abilerden 
miite'ayyin izzet Halife vesair me"mürln zikri ati ma-i 
le;.fzün menha '  malıal l i ne varup nazar i ldüklerinde ma-i 

tl o  mükcrrcrdir. 
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Iezfz-i mezblır bi temamihl mevclıd ve cari ve lağm ü 
kanavatı ma' ın ur ve fesaddan ari olarak b i ' l -mu 'ayene 
keşf itdüklerini meclis-i şer'a ihbar itdüklerinden sonra 
ınahmiyye-i İstanbul'da Sultan Mehmed Han cami ' -i şerlfı 
civarında Timurhan mahallesinde kai n ınukaddema Tevfik 
Efendi hanesi dimeğle şeh[l ] r  b ir  bab vakf menzil-i kehfre 
h i ' l-icareteyn mutasarrıf ve' l -yevm derlınına eMi zikri at'i 
dört masura ma-i lezlze ş ira-i şer'[ i le malik ve ımıtasarrıf 
olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı sabıka revnak-et
za-yı sadr-ı vala-yı Anadolı mecma·ü ' l-mekar i ın ve' l-ih
san ınat la ' -ı envari ' l-u!Gm ve' l- irtan kaşif-i esnafi' d-de
kayık bi tlkrihi'l-haôr vakıf-ı enva·i · l-hakayık h i ' r-re' yi ' l -münfr 
devlet lü  inayetlü mahmidetli.i es-Seyyid Ahmed Reşld 
Efendi ihn-i el-merhum el-nıebrur ed-daric i la medaric-i 
rahmet-İ Rahhihi ' I -Ga!'Gr Abdullah Mol la Efendi hazret
Ier ini.in tarat-ı bahirifş-şen:tlerinden ber veeh-i atf husus-ı 
meymenet-nıahslıslarını takrlre vekil-i sahiti.i ' l -vekaleleri 
olan eşraf-ı kLızat-ı kiranıdan el-H acc Ya ' küb Etendi ibn-i 
İbrahim meclis-i şer' -i hati'r-i lazınıi.i't-tevklrde menzil- i  
mezklır i le derfınına cari dört masura ma-i lezfzün mukad
demi şiraen ve adiyen malik ve mutasarrıfları olan ismetlü 
Nakıyye H1nım ibnet-i el-merhum Kadfasker-i eshak 
Mehmed Hamfd Efendi tarafından vekil-i sahit i.i ' l -vekalesi 
olup sadr! eviadı es-Seyyid Mchmed Nail! ve Şerlfe 
Zahide ve Şerlfe Samiye ııfun sığanın vasfleri olan Fey
zul lalı Efendi ihn-i Mehmed hazır oldığı halde bi ' l-vekale 
takrfr-i kelaın ve ta ' hfr ani ' 1-mcram idüp işbu yedünıde 
olup bin iki yüz otuz bir senesi Cumacte' l-evvel 'inün yiğir
mi yedinci güni tarihiyle müvcrraha bir kıt'a hüccet-i 
şer' iyye i le bin yüz doksan dört senesi Cunı:lde · ı-evvel ' i 
ni.in dördünci gü ni tarihiyle müverrah ve ma 'mGiun bih bir 
kıt 'a mütevelll temessükindc tahrlr ve tafsll ü beyan al ın
dığı üzre şeyhül is lam-ı esbak Ebezade Abdullah Efendi 
hayatında Havass-ı refi·a kazasına tabi ·  Bağçe-i Belgrad 
nam karye hudlıdı dahi l inde kestanelik denının da mevzı · - i 
hallde nıenba· ı  olup Longazade('l) M ustafa Efendi suyı 
dinıeğle arif nısf masura ma-i lez'iz i le i stanbul ağas ı All 
Ağa dahi mahall-i mezburede kendi mal ıyla hafr itdürdiği 
dokuz aded hacalardan hasıl !ağın ü kanavat ile tahsil 
eylediği üç buçuk masura ma- i lezfz ve yine mahall - i  
mezblırede müşanın i leyh Abdullah Etendi'nün hafr itdür
diği sekiz aded bacalardan hasıl ve tatbir olman atik lağm
lardan hasıl ve birbirine zamm ve ilhak ol ınan ma-i lezlzün 
mevsi mi nde ha ' I-vezn ve' l-ayar mevcud ve drf olup 
hakk-ı m ec radan ma' ada hakT kalan sekiz masura ve ür; 
çuvaldız ma-i lezfzden ınü frez olup mal iki i radesiyle beş 
masura ma-i lezlzün dört masurası sal ififz-zikr menzi l- i  
mezkür ve bir masurasmı dahi menzil-i mezkurdaıı müfrez 
ehniye-i mezbGre-i ma· ı tımeli arsaya ta·y[n ve İcra olınup 
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ba ' dehu tedavül-i eyactl i le menzil-i ınezkur i le derunına 
cari dört masura ma- i  lezlzi hazır-ı mezbur Feyzullah 
Efendi'den müvekkileleri tarafından vekaleten ve eviad-ı 
sığarınun vasileri olarak müvekkilüm mumii i leyh Efendi 
hazretleri dört masura ma- i  lezizi i şt i ra ve menzil-i mez
burı ber ınuceb-i temessük-i mütevell l  tefevvüz ve kabul 
itdükden soıu·a menzil-i mezkGrun nısfı h5Ja halile-i muh
teremeleri iffetlü Züleyha nam-ı diğer Zlba Kadın ibnet-i 
Ahdullah'a bi izni ' l-mütevelli ferağ u kasr-ı yed ve de
nlnına diri dört masura ma-i lezizün dahi nısfı olan iki 
masurasını mGma i leyha zevce-i muhteremeleri Züleyha 
nam-ı diğer Ziba Kadın'a lağm ü kanavat u müsennatından 
mikdar-ı ımı 'ayyen hissesine tebe'iyyetle beynlerinde mak
sud semen-i ma ' lu me ve makbuza bey' u temlik ve layıkı 
üzre teslim itmeleriyle ol vechile menzil-i mezbur ile 
el-yevm derunına cari dört masura ma-i lezi'ze müvek
kilüm müşanın ileyh Efendi hazretleriyle halile-i muhte
remeleri mı1ma ileyha Züleyha nam-ı diğer Ziba Kadın 
bi' 1-iştirakı · s-seviyy malik ve mutasarrıfları olduklarını 
müş ' ir ve ınübeyyin ve şürut-ı müstahsene tatbik içün 
istihkamı havi kıbel-i şer 'den bir kıt'a hüccet tahrir ve i 'ta 
olmmak müvekkilüm müşanın ileyh Efendi hazretlerinün 
matllıblarıdur didükde hazır-ı mezbGr Feyzullah Efendi i le 
sair hazırun olan erbab-ı miyah dahi ımıkırr-ı vekil-i 
mezhurun takrlr-i meşrôhı vakı 'a  mutabık ve nefsü' l -emre 
ımıviitik oldığın ı bi ecına'ihim ihbar itmeleriyle hıfzen 
l i ' J -makal işbu vesika-i enlka ketb ü imla ve yed-i talibe 
i ·ra o lındı. 

F1 20 C sene 1 238  [4 Mart 1 823]  

Şuhudü ' 1-hal: 
Rah-ı abi 

4041213 Silalular İ(va ... Ağa �va ilısan olunun bir masura 
... uyun, vefatımlan sonra padişalı tarc�findan konak ile 
heraber lıammı N eş 'eza n Ka dm 'a i/ısa n olunduğıma 

dair. 

[Kenarnotu] Neş'ezan Kadın 

A.stane-i aliyye ve ımıhall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle 
sulanın hakkında. bu defa ba hatt-ı hünmyun-ı şevket-makrü n  
virilen nizam-ı cedid-i müstahsene-i şiihaneye iıntisalen 
hala Hassa su nazırı aynü ' l-a'yan Mustafa Hamid Ağa'
nun vekil- i  müsecceli Kethuda-yı rab-ı ab Ali Ağa'nun ilti
masıyla medine-i Eyyub mahkemesi nden me' zQnen mürsel 
Katib Mehmed Arif Efendi ve rah-ı abilerden ınüte'ayyin 
ÇavıJş-ı rah-ı abi el- Hacc Mehmed vesair me' mur1n zikri 
atı ma-i lezizün ifraz mahalline varup nazar itdüklerinde 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCiLLERİ/MA-i LEZİZ DEFTERLERi 

ına-i lez:i'z-i mezhı1r hi temanıihl ınevcı1d ve cari ve ka
navatı nıa 'nıur  olarak b i ' l -nıa' iyye keşf itdüklerini mecl is-i 
şer'a ihbar itdükleri nden sonra nıaluniyye- i mezhı1rede 
Hace Paşa kurbıncia Tiınurkapu nezdinde D aye H atı1n ma
hallesinde vakı ' b i r  bab menzil-i kebirde sakine olup işbu 
kitab-ı sıhhat-nisabun hat'izası olan Sara yi iffetl ü  N eş' eza n 
hint-i Abdullah nam hattınun tarafı ndan ber veeh-i ati' 
takrlre vekil-i sahitü ' l -vekalesi olan s i lalışör-i hazret-i 
şehriyari sa·adet lü ei-Hacc Salih Ağa ibn-i Yılsur mecl is-i 
şer' -i şerif-i enver de takrlr-i kelam ve ta 'bi'r ani' 1 -meraın 
idüp müvekki lenı ınunıa i leyha Neş -ezan Kadın'nun ye
dinde olup hin iki yüz otuz dört senesi Cunıfıde'l-evvel 'i
nün dokuzuıcı güni tarihiyle nıüverraha bir kıt ·a hüccet-i 
şer· iyyede tafsll ü beyan alındığı üzre müvekki lenı ınuma 
ileyhimanun zevci olup enderOn-ı hünıayun-ı şehinşahi 
s i lahdarlığından müteka' id olarak menzi l-i mezkOr ile 
el -yev ın dcrunına cari ihsan-ı hünıayfın sularından bir 
masura ma-i lezize mal ik ve nıutasarrıf olan İ lyas Ağa 
ihn-i Mustafa El'endi bundan akdeınce irtihfıl-i dar-ı beka 
eyledüğünde menzil-i ınczkOr ile el-ycvm derünına cari bir 
masura ma-i lezi'z-i merklım padişah-ı İ s lam zı l lu ' I lah i  
ale' 1-cnanı şevket lü azanıetl ü  nıehabetlü kudretltı Efendi
miz hazretlerinün nut k-ı hümayfınlarıyla hallle-i ınuhte
renıeleri müvekk ilem nıunıa i leyha Neş'ezan Kadın'a b
navat-ı nıemlukesine tebe · iyyetle tenıllk ve ihsan-ı hünıa
yfın buyurı lnıağla nıüvckki lcnı nıünıa i leyha ber veeh-i 
nıeşrüh derun-ı menzil-i ınczkOra cari hir masura ma-i le
zlz[e ] kanavat-l mem l ukcsine tebe ' iyyetlc malike oldığı[nı ] 
nıüş ' i r  şürut-ı müstahsene tatbik içün ist ihkamı havi kı
hel-i şer· den bir k ı t ·a hüccct tahrir ve i ·ta olmmak bi ' l-vc
kfıle nıatiOhunıdur diyü tarih-i nıezhOr ile müverrah ve 
mazınfını min kül l i ' l-vucOh takrlr-i ıneşnihına mutabık b i r  
k ı t 'a hüccet-i şcr· iyye ibraz eylediğinden gayrı hazı run 
olan erbab-ı miyah dahi ımıkırr-ı veki l- i  ınOına ileyhün 
bi ' l -cümle takı·i'r-i meşrühı vak ı ·a ımıtabık ve nefsif l -eınre 
ımıvafık aldığını b i  esrihim ihbar itmeleriyle hıfzt:n l i  
makal ihim işbu vesika-i enlka kcth ü i ınla ve yed-i tahbe 
i ' ta ol ındı . 

Fl tJ B sene 1 238  [22 Mart 1 823 ]  

Şuhudü · 1-hfıl : 
EI-Hacc Ali Ağa Kethuda-yı ralı-ı ab 
Mehmed Sadık Ağa Hademe-i Yenicami · 
i snıa·ı ı  Halife Hadenıc-i Tahtakal ' a  
EI-Hfıcc es-Seyy id Mehmed Çavuş-ı ralı-ı ab 

4041311 İdam olunduktan sonra ma/ma devlet tan�fin
dan el iumulan Niko/a zinuninin Fener kapısı dışındaki 
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evi ile içinde cari Mihrimalı Va/ide Sultan vak.fina ait 
yarım masura suyun, tenı/ikname ile Sarr(�l 0/ıannes 
ile lıammı Deroci :ve verildiğine dair. 

[Kenarnotu] Sarraf Ohan zinunfnün 

Astane-i aliyye ve mahall- i  saireye cereyan iden bi ' l-cümle 
sulanm hakkında bu defa ba hatt-ı hünuyfın-ı şevket-ınakrun 

virilen nizam-ı cedld-i müstahsene-i şahaneye imtisalen 
hala Hassa su nazırı aynü ' l -a'yan Mustaia. Hamid Ağa'
nun vekıl-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi All Ağa'nun 
iltiınasıyla medine-i Eyyub mahkemesinden me'zunen 
mürsel Katib Mehmed Arif Efendi ve rah-ı abilerden 
ınüte'ayyin Çavlış el-Hacc Mehmed Ağa vesair me'mlırln 
zikri au ma-i lezlzi.in ifraz olınan mesleğine varup b i ' l-ma ' iy
ye nazar i tdüklerinde ma-i lezfz-i merküm meslek-i mer
kürnda bi temamihl mevclıd ve cari ve kanavatı ma'mlır 
olarak keşf itdüklerini b i ' l -ına' iyye meclis-i şer'a ihbar 
itdüklerinden soma malmliyye-i İ stanbul 111Sn-ı ebvabından 
Fenerkapusı haricinde zikri atf ma-i lezfzün derünına cari 
oldığı menzilde mi.itemekkin sarraf taifesinden Ohan ve
led-i Bogos zinuı1l tarafından ber veeh-i ati husüsı takr!re 
vekil-i mürseli olan Zakar veled-i Filihos ziınml meclis-i 
şer· - i  hatir-i lazımi.i ' t-tevklrde bi  ' 1-veka!e tahir-i kelam ve 
ta ·bır ani ' 1- ıneram id üp müvekkilüın sarraf-ı mersümun 
yedinde olup işbu sene-i mübareke Cumade' l-ahire'sinün 
on altıncı gi.ini tarihiyle mi.iverrah ve ma'mü!C ın bih b ir  
k ı t 'a  meınhür mütevelll temessükinde tafsll i.i beyan olm
dığı i.izre cennet-mekan tirdevs-aşiyan merhum ve mağfü
nın leha Mihrişah Valide Sultan tabet seraha hazretlerinün 
her muceb-i vaktiyye-i ma 'mUiün biha Astane-i aliyye'ye 
ve mahall-i saireye ibildui lah şürb i.i isti 'mil itmeleriyçün 
hasheten li ' l lahi te'a!a icra huyurdukları ma· Iümu' l- ınik
dir vakf sularından müfrez olarak nısf masura ma-i lezfz 
ile ve ma-i lezlz-i merkümun demnma cari oldığı b i r  bab 
menzile bundan akdem malik ve mutasarrıf olan N ikola 
veled-i Aleksandri zimmfnün zuhur iden cünha-i azımesine 
mebnl i 'dam ol ınup menzil-i ınezklır i le derCınına cir'i 
mutasarrıf oldığı nısf masura ma-i lezlz-i merküm ba 
fennan-ı ili cinib-i ıniriden ba 'de' l-kabz menzil-i merküm 
b i ' l -cümle müştemilatıyla bi mu'accele merküma ve ba 
temlfkname-i hüınayun müvekkilüın sarraf-ı merslım Ohan 
zimml ile zevcesi Deroci(?) nasraıliyyeye ba mu ' accele-i 
merküme-i makblıza temllk ol ındığını mi.ibeyyin vakf-ı 
müşarun i leyhinun kaimmakam mütevellfsi ecille-i ricai-i 
Devlet-i aliyyeden hala Darbhane-i amire nazırı i nayetlü 
efendi hazretlerinün tahrlr ve i 'ta buyurduktan b ir  kıt'a 
temessük mantlıkınca vakf-ı•ı müşanın ileyhi hazretleri-
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İSTANBUL ŞER' iYYE SİC IT�LERİ/MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

nün sularından olarak nısf masura ma-i lezlz müvekkilüm 
mersum Sarraf Ohan zimmfnün yevmf bir akçe icare-i 
müeccele i le  havza-i tasarrufında aldığını müş " i r  ve şürfıt-ı 
müstahsenesine tatbik içün istihkamı havi kıbel-i şer·den 
b ir  kıt'a hüccet tahrir ve i ' ta olı ıunak nıüvekkilüm nıersfı
mun nıatllıbıdu r  diyü tarih-i mezhur ile nıüverrah ve kaim
ınakam-ı ınfıına i leyhün ma·mfılün bih ınühriyle imzasını 
havi ibraz eylcdiği b i r  kıt·a  nıütevel li temessükinc nazar 
ve kıraet olındukda mazmfını min kül l i ' l-vücuh takrfr-i 
meşrlıhına mutabık bul ındığından gayrı husfıs-ı mezblının 
elıl-i hıbresi olup h azı rün olan zey l- i veslkada nıuharre
rü ' l-esaınf erbab-ı miyah dahi ımıkırr-ı vekil-i mesi'Oru n 
takrfr-i meşru hı vakı 'a mutabık ve nefsü · 1-enıre ınuvafık 
aldığ ın ı  b i  · 1 - ittihad ihbiir itmeleriyle hıfzen li makalihim 
işbu vesika-i enfka ketb ü im la  ve yed- i  tal i  be i 'ta o l ındı . 

Fl 9 Recehi ' l -ferd sene 1 238 [22 Mart 1 82 3 ]  

Şuhlıdü · ı-hat: 
Fahrü ' l-eşbah Mustafa Haın id Ağa Nazı r-ı rah-ı ab 
Ali Ağa Kethuda-yı rfıh-ı ab Es-Seyyid Hüseyi n Efendi K�ltih-i rah-ı ab 
EI-Hacc Mehmed Ağa Çavlış-ı rih-ı ab 
ve gayruhum. 

404/312 Piroğlu Mehmet( Ağa 'nm muta.mrr�l olduğu 
Kırl<çeşme suyumm katmalarmdan olan yarım ma.wıra 
suyun, vefatmllan sonra kızı Ht�fize Hamm 'a intikal et
tiğine dair. 

[Kenarnotu] Hafıze Hanını 

[Derkenar] Dcrun-ı hi.iccetde ımıharrer nısf masura ma-i 
lezfz-i mezbfırı d-Hiicc Hüseyin Ağa ibn-i Aif'ye bey' ey
lediğini mü ş' ir  istihkamı h avi hüccet i ' ta alın up işbu hüc
cet tehi ve battala kı l ındığı işbu mahalle şerh v irildi . 

Ff selh-i Za sene 1 240 [ 1 6  Temmuz 1 825 ] 

Asıane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle 
sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrün 
virilen nizanı-ı ecdid-i ınüstahsene-i şahaneye imtisalen 
hala Hassa su nazırı aynü ' l -a'yan Mustafa Hamid Ağa'
nun vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi Ali Ağa'nun 
i ltiınasıyla medine-i EyyGh mahkemesinden me'zunen 
mürsel 

.
Katib Mehmed Arif Efendi ve rah-ı abilerden mü

ıc ' ayyin İzzet Halife vesa i r mc.mlırln i le zikri an ma-i 
lezfzün ınenha'  mahalline varup b i ' l - ına · iyye nazar itdük
leriııdc ma-i lez.lz-i ınezbur hi ıcınaınihf ınevcud ve cari ve 
lağm ü kanavatı ma'ınfır olarak kcşf itdüklcrini mecl is-i 
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şer'a ihbar itdüklerinden sonra mahmivve-i mezbOrede 
Ayasafya-i kebir civarında Mahmud Ağa cami '  -i şerlti 
ittisalinde kain b ir bab menzil i le derünma cari ma-i lez]ze 
ta"ylni zemanından berü ber mantuk-ı suret-i al] malik ve 
mutasarrıf olup bundan akdem vefat iden hassa haseki
lerinden Plroğlı Mehmed Ağa ibn-i Abdul lah'un sulhiyye 
kerimesi ve hasren varisesi i şbu kitab-ı sıhhat-nisahun ha
fızası Hatize Hanım tarafmdan ber veeh-i ati husüsı tak
ri're vekfl-i sahitü ' l-vekatesi olan es-Seyyid Sa ' 1d Efendi 
i h n-i es-Seyyid Mehmed nam kiınesne meclis-i şer' -i ha
tır-i lazımü't-tevkirde takdr-i kelam ve ta 'hlr ani ' I-meram 
idüp müvekki lem muma i leyha Hatize Hanım'un yedinde 
olup bin iki yüz otuz ü<_.: senesi M uharreınü ' l-harimınun 
beşinci güni tarihiyle müverrah Başmuhasebe kaleminden 
ınuhrec bir  kıt'a suret-i atlde tafsfl ü beyan olmdığı üzre 
asrında hassa odabaşı hayatında Havass-ı refi'a kazasında 
Kemerler canibinde B akracderc nam mahalldc kendi ma
l ıyla müceddeden hafr-ı abar-ı müteferrika ve tahte' l-arz 
lağm ü kanavat ile cem' u tahsil eylediği suyını mahall-i 
mezbura karlb Kırkçeşme suyı lağmına hi izni ' l-mütcvelll 
ilhak u idrac idüp mevcOd olan üç masura ve üç çuvaldız 
ma-i lezlzden gayrı ez hisse-i ahar hakT kalan b i r  masura 
ve üç çuvaldız ma-i lezlzden müfrez olarak iki çuvaldız 
ta"blr ol ınur nısf masura ma- i  lez1ze her mantOk-ı suret 
malik ve demnma can oldığı menzi l -i merküma ımıtasarrıf 
olan müvekkilem muma i leyha Hatize Hanım'un pederi 
muma i leyh Mehmed Ağa fevt oldukda menzi l-i merküm 
ilc el-vevın demnma cari nısf masura· ma-i lez1z-i mezhOr 
su lhiyye kerimesi ve hasren varise�i ınüvekkilem mOma 
ileyhaya adiyen ve i rsen mevrfıs ve müntakıl oldığını mü
beyyin kıbel-i şer'den istihkamı havl bir kıt ·a hüccet tahrlr 
ve i ·ta olııuııak müvekkilem mü ma i leyhanun matlfıbıdur 
diyü mazmunı min kül l i ' l-vücOh takrlr-i meşrfıhına muta
bık Başmuhasebe'den ımıhrec bir  kıt'a suret-i ali' ibraz 
itdiğinden ma'ada bazırün olan erbab-ı miyah dahi mu
kırr-ı vekil-i mezburun takrlr-i meşrfıhı vakı 'a mutabık ve 
nefsü' l-emre ımıvifık oldığım b i  ecma' ihim ihbar itmele
riyle hıfzen li makalihim işbu veslka-i en]ka keth ü i m.la  ve 
yed-i tal i be i 'ta o l ındı . 

Fl l l  B sene 1 238 [24 Mart 1 823]  

Şuhudü · ı-hat : 
Sabıkün 

4041313 Kapıcıbaşı Mustt{/"a Bey 'in kızı Emine Ha
mm 'm, kendisine babasmdan intikal eden Sultan Alı
med camii ... uyu katmalarından olan üç çuvaldız suyu, 
Selanik(?) gümrükçüsü Melımed Ağa ile lıammı Zü-
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leylıa Hanım 'a satlığına dair. 

[Kenarnotu] Emine Hanım'un 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer üç çuvaldız ma-i 
lezizün malikesi Emine Hanım ma-i mezkurı sabıka Sela
nik(?) gümrükcisi Meluned Ağa ibn-i Mustafa ile halflesi 
Züleyha Hanım ibnet-i Önıer'e ala iştiraki 's-seviyy bey' u 
temlik eylediğini mübeyyin istihkamı havi yedierine hi.ic
cet-i şer' iyye i 'ta ol ıımıağlaO) kaydı balasıyla işbu ma
halle şerh v iri ldi .  

Fi 2 1  Ca sene 1 244 [29 Kasını 1 828]  

Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cüınle 
sularun hakkında bu defa ba ha.tt-ı hümayfm-ı şevket-makrfin 
virilen nizam-ı cedid-i ınüstahsene-i şahaneye i mtisalen 
hala Hassa su nazırı aynü ' l -a' yan Mustaffi Hamid Ağa'
nun vekfl-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi All Ağa'nun i l 
timasıyla medine-i Eyyfib mahkemesinden me' zfinen mür
sel Katib Edhem Efendi ve rah-ı abilerden Ketbuda Ali A
ğa ve Çavilş-ı rab-ı abi el-Hacc Mehıned vesair me' mfirln 
ile zikri ati ma-i lezi'zün menba '  mahal l ine varup bi ' l -ma' 
iyye nazar itdüklerimle ma-i mezbur bi temamilli mevcfid 
ve cari ve lağm i.i kanavatı ına'mür olarak keşf itdi.iklerini 
meclis-i şer'a ihbar itdüklerinden sonra ınaluni:yye-i mez
burede Kahasakal nam mahallde kain lede'J-ahaJI ve' l-cf
ran ma ' lU mu ' 1-hudfid ve' 1-mi.iştemilat b ir  b ah menzile 
hi ' l-icareteyn mutasarrıf denınına cari zikri ati ma-i 
lezi'zün maliki Serhevvabln-i Dergah-ı ali Mustaffi Beğ 
ihn-i Hasan Ağa bundan akdeın veffit idüp sulbiyye keri
mesi ve hasren varisesi i şbu kitab-ı s ıhhat-ıtisahun hafızası 
Emine Hanım'un tarafından ber veeh-i ati hususı takrlre 
vekfl-i sabitü ' l-vekaiesi olan es-Seyyid Mehmed Sa 'Id 
Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed nam kimesne meclis�i 
şer' -i hati'r-i lazımift-tevkTrde b i  ' 1 -vekale takı·fr-i kelam ve 
ta 'bi'r aıti ' I -medlm idüp müvekkilem ınılma i leyha Emine 
Hanım'un yedinde olup bin iki yüz otuz senesi Muhar
rem'inlin on beşinci güni tarihiyle mi.iverraha bir kıt'a 
hüccet-i şer' iyyede tatsil i.i beyan olmdığı üzre bundan 
es bak Süleyınaıtiyye cami ' -i şerifıni.in vakf katibi olan 
el-Hacc Mustaffi Efendi hayatında bin yüz yetmiş dört se
nesi Rebl 'u ' l-ahir'inün on dördünci güıti Ulriltiyle ınüver
raha b ir  kıt'a hüccet-i şer' iyye mantlıkınca kendi malıyla 
müceddeden bafr itdürdiği abar-ı müteferrikadan hası l  ve 
tahte' l-arz lağm ü kanavat ile cem' u tahsi'l idüp hakk-ı 
mecractan bakT üç çuvaldız suyını Havass-ı refi'a kazasına 
tab i '  Müderris karyesinde Süleymaniyye su yı lağınına 
ilhak idüp ba'dehG mahmiyye-i İstanbul hısnı ebvabından 
Edirnekapusı 'yla Topkapusı haricinde kefere meşadlığı 
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kurbında lağm-ı mezbura karlb merhum ve mağffınm leh 
Sultan Atuned Han canıi ' - i  şerlfı su yı lağmına yevmi h ir 
akçe mukata' a  ta'yini i le hi ' l -mübadele i l lüik u idrac olı
nup ol vechile Astane-i aliyyeye dahil oldukdan sonra ma
hall-i münasibden ifi·az ve menzil-i mezkOra ta'yini zema
nından berü tedavül-i eyacti ile menzil-i mezhur ile el-yevm 
denlnına cari üç çuvaldız ma-i lezlze her ınantOk-ı hüc
cet-i mezbur mal ik olan muma ileyh Mustafa Beğ vefat 
eyledükde menzil-i mezkfır adiyen ve derunına cari üç 
çuvaldız ına-i lezi'z hasren varisesi sulhiyye kerimesi mü
vekkilem m0m"1. i leyha Emine Hanım'a mcvnls ve mün
takıl aldığını müş ' i r  kıbel-i şer'den istihkamı havl b i r  kıt'a 
hüccet tahrlr ve i 'ta alınmak müvekkilüm müma i leyhanun 
matlubıdur diyü mazmunı min küll i ' l-vüc.:uh takrir-i ıneş
rOhına mutabık b ir  kıt'a hüccet ibraz itdiğinden ma ' ada 
hazırtın olan erbab-ı ıniyah dahi ımıkırr-ı vekil-i ınezhurun 
hi ' l-cü ınle takı·ir-i ıneşnıhı vakı 'a mutabık ve nefsü' l-emre 
ınuvafık aldığını bi esrihiın ihbar itmeleriyle hıfzen li ına
kalihiın işbu veslka-i enlka ketb ü iınla al ındı . 

Ff l l  B sene 1 238 [24 Mart 1 823 ]  

Şuhlıdü ' I-hal : 
Sabıkün 

404/411 Divan-ı lıümayun katibierinden Alımed Eşrefi 
Efendi'nin Hadice Hanım 'ın varisi ve oğlu Kurşun
cubaşı Alımed Ağa 'dan saim aldığı Sinan Paşa va�fina 
ait yarım masura suyun, da/ıa sonra Hihetullalı(?) Ha
mm tarafindan satm alımlığına dair. 

[Kenarnotu] Es-Seyyid Ahmed Eşrefi Efendi'nün 

[Derkenar] Derun-ı slıretde ımıharrer nısf masura ma-ı 
lezlze Hibetullah(?) Hanım ibnet-i İbrahim şiraen ınalike 
aldığını müş ' ir istihkaını havi hüccet-i şer' iyye i 'ta alın
dığı kaydı balasıyla işbu mahalle şer�1 alındı . 

Fl 3 Ş sene 1 247 [7 Ocak 1 832 ]  

Astane-i aliyye ve  ıi1ahiill-i saireye cereyan iden hi ' l-cümle 
sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümayun-ı şevket-makrun 
virilen nizam-ı ınüstahsene-i şahaneye i ıntisalen hala Has
sa su nazırı aynü' l-a'yan M ustafa Haınid Ağa'nun vekil- i  
nıüsecceli Kethuda-yı rah-ı abi All Ağa'nun iltiınasıyla 
medine-i EyyOb mahkemesinden me'zunen mürsel K�ltib  
Hafız İbrahim Edheın Efendi ve rah-ı abilerden ınüte'ay
yin Meluned izzet Halife i le sair me'ınurln zikri ati ma-i 
lezizün menha '  mahalline varup nazar i ldüklerinde ma-i 
lezlz-i mezhlır bi temamihi mevclıd ve cari ve lağm ü 

33 1 

40414/Ja 



332 

40414/lb 
İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİIMA-i LEZiZ DEFTERLERİ 

kanavatı ma ' mOr olarak hi ' I -mu 'ayem: keşf itdüklerini 
meclis-i şer'a ihbar itdüklerinden sonra malmıiyye-i mez
hurede Ayasol'ya kurbında Acem Hasan Ağa mahallesinde 
Jclin bir hah vakf menzile hi ' l -ica.reteyn ımıtasarrıfe ve 
derunına diri ıHSf masura ma-i lez1ze ınalike iken bundan 
akdem veffit iden Hadice Hanım ibnet-i Serkurşuncıyan-ı 
hassa el-Hacc Süleyman Ağa'nun veriseti sadri kebir ağlı 
hala Serkurşuncıyan-ı hassa el-Hacc Aluned Ağa ibn-i 
Hasan'a hi' 1-inhisar ha' de' t-tahakkukı 'ş-şer'i m ez bu r 
el-Hacc Aluned Ağa meclis-i şer' -i hatır-i lazımü't-tev
kirde işbu kit.:1.b-ı sıhhat-nisabun hatizı hala Divan-ı hüma
yOn kalemi ketehesi,.ııün evamir-i aliyye-i mühinmıe nüvl
sanından umdetü erbabi .t-tahrlr ve' l-kaleın zühdetü as
hahi ' t-tasti'r ve'r-rakam es-Seyyid Ahmed Eşrefi Efendi 
ihn-i e..ı.;-Seyyid Mustaffi nam kiınesne ınahzarında bi ' l-a
saıe ve hi ' l-vedise i krar-ı tanun ve takrir-i keHim idüp 
validem ve hasren varisem müteveftiye-i mezhı1renün ha
yatında yedinde olup bin iki yüz otuz üç senesi Zi ' 1-hic:
cetü ' ş-şerifenün yiğirmi ikinci gü ni tarihiyle müverraha 
bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsil ü beyan alındığı i.izre 
merhum ve mağfı.lnın ldı Fatih-i Yemen S inan Paşa haz
retleri hayatında dokuz yüz doksan sekiz senesi Havass-ı 
refi'a kazasına tabi ' Ceheci nam karyc kurbında Hare
meyn yi ri dimeğle arif nam mahallde kendi malıyla ın üced
deden hafr-ı abar idüp tahsil eylediği ma-i lez)zden olarak 
maliki iradesiyle ınenzi l -i mezkura ta'yin alınan nısf ma
sura ma-i lezi'ze mali ke ve ınenzil-i mezkı1ra hi ' l-idreteyn 
mutasarrıfe olan validem mezbure Hadice Hattın bundan 
akdem ınütevefllye oldukda menzil-i merküm adiyen ve 
derlınına cari nısf masura ma-i lezlz irsen ancak hana 
mevrfıs ve mi.intakıl olup bundan akdeınce menzil-i mez
bfırı mlıma ileyh es-Seyyid Almıed Eşrefi Efendi'ye bey
nimüzde ma' lı1ın bedel mukabelesinde ferağ-ı ımı 'teber-i 
kat 'iyle hi izni ' l-mi.itevelli ferağ u kasr-ı yed idi.ip el-yevm 
derfınına cari nısf masura ma-i lez]z-i merküm mülkiyyet 
üzre yedümde irsen baki kalmışidi el-haletü hazihi ye
dümde haki kalan ıHSf masura ma- i lezlz-i merkümı dahi 
!ağın ü kanavat u müsennatından mikdar-ı mu'ayyen his
sesine tebe' iyyetle tarafeynden icab ve kabfıli havi şürlıt-ı 
müfside[den] [arl] hey' -i hat-ı sahilı-i şer'i ve erbab-ı 
miyahun inzımaın-ı re'yleriyle mlıma i leyh es-Seyyid Ah
med Eşrefi Efendi'ye beyniınüzde ma ' I  lım semen-i ınedi'G ' 

ve makbfıza bey' u temlik ve layıkı üzre teslim eylediği.im
de el-yevm derun-ı menzil-i mezkfıra cari nı sf masura ma-i 
lezlz-i ınezhurda veehen mine ' l-vucuh ve sehehen ıni
ne' l -esbab benüm alaka ve medhaltim kalmamışdur didük
de gıbbe't-tasdikı'ş-şer'i mfıma ileyh es-Seyyid Alımed 
Eşrefi' Efendi mecl i s-i şer'de anifen şirii-i şer'i ile malik 
oldığum nısf masura ma-i lezlz-i mezbtırı şürlıt-ı mer' iy-
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ye-i müstahsenesine tatbik içün istihkamı havi kıbel-i 
şer'den bir kıt 'a hüccet tahTır ve i 'ta al ınmak matltıbum
dur didükde hazırl'ın olan erbab-ı ıniyah dahi ımıkırr-ı mu
ma ileyhün takrlr-i meşrühı vakı'a mutabık ve nefsir i-em
re muvafık aldığını bi esrihim ihbar itmeleriyle hıfzen l i  
makalihim işbu vesika-i enfka ketb ü i nıJa ve  yed-i tal ibe 
i 'ta o l ındı . 

Fl l 7  B sene 1 238  [30 Mart 1 823]  

Şuhlıdü ' 1-hal : 
Sabıkün 

4041412 Hacı Ali Ağa'nm Müderris Ebubekir Efen
di 'den .mtm aldığı Bayezid suyu katmalarmdan olan ya
rım masura .ı;uyu, daha sonra Silalışiir Hasan Ağa :va 
.wtttığma dair. 

[Kenarnotu] Suyolcı lar kethudası ei-Hacc Ali Ağa'nun 

[Derkenar] DerOn-ı hüccetde mezkür nısf masura ma-i 
lezi'z-i mezblır S ilahşör-i hazret-i şehriyari ei-Hacc H asan 
Ağa şiraen malik aldığını müş ' ir hüccet i 'ta ol ınup işbu 
hüccet külliyyen tehl ve battal kı lındığı işbu mahalle şerh 
virildi. 

Fi 2 1  Ra sene 1 23 9 [25 Kasım 1 823 ]  

Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden cenıi'' su
larun hakkında bu defa ba hatt-ı hümaylın-ı şevket-mak
n1n virilen nizam-ı cedld-i müstahsene-i şahineye imti
salen hala Hassa su nazırı aynü ' l-a 'yan Mustafa H aınid 
Ağa'nun vekil-i müseçceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc 
All Ağa'nun i lt iınasıyla medine-i EyyOb mahkemesinden 
me'zOnen mürsel Katib es-Seyyid Ebubekir Efendi ve 
rah-ı abilerden ınüte'ayyin es-Seyyid İsına'll Halife ve 
Sultan Bayezld-i Veli vakf-ı şerifinün ınüşahede katib i  
es-Seyyid H asan Efendi vesair me' mOrln zikri ati ma-i 
lezfzün menba ' mahalline varup nazar i ldüklerinde ma-i 
mezblır  bi temamihl mevcud ve cari ve kanavatı ına'mur 
olarak bi ' l-mu 'ayene keşf eylediikierini meclis-i şer·a 
ihbar itdüklerinden sonra zikri atf ma-i lezfzün maliki olan 
müderrisfn-i kiram-ı zevi ' l -ihti ramdan Çelebi Paşazade 
es-Seyyid Ebübekir Beğefendi tarafından ber veeh-i ati 
bey' i  ikrar ve i ' ta-i h üceete vekil oldığı Aluned Ağa i b n-i 
All ve ei-Hacc Mehıned Ağa ibn-i ei-Hacc Ali şehadet
leriyle sabit olan es-Seyyid İsmi'li b in  es-Seyyid Hüseyin 
meçlis-i şer'-i şerif-i enverde işbu ba' isü ' l-kitab ei- Hacc 
Ali Ağa ibn-i Meluııed ınahzarında b i ' l-vekale ikrar ve 
takrlr-i kelam itlüp müvekkilüm efendi-i muma i leyhün 
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yedinde olup bin iki yüz otuz yedi senesi Muharrem'inü n 
yiğirıni üçünci güni tarihiyle müverraha b ir  kıt·a müba
ya 'a hüccetinde tafsll ü beyan olmdığı üzre as n nda Ter
sane-i amire emini YGsuf Efendi ibn-i Hasan Havass-ı 
refı·a kazasında S ırıklıçayırı başında Koyun deresi nam 
mahal le karlb Deliklitaş nam mahallde kimesnenün mülk ü 
harimi olmayan mevzı ' - i  hallde kendi malıyla abar-ı 
müte' addide hafr ve tahte'l-arz lağm ü kanavat i le cem· u 
tahsil ve mahal l-i mezbGra karlb merhum Hüseyin Paşa ve 
Süleyman Ağa ve Ebu Sa·ıd Efendizade suları meslekle
rine ve anlardan merhum ve ınağfünın ld1 hudavendigar-ı 
esbak Sul tan Bayezfd-i Veli tabe seral1ll hazretlerinün suyı 
lağmına bi izni ' l -mütevellf i lhak ve kanOn-ı şehinşahl üzre 
hakk-ı mecrası ifrazı [nda]n sonra baki kalan ü<,: buc,:uk 
masura ma-i lezlzden müfrez nısf masura ma-i lezlz-i 
mezbürı lağm ü kanavat u müsennatından mikdar-ı mu ·ay
yen hissesine tebe' iyyetle ıarafeynden hi ' l-lcah ve' l-kabGI 
bey' -i bat-ı sahlh-i şer') ve erbab-ı miyahun inzımam-ı 
re'yiyle mezbGr el-Hacc All Ağa'ya beynlerinde ma' l Gm 
semen-i ma ' !Gm ve makbGza bey' u temllk ve layıkı üz re 
teslim idüp nısf masura ma-i lezfz-i mezbGrda müvek
kilüm mG ma ileyhün asla ve kat ' a  alaka ve medhali kal
mayup lağm ü kanavat u müsennatından mikdar-ı ımı ·ay
yen hissesine tebe' iyyelle mezbGr ei-Hacc All Ağa'nun 
mülk-i ınüşterası ve hakk-ı sarlh i alınışdur didükde gıb
be' t-tasdlkı ' ş-şer'l müşteri-i mezbGr ei-Hacc Ali Ağa mec
l is-i şer'de anifen ş ira-i şer·( i le mal ik oldığum nısf masura 
ma-i lezfz-i mezbürı mahmiyye-i mezblırede Atbazarı 
kurbında ma-i lezfz kemerinden erbab-ı miyah ma' rifet
leriyle ifraz ve mahall -i mezbGra karlb sakin oldığum 
menzi le ta·y(n ve İcra eylediğümi mübeyyin ve şün1tına 
tatbik içün istihkaını havl kıbel-i şer·den bir kıt·a hüccet 
tahrir ve yedim e i 'ta olın mak ınatllıbumdur didükde ha
zırün olan erbab-ı ıniyah dahi ımıkırr-ı müşteri-i mezbGruıı 
takrlr-i ıneşrlıhı vakı 'a mutabık ve nefsü' l-eınre muvafık 
oldığını bi esrihiın ihbar itmeleriyle hıfzen li makalihim 
işbu veslka-i enfka ketb ü imla ve yed-i tfılibe i 'ta o l ındı . 

F1 1 9  B sene 1 23R [ 1  Nisan 1 823 ]  

Şuhlıdü . l-hai : 
Sabıkün 

4041413 Fati/ı camii kurşuncusu Mustl�/tt Ağa 'nın, Ah
med Ağa 'dan .wttın aldığı Kasabhaşı Halil Ağa va�fina 
ait olan yarım masura suyu, Vefa civarında/d evine 
bağ/atlığına dair. 

[Kenarnotu] Sultan Mehmed kurşuncısı Mustara Ağa'nun 
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Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle 
su larun hakkında bu defa bi hatt-ı hümayfın-ı şev
ket-makrun virilen nizam-ı cedid-i müstahsene-i şahineye 
imtisalen Hassa su nazırı aynü ' l -a 'yan Mustafa H aınid A
ğa'nun vekil-i müsecceli Kethuda-yı rih-ı abi ei-H acc All 
Ağa'nun iltimasıyla medine-i Eyyı1b mahkemesinden me'
zunen mürsel Katib Mehmed Arif Efendi ve rah-ı abiler
den müte' ayyin es-Seyyid Isa Ağa vesair me'mfırin zikri 
ati ma-i lezi'zün menba '  mahalline varup nazar itdüklerin
de ma-i mezbfır bi temamihl mevcfıd ve cari ve lağın ü 
kanavatı ma ' mur olarak b i ' l-mu'ayene keşf itdüklerini 
meclis-i şer'a ihbar itdüklerinden soma zikri ati ma-i le
Zızün şiraen maliki olan Aluned Ağa ibn-i Aif meclis-i 
şer' -i hatfr-i lazım ii 't-tevkirde maluniyye-i mezburede Fa
tih Sultan Mehmed cami ' -i şerlfinün kurşuncısı M ustafa 
Ağa ibn-i el-Hacc Hasan tarafından ber veeh-i ati ş irayı 
tasdik ve kabule vekfl-i mürseli ei-Hacc All Ağa ibn-i 
Mehmed mahzarında ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelaın idüp 
işbu sene-i mübareke Cumade' l-ahire'sinün yedinci güni 
tarihiyle müverraha bir kıt'a  mübaya'a hüccetinde tafsil ü 
beyan olmdığı üzre asrında Kassabbaşı Halil Ağa ibn-i 
Mehmed hayatında Havass-ı refı'a  kazasına tabi ' Küçük 
nam karye kurbında Saya ocağı tahtmda üçi yaş ve altısı 
kurı olarak kendi malıyla hafr itdürdiği dokuz aded 
hacalardan hasıl ve tahte ' l-arz lağm ii kanavit i le cem' u 
tahsil itdürdiği bir masura üç buçuk çuvaldız ma-i lezi'zün 
kanun-ı şehinşahi üzre bir buçuk çuvaldızı hakk-ı mecrii 
içün alıkanılup baki kalan bir buçuk masura ma-i lezi'zden 
müfrez bir masura ma-i lezi'z-i mezkôr her mantOk-ı 
hüccet-i mezkôr mülküme dahil ve hakk-ı tasarrufltına va
sıl olup ma-i mezbfırı bir mahalle İcra ve ta'yln itmeksizin 
ben dahi malik oldığum bir masura ma-i lezlz-i mezbfırı 
lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iy
yet ile ıliSf masurasını ba'de' l-iti-az tarafeynden bi ' l-lcab 
ve' l -kabı11 bey ' -i  bat -ı sahib-i şer'! ve erbab-ı miyahun 
inzıınam-ı re-yiyle beyniınüzde ına' lfım semen-i medru ' ve 
makbuza müvekkil-i ınezbfır Mustafa Ağa'ya bey' u 
temllk ,;e layıkı üzre teslim eylediğüınde mi-i mezbôrun 
nısf masurasmda asla ve kat' i benüm alaka ve medhalüm 
kalmayup nı sf masura ma-i lezlz-i mezbfır lağm ü kanavit 
u müseımatından mikdir-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyetle 
müvekkil -i mezbfır Mustafa Ağa'nun mülk-i müşterası ve 
hakk-ı saribi almışdur didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l ve
kil-i mezbur el-Hacc Ali Ağa meclis-i şer'de anifen mü
vekkilüm mezbfır Mustafa Ağa'nUn şira-i şer'! i le malik 
aldığı nısf masura ma-i lezi'z-i mezbfırı mahmiyye-i mez
burede Vefa mektebi kurbmda sebll ittisalinde mürur iden 
ana lağmından erbab-ı miyih ma' rifetleriyle ifraz ve mü
ceddeden kurşun borı ferşiyle mahall-i mezbfıra karlb Taş-
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İSTANBUL ŞER· iYYE SİClLLERİIMA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

teknder kurbında sakin aldığı nıenzil i  derfınına ta•yin ve 
icra eylcdiğini nıübeyyin şürilt-ı cedldine tatbik içün istih
kamı ha vi kı bel-i şer·den bir kıt· a  hüccet tahrlr ve i ' ta 
olmmak müvekkilünı mezbilnın matlilbıdur didükde ha
zırfın olan erbab-ı nıiyah dahi ımıkırr-ı vekil-i mezbOrun 
takrlr-i meşnıhı vakı"a mutabık ve nefsü ' 1 -emre ınuvftfık 
aldığını bi esrihinı ihbar itmeleriyle hıfzen li makalihim 
işbu veslka-i enlka ket h ü i ınla ve yed-i tal ibe i ' ta a l ındı . 

Ff l Y  B sene 1 238 [ 1  Nisan 1 823 ]  

Şuhildü · ı-Mı: 
Aynü ' l-a·yan Musta!a Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc All Kethuda-yı ralı-ı ab 
H üseyin Nazif Efendi Katih-i dlh-ı ab 
Es-Seyyid Isa Ağa Serbölük-i Ayasofya 

404/5/J Şehremini'deki Emine ... \'u/tan va�fina ait dört 
masura suyun, Hm�/ar mahkemesi .o;ici/line ve Su nazırı 

de.fterine kaydedilmesi için verilen ilmuhaber suretle

ritıe dair. 

[ Kenarnotu] İ lın [ ü  l haber 

Haslar mahkemesi sici l i ine 
H aremeyn-i muhteremeyne tab i ·  evkafdan İ stanbul'da Şeh
remini'nde vakı'  merhum ve ınağf(ının leha Emine Sultan 
tabe seraha hazretlerinün evk.:'if-ı şerifderinden b ir  kıt ·a 
vak1iyye-i ma'millün bihalarında ımısarrah aldığı üzre 
dört masura ma-i lezizi Haslar sicil iatında ve nazır-ı ab-ı 
hassa defterinde mukayyed aldığı beyanıyla kaydiyçün 
ınektfıb i ' tasını ınütevelll Mustafa Halife ba arz-ı hal inha 
itmeğle kuyfıda müraca·at olındukda vakıfc-i ınüşanın 
i leyha hazretlerinün bin yüz ell i  iki senesi Cumade'l-ev
vel'inün üçünci güni tar"ih iyle müverrah balası hatt-ı hüına
yOn ile mu·anven ve müınza ve ınukayyed olan vak1iyye-i 
ma'millün bihasında vakıfe-i müşanın i leyhanun Hazret-i 
Ebi EyyOb-i Ensarl radiye anhu Rabbuhu ' l -Barlde sahil-i 
bahrde vakı' yalı ta'bir alınur mülk menzil lerinde kain ke
blr bostan ve bağçe ve bedestan kuyusı ve dört masura 
ma-i lez'izi müştemil aldığı derkenardan müsteban olmağla 
mekt(ıb tahrir ve i rsal olııumşdur bi mennihi te'ala vu
sOlinde gerekdür ki her ve<.:h-i muharrer dört masura ma-i 
lezi'z-i mezbil r Haslar sic i I latma ve su nazırı defterine 
kayd alınmak içün iktiza iden ilm ü haberlerini i "ta eyle
yüp mOceb-i mektilb ile am il olasız diyü iftiharü ' 1-havass 
ve' l -mukarrebln mu ' temedü ' 1 -müiOk ve' s-selatin ınuhta
rü ' l -ızz ve't-temkln bi ' l - ti ' l  Daru ' s-sa'adet i 'ş-şerife ağası 
olup hala Haremeyn-i şerifeyn evkafı nazırı olan Hftfız ki 
Ağa dame ulüvvuhil hazretleri taratlarından bu fakTre hita
hen varid olan mektOb-ı amir-üslubları Haremevn ımıhast:-



iSTANBUL SU KÜLLİYATI 

besine kayd olınup mucebince ma-i lezlz-i mezhOrun su 
nazırı defterine kayd ol ı ımıasiyçi.in i lm [i.i] haberi viri l
meğle ber minval-i muharrer Haslar mahkemesi sicillitma 
dahi kayd olmmak içi.in işbu i lm l ü] haber virildi . 

Fi 9 Ş sene 1 23 8  [2 1 N isan 1 823 ]  

4041512 Bayezid hamamımn arkmmulaki Ha.mn Paşa 
.'>ebi/inin önünde bulunan Ketlıuda Yusı�l Ağa konağı
na muta.ttarr�l olan Rahia Hamm'm, sözkonu.tttt konağı 
bir masura suyu ile birlikte Edirne valisi .. \'ali/ı Paşa ile 
lıammı Hadice Hamm 'a .mttığma dair. 

[Kenarnotu] Edirne valisi es-Seyyid Salih Paşa ve halilesi 
Hadlee Hanım'un 

Asıane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden hi ' l-cümle 
sularun hakkında bu defa ba hatt-ı hi.imayün-ı şev
ket-makrün virilen nizam-ı ecdid-i müstahsene-i şahineye 
imtisalen hala Hassa su nazırı aynü ' l-a :yan Mustafa Ha
mid Ağa'nun i lt imasıyla medine-i EyyOh mahkemesinden 
nıe' zOnen mürsel Katih es-Seyyid Yahya Efendi ve rah-ı 
abilerden mi.ite·ayyin Si.i leymaniyye serbölüği Hüseyin 
Ağa ve Mehmed Ağa vesair me 'mürin zikri at i bir masura 
vakf ma-i lezlzün ınahmiyye-i mezbürede Bozdoğan keme
rinde Nerdühan fevkinde mahal l-i ifrazı olan mesleğe 
varup nazar itdüklerinde ma-i lezlz-i mezhı1r hi temamilli 
mevcud ve cari ve kanavatı ma'mur olarak ba'de' l-mu'a
yene keşf itdüklerini mecl is-i şer·a ihbar itdi.iklerinden 
sonra tahakkuk-ı özr-i şer'iye binaen husüs-ı atiyü ' I-he
yanı mahal l inde kalem-i şer' -i kavim ile keth ü tahrlr ve 
seht ü tast1riyçün hi ' l-iltimas savh-ı şer'-i enverden me' 
zCınen i rsal olınan katib-i mezhı1r es-Seyyid Yahya Efendi 
malımiyye-i mezbfı rede Uzunçarştı başında Pertev Paşa 
hanı karşusında kain serbevvabin-i Dergah-ı ali hala hassa 
kassabbaşısı olan umdetü ' 1-emadd ve'l-ekarim es-Seyyid 
ei-Hacc Mustaffi Ağa'nun sakin oldığı menzile vanıp hu
zur-ı müsliminde akd-i meclis-i şer· -i nchevi eyledükde 
ınahmiyye-i mezbı1rede Sultan Bayezld-i Velf cami '-i şe
rifi nezdinde Hasan Paşa sebili pişgahında kain sabıki 
Yilide Sultan kethudası Yüsuf Ağa hanesi dimcğle şehir 
bir bab vakf menzil-i keblre hi ' l -icareteyn mutasarrıfe olan 
iftctli.i ismetli.i Rabi'a Hanım ibnet-i el-merhum el-mebn1r 
Darbhane-i aınire emi'ni esbak Abdurrahman Beğ tarafın
dan her veeh-i ati huslısı ikrar ve i ·ta-i hüccctc vekll oldığı 
zatını aritan es-Seyyid Mehmed Şakir Efendi ibn-i i hra
hi'ın ve Mustafa Efendi ibn-i Ömer nam kimesnder şe
lıadetleriyle her nchc-i şer'i sabit olan cs-Seyyid Ömer E
tendi ilm-i es-Seyyid Osman nam kirnesne medis-i ma '-
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİIMA-İ LEZİZ DEFTERLERi 

küd-ı mezkGrda işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızları hala 
mahrOse-i Edirne vali'si devlet lü  inayetlü es-Seyyid Salih 
Paşa yessera' llahu ma yürldü ve ma yeşa hazretleriyle 
hal1le-i ımıhteremeleri iffetli.i ismetli.i Had!ce Hanım ibnet-i 
Abdullah taraflarından ber veeh-i atf husus-ı meyme
net-mahslıslarını tasdik ve kablıle vekil-i mürselleri olan 
es-Scyyid ei-Hacc Osman Ağa ibn-i es-Seyyid Hasan 
ınahzarında b i " l-vekale ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelaın idüp 
mi.ivekkilem mlıma i leyha Rabi 'a  Hanım'un yedinde olup 
bin iki yüz otuz dört senesi Saferü ' l-hayrınun yiğirıni be
şinci gi.ini tarihiyle mi.iverraha b ir  kıt'a hi.iccet-i şer' iyyede 
tafsll i.i beyan olmdığı i.izre derün-ı menzi l- i  mezkOra cari' 
bir masura vakf ma-i lezfze müvekkilem mOma i leyha 
bi ' 1-icareteyn mu tasarn te iken mi.ivekkilem m lı ma ileyha 
ma-i lezi'z-i mezblının derGnına cari olup bi . 1 - icareteyn 
mutasarrıte oldığı menzi l-i mezklırı paşa-yı müşanın i leylı 
hazretleriyle hallle-i ınuhteremeleri mO ına i leyila Hadlee 
Hanım'a ferağ-ı ımı 'teber-i kaı- iyle ferağ idi.ip derfınına 
cari' bir masura vakf ma-i lezfz yedinde baki kalmışidi 
el-hUletü hazilli müvekkileın ınOına i leyila her veeh-i mu
harrer mutasarrıfe oldığı b i r  masura ma-i lez]z-i ınezblırı 
dahi ınüvekkil-i paşa-yı mi.işanın i leyh ile hallle-i muhte
remeleri Had!ce Hanım'a ferağ-ı ımı 'teber-i kat ' iyle ha 
temessük-i mürevelll iştiraken ferağ u kasr-ı yed idi.ip ol 
vechile derOn-ı menzil-i mezkOra carf bir masura vakf 
ma-i lezlz-i mezkOrda mü vckkilem mOma i leyilanun aliika 
ve medhali kalmayup müvekkil-i paşa-yı mi.işarun i leyh i le 
hallle-i muhteremeleri Had!ce Hanım'un iştiraken havza-i 
tasamıflarına d.c1.hil alınışdur didi.ikde gıbbe ·t-tasdıl<ı ' ş-şer'! ve
kil-i ınezbOr es-Seyyid ei-Hacc Osman Ağa meclis-i ma'
küd-ı mezklırda müvekkil lcri.im paşa-yı mi.işarun i leyh i le 
hallle-i ınuhteremelcri bir masura ma-i lezfz-i mezbOr her 
veelı-i muharrer bi ' l-iciireteyn havza-i tasarnıflarında al
dığını mübeyyin ve şi.irlıtına tatbik içün istihkanı ı havi 
kı bel-i şer'den bir  kıt 'a hi.iccet tahrlr ve yedierine i ·ta 
olınnıak matllıblarıdur diyü mazmlını takrlr-i meşrfıhına 
ımıtabık bir kıt'a mütevelll temcssüki ibraz eylediğİnden 
ma'acla hazının olan erbab-ı miyah dahi ımık ırr-ı vekil-i 
mezhOrun takrfr-i meşrfıhı  vakı 'a mutabık ve nefsü ' 1-eınre 
muvafık aldığını b i ' l-ittifak ihbar itmeleriyle hıfzen li 
makalihim işbu veslka ketb i.i im la ve yed-i tali be i ' t a  
alınmak iktiza eylediğini katib-i ınezbOr mahallinde kcth ü 
tatu·fr ve ına 'an meb 'Os ümena-i şer· ıe mecl is-i şer ·a gelüp 
her biri ala vukü ' ihl inha ve takrlr itmeğin ma vaka·a 
bi ' t-taleb ket b o l ındı . 

F'i 7 Ş sene 1 23X  [ 1 9  Nisan 1 823 ]  

Şuhlıdifl-hal : 
Sabıkün 



iSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

4041513 Silalışör Alımed Ağa 'nın vefatıyla lıammına ve 
babasına intikal eden Kırkçeşme suyunun katmaların
dan olan yarım masura suyun dörtte üç lıissesinin, 
babası tarafindan diğer çeyrek lıisseye mutasarr�l olan 
hammına hibe edi/diğine dair. 

[Kenarnotu] Net'fse Hatün 

[Derkenar] Bu kaydın hüccetinde sehv vakı ' olup (sil ik) 
başka müceddeden hüccet sıhhat-i tahrir ile (kesik) tahtına 
kayd olındı ancak (kesik) derkenar olı ımıamak içün bu 
mahalle şerh viri ldi . 

Asıane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle 
sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümayfın-ı meha
bet-makrOn virilcn nizam-ı cedide-i müstahsene-i şahaneye 
imtisalen hala Hassa su nazırı aynü ' l -a 'yan Mustafa Ha
mid Ağa'nun vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi 
ei-Hacc All Ağa'nun i ltimasıyla medine-i Eyyüb mahke
mesinden me'zünen mürsel Katib Mehmed Arif Efendi ve 
rah-ı abilerden müte'ayyin Ayasofya serbölüği es-Seyyid 
isa vesair me' mOrln zikri ati ma-i lezlzün menba'  mahal
l ine varup nazar i tdüklerinde ma-i lezlz-i mezbOr bi 
teınamihi mevcCıd ve cari ve lağm ü kanavatı ma 'mür ola
rak bi ' l -mu ' ayene keşf itdüklerini meclis-i şer'a ihbar 
itdüklerinden sonra bin iki yüz yiğirmi  senesi Safe
rü ' l-hayrun birinci güni tarihiyle müverraha medine-i Ey
yOb mahkemesi sicill inden ba fennan-ı all ımıhrec b ir  kıt'a 
ma-i lez'iz hücceti kaydı derkenarında mastür u mukayyed 
olup mukaddema menba ' - ı  mezbfır ma-i lezfzi mülhakatın
dan olu p  ba 'dehO müı-i·ez olarak maliki iradesiyle zikri ati 
menzile ta 'yin ve i cra o l ınan nı sf masura ma-i lez1ze teda
vül-i eyadi ile malik olan silalışör-i hazret-i şehriyariden 
Ahmed Ağa ibn-i EbUbekir nam kimesne bundan akdem 
vefat idüp veraseti zevce-i menküha-i metrükesi Net'fse 
bint-i Abdullah ıüm hatün ile babası mezbür Ebfıbeki r 
Ağa ibn-i Ahmed'e münhasıra ve mes'ele-i mirasları olan 
dört sehmün bir sehmi zevce-i mezbüre Net'fse HatOn'a ve 
haki üç sehmi babası merküm Ebübekir Ağa'ya isabeti 
ha ' de' t-tahakkukı · ş-şer·i  eb-i mezbfır EbCıbekir Ağa mec
lis-i şer'-i hat1r-i lazımi.i"t-tevkirde işbu ba' isetü ' l-vesi'ka 
zevce-i mezbüre Neflse HatCın tarafından ber veeh-i ati 
husCısı tasdik ve kabüle vekil-i mürseli olan Mustafa Ağa 
ihn-i Mehmed mahzarında bi ' l-asaıe ve bi ' l-verase ikrar-ı 
ıamm ve takri'r-i kelam idüp işbu yedimüzde olan derke
nar-ı mezbürda tasrih u beyan ol ındığı üzre Vekil-i harc 
Meluned Ağa hayatında Havass-ı refı'a kazasında Baş
havz ile Maviova kemeri beyninde kimesnenün mülk ü ha
rimi olmayan mevzı · -i halide kendi malıyla hafr-ı abar-ı 
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İSTANBUL ŞER"İYYE SiCiLLERi/MA-i LEZiZ DEFTERLERi 

müteferrika ve taht e' I-arz !ağın ü kanavit i le cem · u tahsil 
itdürdiği dört buçuk masura suyını ol mevzı ·a karib Sul
tan Süleyman Han hazretlerinün Kırkçeşme suyı yolına bi 
izni ' l-müteveliJ i lhfik u idrac ildürdükden sonra ma-i le
z1z-i mezburdan müfrez medine-i Eyylıb mahallatından 
Yavedud mahallesinde kain  bir bab menzile maliki irade
siyle ta 'yin ve i cra olman nı sf masura ma-i lezlze murisüm 
oğlum müteveffa-yı mezbfır hayatında şira-i şer'( ile mal ik 
ve derl'ınına cari oldığı ınenzil-i mezbGra b i ' l-icareteyn 
ınutasarrıf iken bundan akdeınce fevt oldukda nısf masura 
ma-i lezfz-i mezburun her tashfh- i ım:rküın nıb " ı  zevce-i 
müvckkile-i ınezblıreye ve selase erba· ı  bana ınevrfıs ve 
ınüntakıl olmışidi el-haletü hazihi hen ma-i le:�.lz-i nıezbur 
lağnı ü kanavat u ınüsennatından mikdar-ı ımı ·ayyen his
sesine tebe" iyyetle malik oldığum selase erba' ın ı  tarafeyn
den h i ' l -fcab ve' l-kabGI hibe-i sahfha-i şer' iyye ile hala 
menzil-i mezbura b i ' l -icareteyn ımıtasarrı fe olan ınüvek
kile-i ınezbfıre Netise Hatlın'a hibe vü teınllk ve layıkı 
üzre teslim eylediğüınde ol dahi ber veeh-i muharrer mec
lis-i hibede bi la maııi ' i tti ha b ve temel lük ve tesellüm ve 
kabz ve kabfıl itmeğİn fıına ba"d derun-ı ınenzi l-i mezkura 
can nısf masura ma-i lez1z-i ınezbGrda asla ve kat ' a  be
nüın alaka ve ınedhalü ın kalmayup !ağın ü kanavat u 
ınüsennatından mikdar-ı ımı ·ayyen hissesine tebe· iyyetle 
ruh '-ı şayi " i  irsen ve selasc erba' ı  bi " l-i ttihah müvekki le-i 
ınezhure NetTse Hatun'un mülk-i ınahzı ve hakk-ı sarihi 
alınışdur didükde gıbbe 't-tasdikı " ş-şer·i vekil-i mezbur 
Mustafa Ağa meclis-i şer·de ınüvekkilem mezbGre Netise 
HatGn ber veeh-i ımıharrer irsen ve ittihaben mal ik oldığı 
nısf masura ma-i l ezfz-i mezbCırı şürfıtına tatbik içün 
istihkaını havi kıbel-i şer·den b ir  kıt ·a  hüccet tahrir ve i "ta 
olınmak ınatll'ıb ıdur didükde hazı rCın olan erbab-ı ıniyah 
dahi husus-ı mezblının hakikat-i hal i vekil-i mczbGru n 
bfılada bast u beyan ve şerh u ayan eylediği vech üzre 
oldığını bi esrihim ihbar itmeleriyle hıfzen li makalihim 
işbu vcsika-i enfka ketb ü i ınla ve yed-i ta l ibe i ·ıa olındı . 

Fl 9 Ş sene I 23X [2 1 Nisan 1 g231  

Şuhfıdü · ı-hal : 
Sabıkün 

404/611 Silah!$iir Alımed Ağa 'mn vefatıyla hammma ve 
baba.wna intikal eden Kırkçe!ime suyunun katmalarm
dan olan yarım masura suyun dörtte üç lıissesinin, ba
bası tarafindan diğer çeyrek lıisseye muta.wtrr�l olan 
lıammma lıibe edi/diğine dair. 

[Kenarnutu] Ne11sc H iltOn'un 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Asıane-i aliyye ve mahall- i  saireye cereyan iden b i ' l-cümle 
sulanı n  hakkında bu defa ba hatt-ı hümayun-ı şev
ket-makn1n virilen nizam-ı cedld-i müstahsene-i şahaneye 
imtisaten hata Has sa su nazırı aynü ' l-a 'yan Mustafa Wi
ınid Ağa'nun vekil-i ınüsecceli Kethuda-yı rah-ı abi 
ei -Hacc All Ağa'nun i ltimasıyla medine-i Eyyub mahke
mesinden me'zunen mürsel Katib Mehmed Arif Efendi ve 
rah-ı abilerden müte 'ayyi n  Ayasofya serbölüği es-Seyyid 
Isa Ağa vesair me 'm fırin zikri au ma-i lezlzün menba'ı 
mahalline varup nazar itdüklerinde ına-i lezlz-i mezhur hi 
temaınihl mevcfıd ve cari ve tağm ü kanavatı ma ' mOr 
olarak bi ' l-mu ' ayene keşf itdüklerini meclis-i şer'a ihbar 
itdüklerinden sonra bin iki yüz yiğirmi beş senesi Safe
rü ' l -hayrınun b irinci güni tarihiyle müverraha medine-i 
Eyyub mahkemesi sicill inden ha  ferman-ı all muhrec b ir  
kıt'a ma-i lezlz hücceti derkenarında mastür ll mukayyed 
olup mukaddeına men ha'  -ı mezbfır ma-i lezlzi mülhakatın
dan olup ha 'dehO müfrez olarak ınaliki iradesiyle zikri ati 
menzil ine ta 'yin ve i cra o l ınan nı sf masura ma-i lezlze 
te<.1avül-i eyadl i le malik olan s ilahşör-i hazret-i şehriyari
den Ahmed Ağa ibn-i Ebubekir nam kimesne bundan ak
dem vefat idüp veraseti zevce-i menkOha-i meırukesi Ne
lise bint-i Abdullah nam hatlin i le babası mezbfır Ebu
bekir Ağa ibn-i Ahmed nam kimesneye münhasıra me'
sele-i mirasları olan döı1 sehmün bir sehmi zevce-i mez
bure Netise H atun'a ve baki üç sehmi babası mezbür 
Ebfıbekir Ağa'ya isabeti ba'de't-tahakkukı ' ş-şer'l eb- i  
ınezbur Ebubekir Ağa meclis-i şer '  -i hatir-i I azı mü 't-tev
klrde işbu ba· isetü ' l-veslka zevce-i mezbure Netise H atun 
tarafından ber veeh-i ati husfısı tasdik ve kabfıle vekil-i 
mürset i  olan Mustafa Ağa ibn-i Mehmed nam kimesne 
mahzarında b i ' l -asaıe ve b i ' l-verase ikrar-ı tanm1 ve tak
rfr-i kelam idi.ip işbu yedimüzde olan derkenar-ı mezblırda 
tasrlh u beyan olmdığı üzre Vekil-i harc Mehmed Ağa 
hayatında Havass-ı refi'a kazasmda Başhavz ile Mavıova 
kemeri beyninde kimesnenün mülk ü harimi olmayan mcv
zı · -i hatlde kendi mal ıyla llafr-ı abar-ı müteferrika ve tah
te' I-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği dört 
buçuk ımısura su yın ı ol mevzı 'a karlb Sultan Süleyman 
Han hazretlerinün Kırkçeşme suyı yol ına hi izni ' l-müte
velll ilhak u idrac itdürdükden sonra ma-i lezfz-i mezbur
dan müfrez olarak medine-i Eyyfıb mahallatından Yave
dlıd mahallesinde kai n  bir bab menzile ınaliki iradesi yle 
ta'yln ve icra olman nısf masura ma-i lezlze ınurisimüz 
müteveffa-yı mezburdan mukaddeına ş iraen malik olan 
es-Seyyid Salih  Ağa ibn-i es-Seyyid Hüseyin nam kimesne 
malik aldığı msf masura ma-i lezlz-i mezbfırı  erbab-ı 
ıniyah ma'rifetleriyle salifu ' z-zikr Yavcdud mahallesinde 
cari aldığı menzi l inden ref ve mahıniyye-i İstanbul'da 
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İSTANBUL ŞER·lYYE SiCİLLERİIMA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

Uzunçarştı başında Pertev Paşa hanı karşusında ana te
rtizlısından ifraz müceddeden kurşun barı ferşiyle ma
halle-i mezblırede sakin aldığı menzil ine İcra ve ta·yın it
dükden sonra menzil-i ınezbur ile el-yevm denlnına cari 
msf masura ma- i teziz-i mezb(ırı mlırisiınüz oğlum ınüte
vetla-yı mezblır Ahmed Ağa hayatında ınerküın es-Seyyid 
Salih Ağa'nun yedinden ş ira-i şer'i ile malik ve derünına 
cari aldığı menzi l-i mezkura hi ' l -icareteyn mutasarrıf iken 
bundan akdeınce oğlum ınczbür  fevt oldukda nısf masura 
ına-i lezfz-i ınezburun her tasiıiiı-i nıerküm nıb · ı  zevce-i 
müvekkile-i ınezblıreye ve selise erba: ı  bana nıevnıs ve 
müntakıl alınışidi el-halet ü lıazihi hen ma-i ınezhurun 
lağm ü kanavit u müsennatından mikdar-ı ınu ·ayyen his
sesine tcbe' iyyetle malik oldığum selise e[ r ]ba' ıııı tara
feynden bi ' l-fcab ve' l-kahul hibe-i sahfha-i şer' iyye ile ha
la menzil-i nıezbura bi ' l- icareteyn ınutasarrıfe olan zevce-i 
ınüvekkile-i nıezbure Netise Hatun'a hibe vü temllk ve 
layıkı üzre teslim eylediğümde ol dahi ber veeh-i muharrer 
meclis-i hihcdc h i la  man i '  i t t i  ha b ve temellük ve kabul 
itnıeğin fıma ba·d derün-ı menzil-i mezküra cari ııısf ına
sura ına-i lez]z-i mezkurda asla ve kat ·an  henüın alaka ve 
medhalüm kalmayup lağm ü kanavit u müsennatından 
mikdar-ı mu·ayyen h issesine tebe · iyyctle nıb · -ı şayi ' i olan 
selase erba· ı  bi ' l- itt ihah müvekkile-i mezhure Netise 
Harun'un mülk-i ınahzı ve hakk-ı s ı rfı almışdur didükde 
gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i vekil-i ınezblır Mustata Ağa mec
lis-i şer'de ınüvekkilem mezblıre Netise Hattin ber veeh-i 
muharrer i rsen ve ittihaben malike oldığı nısf masura ma-i 
lezlz-i nıezblırı şünıtına tatbik içün istihkamı htivl kıbel-i 
şer·den b i r  kıt' a hüccet tahrir ve yed ine i · ta al ınmak mat
llıbıdur didükde hazırün olan erbab-ı miyih dahi husus-ı 
mezhurun hakikat-i  hali vekil-i mezhunın hatada hast u 
beyan ve şerh u ayan eylediği vech üzre aldığını bi esrihim 
ihbar itmeleriyle hıfzen li makal ihim işbu vesika-i enfka 
keth li imla ve yed-i tilibe i · ta olınd ı .  

Fi 9 Ş sene 1 23X  [2 1 Nisan 1 823 1 

Şuhüdü · ı-hat : 
Aynü ' l-a·yan Mustafa Haınid Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
EI-Hacc Ali Ağa Kethuda-yı rih-ı ab 
Es-S�yyid fsa Ağa Serbölük-i Ayasol'ya 
EI-Hacc Mehmed Ağa Çavlış-ı rah-ı ab 

40416/2 Köprüiii va�fimt ait yarım mcı.wmı ... uya 
mutasarr�l olan Seylı (iarihzade Alımed Efendi'nin, 
söz/wnusu suyu Eyüh A[:a 'yaferağ ettiğine dair. 

[Kenarnotu] Ağalar ağası ei -Hacc Eyylıb Ağa 'nun 



iSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

Astane-i aliyye mahall-i saıreye cereyan iden cemi' su
lanın hakkında bu defa ba hatt-ı hüınayfın-ı şevket-mak
rün virilen nizam-ı ecdid-i müstahsene-i şahaneye imtisa
len hala Hassa su nazırı M ustafa Hamid Ağa'nun vekil-i 
müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc All Ağa'nun i l 
timasıyla medine-i Eyyfıb mahkemesinden mürsel Katib 
Arif ve rah-ı abilerden Köprilizade suyolcısı es-Seyyid 
Mehmed Arif Usta vesair me' murln zikri ati vakf suyun 
ınesleğine vanlup nazar itdüklerinde ma-i lezlz-i mezbur 
meslek-i merkümda bi teınamihl mevcud ve cari ve kana
vatı ma · mur olarak bi ' 1-mu 'ayene keşf itdüklerini meclis-i 
şer'a ihbar itdüklerinden sonra ma-i lezlz-i mezbı1run 
mutasarrıfı olan Şeyh Garlbzade Alımed Efendi ibn-i İs
ma'(! tarafından ber veeh-i ati ikrar ve i ' ta-i hüccete vekll 
oldığı isma'll Ağa bin All ve Ahmed Raşid Efendi ibn-i 
Mustafa şehadetleriylc sabit olan es-Seyyid ei-Hacc Hüse
yin Ağa ibn-i es-Seyyid Hasan meclis-i şer' -i hatir-i 
lazıınü 't-tevkTrde hala Devlet-i aliyyede ağalar ağası olup 
işbu kitabun hafızı ei-Hacc Eyyfıb Ağa ibn-i Mehmed ta
rafından ber veeh-i ati husus-ı meymenet-mahsuslarım 
takrfre vekil-i mürseli Süleyman Ağa ibn-i Halfl mahza
rında bi ' l-vekale ikrar ve takı·fr-i kelam idüp müvekkilüm 
mezburun yedinde olup bin iki yüz yiğirmi senesi Raına
zan'ınun on ikinci güni tir'lhiyle müverraha bir kıt'a hüc
cetde tatsil ü beyan alındığı üzre sadr-ı a'zam-ı esbak 
merhum Köprilizade Mehıned Paşa evkaf-ı şerlfelerinden 
olarak dar-ı hadis ve seblllerine cari ma-i lezlzün fazlasın
dan ma' ada vakf-ı nıüşanın ileyhün su yollarına mülhak 
ma-i lezlzün hakk-ı nıecrasından müctenı i '  bir masura 
ma-i lez1z-i müfreze ber mantOk-ı hüccet-i mezkı1r teda
vül-i eyadl ile lağm ü kanavatma tebe' iyyetle bi izni ' l-mü
tevelll ımıtasarrıf iken ma-i mezburun ı11Sf masurasmı 
erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz lağm ü kanavatından 
mikdar-ı mu·ayyen hisse-i ma'IOmesine tehe'iyyetle hüc
cet-i mezkfır zahriyyesi mantukmca es-Seyyid Mehmed 
Arif Ağa'ya bi izn i ' l-mütevelll ferağ u kasr-ı yed idüp ı11Sf 
masura ma-i lezlz her mantük-ı hüccet-i mezkur zabt u 
tasarrufında baki kalmışidi el-haletü [hazihiJ müvekkilüm 
mezhur ber veeh-i muharrer mutasarrıf oldığı msf masura 
ma-i lezlz-i mezburı dahi kezalik lağm ü kanavat u mü
sennatından mikdar-ı ımı 'ayyen hissesine tebe' iyyetle bey
nlerinde ma '!Om bedel-i medfO ' mu kabelesinde bi iz
ni ' l-mütevelll ferağ-ı kat ' iyle ınüvekkil-i ınuına ileyh 
el-Hacc Eyyfıb Ağa'ya ferağ u kasr-ı ycd idüp ı11Sf masura 
ma-i lezlz-i mezhurda dahi müvekkilüm mezburun asla ve 
kat 'a hakk-ı tasarnıfı kalmamışdur didükde gıbbe't-tas
dikı 'ş-şer'l vekil-i mezbur Süleyman Ağa meclis-i şer'de 
ınüvekkilüm muına ileyh el-Hacc Eyyfıb Ağa anifen !ağın 
ü kanavatma tebe'iyyetle ve ferağ-ı kat' iyle bi izni ' l-müte-
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İSTANBUL ŞER'iYYE SiCİLLERİ/MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

velll tefcvvüz ve kabul eylediği nısf masura ma-i lezi'z-i 
mezbur şürfıtına tatbik içün istihkamı havl kıbel-i şer'den 
b ir  kıt 'a hüccet tahıir ve yedine i 'ta olııuııak müvekkilüm 
mezbünın nıatlubıdur didi.ikde bazırün olan erbab-ı mivah 
dahi ımıkırr-ı vekil-i ınezbOrun takri'r-i meşrühı vakı 'a 
mutabık ve nefsü' 1-emre nıuvafık aldığın ı b i  esrihim ihbar 
itmeleriyle hıtzen l i  makalihim işbu veslka-i enfka ketb ü 
inıla ve yed-i tali be i ' ta ol ındı . 

Fl 29 Ş sene 1 23 X  l l l  Mavıs 1 823 1 

Şuhudif l -hal : 
Sabıkün 

4041711 Abdiiihay Efendi 'nin kızı Fatma Hanım 'm, 
lwndisine babasından inti/wl eden üç çuvaldız suva bir 
çuvaldız daha ilave ederek bir masuraya çıkattığına, 
daha sonra sözkonusu suyun yarısını Evk{�f' nazırı İsa 
Ağa �ı·a satlığına dair. 

[ Kenarnotu] Daru ' s-sa·ade ağası Hafız lsa Ağa'nun 

[Derkenar] DerOn-ı hüccctde mezkür nısf masura ma-i 
lezlze Yağlıket es-Seyyid ei-Hacc Mustafa Ağa'ya bey· 
al ındığını nıüş ' i r  yedine hüccet i ' ta al ındığı kaydı balasıyla 
işbu mahalle şerh viri ldi . 

F1 1 Y Ra sene 1 242 [2 1 Ekim 1 826 1 

Daru ' 1-hilafeti ' l -aliyye Kostantııı iyyetifl-mahmiyyede ve 
havallsi nde olan medine-i Ebi EyyOh-i Ensarf ve medine-i 
Üsküdar ve ınahrGse- i Galata'ya ve Boğaziçi'nde ROmili 
ve Anadalı canibieri nde mevcOd ve cari olup evkaf ve em
l ak olan b i ' l -cümle sularun hasbe' l-iktiza tahrlr olmacak 
hüccet ve i ' Jamat-ı şer' iyyeleri medine-i EyyOb mahkeme
s inde tahrlr ü teınhlr ve takyld olımıp mehakim-i uhrada 
vaz ' -ı kalem olmmak ez kadinı ha ferman-ı all nıenınu . 

o1dığından ma.'ada bu defa bi hatt-ı hümay(ın-ı şev
ket-makrOn virilen nizam-ı cedld-i ınüstahsene-i şahaneye 
imtisalen hala Hassa su nazırı Mustafa Hanıid Ağa'nun 
vekll-i ınüsecceli olan Kethuda-yı ralı-ı abi ei-Hacc Aif 
Ağa'nun ilt imasıyla ı1ıedlnc-i EyyOb mahkemesinden me' 
zGnen i rsal olman Katib Mchmcd Arif Efendi ve ralı-ı 
abilerden ınüte ' ayyin medine-i Üsküdar'da Selfıniyye ca
mi ' -i şerit"! suyınun serbölüği Mustafa Ağa vesai r mc· mlı
rfn i le zikri ati' ma-i lezi'zün nıenha '  mahal l i ne varup nazar 
itdüklerinde ma-i lezi'z-i rnezbOr bi teınaınihf ınevcud ve 
diri ve lağm ü kanavatı ma 'nıOr olarak hi ' l-mu·ayene keşf 
i tdükleri ni meclis-i şer'a  ihbar itdüklerinden sonra zikri at'i 
ma-i lezfzün ha hüccet maliki olan Ahdültıayy Efendi ibn-i 
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İbrahim bundan akdem fevt oldukda veriseti sulbiyye 
kerimesi ve hasren varisi olan Fatıma Hanım'a münhasıra 
aldığı lede'ş-şer' i ' l -enver zahi r  ve ınütehakkık oldukdan 
sonra mezbure Fatıma Hanım'un zevci ve tarafından ber 
veeh-i ati be/i ikrar ve i 'ta-i hüccete vekil aldığı zat-ı 
mezblıreyi aritan Mustafii Ağa b in  Halil ve Halil Çelebi 
ibn-i Meluned şehadetleriyle ber nehc-i şer'i sabit ve sü
but-ı vekaletine hükm-i şer'i Iahık olan es-Seyyid  Mehmed 
Sa'dullah Ağa ibn-i İ smi'li meclis-i şer'-i hatir-i lazı
mü ' t-tevkTrde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı iftiha
rü ' 1-havass ve'l-nıukarrebi'n mu 'temedü ' 1 -nıülı1k ve' s-seıa
tfn muhtarü' l-ızz ve· t-temki'n hala Daru' s-sa'adeti ' ş-şerife 
ağası olup Harcıneyn-i şerifeyn evkafı nazırı olan devletllı 
inayetlü  at[lı ] fetlü Hifız Isa Ağa ibn-i Abdülmeıman 
hazretlerinün taraf-ı bahirü 'ş-şereflerinden ber veeh-i ati 
husus-ı meymenet-mahsüslarını tasdik ve kabi'ıle vekil-i 
mürselleri olan teberdarlarından Hüseyin Ağa bin İbrahim 
mahzarında bi ' l -vekale ikrar ve ta'bir ani' I-meram idi.ip 
mi.ivekkilem zevcem mezbureni.in yedinde olup bin iki yi.iz 
otuz senesi Şa'ban' ımın dokuzuncı güni tarihiyle ınüverrah 
medine-i Üsküdar mahkemesi sicil l-i ınahfüzından ımıhrec 
b ir  kıt 'a mübaya'a hüccetinde tasrih u beyan olmdığı üzre 
asrında mevali-i izamdan mahruse-i Bunısa kidlsı Meh
nıed Halis Efendi hayatında medine-i nıezbure havallsinde 
Çaka[l ] lar dağı nam mevzı 'de ba ma'rifet-i sahib-i arz 

kendi malıyla müceddeden hafr itdürdiği yemin ve ye
sarıyla on üç aded hacalardan cem' u tahsil eylediği ma-i 
lezi'z mevsiminde fenn-i dih- ı  abilikde maharetleri zahir 
olan rah-ı abiler ma'rifetleriyle ve ma' rifet-i şer ' le vezn ve 
keşf ü ayar olındukda iki masura üç çuvaldız ma�i lezi'z 
mevcüd ve cari aldığı ba'de'l-mu 'ayene ve' l -keşf ber 
veeh-i ımıharrer mevcüd olan iki masura ve üç çuvaldız 
ma-i lezlz-i mezburı medine-i mezburede kai n  Topha
nelizade çeşmesi dimeğle arif vakf çeşmenün suyı yolına 
nısf masura ma-i lezlz hakk-ı mecra ta'vinle bi iz
ni ' l -mütevelli i lhak u idrac olındukdan sonra ma-i lezlz-i 
mezbünın b ir  masurası erbab:ı miyah ma' rifeti ve maliki 
i radesiyle Ali Rıza Beğefendi'nün hanesine ve nısf masu
rası dahi medine-i mezburede Hacce Hesna nam sahi
betü' I-hayrun mescidine te'blden vaktiyyet üzre ta' yi'n ve 
icra olınup yedinde baki kalan nısf masura ve b ir  çuvaldız 
ma-i lezlze ınüvekkilem zevcem ınezburenün hasren ınev
rüsı" pederi müteveffa-yı merküm Abdülhayy Efendi ha
yatında tedaviil -i eyadi i le  ş iraen malik ve mutasarrıf iken 
vefat eyledükde ma-i lezi'z-i merküm sulbiyye kerimesi 
müvekkilem zevcem ınezbü re Hitıma Hanım'a mevrüs ve 
müntakıl oldukdan sonra müvekkilem mezbür dahi ber 

81 mOrisi 
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veeh-i muharrer malike aldığı nısf masura ve bir çuvaldız 
ma-i lezlz-i ınezblırun b ir  çuvaldızını şünlt-ı ıner' iyyesine 
tatbik içün b ir  çuvaldız ma-i lezlz tedarük ve zamm u 
i lhak w nısf masuraya iblağ i le isti ' ınal itnıek üzre ye
dinde ibka idüp ma·ada nısf masurasını ınüvekkil-i ağa-yı 
müşarun ileyh hazretlerine lağm ii kanavat u ınüsenna
tından mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe· iyyetle tarafeyn
den bi ' l -ldib ve' l-kabı11 bey'- i  bat-ı sahib-i şer·ı ve erbab-ı 
mi yahu n inzımam-ı re 'yiyle bin guruş senıen-i ınedffi ' ve 
makbuza bey ' u teınllk ve teslim eylediğinde müvekkil-i 
ağa-yı müşanın ileyh hazretleri dahi ber veeh-i muharrer 
iştira ve temellük ve teselitim ve kabı}! buyurmalarıyla 
fima ba'd zikri mürfır iden nısf masura ma-i lezfz-i ıner
kümda müvekkilem zevcem mezburenün veehen mi
ne' l-vücuh ve sebeben mine' l-eshab alaka ve medhali kal
mayup lağm ü kanavat u müsennatından mikdar-ı ınu ' ay
yen hissesine tebe'iyyetle müvekkil-i müşarun ileyh ağa 
hazretlerinün mülk-i müşterası ve dahil-i havza-i tasarnıfı 
almışdur didükde gıbbe 't-tasdikı ' ş-şer'i teberdar-ı vekil-i 
mezblır Hüseyin Ağa meclis-i şer'de müvekkilüm ağa-yı 
müşarun ileyh hazretleri anifen şi ra-i şer'! i le malik olduk
ları nısf masura ma-i lezfz-i mezbfırı kadim yalı i le 
cereyan iderek Büyük Çamlıca tahtında mevali-i izaından 
merhum Benlizade Ahmed Efendi'nün çayırı dertınında 
olan mesleğe cari olup ba·dehfı meslek-i mezburdan er
Mb-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz ve meslek-i mesbura 
karib Selimiyye cami ' i  suyı yolına yevml nim akçe muka
ta 'a ta'ylnle bi izni ' l -mütevem ilhak ve icra klüp ba 'dehu 
mura<-1 eyledükleri mahalle i cra ve ta ' yin itmek iradesinde 
olduklarını ınübeyyin şürfıt-ı müstahsenesine tatbik içün 
kıbel-i şer'den istih.kamı havi b ir  kıt'a hüccet tahrlr ve i ' ta 
olmmak math1blarıdur didükde hazırtın olan erbab-ı ıniyah 
dahi ımıkırr-ı vekil-i ınezburun b i ' l -cüınle takrlr-i meşru
lmu vakı 'a mutabık ve nefsü ' l-emre muvafık aldığını b i  
esrihim ihbar itmeleriyle hıfzen l i  makal ihim işbu veslka-i 
enlka ketb ü imHi ve dest-i sa'adetlerine i · ta al ındı . 

Fl selh-i Ş sene 1 238  [ l 1 Mayıs 1 823]  

Şuhfıdü ' l-hat : 
Mustara Hamid Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid H üseyin Nazif Efendi Katib-i rah-ı ab 
El-Hacc Ali Ağa Kethuda-yı rab-ı ab 
M ustara Ağa Serbölük-i Sellıniyye 

4041712 Hadice Hamm 'm vefatıyla kızı ve oğluna in
tikal eden konak ve su lıi!ıselerinden kızma ait olan kıs
mın oğlu tarafindan alındığına, dalıa sonra oğlu Me/ı

med Sali/ı Besim Efendi'nin, sözkonusu yarım masura 
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.ı;uyu ev ile birlikte Me/ımed Emin Ağa:va .ı;attığma dair 

[Kenarnotu] Yorganl es-Seyyid ei-Hacc Mehmed Emin 
Ağa'nun 

[Derkenar] DerOn-ı sfıretde muharrer nısf masura ma-ı 
lezlze Tekohi bint-i Mardros nasraniyye şiraen malik al
dığını müş ' i r  hüccet i ' ta olındı . 

Fi 7 N sene 1 24 7 [9 Şubat 1 832]  

Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle 
sularun hakkında bu defa ba hatt-ı hümayun-ı şev
ket-makrun virilen nizam-ı cedid-i müstahsene-i şahineye 
imtisalen Hassa su nazırı Mustafa Hamid Ağa'nun vekil-i 
müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Ali Ağa'nun il
timasıyla medine-i Eyyub mahkemesinden me'zOnen mür
sel Katib Mehmed Arif Efendi ve rah-ı abilerden müte'ay
yin ei-Hacc Ali Ağa vesair ıne'mfırin zikri ati ma-i lezlzün 
menba ' mahalline varup nazar i tdüklerinde ma-i lezlz-i 
mezbur bi temamihi mevcfıd ve cari ve lağm ü kanavatı 
ma'mur olarak bi ' l-mu'ayene keşf itdüklerini meclis-i 
şer·a ihbar itdüklerinden sonra mahmiyye-i mezbOrede 
Kuınkapu dahil i nde Nişancı Paşa mahallesinde kain  Hazi
nedarbaşı Ali Ağa hanesi dimeğle arif b ir bab menzil-i ke
bir derfınına cari zikri ati ma-i lezizün ba hüccet ş iraen 
malikesi olan Hadice Hanım ibnet-i Abdullah bundan ak
dem müteveffıye oldukda veriseti sadrl oğlı hacegan-ı Di
van-ı hümayl'ından Mdmıed Salih Besim Efendi ve sad
riyye kerimesi Az ize Hanım vdedey-i Mehmcd Sa 'Id E
fendi 'ye ba 'de' l-i nhisar ınOma ileyh Mehmed Siilih Beslm 
Efendi hemşiresi ınfıma i leyhimanun ma-i lezlz-i mer
kümda irsen malikesi oldığı sülüs hissesi ile menzil-i mer
kümdan malike ve mutasarrıfe oldığı h isse-i ma 'IOmesini 
şidien tefevvüzen malike oldukdan sonra ml'ınıa i leyh 
Mehmed Salih Besim Efendi tarafından ber veeh-i atf 
bey ' i  ikrar ve i ' ta-i hüccete vekil oldığı es-Seyyid Hüseyin 
Nazif Efendi ibn-i es-Seyyid Hüseyin ve es-Seyyid İzzet 
Mustafa Ağa ibn-i es-Seyyid ei-Hacc Mehmed Emin şe
hadetleriyle sabit olan es-Seyyid Mdımed Emin Ağa ibn-i 
es-Seyyid Mehmed Arif meclis-i şer'-i halfr-i lazımü't-tev
kfrde işbu baisü ' 1-kitab yorgancı esnafından es-Seyyid 
el-Hacc Mdımed Emin Ağa ibn-i es-Seyyid ei-Hacc Halll 
tarafından ber veeh-i ati tasdlka vekil-i mürseli Süleyman 
Ağa ibn-i Halil mahzarında b i ' l-vekiile ikrar-ı taınm ve 
takrlr-i kelam idüp nıüvekkilüm mOma ileyhanun yedinde 
olup bin . iki yüz yiğirmi dört senesi Cumade· l-ahire'nün 
ikinci güni tarihiyle müverraha bir kıt 'a hüccet-i şer' iy
yede tafsil ü beyan olındığı üzre asrında Muhasebeci Mdı
ıned Efendi hayatında Havass-ı rdi'a kazasında Belgrad 
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karyesi karşusmda kimesnenün mülk ü harimi olmayan 
mevkı '  -i hallde hafr itdürdiği abar-ı müteferrikadan has ı l  
olup ınerhüm ve mağffinın leh Sultan Süleyman Han haz
retlerinün Astane- i  aliyyeye cari Kırkçeşme suyı yol ımı 
hakk-ı ınecra ta'ylnlc b i  izni ' 1-mütevem il hak u idrilc 
itdürdiği ma' lümu ' 1- ınikdar ma-i lezlzden müti"ez maliki 
iradesiyle menzi l -i ınezbüra ta'ylni zemanından berü msf 
masura ma-i lezlze tedavül-i eyadl i le malike ve derünına 
diri oldığı menzi l-i mezkOra bi ' I -icarcteyn mutasarrıfe 
olan ınüvekkilüm mOma ileyh Mehmed Salih Besi'ın Efen
di 'nün validesi mezbüre Hadlee Hanım müteveffıye olduk
da veriseti mi.ivekki lüm mlıma i leyh ile hemşlresi Azlze 
Hanım'a ba'de'l-inhisar müvekkilüm ınüına i leyh hemşi
resi Azlze Hanım'un ma-i Jez1z-i ınerkümdan irsen ınal ike 
oldığı si.ili.is hissesine ş iraen ve ınenzil-i ınezbOrdan adiyen 
intikal iden ı11Sf h isse-i şayi 'asına b i  izni ' 1 -mütevelll ferağ 
ve tefevvüzen millike oldukdan soma müvekkilüm mOma 
ileyh dahi bundan akdeınce ınenzil - i  mezklırı ınüvekkilüm 
mezhı1r es-Seyyid el-Hacc Mehmed Emin Ağa'ya bedel-i 
ma ' !Gm mu kabelesinde ferağ u tefvlz id üp derfınına ca.rl 
nısf masura ma-i lez1z-i rnezbOr yedinde baki kalmışidi 
el-haletü hilzihi müvekkilü ın mOına i leyh yedinde baki ka
lan nısf masura ma-i lez1z-i mezblırı tarafeynden b i ' l-kab 
ve' l-kabı11 bey' -i bat-ı sahlh-i şer'! ve erbab-ı miyahun 
inzımam-ı re'yiyle mi.ivekkilüm merküın ei-Hacc Metuı1ed 
Emin Ağa'ya !ağın ü kanavat u ınüsennatından mikdar-ı 
mu ' ayyen hissesine tebe' iyyetle beynlerinde ma 'lO m se
men-i makbüza bey' u temllk ve tesilm itmeğle derün-ı 
menzil - i  ınezbüra cari msf masura ma-i lez1z-i mezbOrda 
dahi asla ve kat ' a  alaka ve ınedhalüın kalmayup müvek
kil-i ınezbOr es-Seyyid ei-Hacc Meluned Emin Ağa'nun 
mül k-i müşterası ve hakk-ı s ı rfı almışdur didükde gıb
be' t-tasdlkı 'ş-şer'l  vekil-i mezbür Süleyman Ağa meclis-i 
şer'de müvekkilüm mezbür es-Seyyid ei-Hacc Mehmed 
Emin Ağa anifen şira-i şer'! i le malik oldığı nısf masura 
ma-i lez)z-i mezbürı şünıt-ı müstahsenesine tatbik içün 
istihkamı havl kıbel-i şer'den bir kıt 'a hüccet tahrir ve i ' ta 
alınmak matlübumdur didükde hazırtın olan erbab-ı miyah 
dahi ımıkırr-ı vekil-i mezbOrun takrlr-i meşnıhı vakı 'a 
mutabık ve nefsü ' l -emre muvafık aldığını b i  ecma' ihim ih
bar itmeleriyle hıfzen li makal ihim işbu veslka-i en1ka ketb 
ü imla ve yed-i tali be i 'ta ol md ı .  

Ff 2 9  L sene 1 238 [ 9  Temmuz 1 823] 

Şuhüdü ' i-hill : 
Mustafa Haınid Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El- Hacc Aif Ağa Kethuda-yı rab-ı ab 
Es-Seyyid ei-Hacc Mehmed Çavüş-ı dih-ı ab 
ve gayruhum 
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40418/1 Kapıcıbaşı kethudası İbrahim Ağa 'dan intikal 
eden Aya.w4va suyunun katmalarmdan olan bir buçuk 
masura suyun, varisieri tarafindan Mehmed Emin E
fend(ve satıldığına dair. 

[Kenarnotu] Kapudan Paşa divan katibi es-Seyyid Meh
ıned E min Efendi'nün 

[DerkenarJ Derun-ı hüccetde muharrer bir buçuk masura 
ma-i lezfz-i mezkfır silahşörfın-ı hassadan hala Hatab e
mini ei-Hacc Mehmed Sadık Efendi ibn-i el-Hacc İ brahim 
malik oldığını nıübeyyin ve şürfıt-ı ecdidesine tatbik içün 
istihkamı h avi hüccet i 'ta o lındı ğı kaydı balasıyla işbu 
mahalle şerh viri ldi .  

Ff 21 Ra sene 1 242 [23 Ekim 1 8 26] 

Astane-i aliyye ve mahall-i sajreye cereyan iden cemf' su
Ianın hakkında bu def'a ba hatt-ı hünıayfın-ı nusret-mak
n1n viri len nizam-ı ecdid-i müstahsene-i şahineye iıntisa
len hala Hassa su nazırı aynü ' l-a 'yan Mustafa H amid 
Ağa'nun vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc 
All Ağa'nun iltinıasıyla medine-i EyyOb mahkemesinden 
mürsel Katib Hafız İbrahim Edhenı Efendi ve rah-ı abi
lerden nıüte 'ayyin Mehnıed İzzet vesair me 'nıfırln zikri ati 
ma-i lezlzün nıenba' Iarı ınalmilerine vanıp nazar itdük
lerinde ma-i Iezlz-i mezbur bi temaınihl mevcud ve cari ve 
lağm ü kanavitları nıa'mur olarak b i ' l -nıu 'ayene keşf 
itdüklerini mecl is-i şer'a ihbar itdüklerinden sonra husus-ı 
atiyü ' l-beyanun mahamnde kalem-i şer'-i kavim ile ketb ü 
tahrlr ve sebt ü tastlri i ltimas oluunağın savb-ı şer' -i 
enverden me 'zunen i rsal o l ınan Kati b es-Scyyid Ebubekir 
Efendi Havass-ı reti'a'ya muzare kasaha-i H asköy'de 
Timurhane-i aınirede nazıriara mahsus odaya vanıp akd-i 
meclis-i şer· -i nehevl i tdükde mahrOse-i G alata'ya muzafe 
kasaha-i Beşiktaş 'da Kıl ıç All Paşa cami '  -i şer'ifı kurbında 
sakin iken bundan akdem intikal-i dar-ı beka iden Ket
huda-yı serbevvabin-i hazret-i şehriyari İbrahim Ağa ibn-i 
el-merhum Mustafa Ağa'nun veriseti zevce-i menk:uha-i 
nıetrukeleri Fatıma Hanım ibnet-i Abdul lah He sulbiyye 
sağTre ker'imeleri Emine ve Hadice ve Fatıma ve Sa'1dc 
nam hanımiara ve l i  ebeveyn er karındaşları S ilahdar-ı 
hazret-i şehriyari Ali Ağa ve ei-Hacc Hüseyin Ağa'ya 
münhasıra ve ba·dehu zevce-i muma ileyha Fatıma Hanım 
dahi müteveffıye olup veriseti sadriyye sağTre dört nefer 
kerlmeleri m uma i leyhiın hattınlara mi.inhasıra ba 'de h u 
mfıma i leyha Sa'lde Hanım dahi mi.iteveffıye oldukda 
veriseti li ebeveyn hemşireleri muma i leyhinne i le l i  
ebeveyn anunileri muma i leyhinıa Ali Ağa ve ei-Hacc 
Hüseyin Ağa hazrederine ınünhasıra ve mes ·eıe-i mirasları 
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hi hükıni ' l-münasahati' ş-şer' iyye bin yedi yüz yiğirmi 
sekiz sehmden olup siMm-ı mezbfıreden dört yüz on sekiz 
sehmi ahavat-ı sağirat-ı muma i leyhinneden her b i rine ve 
yine ikişer yüz otuz yedişer selunden cem'an dört yüz 

yetmi ş  dört sehmi mfıma i leyhima All Ağa ve el-Hacc 
Hüseyin Ağa hazretlerine isabeti ba'de' t-tahakkukı ·ş-şer"i  
rical-i Devlet-i aliyye-i ehcd'' ehediyyü ' 1 -karardan hala 
Humharahane-i amire nazırı olup sağTr-i ım1ma ileyhin
nenün ba hüccet-i şer· iyye vasileri ve ınfıına i leyhiına Ali 
Ağa ve el-Hacc Hüseyin Ağa hazretlerinün taraf-ı ba
hirü 'ş-şeretlerinden ber veeh-i ati husus-ı meymenet -mah
süslarını ikrar ve i ' ta-i hüccete vekilieri aldığı Süleyım1n 
Feyzl hin Mustafa ve ei-Hacc Edhem Ağa ibn-i Mustafa 
şehadetleriyle sabit olan Ahmed Necib Efendi ibn-i el-mer
hUm el-mehrur es-Seyyid H alil Efendi meclis-i mezkUrda 
işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı umdetü erbabi 't-tahrlr 
ve'I-kalem zühdetü ashahi' t-tastlr ve' r-rakam hacegan- ı 
Divan-ı hümayfından ve hala Kapudan-ı dcrya vezir-i rO
şen-zamir Husrev Mehmed Paşa yessera' llahu ma yüridü 
ve ma yeşa hazretlerinün divan-ı allleri katibi es-Seyyid 
Mehmed Emin Efendi ihn-i el-merhum Mustafa Efen
di'nün tarafından ber veeh-i ati husus-ı meymenet-mah
sfıslarını tasdika vekil-i mürselleri kebir ağlı es-Seyyid 
Mustafa Nfırl Efendi hazretleri mahzarında bi ' l-vesaye ve 
hi ' I-vekaie ikrar ve takrlr-i kelam idüp vasileri oldığum 
sağTr-i mOma ileyhinne i le vekil ieri oldığum mlıma iley
himanun müteveffa-yı evvel-i mfıma ileyhün hayatında 
yedinde olup bin iki yüz otuz altı senesi Zi · ı-hicce'sinün 
yiğirıni beşinci güni tarihiyle müverraha bir  kıt·a hüccet-i . 
şer· iyyeden tafsll ü beyan alındığı üzrc asrında Su nazı rı 
Osman Ağa hayatında Havass-ı refı·a kazasında Ceheci 
karyesinde Sinan Paşa çeşmesi mukabil inde cebel cteğindc 
kimesnenün mülk ü harimi olmayan mevzı '-i halkle kendi 
mal ıyla sekiz aded baca hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavit 
ile cem' u tahsil eylediği ma-i lez1z-i mezbfın Petro zinımi 
tarlasında Astane- i  aliyyeye cari olan Ayasorya-i kehlr 
suyı lağmına hi izni ' l -mütevelll i lhak u idrac itdürdiği beş 
masura ma-i Iezlzün hakk-ı m ec ra ta 'yin o l ınan bir ma
suradan ma 'ada haki dört masura ma-i teziz-i mezhOr 
Astane-i aliyyeye dahil oldukda salifü 'z-zikr dört masura 
ma-i lezlzden müfrez hir masura ma-i Iez1z ınaliki irade
siyle Ayasol'ya karşıısında kubbeden ifraz ve mahıniyye-i 
mezburede Hace Paşa nam mahallde Elvanzade mahalle
sinde kfiin hir hah menzil-i kehlre ha 'de' I -icra ve yine 
nazır-ı mezbur hayatında havass-ı mezburede Küçük nam 
karyede İstanbul yolı tarafında köpriden aşağı lağm ağzın
dan bağlara varınca kezalik kendi mal ıyla hafr itdürdiği 

•• "eh�d" l:ızladır. 
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sekiz aded bacalardan hası l  dört buçuk masura ma-i lez1-
zini salifü ' z-zikr Ayasofya suyı lağmına hi izni ' l-ınütevelll 
ha 'de'l-ilhak nı sf masurası hakk-ı mecra ifraz olındukdan 
sonra haki kalan dört masura ma-i lezi'z Astane-i aliyyeye 
dahil oldukda ma-i lezfz-i mezblırdan olarak nısf masura 
ma-i lezi'ze yine ku b he-i ınezbureden ha 'de' l-ifraz maliki 
iradesiyle menzil-i nıezküra icra ve ta'yin olınan cem'an 
bir buçuk masura ma-i le:iız derlınına cari oldığı menzi
liylc ımı'an tedavül-i eyadf ile ınütevella-yı evvel-i nıuma 
ileyhün hayatında şira-i şer'i ile mülkine dahi l  ve hakk-ı 
tasarnıfına vası l  olup ba'dehü ol dahi vetat eyeledükde 
menzil-i mezkı1ra müvekkil-i muma ileyh es-Seyyid Meh
med Emin Efendi ş iraen malik ve nıutasarrıf olup derfınına 
diri bir buçuk masura ma-i lezizi tasruh-i merküm üzre 
veresesi olup vasiyy ve vekilieri oldığum sığar ve kibar-ı 
muma ileyhimün irsen yedierinde baki kalmışidi el-haletü 
tıazihi derun-ı menzi l-i mezkı1ra cari bir huçuk masura 
ma-i lezfz-i mezbürı lağm ü kanavit u müsennatından 
mikdar-ı mu·ayyen hissesine tebe' iyyetle tarafeynden 
hi' l-fcab vc'l-kahul hey ' -i hat-ı sahilı-i şer'i ve erbab-ı 
nıiyahun re' yleriyle müvekkil-i muma ileyh es-Seyyid 
Mehmed Emin Erendi'ye beynimüzde ma ' lO m semen-i 
medfO ' ve makhuza h i ' l-vesaye ve hi ' l-vekale hey' u tem
lik ve layıkı üzre teslim idüp derun-ı menzil-i mezkı1ra cari' 
hir huçuk masura ma-i lezi'z-i mezbGrda sağiran-ı mlınü 
ileyhinne ile müvekkillerüm muma ileyhimanun veehen 
ınine' l-vücuh ve sehehen mine'l -esbah alaka ve medhalleri 
kalmamışdur didükde gıbbe't-tasillk vekil-i mezbGr es-Seyyid 
Mustafa Nuri' Efendi hazretleri meclis-i ma'küd-ı mez
kl'ı rda müvekkilüm pederüm müma i leyh anifen ş iri-i şer'i 
i le malik oldığı b i r  buçuk masura ma-i leziz-i merkünıı 
şürlıt-ı mer' iyyesine tatbik içün istihkamı havi kıbel-i 
şer·den bir kıt·a  hüccet tahrlr ve yedine i 'ta olmmak 
nıatlübıdur didükde hazırlın olan erbab-ı miyah dahi mu
kırr-ı vekil-i mezburun hi ' l-cü ınle takri'r-i nıeşrfıhı vakı 'a 
ımıtab ık ve nefsü ' 1 -emre muvifık oldığını b i  esrihim ihbar 
itmeleriyle hıfzen li makalihim katib-i nu1ma ileyh vakı '  
hali mahallinde ketb ü tahrfr ve ma'an mcb 'us ümena-i 
şer· te meclis-i şer'a gelüp her bir i  ala vukü ' ihf intıa ve 
takrir eyledüklerinden sonra işbu vesika-i enfka keth ü 
iınla ve yed-i tat ibe i ' ta olındı . 

Fi' ı 7 Za sene ı 238 [26 Temmuz 1 8 23]  

ŞuhGdü ' I-hal : 
Ralı-ı abiyan 

404/812 Kırkçe!inıe .'>uyunun katmalarmdan yarını nıa
... ura suya nıuta.'>arr�l olan Apostol zinınıinin vefatıyla, 
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sözkonusu suyun varisieri taN�findan' Keresteci OlıOiı
nes 'eferağ o/umluğuna dair. 

[Kenarnotu] Kerasteci Ohaıınes zimmfnün 

Astane-i aliyye ve mahal l-i saireye cereyan iden hi ' l-cümle 
sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümayün-ı şev
ket-makrün virilen nizam-ı cedid-i müstahsene-i şahaneye 
imtisalen hala Hassa su nazırı aynü' l-a 'yan Mustafa H a
mid Ağa'nun vekfl-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi 
ei-Hacc Ali Ağa'nun i lt i ınasıyla medine-i EyyOh mahke
mesinden me'zOnen mürsel Katih es-Seyyid EhOhekir E
fendi ve rah-ı abilerden müte'ayyin es-Seyyid Mehmed 
i zzet vesair me 'mfırin zikri ati ma-i lezfzün men ha '  mahal
l ine varup nazar itdüklerinde ma-i lez1z-i mezhOr hi tema
mihl ınevcfıd ve cari ve !ağın ü kanavatı ma 'mOr olarak 
hi ' l-mu ' ayene keşf itdüklerini bi ' l-ma' iyye meclis-i şer'a 
ihbar itdüklerinden sonra mahıniyye-i İ stanbul hısnı ebva
bından Fenerkapusı ile Balatkapusı dahillerinde Tahtami
nare mahallesinde kain ına 'IO ınetü ' l-hudOd hir hah men
zile mutasarrıf ve denlnına cari zikri ati ma-i lezfze malik 
olarak ımıhrOse-i Galata'ya ınuzafe Beşiktaş nahiye[sine] 
tab i '  Ortaköy'de mütcmckkin iken h undan akdem hali k 
olan Apostol veled-i Tigados ziınmfnün veraseti zevce-i 
metn1kesi Alenko hint-i Yorgi nasraniyye i le sulbl oğulları 
N ikola ve Andon ve sulbiyye kızı Yarvara nam sığara 
münhasıra ve ınes 'ele-i mirasları olan kırk sehmün beş 
sehıni zevce-i mersOmeye ve on dörder seluni oğulları mer
sfıınana ve yedi sehmi kızı merslımeye isabeti ba·de 't-ta
hakkukı · ş-şer'l sığar-ı merslıınanun anaları ve ba hüccet 
vasiyy-i ınansOhcleri olan zevce-i mersO ıne Alenko nasdi
niyye tarafından ber veeh-i atf hey ' i  ikrar ve i ' t a-i hüccete 
vekili oldığı şahs-ı ınersfımeyi arifan İb rahim Edhem Ağa 
hin Mehmed ve es-Seyyid ei-Hacc Mehıned Ağa ibn-i 
ei-Hacc All şehadetleriyle sabit olan D imko dimeğle meş
hur Dimitri veled-i Merkek nam zi ınmf meclis-i şer' -i 
şerif-i enverde kerasteci esnafından ba' isifs-sifr Ohannes 
veled-i Arınam zimınf ınuvacehesinde hi ' J-verase" ikrar ve 
takrfr-i kelaın idüp işbu yedimüzde olup bin iki yüz 
yiğirıni b i r  senesi Rebi'u  · ı -ahir'inün yiği rıni dördünci gün i 
tarihiyle müverraha medine-i EyyOh mahkemesi sicill-i 
mahffızasından ba fennan-ı ali muhrec b ir  kıt'a hüccet 
derkenarında tafsll ü beyan olmdığı üzre asrında Vekil-i 
harc Mehmed Efendi hayatında Kemerler canibinde Bur
gos ve Moğlava kemeri beyninde kendi ınalıyla kimesne
nün mülk ü harimi olmayan ınevzı " -i halfde hafr ve tah
tc' I-arz lağm ü kanavat ile cem' u tahsil itdürdiği ma'-

"' hi ' l-vckalc 
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lumu' l -mikdar suyını ol mevzı 'a kafıb merhum ve mağti
ret-nişan Sultan Süleyman tabe serahu hazretlerinün K ırk
çeşme suyı yolına bi izni ' l-mütevelll ilhak u idrac itdür
dükden sonra murisi müz hal ik-i mesffir sağlığında ma-i 
lezfz-i mezburdan müfrez olarak tedavül-i eyactl i le ş iraen 
malik olup ba terman-ı all menzi l-i mezkfırına icra ve 
ta 'yin eyledi ği nı sf masura ma-i lezlz-i mezkura malik i
ken bundan akdem halik oldukda menzil-i mezbure vaslleri 
oldığum eviad-ı sığarııma adiyen ve derunına cari nısf 
masura ma-i lezfz-i merküm ber tashfh-i merküm benüm 
ile eviad-ı sığarııma i rsen intikal idüp ben bundan akdem 
mcnzil-i mezklırı meslığ-ı şer'lye binaen bi izni ' ş-şer'l ve 
ha ma'rifet-i ınütevelll bedel-i ma' lum mukabdesinde 
merslım Ohannes zimmlye ferağ-ı ımı 'teber-i kat' iyle fe
rağ ll kasr-ı yed idüp el-yevm derlınına can nısf masura 
ma-i lezfz-i mezblırı dahi ber tashih-i merküm lağm ü 
kanavatından mikdar-ı ımı 'ayyen hissesine tebe ' iyyetle 
yedimüzde baki kalmışidi el-haletü hazihi derun-ı menzil-i 
mezblıra cari nısf masura ma-i lezi'z-i mezblırı dahi lağm ü 
kanavat u müseımatından mikdar-ı ınu'ayyen hissesine te
he'iyyetle tarafeynden hi ' 1-fcab ve' l -kabı11 bey' -i bat-ı 
sahfh-i şer'i ve erbab-ı miyahun inzımam-ı re'yiyle mesfi'ır  
Ohannes ziınmlye beş yüz guruş semen-i medtiJ · ve  mak
buza bi ' l -verase ve bi ' l-vesaye bey' u teınllk ve tesilm 
idüp ol vechile derun-ı menzil-i mezblıra cari msf masura 
ma-i Iezlz-i mezhurda asla ve kat 'an benüm ve vasfleri 
oldığum s ığar-ı mersi'ımlınun alaka ve medhaliınüz kalma
mışdur didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş -şer·ı mesflır Ohannes 
zi ınm] meclis-i şer'de anifen ş i ra-i şer'! i le milik oldığum 
nısf masura ma- i Jezlz-i merkümı şürfıt-ı müstahsenesine 
tatbik içün istihkamı havl kıbel-i şer'den bir kıt ·a hüccet 
tahrlr ve yedim e i · ıa alınmak matllıbumdur didükde 
hazırtın olan erbab-ı miyah dahi müşteri-i mersumun tak
rir-i meşnlhı vakı ·a mutabık ve nefsü' l-emre muvafık 
aldığı bi esrihim ihbar itmeleriyle hıfzen l i  makal ihim işbu 
vesfka-i en1ka ketb ü imJa ve yed-i talibe i ' ta alındı . 

Fl 2 1  Za sene 1 23X [30 Teımnuz 1 823]  

Şuhlıdi.i'l -hat : 
Rah-ı abivan 

4041911 Bala! haricindeki yanmış evin ar.wısma bağlı, 
Kırkçeşme suyunun katmalarmdan Anadolu kazaskeri 
Kırım/ı Me/ımed Efendi suyunun bir masura.mıa muta
.wırr�( olan .\'arrafA va{"va 'nın, sözkonusu suyu Kapı he
zirgam Baru/ı yalıud�ııe satlığına dair. 

[Derkenar] Kapu bazergam Baruh yehı1dl 
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Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle 
su lanın hakkmda bu defa ba hatt-ı hümayfın-ı şev
ket-makn1n virilen nizam-ı cedid-i müstahsene-i şahineye 
imtisalen hala Hassa su nazırı Mustafa Hamid Ağa'nun 
vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Ali Ağa'
nun i ltimasıyla medine-i EyyOb mahkemesinden me'zOnen 
mürsel Katib es-Seyyid Ebubekir Erendi ve rah-ı abilerdt:n 
müte' ayyin es-Seyyid Mehmed İzzet Halife vesair me'mu
rln i le zikri atı nıa-i lezlzün menha ' mahal l ine va rup nazar 
i tdüklerinde ma-i lezi'z-i mezbur ınevcCıd ve cari ve lağm ü 

kanavatı ma · mur olarak bi ' l -mu ·ayene keşf itdüklerin i  
bi' l-ma' iyye meclis-i şer·a ihbar itdüklerinden sonra ınah
miyye-i İstanbul hısnı ebvabmdan Balatkapusı haricinde 
Dibek nam ınahallde vakı ·  mukaddt:ım'i ınenzil ve hala 
ınuhterik arsa-i haliyeye cfırl zikri ati ma-i lezfzün maliki 
olan sarraf taifesinden Avadya veled-i Avraın yehOdl 
tarafından ber veeh-i atı bey ' i  ikrar ve i · ta-i hüccete vekll 
oldığı All Ağa ibn-i Ahmed ve Ahmed Beşe ibn-i All 
şehadetlcriyle sabit olan Yasef veled-i Hayim yehudl mec
l is-i şer· -i şerif-i enverde işbu bi ' isü · s-siti' hala Dergah-ı 
all Y cniçeriyan ocağı bazergin ı Banıl1 veled-i Beşaya ye
hud! tarafından b�::r veeh-i ati hususı tasdlka vekil-i mür
seli Mahlef veled-i Aron yehudl muvacehesinde bi ' l -vekaJe 
ikriir ve takrlr-i ketaın itii.ip müvckkil imün yedi nde olup 
bin iki yüz on beş senesi Zi · ı -ka 'de's inün yiğirmi dokuz
uncı güni tarihiyle müverraha b ir  kıt·a hüccetde tatsil ü 
beyan olmdığı üzre sadr-ı Anadolı esbak Kırımi Mehmed 
Efendi hayatında Havass-ı refi·a kazasında merhu m ve 
mağfiret-nişan Sultan Bayczld Han-ı Veli tabe seral1tı 
hazretlerinün mahmiyye-i mezburede vikı . cami . -i şerif ve 
imaret-i amirelerine cari suyı lağınınun Sedbaşı ile Bal ıklı
havz beyninde dereye karlh ımıhallde ki mesnenün mülk ü 
harimi olmayan mevzı · -i hali'de ınüccddeden yedi aded 
baca hafr ve üçünci baca kurbında ınıkriz vaz' itdürdüp 
tahte' l-arz yüz dört kulaç lağm ile cem· u tahsil ve Ba
l ıkl ıhavz ta'blr olınur kemerden Çavuş karyesi dinibinde 
olan kemer başına gelince sekiz yüz altmış altı zira' 
mahal le ferş itdürdiği iki b in yüz yetmiş aded künk ile bi  
izni ' l-mütevelll Kırkçeşme suyı lağmına ilhak u idrac 
itdürdiği suyını bin yüz ell i  beş senesi Şa'ban'ınun on 
dördünci güni erbab-ı miyah ına' rifetleriyle beynlerinde 
ınütc'arcf olan semt-i nıa 'rOf ve tarz-ı ım: ' lufları i.izre vezn 
ü ayar ve tahmfn-i sahlh i lc ba 'de't-ıahınln kanOn-ı şehin
şahl üzre hakk-ı ıncerası ifriz olındukdan sonra tamm ve 
kamil ve revan mevcud bul ınan üç masura ma-i lezi'z-i 
ınczkGrdan müfrez bir masura ma-i lczi'ze müvckki lü ın 
ınesrGr Avadya ychOdl her mantOk-ı hüccet-i ınezkur lağın 
ü kanavatma tebe ' iyyetle şi raen ba ' de't-teınel lük ma-i 
lezfz-i mezblırı Eğrikapu harici nde savak ta'blr ol ınur 
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ma-i leziz taksiminden ifraz ve Ayvanhisar kapusı hari
cinde hass fırın kurbında olan terazudan erbab-ı miyah 
ma· rifetleriyle ifraz Ş aman to yelılıdin ün su yı yolına ba'
de' l-i lhak Balatkapusı haricinde Dibek nam ımıhallde bina 
olınan terazlıya icra ve andan mahall-i mezbllra karlb 
menzil ine ba 'de' l-icra ve' t-ta 'yi n mutasarrıf iken bundan 
akdem mahall-i mezkOrda vukü ' bulan harfkde menzil-i 
mezkur muhterik olmağla müvekkilüm mersum Avadya 
yehOdf menzi l-i mezblır arsasına cari malik oldığı bir 
masura ma-i lezfz-i mezblırı müvekki lüm mersuın Banıh 
nam hazergan yehOdfye tarafeynden bi ' l -lcab ve' l-kabOI 
bey' -i bat-ı sahilı-i şer'l ve erbab-ı miyahun inzımam-ı 
re' yiyle beynlerinde ına ' IOm seınen-i medfO ' ve ınakbOza 
lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe'iy
yetle bey' u teınlfk ve teslfm idüp bir masura ma-i lezlz-i 
merkümda müvekkilüm mersOme Avadya yehOdfnün asla 
ve kat"ft alaka ve medhali kalmamışdur didükde gıb
he't-tasdikı · ş-şer'i vekil-i mesfOr Mahlef yehOdf meclis-i 
şer·de müvekki lüın merslım Baruh yehfıdi anifen şira-i 
şer'! ile malik oldığı b ir  masura ma-i lczfz-i merkümı ka
dim voll\da sal inf z-zikr Di b ek nam ımıhallde olan tera
zOya dahil oldukdan sonra terazO-yı mezblırdan ifraz ve 
müceddeden kurşun borı ferşiyle mahal l-i mczkOra karfh 
menzil ine icri ve ta·yin eylediğini müş ' i r  şürlıt-ı müstah
scnesine tatbik içün istihkamı havl kıbel-i şer·den b ir  kıt·a 
hüccet tahrir ve yedime i 'ta olmmak matiUbumdur didükde 
hazırun olan erbab-ı miyah dahi ımıkırr-ı vekil-i mesrurun 
h i ' l -cümle takrfr-i meşnıhı vakı 'a mutabık ve nefsi.i ' l -emre 
muvafık o ldı ğın ı bi ecma' i him ihbar itmeleriyle hıfzen l i  
makal ihim işbu vesika-i enfka ketb ü imla ve yed-i talihe 
i ' ta ol ındı . 

Fl 23 Za sene 1 23 8  [ 1  Ağustos 1 823 ] 

Şuhlıdü ' 1 -haJ : 
Fatırü ' l -eşbah Mustafa Hamid Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid Hüseyin Nazif Efendi Katib-i ratı-ı ab 
EI-Hacc All Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
EI-Hacc Mehmed Halife Çavlış-ı rah-ı ab 
Es-Sevvid Mehmed izzet Halife Hademe-i ratı-ı ab 
Es-Seyyid lsa Serbölük-i Ayasofya 
ve gayrutıum 

404/912 .\'adrazanı Ahdıtl/alı Paşa 'n m, Silalular Me/ı
med Ağa'nın varisi ve kızı Fatma Hanım 'dan satm al
dığı ev ile içine bağlı yarını masura ilı.wm suyunun, 
vefatmdan sonra patfişalı tarafım/an temlikname ile 
Eyüb Naşid Beyefendi �ı'e ilısan olunduğuna dair. 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCtLLERİfMA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

[Kenarnotu] Sadr-ı sabık Abdul lah Paşa 

[Derkenar] DerOn-ı hüccetde ımıharrer nısf masura ma-i 
lezizün mal iki olan devletiii Abdullah Paşa bundan akdem 
fevt olup ma-i mezklır derfınına cir'l aldığı menzil i le 
ma ' an canib-i mfri'den ba ·de' z-zabt ricai-i Devlet-i aliy
yeden atCıfetlü Eyyub Naşid Beğcfendi'yc ba temllknfune-i 
hümayün ihsan buyurı ldığını nıüş ' i r  şürlıt-ı cedldesi ııe 
tatbik içüıı hüccet-i şer' iyye i ·ta alındığı işbu h üceete şerh 
virildi . 

Fl 1 9  C sene 1 242 [ 1 �  Ocak 1 R271 

Astaııe-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden bi ' 1 -cüınJe 
sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümaylın-ı şev
ket-makrün virileıı nizam-ı cedld-i müstahsen-i şahaneye 
imtisalen hala Hassa su nazırı aynü ' l-a 'yan Mustafa Ha
mid Ağa'nun vekil-i müsecceli Kethuda-yı rab-ı abi 
el-Hacc All Ağa'nun i lt imas ıyla medine-i Eyy(lb mahke
mesinden ıne' zOnen mürsel Kat ib Mehnıed Arif Efendi ve 
rah-ı abilerden müte'ayyin Hamdl Halife ve Mustafa ve
sair me' murln zikri atf ma-i lezlz ihsan-ı hümaylın suların
dan olarak mahall-i ifrazı olan Ayasof)·a civarında Toprak 
zokak nam mahallde kain su terazlısından müfrez olarak 
mahall-i merküma karib Soğukçeşme nezdinde vakı · 
hanesine cari aldığı ma-i ınezblının ınesleğine vanıp nazar 
itdükleri nde ma-i lezlz-i ınezbur bi temaınihf ınevcud ve 
diri ve lağm ü kanavatı ına 'mOr olarak bi ' l -ımı 'ayene keşf 
itdüklerini meclis-i şer'a ihbar itdüklerinden sonra Asta
ne-i aliyyede Paşakapusı kurbında Acem Ağa malıallc
sinde vakı '  bir bab vakf menzi l-i kebfr ile derfınına cari 
zikri ati ma-i tezize malik iken bundan akdeın veda '-ı 
alem-i rani iden S ilahdar-ı hazret-i şehriyari es-Seyyid 
Meluı1ed Ağa ibn-i el-merhüm Ali Ağa'nun sulbiyye keri
mesi ve hasren varisesi olan iffetl i.i Şerlfe Fatıma Ha
nı ın'un tarafından ber veeh-i ati bcy ' [i ]  ikrar ve i ' ta-i 
hüccete vekll oldığı zat-ı ınlıına ileyhayı aritan Mustata 
izzet Ağa ibn-i Meluned ve Mctuned All bin Osman nam 
kimesneler şehadetleriyle sabit olan Mlısa Efendi ibn-i 
Mustafa meclis-i şer· -i hatir-i l:lzımt' ı" t-tevklrde işbu kit
ab-ı sıhhat-nisabun hafızı sadr-ı a'zam-ı sabık devletlü 
inayetlü ınahınidetlü Abdullah Paşa yessera. l lahu ına 
yüridü ve ma yeşa hazretlerinün hin-i sadaretlerinde 
imanı ları ve taraf-ı bahirü . ş-şereflerinden ber veeh-i ati 
ş irayı tasdik ve kabCıle vekil-i mürselleri olan es-Seyyid 
Hifız Mehmed İzzet Efendi ibn-i Mehmed mahzarında 
bi' l-vckate takrlr-i kelfim ve ta 'bir ani ' I-meram idüp 
mi.ivckkileın mlıına ileyhi Şeritc Fatıma Hanım'un yedinde 
olup bin yüz seksen dokuz senesi Cumfide' l-evvel'inün 
yiğirmi sekizinci güni tarihiyle müverraha medine-i 
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mezbure mahkemesi sicil l-i ınahfi'ızasından ba fennan-ı all 
muhrec b i r  kıt'a hüccet-i şer' iyye derkenarında tasrllı u 
beyan olmdığı üzre ınüvekkilem muma i leyha Şenfe Fatı 
ma Hanım'un valid-i macidi muına i leyh es-Seyyid Meh
med Ağa hayatında menzil-i mezküra bi ' I -icareteyn mu
tasarrıf ve el-yevm derunına can ihsan-ı hümayfın suların
dan nısf masura ma-i lezlze malik iken vefil.t eyledükde 
menzi l-i mezkur adiyen ve derünına cari nısf masura ma-i 
lezlz-i merküm i rsen hasren varisesi sulbiyye kerimesi 
müvekkilem müma i leyhaya mevrus ve müntakıl oldukdan 
sonra müvekkilem mGma ileyhii bundan akdemce ınenzil-i 
mezkun müvekkil- i  muma i leyha Abdullah Paşa hazretle
rine bedel- i  makbuz ınukabelesinde fenlğ-ı ımı 'teber-i 
kat ' iyle bi izni ' l-mütevelli ferağ u kasr-ı yed idüp el-yevm 
derfınına can nısf masura ma-i leziz-i merküın mülkiyyet 
üzre irsen yedinde bakT kalmışidi el-haletü hazihi ınüvek
kilem mGma ileyhiinun yedinde bakT kalan ıliSf masura 
ma-i Iezfz-i mezbürı dahi !ağın ü kanavat u müsennatından 
mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe'iyyetle tarafeynden bi ' l-icab 
ve' I-kabul bey ' -i bat-ı sahilı-i şer'i  ve erbab-ı miyahun 
inzımam-ı re'yiyle müvekkil-i muma i leyh Abdullah Paşa 
hazretleri ne beynlerinde ma 'lu m semen-i ınakbGza bey' u 
teınlik ve veeh-i layıkı üzre teslim idüp derun-ı menzil-i 
mezbura cir'i nısf masura ma-i lezlz-i merkümı" dahi 
müvekkilem muma i leyha Şerife Fatıma Hanım'un asla ve 
kat'a alaka ve medhali kalmamışdur didükde gıbbe 't-tas
dlkı ' ş-şer'l vekil-i mezbur es-Seyyid Mehmed İzzet Efendi 
meclis-i şer'de müvekkilüm paşa-yı müşanın ileyh hazret
leri anifen ş ira-i şer'i i le malik oldukları nısf masura ma-i 
Iezlz-i merkfunı şürut-ı müstahsene tatbik içün istihkamı 
havl kıbel-i şer'den b i r  kıt 'a  hüccet tahnr ve i 'ta olmmak 
matlublarıdur didi.ikde hazırun olan erbab-ı miyah dahi 
ımıkırr-ı vekil-i mezburun takrlr-i meşruhı vakı 'a  mutabık 
ve nefsü' I-emre muvafık oldığını bi esrih im ihbar itmele
riyle hıfzen l i  makalihim işbu veslka-i enika ketb ü i ml a  ve 
yed-i tali be i 'ta o l ındı . 

Fl 7 Z sene 1 23 8  [ 1 5  Ağustos 1 823 ]  

Şuhüdü' l-hil.l : 
Fahrü ' l-eşbah Mustafa Hamid Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Meluned Ağa Çavüş-ı rah-ı ab 
El- Hacc Aif Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Nazif Efendi K�itib-i riih-ı ab 
ve gayruhum 

404/J()/J Alımed Edib Paşa 'dan intikal eden Kırkçeşme 

NS tllt!rkümda 
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tSTI\.NBUl" ŞER'iYYE SiCiLLERİ/MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

suyunun katmalarmdan Hazinedarha�ı Ali Ağa suyuna 
ait olan iki masura suyun, varisieri tarafindan Hekim
başı Mustc�fcl Belıçel EfencU :ııe satıldığma dair. 

[ Kenarnotu] Seretıbba-i hazret-i cihandari' Behcet Efendi 

Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden h i ' l-cüınle 
sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümayün-ı şev 
ket-makrün virilen nizam-ı cedld-i nıüstahsene-i şahaneye 
imtisalen hala Hassa su nazırı Mustata Ham id Ağa'nun 
veki'l-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi d-Hacc All Ağa'
nun i ltimas ıyla medine-i EyyOh mahkemesinden me'zOnen 
mürsel Katib Hafız İbrahim Edhem Efendi ve rah-ı abiler
den ınüte'ayyin İ zzet Halife vesai r  me 'mlırln zikri ati ma-i 
lezfzün menba' mahalline varup nazar itdüklerin(1e ma-i 
mezbür bi temamihi mevcüd ve diri ve lağm ü kanavatı 
ma·mur olarak keşf itdüklerini mecl is-i şer·a ihbar itdükl
erinden sonra mahmiyye-i i stanbul hısnı ebvabından Ti
ınurkapu kurbında Hace Paşa nezdinde Daye HaıOn ma
hallesi nde vakı ' b ir bab menzi l-i kehlre mal iki iradesiyle 
ta·yln ve icra olman zikri ati ma-i lezlzün tedavül-i eyadl 
i le  mal iki olup bundan akdcın veda ' -ı aleın-i ffınl iden Ket
huda-yı sadr-ı all Mustata Efendi ibn-i cs-Seyyid Halll 'ün 
hasren varise-i vahidesi sulbiyye kerimesi Fatıma Ham ın 
menzil- i  mczkOr ile dcrOn-ı menzi l-i ınczkı.1ra cari zikri ati 
i rsen malike aldığı ma-i lezlzi es-Seyyid Ahmed Edlb Paşa 
hazretlerine semen-i ına · l O ın ve ınakhO:t.a ba 'de' l -hey· ol 
dahi vemı eyledükdc veraset i zcvce-i menkOha-i metrOkes i 
Sarayi Fatıma Han ım ibnct-i Ahdullah ile sulhiyyc kerf
meleri Şerlfe Hit ınıa ve Şerife Züleyha hanımiara ve val i
desi Nefise Hanım ibnet-i el-Hacc ibrahiın ve li ebeveyn er 
karındaşları es-Scyyid İbrahim Edhem Ağa ve es-Seyyid 
Hüseyin Beğ nam k imesnelere münhasıra ve mes ' ele-i ml
rasi arı olan kırk sekiz schmün altı sehmi zevce-i mez
hOreye ve sekiz schıni ümm-i merkümcye ve on altışar 
selımden otuz iki sehıni kcrfıneleri ınezhOretana ve birer 
selımden iki selım i karındaşları merkünıana isahet i  ba ' 
dc' t-tahakkukı 'ş-şer'i veresc-i mOma i leyhim müvekkilOn
dan her veeh-i ati bey' i  ikrar ve i ' ta-i hüccete vekilieri 
aldığı zat-ı mlıma ileyhinı i aritan Musa Ağa ibn-i e\-Hacc 
Ali ve İbrahim Ağa ibn-i . Hüseyin nam kimcsneler şeha
det leriylc sabit olan el-Hacc Mustata Ağa ibn-i İ snıa'll 
nam ki ınesne mecl is-i şer' -i hatir-i lazııni.i't-tevkTrde ha Hi 
Devlet-i aliyye daınet rı hi mayet i ' r- Rahbaniyyede ha pa
ye-i sadaret-i ROmil i  revnak-taran-ı" ınesned-i seretıbbay" 
ali m-i u l um-ı şerl'at-ı garra caıni · u · ı-ına'kül ve'l-menkül 

86 rcvııa k-d"/Iı-vı 
., saçtıhhfı -



iSTANBUL su KÜLLİY AT! 

haviyü 'l- fün1 ' ve' l-ust11 ferfdü ' l -asrı bi 'z-zeka ve' l-kemaı 
vahfdü'd-dehri bi ' ş-şeref ve ' l-iclal merci ' u ' l-dizım ve'l-e
kabir varisü ' s-sadare kabiren an kabir ba ' isü haze' l -ki 
tabi ' l -müstetab devletlü semahatlü atufetlü Mustafa Beh
cet Efendi ibn-i el-merhum el-mebrur hacegan-ı Divan-ı 
hümayundan Mehmed Emfn Efendi hazretlerinün taraf-ı 
bahirü 'ş-şereflerinden ber veeh-i atf husus-ı ınevıne
net-ınahsfıslarını tasdlka vekil-i mürselleri olan h:lssa ha
sekilerinden Salih Ağa ibn-i ei-Hacc İ sına'll nam kiınesne 
mahzarında bi ' 1-vekale takrlr-i kelam ve ta ' bir ani ' I-me
ram idüp müvekkillerüm muma Heyhimanun yedierinde 
olup bin yüz doksan yedi senesi Reeebü' J-müreecebinün 
on ikinci güni tarihiyle müverraha bir kıt'a hüccet-i şer' iy
yede tafsil ü beyan ol ındığı üzre atebe-i aliyye-i sultanlde 
hazinedarbaşı olan Ali Ağa Havass-ı refı'a kazasında Kü 

çükköy nam karye kurbında Kırkçeşme havzı nezdinde 
kimesnenün mülk ü harimi olmayan mevzı '-i hallde kendi 
malıyla hafr itdürdiği abar-ı müte'addideden hası l  ve mev
siminde erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ba ' de ' l-vezn ve'l-a
var tamm ve kamil ve revan mevcfıd bul ınan dört masura 
ma-i lezlzün iki masurası hakk-ı mecra ta'yini i le ma-i 
ınezbOr havz-ı mezbura cari kemere(?) bi izni ' l-mü tevellf 
ilhak u idrilc itdürdüp veeh-i meşruh üzre !ağın ü kanavat 
u ınüsennatına tebe' iyyetle malik oldığı iki masura ma-i 
lez1zini erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahal l- i müniisibden 
Hi· az ve menzil-i mezkOra cari ve ta 'yin itdükden sonra 
menzil-i ınezkfır i le denlnına cari iki masura ma-i lezlz-i 
mezbüra balada bast u beyan olmdığı üzre malike ınüvek
killerüm muma ileyhim bundan akdeınce menzil-i merkünıı 
müvekkil-i mOma i leyh Mustafa Behcet Efendi hazretle
rine bey' ve ferağ ll tefviz idüp el-yevın denlıuna cari iki 
masura ma-i lezlz mülkiyyet üzre yedierinde baki kalınış
idi el-haletü h:lzihi müvekkillerüm muma ileyhim yedierin

de baki kalup ber tashlh- i mezbur irsen malik oldukları iki 
masura ma-i lezlz-i merkünıdan dahi ber tashfh-i mezbOr 
hisse-i şayi'a-i ma'lOınelerini taraleynden bi' l-lcab ve' J-kabOI 
bey' -i bat-ı sahilı-i şer'i ve erbab-ı miyahlln inzımam-ı 
re · yleriyle lağm ü kanavat ll müsennatından mikdar-ı 
mu 'ayyen hisselerine tebe' iyyetle müvekkil-i muına ileyh 
Mustafa Behcet Efendi hazretleri ne beynlerinde ma ' lu  m 
semen-i ınedfi'ı' ve makblıza bey' u temlik ve layıkı üzre 
teslim idüp derOn-ı menzil-i mezkOra cari iki masura ma-i 
lezfz-i merkümda dahi müvekki l lerüm mOma ileyhimün 
veehen ınine'l-vücOh ve sebeben mine' I-esbab alaka ve 
medhalleri kalmayup müvekkil-i muma ileyh Mustafa 
Behcet Efendi hazretlerinün lağın ü kanavat ll ınüsen
natından mikdar-ı mll 'ayyen hissesine tebe' iyyetle mülk-i 
müşteraları ve hakk-ı sariiıleri alınışdur didükde gıb
be' t-tasdikı ' l-mu ' teher vekil-i mezbfır Haseki Salih  Ağa 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİIMA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

meclis-i şer'de müvekkilüm ınuma ileyh Mustafa Behcet 
Efendi hazretleri anifen şiri-i şer'i i le temel lük buyurduk
ları iki masura ma-i lezfz-i ınerküını şürlıt-ı mer' iyyesine 
tatbik içün kıbel-i şer 'den istilıldmı havi b i r  kıt'a  hüccet 
tahrir ve i 'ta olı ıunak matlublarıdur didükde hazırlın olan 
erbab-ı miyah dahi vekileyn-i ınezbOreynün ikrar-ı me
şrlıhları vakı 'a mutabık ve nefsii " l -emre muvifık oldığını 
b i  esrihim ihbar itmeleriyle hıfzen l i  makalihim işbu ve
sfka-i enlka ketb ü imla ve yed-i til ibe i ' ta olındı . 

Fl 1 5  Za sene 1 238 [ 24 Temmuz 1 823 ]  

Şuhlıdü · ı-ha ı :  
Mustafa Hamid Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc Ali Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid ei-Hacc Melm1ed Çavuş-ı rah-ı ab 

404110/2 Cerrahpaşa civa rm da Sineklimescid malıalle
sinde sakin olan Nejise Htıtwı 'un, A li Efendi'nin va

ris/erinden satm aldığı yarım masura Kırkçeşme suyu
nu, aym malıallede yaptırdığı çeşme ... ine vakfettiğine 
dair. 

[Kenarnotu] Netise H atOn 

[Derkenar] DerOn-ı hüccetde ımıharrer msf masura ma-i 
lezizi m�lliki Netise Hanım malike oldığı ma-i lezlz-i mer
kümı yedinde olan b i r  kıra h üceet-i vaktiyye-i ma · maıün 
b ihasında ımıharrer maluniyye-i mezburede Cerrah Paşa 
civarında Sineklimescid mahallesinde Muslihiddln mahal
lesinde müceddcden b inasına muvaffak oldığı ma-i lezfz 
çeşmesine te'biden vaktiyyet üzre ta'yin ve icra eylediği 
b ir  kıt'a istihkam hücceti tahrir ve i 'ta olınmağla(?) bu 
takdirce işbu hüccet tehi ve battala keşide kıl ındığı işbu 
mahalle şerh virildi . 

Fl Ca sene 1 239 [3 Ocak- I Şubat 1 824] 

A.stane-i aliyye ve mahal l-i saireye cereyan iden bi ' l -cümle 
sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümayun-ı şev
ket-makrun virilen nizam-ı ecdid-i müstahsene-i şahineye 
imtisalen hala Hassa su nazırı aynü ' l-a' yan Mustafa Ha
mid Ağa'nun vekil-i ınüseccel i Kethuda-yı rah-ı abi 
Meluned Sadık Ağa'nun i lt imasıyla medine-i Eyyub mah
kemesinden me'zlınen mürsel Katib Hafız İb rahim Edhem 
Efendi ve rah-ı abilerden müte'ayyin Çavuş-ı rah-ı abi 
es-Seyyid Ahmed vesair me' mOrln zikri ati ma-i lezlz 
Kırkçcşme suları yolıyla ihsan-ı hümayl'ın sularından 
olarak cari oldığı mesleğinc vanıp nazar itdüklerinde ma-i 
lezfz-i mezbur meslek-i mezburda mevcl'ıd ve cari ve !ağın 
ü kanavatı ma ' ınur olarak h i ' l -ına' iyye keşf itdüklerini 



iSTANBUL SU KÜLLiYATI 

meclis-i şer'a ihbar itdüklerinden sonra asrında S ilahşör-i 
hazret-i şehriyariden Ali Beğ ibn-i el-ınerhfım İbrahim 
Beğ'e Kırkçeşme suyından olarak ihsan-ı hüınayiin buyurı
Ian üç masura ma-i Iezizden müti·ez zikri ati ıusf masura 
ma-i lezize tedavül-i eyacti ile malik iken bundan akdem 
vefat iden Giridi Mehmed Reti' Efendi ibn-i Ali'nün vera
seti sulbi oğlı ve hasren varis-i vahidi Ali Efendi'ye mün
hasıra ol dahi veffit eyledükde veraseti zevee-i meııkOha-i 
metrükesi Fatıma bint-i ei-Hacc Hüseyin nam hfttOn ile 
sulbiyye kızı Nefise nam sağireye ve li ebeveyn anuni İb
rahim Ağa'ya münhasıra ve mes 'ele-i mirasları olan sekiz 
sehmün bir sehıni zevce-i mezbüreye dört seluni kızı mez
bllreye ve baki üç sehıni ammi merküın İbrahim Ağa'ya 
isabeti tahakkukından sonra kendi tarafından asil ve zev
ce-i mezbüre Fatıma Hattın ile sağire-i merkümenün min 
kıbeli ' I-üımn ceddesi ve ba hüccet-i şer' iyye vasi)'Y' va
siyye-i mansübesi diğer Nefise Hattın taraflarından ber 
veeh-i ati bey' i  ikrar ve i ' ta-i hüeeete vekilieri oldığı zat-ı 
mezbüratı aritan Mehmed Emin Ağa ibn-i All ve Hüseyin 
Ağa ibn-i ei-Haee Meluned nam kimesneler şehadetleriyle 
sabit olan merküm İbrahim Ağa ibn-i Ali nam kimesne 
meclis-i şer' -i şerif-i enverde mahmiyye-i İstanbul'da 
Davüd Paşa kurbında Sineklimescid mahallesinde sakine 
işbu ba' isetü ' l-vesika ahar Netise HatOn ibnet-i Abdullah 
tarafından ber veeh-i ati şirayı tasdik ve kabüle vekil-i 
mürseli Süleyman Ağa ibn-i Haiii nam kimesne mahz�
rında bi ' J -asaıe ve b i ' I-vekfile ikrar-ı taınm ve takrir-i ke
Iam idüp müteveffa-yı evvel merküm Giridi Mehıned Reti' 
Efendi'nün hayatında yedinde olup bin iki yüz 011 yedi se
nesi Recebü' I-ferdün birinci güni tarihiyle ınüverraha bir 
kıt'a mübaya'a hüeeetinde tafsil ü beyan olmdığı üzre 
asrında silahşör-i hazret-i şehriyariden Ali Beğ hayatında 
Kırkçeşme suyından olarak ihsan-ı hümayiin buy�ırılan üç 
masura ma-i tezizden müfrez nısf masura ma-i Iezize teda
vül-i eyadi ile malik iken fevt oldukda ma-i leziz-i merküın 
oğlı ve hasren varisi mürisimüz Ali Efendi'ye ba 'de' I-inti
kal bizlere mevrus ve n�üntakıl olup bizler dahi ma-i le
ziz-i mezbOrdan ber tashih-i merküm hisse-i şayi 'alarımu
zı I ağın ü kanavat u ınüseımatından mikdar·-ı mu' ayyen 
hissesine tebe'iyyetle tarafeynden bi ' I-icab ve'I-kabOI 
bey'-i bat-ı sahih-i şer'i ve erbab-ı ıniyahun inzımam-ı re'
yiyle müvekkile-i mezbure ahar Netise Hatun'a iki yüz elli 
gunışa bi ' l-asaıe ve bi' I-vekale bey' u teınlik ve layıkı üz
re teslim eylediğümde ol dahi ber veeh-i ınuharrer iştira ve 
temellük ve tesellüm ve kabül itmişdür didükden sonra 
malike-i mezbüre anifen şira-i şer'i ile malike oldığı nısf 
masura ma-i Ieziz-i mezkürı ınaluniyye-i mezburede Cer-

•• "vasiyy" tiızladır. 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCiLLERİ/MA-İ LEZİZ DEFTERLERi 

dlh Paşa kurbında ana lağmından ifraz ve mahall-i ınez
blıra karlb S ineklimescid mahallesinde sakine aldığı men
ziline İcra ve ta'yln eylediğini mübeyyin şürlıt-ı cedlde-i 
müstahsenesine tatbik içün istihkamı havl müvekkile-i 
mezblıre ahar Netise Hatfın'a kıbel-i şer' den bir kıt'a  hüc
cet tahrlr ve yedine i ' ta ol uunasın ı  vekil- i  mezbGr Süley
man Ağa meclis-i şer'a inha eylediğİnden ma'ada hazırün 
olan erbab-ı miyah dahi vekil-i mezbGrun takrlr-i meşrlıhı 
vakı 'a mutabık ve nefsü ' 1 -emre muvafık aldığı bi esrihim 
ihbar itmeleriyle hıfzen l i  makal ihim işbu veslka-i enfka 
ketb ü imla  ve yed-i tatibe i · ta alındı . 

• Fl 23 Z sene 1 23 8  [3 1 Ağustos 1 823 ]  

Şuhi'ıdü ' l-hal : 
Aynü ' I-a'yan Mustafa Hamid Ağa Nazır-ı rab-ı ab 
Meluı1ed Sadık Ağa Kethuda-yı rab-ı ab 
Es-Seyyid Hüseyin Nazif Efendi K�l.tib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Mehmed Serbölük-i Cami ' -i Ebu ' l-t'eth 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasol'ya 
Es-Seyyid Ahmed Çavlış Hademe-i rah-ı ab 
ve gayruhuın 

40411111 Kasahbaşı Halil Ağa suyunım yarım masura
sına mutasarr�l olan Alımed Ağa 'mn, sözkonusu suyu 
Aya.w�f'va dvarmda sakin Cemile Hamm 'a satlığına 
dair. 

[Kenarnotu] Soğukçeşmeli Bekir Efendi zevcesi Cemlle 
Latlfe Hanım 

Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden cemf' su
lanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümayi'm-ı şevket-mak
rün virilen nizam-ı cedld-i müstahsene-i şahaneye iınti
salen hala Hassa su nazırı aynü ' l-a 'yan Mustafa Hamid 
Ağa' nun vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi Mehmed 
Sadık Ağa'nun i ltimasıyla med'ine-i EyyOb mahkemesinden 
me'zGnen mürsel Katib Mustafa Edlb Efendi ve rah-ı abi
Ierden müte'ayyin İzzet Halife vesair me'mlırln zikri ati 
ma.i lezlzün menba '  mahall ine varup nazar itdüklerinde 
ma-i lezlz-i merküın b i  teınamihl mevcfıd ve cari ve lağm 
ü kanavatı ma'mOr olarak bi ' I -mu'ayene keşf itdüklerini 
meclis-i şer'a ihbar itdüklerinden sonra zikri ati ma-i le
zlzün ınaliki olan Ahmed Ağa ibn-i All meclis-i şer' -i şe
rif-i enverde ınahmiyye-i mezbGrede Ayasofya-i keblr kur
bmda Sovukçeşme nam ınahall nezdinde sakine işbu ki
tab-ı s ıhhat-ni sabun hafızası Cemlle nam-ı diğer Latlfe 
Hanun ibnet-i Abdullah tarafından ber veeh-i ati ş irayı 
taselik ve kabule vekll- i  mürseli Süleyman bin H a111 mah-
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zarında takrlr-i keHim ve ta 'bir ani '1-meram idüp işbu ye
dümde olup bin iki yüz otuz sekiz senesi Cuınade' l-ahi
re'nün yedinci güni tarihiyle müverraha bir  kıra mübaya'a 
hüccetinde tafsll ü beyan olmdığı üzre asrında Kassabbaşı 
Halll Ağa ibn-i Mehmed hayatında Havass-ı retl'a kaza
sına tabi '  Küçük nam karye kurbmda Saya ocağı tahtında 
üçi yaş ve altı kurı olarak kendi malıyla mi.iceddeden hafr 
itdi.irdiği dokuz aded hacalardan has ı l  ve tahte ' I -arz lağın 
ü kanavat ile cem' u tahsil itdürdiği b ir  masura ve üç bu

çuk çuvaldız ma-i lezlzün kanun-ı şehinşahl üzre bir  bu
çuk çuvaldızı hakk-ı mecra alıkonılup baki kalan bir bu
çuk masura ma-i l ezlzden müfrez bir masura ma-i lezfze 
tedavül-i eyadl i le ve şira-i şer'! i le ber manttik-ı hi.iccet-i 
mezkur malik ve mutasarrıf oldığumdan sonra bundan ak
dem ber veeh-i ımıharrer mal ik oldığum bir masura ma-i 
lezlz-i mezburun nı sf masurasını )ağın ü kanavat u mü sen
natından mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebc' iyyet ve er
bab-ı ıniyahun ma'rifetleriyle i fraz ve Sultan Mehıned ca
mi ' -i şerlfı kurşuncıbaşısı Mustata Ağa'ya bey' u teslim 
idüp ma'ada nısf masurası hi.iccet-i mezkur zahriyyesi 
mantukınca yedümde baki kalmışidi el-haletü hazihi ye
dü ınde baki kalan nısf masura ma-i lezlz-i nıezkurı dahi 
kezalik Iağm ü kanavat u müsennatından mikdar-ı mu'ay
yen hissesine tebe'iyyetle tarafeynden hi ' l-fcab ve' I-kabı11 
bey ' -i bat-ı sahih-i şer'i ve erbab-ı miyahun inzımam-ı re'
yiyle müvekkile-i muma ileyha Cemile nam-ı diğer Latlfe 
Hanım'a bevnimüzde ma' llım semen-i med1i1 ' ve makhuza 
bey· u teınlfk ve layıkı üzre teslim idüp baki kalan msf 
masura ma-i lezlz-i mezhurda dahi asla ve kat ' an ben üm 
alaka ve medhalüm kalmayup lağm i.i kanavat u müsen
natından mikdar-ı ımı ' ayyen hissesine te be' iyyetle müvek
kile-i ınuma i leyha Cemile nam-ı diğer Latlfe Hanım'un 
mülk-i müşteriisı ve hakk-ı sı rfı olmışdur didükde gıb
he' t-tasdlkı ' ş-şer'! vekil-i mezbur Süleyman Ağa meclis-i 
şer'de müvekkile-i ınuma i leyha Cemlle nam-ı diğer Latife 
Hanım anifen şira-i şer'i i le malike o ldığı nı sf masura ma-i 
l ezlz-i mezbfırı  erbab:ı miyah ma' rifetleriyle sal ifü' z-zikr 
Ayasorya-i kebfr kurbında Dörtyol ağzı nam mahallde va
kı '  ma-i leziz mesleğinden erbab-ı miyah ma' rifetleriyle if
raz ve müceddeden kurşun borı ferşiyle mahal l-i mezbura 
karib merhum Soğukçeşmeli Ebubekir Efendi'nün haya
tında halilesi olan mi.ivekkile-i müma ileyha sakine oldığı 
menzil ine icra ve ta'yln eylediğini mi.ibeyyin ve şürfıt-ı ce
dldesine tatbik içün kıbel-i şer'den istihkamı havi b ir  kıt'a 
hüccet tahrir ve yedi ne i ' ta olmmak matlfıbıdur didükde 
hazınin olan erbab-ı miyah dahi ımıkırr-ı vekil-i mezburun 
takrlr-i meşnlhı vakı 'a mutabık ve nefsü, 1-emre muvafık 
oldığını b i  esrihim ihbar itmeleriyle hıfzen li makalihim 
işbu vesika-i enfka ketb ü i ınla ve yed-i tali be i 'ta ol md ı . 

3ô3 
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Ff 4 M sene 1 239 [ 1 0  Eylü1 1 823] 

Şuhfıdü · ı-hal : 
Fahrü ' l-eşbah Mustafa Haınid Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Melmıed Sadık Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Hüseyin Nazff Etendi bin H üseyin Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Aluned Halife Çavfış-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid isa Serbölük-i Ayasofya 
ve gayruhuın 

40411112 Kars/ı Yusuf Ağa tarafindan Hafiz Melımed 
Efendi 'nin varisierinden sat m alman Sü leyman�ve su
ywıun katmalarından olan Nazır Hüseyin Ağa suyuna 
ait yarım masura suyun, daha sonra Hace Esma Ham
m 'm tasarrufuna geçtiğine dair. 

[Kenarnotu] Karsh Yusuf Ağa'nun 

[Derkenar] DerOn-ı hüccetde ınuharrer nısf masura ma-i 
lezize Hacce Esma Hanım İbnet-i Atıf ş iraen malike ol
dığmı müş ' i r  hüccet-i şer' iyye i 'ta olmdığı kaydı balasıyla 
işbu mahalle şerh olındı . 

Fl 23  C sene 1 249 [7 Kas ım 1 833 ]  

Astane-i aliyye ve  mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle 
sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümayun-ı şev
ket-makran virilen nizam-ı cedld-i müstahsene-i şahaneye 
imtisalen hala Hassa su nazırı fahrü ' l-eşbah Mustaia. Ha
ınid Ağa'nun vekil-i müsecceli Kethuda-yı rab-ı abi Meh
med Sadık Ağa'nun iltimasıyla medine-i EyyOb mahke
mesinden mürsel Katib Mehmed Arif ve ratı-ı abilerden 
müte'ayyin Süleymaniyye halftelerinden Meluned H alffe 
vesair me' mOrln zikri ati ma-i lezlzün menba '  mahalline 
varup nazar itdüklerinde ma-i lezlz-i mezbOr bi temamilli 
mevcfıd ve c.:1.ri ve lağın ü kanavatı ma'mur olarak bi ' l-mu 'a
yene keşf itdüklerini b i ' l-ma'iyye meclis�i şer'a ihbar it
düklerinden soıu·a mahıniyye-i mezbOrede Sultan Baye
zid-i V elf caıni ' - i  şerlfı nezdinde Destereciler başında E
ınin Beğ mahallesinde kain b i r  bab menzil arsası derfınına 
cari zikri ati ma-i lezize malik ve mutasarrıf iken bundan 
akdem vefat iden ei-Hacc Hafız Mehmed Efendi ibn-i 
ei-Hacc Ebubekir'ün veraseti zevce-i menkOha-i metrOkesi 
Şerlfe Abide H atOn ibnet-i Abdullah i le sulbi oğlı Melımed 
Sa'ld ve sulbiyye kızı Şerlfe Zekiyye nam sağirana mün
hasıra ve mes 'ele-i mirasları yiğirıni dört selınıden olup 
siMm-ı mezbfıreden üç sehmi zevce-i mezbOreye ve on 
dört sehmi sağir-i merküm es-Seyyid Mehmed Sa  'Id' e ve 
yedi seluni sağTre-i mezbure Şerife Rukıyye'ye isabeti 
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bi' l-ihbar ba 'de' t-tahakkukı ' ş-şer'i sağidin-ı mezburanun 
valideleri ve vasiyye-i ınansubeleri olan zevce-i mezbure 
Ab ide Hatfın tarafından ber veeh-i atf hey' i  ikrar ve i ' ta-i 
hüccete vekil oldığı zat-ı mezbfıreyi aritan Yfısuf Ağa 
ibn-i Mustafa ve es-Seyyid İbrahim ibn-i Üveys şehadet
leriyle sabit olan el-Hacc Mehmed Ağa ibn-i Salih meclis-i 
şer' -i hatfr-i lazımü' t-tevklrde işbu ba' isü ' l-kitab Karsh 
Yusuf Ağa ibn-i Mustafa tarafından ber veeh-i ati şirayı 
tasdfk ve kabule vekil-i mürseli olan Süleyman Ağa ibn-i 
Hali'! mahzarında b i ' l-vekale ikrar-ı tanun ve takrir-i ke
lam idüp müvekkilem mezburenün yedinde olup bin iki 
yüz dört senesi Şa'ban'ınun yiğinni beşinci güni tarihiyle 
müverraha bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsfl ü beyan 
alındığı üzre asrında has sa su nazırı ve sermi ' maran-ı 
hassa olan Hüseyin Ağa ibn-i Musa bin yüz iki senesi Mu
harrem'inün yiğinninci güni tarihiyle müverraha bir kıt'a 
keşf hücceti natık oldığı üzre Havass-ı refi'a kazasında 
Uzuncaova başında Nasfıh Paşa deresi dimeğle arif ma
halle [karib] kimesnenün mülk ü harimi al ınayan ınevzı ' -i 
halide kendi malıyla abar-ı ıni.ite'addide hafr ve tahte ' l-arz 
!ağın i.i kanavat ile cem' u tahsil itdürdiği suyını ba 'de' l-keşf 
malik oldığı bir masura ve b ir  çuvaldız ma-i lezfzini ol 
mevzı'a karib merhum Nasuh Paşa suyı yol ına ve andan 
Sultan Süleyman H an-ı Gazf cami ' -i şe ri tl su yı yolına 
bi ' l-izni ' l -mütevellf ilhak ve kanun- ı  şehinşahi i.izre hakk-ı 
mecrası ifrazından sonra baki kalan bir masura suyından 
müfrez olarak nısf masura ma-i lezfzi maliki iradesiyle 
mukaddema menzil ve ba 'de' l-lıarik arsasına cereyan iden 
ma-i lezfze tedavül-i eyadl i le  bey' u ş ira o lmarak mü
vekkilem mezburenün mOrisi müteveffa-yı mezbUr haya
tmda ber mantük-ı hüccet-i mezkfır ş iraen malik ve hakk-ı 
tasarnıfma vasıl olup ba'de veffitihi müvekkile-i ınezbure 
i le  eviadları sağiran-ı mezburana ber tasbilı-i ınerküm 
ınevrfıs ve müntakıl olup müvekki lem mezbfıre derGmna 
cari oldığı vakf arsa-i merkümeyi bundan akdeınce mü
vekkil- i  mezbfır Karslı- Yusuf Ağa'ya mesfığ-ı şer'iye bi
naen bi ' l -izn i ' ş-şer'i ve ba ma' rifet-i mi.itevelll ferağ u 
kasr-ı yed idüp derfınına cari malik oldığı nısf masura 
ma-i lezfz yedierinde bi ' l-izni ' ş-şer') mülkiyyet üzre baki 
kalmışidi el-haJetü hazihi yedierinde bilkl kalan nısf ma
sura ma-i lezfz-i mezblırı dahi lağm i.i kanavat u mi.isen
natmdan mikdar-ı mu'ayyen h isses ine tebe' iyyetle tara
feynden bi ' l-kab ve' l-kabUl bey'-i bilt-ı salıliı-i şer'! ve 
erbab-ı miyahun ber mantak-ı ferman-ı all ihbar ve inzı
mam-ı re'yleriyle mi.ivekkil- i  mfıma i leyh Karsh Yusuf 
Ağa'ya beynlerinde ma '!um semen-i makbı1za bey' u 
temlfk ve layıkı üzre teslim idüp ol vechi le derun-ı arsa-i 
mezbfıreye ctirl nısf masura ma-i lezfz-i mezburda müvek
kilem mezblıre i le vaslleri o ldığum sağiran-ı mezburanun 
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asla ve kat'a alaka ve medhalleri kalmamışdur didükde 
gıbbe' t-tasdlkı ' ş-şer'l vekil -i mezblır Süleyman Ağa mec
lis-i şer'de müvekkil üm mezblır Yusuf Ağa anifen şira-i 
şer'! ile malik aldığı nısf masura ma-i lezlz-i mezbürı şü
n1t-ı cedld-i müstahsenesine tatbik içün kıbel-i şer'den 
istihkamı havl bir kıt'a hüccet tahrlr ve i 'ta olmmak mat
lGbtdur didükde hazı rün olan erbab-ı miyah dahi ımıkırr-ı 
vek11 -i mezbOrun hi ' l -cümle takrfr-i nıeşrühı vakı' a  muta
bık ve nefsü · 1-emre ımıvafık o ldığı bi esrihim ihbar itmele
riyle hıfzen li makal ihim işbu vcsika-i eılıka keth ü imla ve 
yed-i tali be i 'ta ol ındı .  

Ff 27 Z sene 1 238 [4  Eylül 1 82 3 ]  

Şuhlıdü · ı-haı : 
Rah-ı abiyan-ı mezblıran 

40411211 Mihrimalı Sultan vaMina ait olan bir masura 
suyun, Kadı Ali Efendi 'nin Çarşamba pazarı civarm
daki evine bağlı olduğunu beyan eden bir lıüccet dü
zenlendiğine dair. 

[Kenarnotu] Cam All Efendi fazla-i vakf-ı M ihrişah Sul
tan 

Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle 
sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümaylın-ı şev
ket-makrün virilen nizam-ı ecdid-i müstahsene-i şahfmeye 
imtisalen hala Hassa su nazırı aynü' l-a ·yan Mustafa 
Hamid Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı 
abi Meluned Sadık Ağa'nun iltimasıyla medine-i EyyOh 
mahkemesinden me'zOnen mürsel Katih Arif Efendi ve 
rah-ı abilerden müte'ayyin Ya'küb Usta vesair me'mOrfn 
zikri at] ma-i lezlz vakf sulardan ol ınağla ifraz ve ta 'yin 
alındığı ınesleğe varup nazar itdüklerinde ma-i Iezfz-i nıez
bOr meslek-i merkümda bi temamihf mevcOd ve carf ve 
lağm ü kanavatı ma'mOr olarak h i ' l-mu ' ayene keşf itdük
lerini meclis-i şer'a ihbar itdüklerinden sonra mahmiyye-i 
mezblırede Çiharşenbih bazarı kurbında Zencirlikuyı kar
şusında sakin işbu ba'isif l-kitab eşraf-ı kuzatdan Cam All 
Efendi ihn-i Abbas'un tarafmdan vekil-i mürseli İ sma'il 
Şükri Efendi ibn-i Mehmed Sa 'Id meclis-i şer' -i hatır-i 
lazıınift-tevkTrde zikri ati ma-i leziz vakfınun bi ' 1-meşrlıta 
ınüteveillsi müderrisfn-i kiranıdan Mfr Mehmed Tahir 
Efendi'nün vekfl-i mürseli hala dl.hf-i vakf-ı mezblır Meh
med Efendi hazır aldığı halde bi ' l-vekale takrfr-i kelanı ve 
ta 'bir ani ' I -meram idüp mahıniyye-i mezblıre hısnı eb
vabından Edirnekaptı dahilinde cennet-mekan tirdevs-aşi-
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yan merhume ve mağffının leha M ihrimah Sultan aliyye
tü . ş-şan aleyhi ' r-rahmetü ve' l-gutran hazretlerinün cami' -i 
şerlti suyına erbab-ı katınalanın hakk-ı nıecra olarak 
ta ·yın ü tahsis eyledükleri ma-i lezlzden mücteıni '  vakf-ı 
ınüşanın i leyha sularından olup nefan l i ' l-vakf mu 'acce
le-i ma 'lt1me ve müeccele-i misliyle talibine icar ol ınan 
ma-i Iezi'zden olan bir masura vakf ma-i Iezi'zi mütevelll-i 
müma i leyh işbu sene-i mübareke Muharremü ' l-haraını
nun dördünci güni tarihiyle müverrah müvekkilüm mezhur 
Ali Efendi'nün yedine memhlıren i ' ta eylediği bir kıt'a 
ma'mlılün bih mütevelll temessüki mantlıkınca vakf ma- i 
lezi'zden olarak bir masura ma-i lezlzi ücret-i mu 'accele-i 
ma'llıme ve beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ile mü
vekkilüm merküm All Efendi'ye bi ' t-tevliye kar ol dahi 
her veeh-i ınuharrer isti'car ve kabul idüp ol vechile vakf-ı 
müşanın i leyh sularından olarak bir masura ma-i Iezlz 
müvekkilüın ınezburun her muceh-i temessük havza-i 
tasarnıfındadur diyü mütevelll-i muma ileyhün imza ve 
hatmini tıavl ve tarih-i mezblır ile nıüverrah ibraz eylediği 
b ir  kıt ·a temessüke nazar olındukda mazmlını min kül
l i ' l-vücuh takrlr-ı meşrfıhına muvafık ve nefsi.i'l-emre mu
tabık bulındukdan sonra vekil-i merküm müvekkilüm 
mezburun her veeh-i muharrer hi ' I-icareteyn mutasarrıf 
oldığı bir  masura ma-i lezi'z-i merkümı sali tti 'z-zikr Edir
nekapusı dahi l inde vakı ' b ir  bab bakkal dükkanı deriinında 
ve mevclıde şadırvan-ı mezblının suyı cari oldığı kubbe 
ta'bir olm ur taksimden ifraz ol ınup Atik Ali Paşa cami '  -i 
şer'ifı suyı yol ına idhal ve icra olındukdan sonra ma- i Ie
zlz-i mezbfır müvekki lüm mezbfırun sakin oldığı menzi l ine 
karlh bir münasih ımıhallden erbab-ı miyah ma ' rifetleriyle 
i fraz ve müceddeden kurşun borı ferşiyle saiifu'z-zikr 
Zenc'irlikuyı karşusında sakin oldığı menzil ine icra ve 
ta'yin eylediğini müş' ir ve şüriit-ı ced'id-i müstahsenesine 
tatbik içün istihkamı havl bir  kıt'a hüccet tahrlr ve i 'ta 
olınmak müvekkilüm mezblının matlfıbıdur didükde ha
zıriin olan erbab-ı nıiyah i le hazır-i efibl-i merküm Meh
med Efendi dahi nıukırr-ı vekil-i mezburun bi ' l -cümle tak
rir-i meşnlhı vakı 'a mutabık ve nefsü ' l -emre muvafık ol
dığını bi ecma· ihim ihbar itmeleriyle hıfzen l i  makal ihim 
işbu vesika-i enlka ketb ü i mla ve yed-i tali be i 'ta o l ındı . 

Fl 9 M sene 1 239 [ 1 5  Eylül 1 823]  

Şuhlıdü ' I-hal : 
Fahrü ' l -eşbah M ustafa Hamid Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Mehmed Sadık Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Nazif Efendi Katib-i ralı-ı ab 
Es-Seyyid lsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-SeY)·id Ahmed Çavfış H�deme-i rah-ı ab 
ve gayruhum 

404/12/lb 
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40411212 Davudpaşa civarında Fenavi malıallesinde 
sakin İbrahim Efendi 'nin, Fati/ı vakfi;ıa ait Turunçlu 
suyundan muta.wırr�l olduğu bir masura suyu, evinin 
karşısmdaki Çavuş hamamma va�f'ettiğine dair. 

[Kenarnotu] Kassam katibi İb rahim Eelhem Efendi 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde ımıharrer b i r  masura ma-i 
lez1z-i mezbı1ra b i ' l-icareteyn ımıtasarrıf olup menziline 
car1 iken ma-i mezblırı menzil- i  merkümdan ihrac ve men
zil-i merküm mukabelesinde vakı · Çavı1ş hammamı di
meğle arif yekta hammama ta 'fın ve i cra eylediğini mü
beyyin istihkamı havi hüccet i 'ta olınup bu hüccet tehi ve 
battala kaldığı işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fl 1 9  B sene 1 239 [20 Mart 1 824] 

Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden bi ' l -cümle 
sularun hakkmda bu defa bi hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrün 
virilen nizam-ı cedld-i müstahsene-i şahineye imtisalen 
hala Hassa su nazırı aynü ' l -a'yan Mustafa Hamid Ağa'
nun vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi Mehmed Sadık 
Ağa'nun iltimasıyla medine-i EyyQb mahkemesinden me' 
zı1nen mürsel Katib Mehıned Arif Efendi ve  rah-ı abi
lerden müte 'ayyin Çavı1ş-ı rab-ı abi es-Seyyid Ahmed Ağa 
vesair me'mı1rln zikri ati vakf ma-i lezlzün mahall-i ifrazı 
olan mahıniyye-i mezblırede Davlıd Paşa cami '  -i şerlfı 
nezdinde Fenayi mahallesinde vakı ' ma-i leziz terazlısına 
varup nazar itdüklerinde ma-i lezlz"i ınezbGr terazı1da 
mevcfıd ve cari ve kanavatı ma'mlır olarak b i ' l -mu ' ayene 
keşf itdüklerini meclis-i şer'a ihbar itdüklerinde sali
fü 'z-zikr Davı1d Paşa mahallesinde sakin eşraf-ı kuzat-ı 
kirflmdan ve askeri kassaım ketebesinden işbu kitab-ı sıh
hat-nisabun hftfızı es-Seyyid İb rahim Eelhem Efendi ibn-i 
Melm1ed Memiş nam kimesnenün oğlı ve tarafından zikri 
ati huslısı takrire vekil-i mürseli olan es-Seyyid Sun 'ul lah 
Ağa meclis-i şer' -i hatir-i lazımü 't-tevkTrde bi  ' 1-vekale ik
rar ve takı·fr-i kelam idüp matuniyye-i mezhurede E
bu' l-feth Sultan Mehmed Han-ı Gazi hazretlerinün cami '- i  
şerifı vakfınun bi '  1 -ti ' l  hala ınütevelllsi olan Mehıned Ne
db Efendi'nün işbu sene-i mübilreke Muharremü ' l-hara
mınuıı dokuzuncı güni  tarihiyle müverraha müvekkilüm 
pederüm mlıma ileyhün meınhlıren yedine i 'ta eylediği bir 
kıt'a temessük natık oldığı üzre cami'- i  ınezbı1run ez ka
dim vakfı olup cami'  -i şe rife cari olan Turunçluk suyınun 
lağm ü kanavatı bundan akdem ta ' nur ü termlm ve ger
bi(?) ve ıslah olındukda zuhlır iden fazla-i vakf sularından 
olup nef'an l i ' l-vakf tal ib ine lcar ol ınan ma-i lezlzden ola
rak bir masura ma-i lezlz dokuz yüz gunış mu'accele ve 
senevi altı yüz akçe müeccele i le pederüm müvekkilüm 
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mOına ileyhe idr ve teslim olındukda ol dahi ber veeh-i 
nmtıarrer bi ' l-icareteyn mutasarrıf oldığı bir masura ma-i 
lezi'z-i mezbürı ınarri.i 'z-zikr Fena yi' mahallesinde kain 
terazO-yı ınezblıreden erbab-ı miyah ma 'rifetleriyle i fi·az 
ve mi.iceddeden kurşun borı ferşiyle salifü ' l-beyan DavOd 
Paşa mahallesinde sakin oldığı menzile İcra ve ta'yin 
eylediğini mi.iş' i r  şi.irlıt-ı müstahsenesine tatbik içün istih
kamı havl kıbel-i şer'den bir kıt'a hi.iccet tahrir ve i "ta 
olı ım1ak pederi.iın mi.ivekkili.iın mlıma i leyhi.in matllıbıdur 
diyi.i mazmfını min kül l i ' l-vücOh takrlr-i meşrühına muta
bık ve taıih-i mczbur ile ınüverrah ve mütevelli'-i ınılma 
i leyhi.in imza ve hatmini havi bir kıt 'a temessi.ik ibraz ey
lediğinden gayrı hazırtın olan erbab-ı miyah dahi ımıkırr-ı 
vekil-i mezbOrun takri'r-i meşru hı vakı 'a mutabık ve 
nefsü ' 1-emre muvafık oldığmı bi ' i-itti fak ve' l-ittihad ihbar 
itmeleriyle hıfzen li makalihim işbu vesika-i enlka ketb ü 
im la ve yed-i tal ibine i 'ta o l ındı . 

Fl 29 M sene 1 239 [5 E kim 1 823] 

Şuhlıdi.i ' I-hal : 
Mustara Hamid Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Mehmed Sadık Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
EI-Hacc Mehmed Arif Ağa Hademe-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Hüseyin Nazif Efendi Katib-i rah-ı ab 
Sevyid Aluned Çavlış-ı ralı-ı ab 

404/1213 Yeniçeri başkatibi Melımed Emin Efendi'nin, 
Kırım/ızade İsmail Efendi'nin varisierinden satm aldığı 
Fati/ı vak_fina ait bir masura suyun, vefatmdan .wmra 
kızları tarc�findan başkalarına satıhlığma dair. 

[Kenarnotu] Yeniçeri baş yazıcısı Meluned Emin Efen
di 'nün 

[Derkenar] Derun-ı slıretde muharrer b ir  masura ma-i le
zlzi.in mutasarrıfı Mehemmed Emin Efendi fevt olup ma-i 
Ieziz sulbiyye keblre kızı Şerife Fatıma Şefıka ve sulbiyye 
sağtre kızları Şerife Cemile ve Şerife Ünm1ügülsüm'e a
diyen ba 'de' l- intikal mezblıre Şerife Fatıma Hatün ma-i 
mezklırdan üç h isse i ' tibarıyla si.ili.is hissesini es-Seyyid 
Hafız Abdiiikerim Efendi'ye ve sağiretan-ı mezblıretanun 
ba hüccet vasileri Ali Ağa dahi sağTre-i mezblıre Şerlfe 
Cemile'nün kezalik sülüs hissesini Zekiyye Hanım ibnet-i 
AMülkerlm'e bii ma ' rifet-i mütevelll ferağ u kasr-ı yed 
itmeleriyle i stihkamı h avi yedierine hüccet i ' ta o l ındı . 

Fi 27  Za sene 1 245 [20 Mayıs 1 830 ]  

As tane-i aliyye ve mahal l-i saireye cereyan iden bi ' l -cümle 
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sulanın hakkında bu defa ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrun 
virilen nizam-ı ecdid-i müstahsene-i şahaneye imtisalen 
Hassa su nazırı Mustafa Hamid Ağa'nun vekil-i ınüsecceli 
Kethuda-yı rah-ı abi Mehmed Sadık Ağa'nun i lt imasıyla 
medine-i Eyyı1b mahkemesinden me' zunen mürsel Katih 
Melumx1 Arif Efendi ve dih-ı abilerden müte·avvin İzzet 
Halife vesair ıne' murln 1.ikri ati vakf ma-i Iezlzün ınesle
ğine varup nazar itdüklerinde ma- i lezlz-i mezbur meslek-i 
merklinıda mevcüd ve cari ve kanavatı ma ·mür olarak 
hi ' l-ınu 'ayene keşf itdüklcrinde meclis-i şer·a ihbar itdük
lerinden sonra mahıniyye-i mezbürede Nişancı Paşa ca
mi'  -i şerlfı kurbında M i 'mar Sinan-ı Atik mahal lesinde 
Bakkalzade odaları dimeğle arif ınahallde sakin oldığı 
nıenzil denlnına cari zikri ati b i r  masura ma-i lezlze 
hi ' 1-icareteyn ımıtasarrıf olan Kınmizade ei-Hacc İs ma ·ı ı 
Ağa i bn-i Abdullah bundan akdem vefiit idüp her veeh-i 
ımıharrer mutasarrıf oldığı b i r  masura ma-i lezi'z-i mer
ktim sulbi oğulları el-Hacc Müsa Ağa ve ei- Hacc Mehmed 
Emin Ağa i le sulbiyye kerimderi Fatıma ve Ayişe ve Ru
kıyyc ve EmetuiH\h hatu nlara hi ' I-işti rak adiyen müntakıl 
oldığı b i ' l- ihbar lede 'ş-şer• i ' l-enver zahir  ve nıütehakkık 
oldukdan soma eviad-ı nıerkümfın taraflarından ber veeh-i 
ati husfısı takrlrc vekil ieri oldığı zfı t-ı mezbfıranı ma·rifet-i 
şer· iyye i le aritan Mehnıed bin Osman ve es-Seyyid Ab
dülkadir bin es-Seyyid Mehmed şehadetleriyle sab it olan 
ei-Hacc İs ma ·ıı Ağa ibn-i Hasan meclis- i  şer· -i hatır-i H i
zınıü 't -tevkTrde hala Dcrgah-ı ali yeniçeri ocağınun baş 
yazıcısı olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı olan 
Mehnıed Emin Efendi ihn-i Mehmed tarafından ber veeh-i 
ati husüsı tasdika vekil-i mürseli olan Meluned Kamil  Ağa 
i b n-i M ch med Arif nıahzarında b i  ' 1-vekaJe takrfr-i kelam 
ve ta'blr ani ' I -meram k1üp müvekki leın mezbOrOnun yed
Ierinde olup bin iki yüz otuz üç senesi Zi ' I-hiccetü · ş-şe
rlfes inün dördünci güni tarihiyle mi.ivcrrah Başmuhasebe 
kaleminden ımıhrec b i r  kıt 'a süret-i ali'de tasrlh ll beyan 
ol ındığı üzre mi.ivekki l leri.im mezbürünun babaları müte
vella-yı ınerküm ei-Hacc i sma'il Ağa hayatında ber ınG
ceh-i sOret-i aii bir masura ına-i Iezlz ve denlnına cari 
oldığı vakf menzi l-i merküma bi · 1-icareteyn ımıtasamf 
iken vefat eyledükde ınenzil-i merküm ile el-yevın derO
nma diri Ebu · l-t'eth Sullan Mehmed Han-ı Gazi' hazret
Ierinün vakf-ı şerlfı sulan fazlasından olarak bir  masura 
ma-i Iezlz eviadları müvckki lfın-ı nıezbürfına adiy en inti
kal itdükden sonra nıüvekkil lerüm nıezbOrOn bundan 
akdem mcnzi l-i nıezbürı nıi.ivckki l -i mOma ileyh Mehmed 
Emin Efendi'ye ha re' y-i mütcvelli fcrağ u kasr-ı yed idüp 
derünına cari bir masura vakf ma- i lezlz adiyen tasarruna
rında baki kalmışidi el-halctü hazihi ınüvekki llerü ın ınez
hurOn her veeh-i ımıharrer adiyen ımıtasarrıtlar oldukları 
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bir masura ma-i tezizi dahi lağm ü kanavit u müsen
natından mikdar-ı mu 'ayyen hissesine te be· iyyet ve er
Mb-ı miyahun inzımam-ı re'yleri ve ferağ-ı ımı 'teber-i 
kat ' iyle beynlerinde ma ' lu  m semen-i medti1 ' ve makhuza 
müvekkil-i mOma ileyh Meh.med Emin Efendi'ye hi iz
ni ' l-mütevelll ferağ u kasr-ı yed idüp dertın-ı menzil-i 
mezhOra cari' bir masura ma-i lezlz-i mcrkümda dahi 
müvekki llerüm mezburOnun alaka ve medhalleri kalmayup 
lağm ü kanavit u müsennatından mikdar-ı mtı "ayyen his
sesine tehe' iyyet i le müvekkil-i mOma i leyh Mehmed Emin 
Efendi'nün b i ' l-icareteyn havza-i tasarrufına dahi l  olmış
dur di yü mazımlnı min külli ' 1 -vücOh takrlr-i meşrfıhına 
ımıtabık vakf-ı müşanın i leyhün hala b i ' l-ti ' J mütevelllsi 
Mehmed Necib Efendi'nün imza ve hatmini havi b ir  kıra 
ma 'nıtılün bi  h temessük ibraz itdükde gıbbe "t-tasdf
kı · 1-ıııu ' teher vekil-i mezbur Mehmed Kamil Ağa dahi 
meclis-i şer·de müvekkilüm müma ilcyh Mehmed Emin 
Efendi anifen bi ' 1-icaretcyn ımıtasarrıf o ldığı b ir  masura 
ma-i lezlz-i merkümı şürfıt-ı cedide-i müstahsenesine tat
bik içün istihkamı havi kıbel-i şer'den bir kıı·a hüccet 
tahrir ve i 'ta o l ı  n mak mat ltıbumdur didükde hazırlin olan erbab-ı miyah dahi ımıkırr-ı vekil-i mezhOrun bi ' l-cümle 
t akrlr-i meşnlhı vakı 'a  mutabık ve nefsifl-emre muvafık 
oldığını bi esrihim ihbar itmeleriyle hıfzen li makal ihim 
işbu vesika-i enfka ket h ü i ınla ve yed-i tali be i ·ıa o l ındı . 

Fi' 25 M sene 1 239 [ 1 Ekim 1 823]  

Şuhtıdü ' i -hal : 
Rah-ı ibivan 

.:/041/311 Adi/e Hamm 'dan intikal eden Kırkçeşme .'tıt
vumm katmalarım/an olan varım masura .'>ttvım, vari.'>i .
ve kızkardeşi Hadice Hamn� tarafindan Girid/i İhmlıim 
Çavuş 'a satıldtğma dair. 

[ Kenarnotu] Giridi ihrahim Çavtış 

Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden bi ' l -cümle 
sulanın hakkmda bu defa bi hatt-ı hümaylin-ı şevket-makrün 
virilen nizam-ı cedid-i müstahsene-i şahineye imtisalcn 
ha la His sa su nazırı fahrü ' 1-cmasil ve' l-akran Mustafa 
Hamid Ağa'nun vekll-i ınüsecceli Kethudii-yı dih-ı abi 
Mehıned Sadık Ağa'nun i lt imasıyla medine-i Eyyuh mah
kemesinden me'zOnen mürsel Kalib Mehmed Arif Efendi 
ve rah-ı ahilerden müte' ayyin es-Seyyid Mehmed İzzet 
H alile vesair me' mOri'n zikri ati' ma-i lezlzün menha'  
mahalline vartıp nazar itdüklerinde ma-i lezi'z-i mezhur hi 
temfunihi mevcüd ve cari ve lağm ü kanavit ı ma ' mOr ola-

37 1 
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rak bi ' I-mu'ayene keşf i tdüklerini mecl i s-i şer'a ihbar 
itdüklerinden sonra mahmiyye-i mezbı1rede SulH'in Seilm 
cami ' -i şer'ifı nezdinde ÇerağT Hamza mahallesinde vakı '  
b i r  bab menzil i le derfınına cari zikri ati ma-i lezi'ze malike 
ve mutasarrıfe iken bundan akdeın ınüteveffıve olan Şerlfe 
Adile Hanım İbnet-i Mehıned Beğ hasren v&risesi l i  ebe
veyn hemşlresi Şerife Hadlee Hanıın tarafından ber veeh-i 
ati bey' i  ikrar ve i ' ta-i hüccete vek11 oldığı zat-ı mezblıreyi 
ariffin Ahmed Efendi ibn-i İbrahim ve diğer Aluned Efendi 
ibn-i Müsa şehadetleriyle-sabit olan Meluı1ed Eın1n Efendi 
ibn-i Alf meclis-i şer ' -i hatir-i lazıınift-tevkTrde işbu ki
tab-ı sıhhat-nisabun hafızı hala Divan-ı all çavlışlarından 
Giridi İb rah1m Ağa ibn-i All tarafından ber veeh-i ati bey' i  
tasdik ve kabule vekil-i mürseli el-Hacc Mustafa Ağa 
ibn-i Süleyman ınahzarında bi ' l -vekaıe ikrar ve t akr1r-i 
kelam idüp müvekkilem ınO ına ileyhanun yedinde olup bin 
iki yüz otuz beş senesi Şa'ban' ınun beşinci güni tarihiyle 
müverrah Başmuhasebe kaleminden muhrec b ir  kıt'a sü
ret-i allde tasrlh u beyan olmdığı üzre asrında Vez'ir-i 
a' zam İbrah1m Paşazade Süleyman Beğ Havass-ı refi'a 
kazasına tabi ' Ayvad nam karye kurbında Bakracdere 
nam ım:vzı 'de kimesnenün mülk ü harimi olmayan 
mevzı · -i hallde kendi mal ıyla hafr itdürdiği abar-ı mü
teferrikadan has ıl ve tah te ' f -arz !ağın ü kanavat ile ınuhrez 
olarak bi izni ' l-mütevelll Kırkçeşme suyı lağmına mülhak 
hakk-ı ıncerasından ma·ada mal ik aldığı sekiz masura 
ma-i lezfzden müfrez olup mal iki iradesiyle menzil-i mez
klıra ta'ylni zemanından berü temllk ü temel lük alınagelen 
nısf masura ma-i lezfze müvekkilem muma ileyhanun 
ınCırisesi l i  ebeveyn heınş1resi müma i leyha Adile Hanım 
hayatında ber ınantük-ı süret-i all ınalike ve derlınına ccir'i 
aldığı menzil-i merküma mutasarrıfe iken müteveffıye 
oldukda müvekki leın ınüına i leyha Hadlee Hanım menzi l - i  
mezküra mutasarrıfe ve denlnına diri nısf masura ma- i  
lezlz-i ınezbura irs- i  şer') i le malike oldukdan sonra 
müvekki lem ınüma i leyha Hadlee Hanım bundan akdeınce 
mutasarrıfe aldığı menzil-i mezbCırı ınüvekki le-i mezbGre 
Giridi İbrahim Ağa'ya bedel-i ma ' !Gm mu kabelesinde bi 
izni ' l-ınütevelll ferağ u kasr-ı yed idüp el-yevın derun-ı 
menzil-i mezbCıra cari i rsen mal ike oldığı nısf masura ma-i 
lezlz-i mezbGr yedinde bakT kalmışidi el-ha!etü hazihi 
yedinde bakT kalan nısf masura ma-i lczfz-i mezbCırı dahi 
lağm ü kanavat u müsennatından mikdar-ı mu 'ayyen his
sesine tebe' iyyetle tarcıfeynden h i ' I -!cah ve' l -kahul bey ' -i 
bat-ı sahlh-i şer'l ve erbab-ı miyahun inzımam-ı re · yleriyle 
ınüvekki l-i mlıma i leyh İbrahim Ağa'ya beynlerinde 
ma ' lO  m semen-i ınedfG ' ve maktıGza bey ' u temlfk ve la
yıkı üzrc teslim idüp menzil-i mezkCır i le derfınına cari n ısf 
masura ma-i Ieziz-i merkümda müvekkilem mOma i leyha 
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Hadlee Hamın'un veehen mine' l-vücuh ve sebeben mi
ne' l-esbab alaka ve medhali kalmamışdur didükde gıb
be' t-tasdlkı 'ş-şer'! vekil-i müşteri-i ınezbur el-H�icc Mus

tafa Ağa meclis-i şer'de müvekkilüın ınezbfır Giridi İbra
him Ağa anifen şira-i şer'! ile malik aldığı msf masura 
ma-i lezlz-i ınezkfırı şürfıt-ı ced'id-i ınüstahsenesine tatbik 
içün istihkamı hiv! kıbel-i şer'den bir kıt'a hüccet tahr'ir 
ve yedi ne i 'ta alınmak matlfıbıdur  didükde hazının olan 
erhab-ı miyah dahi ımıkırr-ı vekil-i mezbUrun bi ' l -cümle 
takı·fr-i meşru hı  vakı 'a mutabık ve nefsü ' 1-emre muvifık 
aldığını bi esrihim ihbar itmeleriyle hıfzen li makalihim 
işbu ves'ika-i enfka ketb ü i mHi ve yed-i tilibe i 'ta alındı . 

F1 23 M sene 1 239 [29 Eylül 1 823]  

Şuhlıdü ' 1-hfil : 
Fahrü ' l-eşbah M ustafa Hamid Ağa Nazır-ı dih-ı ab 
Mehıned Sadık Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Hüseyin Nazif Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Alımed Ağa Çavfış-ı riliı-ı ab 
Hace Paşa suyolcısı Mustafa Ağa 
Anacı İbrahim Edhem Hal'ife 
ve gayruhum 
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Akyar kemeri vacllsi ,  223. Bkz. vadi 
Alacaçı;:şmı;: (Laldi). 76 
Alacahaııuniim (Kazaııcılar), 262 
Alacanıescicl. 1 82 .  Bkz. ınesdcl 
Alem Bcğ mahallesi (Aksaray). 200. Bkz. mahalle 
ALİ Ağa, d-Hiicc (Suyokular kdhud<ısı), 336, 342, 346, 

348. 355. 357. 3ô0 ALi Halife (Sultan- Bayezici lıackmesi), 223 ALl Rızii Etendi (Harı;:ını;:yıı ınuhası;:bı;:cisi). 53, 54, 55. 56, 
57 ALl Usta (Suyolcular lıaclemesi ) ,  323 

ana !ağın, 1 88 
ana terazG, 342 
Aııııdulı ,  75, 344 
Anıbacıoğlı mmıdınısı (Bahçı;:köy). 9, 1 4, 1 7. 1 9, 27, 28. 30, 

33, 36; - derı;:si. 32, 66. 68, 70, 2 1 4, 2 1 5 ,  2 1 6, 293 
Arslan terfızlısl, 97, 106. Bkz. terfızlı 
Astanc. 4, 5, 7, 9, 1 0. 1 2. 14 ,  1 5 .  1 7 . 1 8 ,  20, 22, 23, 25. 26, 

28, 30, 3 1 .  8 1 .  84, 92. 95 . 1 0 1 ,  l l l , 1 14, 1 1 6, 1 28. 1 30, 

1 3 1 ,  1 57, 1 78, 1 84,  1 86, 23 1 ,  274, 303, 308, 3 1 8, 320, 
322, 323, 325, 327. 328. 330, 333. 335. 337, 339, 34 1 .  
343. 347, 349. 352, 354, 356, 358, 360, 368 

A�ık Pa�a mahallesi (Cibali ) ,  1 44. Bkz. mahalle 
Atbfızfırı, 3 1 2,  334 
Atbfızfırı kı;:meri, 4, 3 1  1 .  Bkz. kemer 
Atik Ali Paşa ciimi'i (Divanyolu), 1 79, 1 89; - suyı yolı, 

367 
Atıneydfını, 1 5 1 ,  242 
Ayapa karyesi (Haslaı·) .  1 88. 3 1 8 . Bkz. karye 
Ayasot)'a bölükbaşısı, 85 , 92, 94, 1 0 1 ,  1 1 2, 1 1 6, 1 20, 1 22, 

1 23.  1 26, 1 27.  1 30, 1 3 1 ,  1 36, 1 37.  1 39, 140. 1 4 1 ,  143. 
1 44, 1 45 ,  1 47. 1 48, 1 49, 1 5 1 .  1 52, 1 54, 1 57,  1 62, 1 65 ,  
1 66, 1 68, 1 69, 1 70, 1 7 1 ,  1 74. 1 75 .  1 80, 1 86. 1 87, 1 88, 
1 98, 200, 202, 203, 204, 205, 207, 2 1 8. 2 1 9. 22 1 ,  222, 
224, 226, 228, 229, 23 ı. 232, 234, 236, 237 o 239, 24 1 o 

242, 249, 257, 258, 260, 261 o 264, 266, 27 1 .  272, 275 , 
277, 278, 284, 285, 287, 289, 290, 292, 293, 297, 303, 
304, 306, 3 1 3. Bkz. scrbö1ük 

Ayasotya cami ' i ,  320, 329, 332, 350, 356, 362. 363 
Ayasotya kubbesi. 227 
Ayasol)'a ınütevellisi, 1 .  Bkz. ınütevel!i 
Ayasol)'a serbölüği, 339, 34 1 .  Bkz. serbölük, ayrıca bkz. 

bölükbaşı 
Ayasofya suyı. 1 32. 306. Bkz. su; - !ağını, 80. 1 50, 322, 

350, 35 1 .  Bkz. 1ağın; - yolı, ı 24, 1 3 1 .  Bkz. suyolı 
Ayasolya-i kcbir cfııııi' i, 58. 60, 1 l O, 2 ı 2, 256.  Bkz. cami · 
Ayasolya-i h bir evkiili, ı 87, 203, 204, 2 1 8 . Bkz. evkiif 
Ayasolya-i sağir cfııni'i. 32 ı 
Ayazına ,  277 
Ayazyolı, 302 
Aydıııoğlı tekyesi, 6 1  
Ayvacl eleresi (Hası aı·) . 283. 29 1 .  292 
Ayvad havzı, 1 66 ,  233-. Bkz. havz 
AyvaıJ karyesi (Haslar). 50, 1 52, 232, 233, 234, 235. 259, 

372. Bkz. karye 
Ayvfınhisiir kapusı, :155 
Ayvılnsarfıy kapusı, 220, 22 1 
Azebler haınnıiimı, 1 43 .  Bkz. lıaımniiın 
Azı;:blı;:r kubbesi ( Haydar Paşa), ı 72 
Azcblcr mahallesi (Haydar Paşa), 1 4 1 .  Bkz. ıııahaık 
Azı;: b ler ınesleği, ı 5 ı 

B 
Baha Haydar-ı Nak�i hcıııJI mahallesi (Eyüp). 1 3 1 .  Bkz. 

mahalle 
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bcıı.:a, 46, 54, 56, 7 1 .  1 22. 1 24.  1 32 ,  1 44. 1 93, 257. 324. 335. 
350 

Bfığçc karyesi (Haslar). 9. ı 1 ,  ı 2 . 1 7 , 1 9, 22, 27, 32, 3'6. 
06. 68. 70, 2 1 4,  2 1 6. 2 1 7 , 237, 250, 293, 299. Bkz. karye 

Bi'ığçe-i Belgrad karyesi ( Haslar), 324. Bkz. kary<: 
Bilğyekcıpusı, 2 1 6  
Bcıkırkapu mt!sleği ( Sultaııaluııet), ı 74, 2 1 8 . Bkz. meslek 
Baki alı Kemfıl mahallesi  (Laııga) ,  l 82. Bkz. mahalle 
Balmıı.: deresi (Ayvadlı: Burgaz), 50, ı ı 2 ,  329, 372 
Balahım Ağa mahallesi ( Kırkdörtkapısı), 88. Bkz. ıııahallı.: 
Balat, 22 1 ,  280, 28 1 
Balatkapusı , 220, 352,  354, 355  
Baly ık tekyesi , 1 1 4 .  Bkz. karye 
Balık lı kt!ınt!ri , 275 . Bkz. kemer 
Bcılıklılıavz (Ct!bt!ci kö�1ü), 220, 275,  280, 354 
Bfıli Paşa mahallesi ( Kuıııkcıpı), 52. ı 20. 1 2 1 .  Bkz. 

ın alıaile 
Balkapalll (Talıtakale), 205, 207 
Ba�lıavz (Burgaz), 76, 85, 143, 34 1 .  Bkz . lıavz 
Ba�ınulıilsehe, 1 90, 244, 28 1 ,  282, 29 1 ,  292, 308, 370; -

kalemi. 329, 372. B kz. kalem 

8fıyezid-i Cedid ınalwllesi (Davutpaşa), 209. Bkz. mahalle 
B:ıyranı Paşa. 56. 90, 242. 3 1 2  
Savram Paşa host[ıııı, 87 
Bayram Paşa su yı yol ı ,  3 l O  
Beğlik yayın (Ayapa), 1 88 
Beğuğlı (Galata) . %. 99. 1 00. 1 03. 1 04, 107,  108,  ! l O, 1 58. 

253.  255 
Beğoğl ı  taksimi . 64. 1 07 .  Bkz. taksim 
Bektemilııoğlı hammilın ı (Saıııcıtya),  235.  Bkz. lıaııııııilm 
8clgrad karyesi (Has laı·). 304. 348. Bkz. karye 
beııd: Kırkyt!Şıne -i , 1 82;  Milıriş<1lı Viiiide Suı tüıı -ı 

( Balıı,:eköy ) , 20, 22. 33, 2 1 4, 2 1 6; Sultan Malımüd -i 
(Bahyt!köy). 1 2 . 20. 22. 33, 2 1 4, 2 1 5  

Beıı11zadt! Alımed Efendi yayın (Büyük Çaıııl ıca ), 346 
8ereket71ide malıallesi (Ga l ata) , 2 ı 4. Bkz. ımıhallc 
Beşiktaş. 5.  7 .  9. 1 0. 1 2, ı 4. ı 5 .  1 7 , 1 8. 20, 22, 23, 25, 28, 

30. 33. 34. 36, 38, 56. 8 1 '  92. 94. 96. ı 00, ı 05. 1 09, l l l , 
1 14. 1 1 6. 2 l 4: - kasalıası, 9, l l , 1 2 . 1 4. 1 6, 1 7 . 1 9. 20, 
22. 24. 25, 27. 29. 30. 32, 33. 35. 36, 38. 66, 349. Bkz. 
kasaba: - nfılıiyesi. 352. Bkz. ııahiye 

Beşkaraağaç (Müderris küyü), 24 1 
bey· : - u şirfi, 60, 62, 77, 85, 87, 89: - u Lemlik. 86, 87. 

88. 89. 9 1 .  95 , 1 02. ı ı 5 ,  ı ı 7. ı 2 l ,  1 25 .  1 27, 1 38, 1 39,  
146. ı 5 ı .  1 53. 1 64, 1 67,  ı 68, 1 72,  1 8 ı , 1 82, 1 84. 1 85.  
ı 9 ı .  ı 93, 206. 208, 209. 223.  225, 227, 228,  230, 232,  
233,  235, 236.  237,  238.  240. 242,  246, 25 1 ,  252. 257,  
265 . 269, 272,  274. 276.  277.  279,  283,  286.  288.  296, 
298, 299, 303. 305, 306, 3 10 .  3 1 2. 3 1 6. 320, 346. 363. 
3n5 , 372 

Bıçakcı Ferhat! m ahallesi (Eyüp), 8.  B kz. ıııalıal lt! 
Bodrum ımıhallesi ( Koska), 1 57.  1 86, 303. Bkz. mahalle 
Boğaziçi .  5, 7, 9, 1 0, 1 2, 1 4, 1 5 ,  1 7 , 20. 22, 23, 25, 26, 28, 

30. 3 1 ,  33. 34, 36. 38. 8 1 .  83. 92, 94. 96. 1 00, 1 05 ,  1 09, 
l l l , 1 1 4, ı ı o ,  1 1 8, 344 

hon: kur�un -, 59. 67. 68. 70. 88, 97, 99. ı o3, 1 04, 106, 
1 08, 1 10, 1 72, 1 74. 1 79, 1 85 ,  204, 2 ı 2, 225, 227, 252, 
256, 277, 293. 3 1 1 . 335, 342, 355, 363, 367, 369 

Bostiiııbaşı yeşıııesi. 264. Bkz. yeşmt! 

İNDEKS 

Bozdoğan kemeri. 2. 1 1 9, 1 35 ,  1 36. 1 37. ı 85 .  23 1 ,  244, 
246, 337. B kz. kemer 

hölükbaşı, 47, 60. 62, 89 
lhırgos karyesi (Haslaı·), 205 , 207, 209. 236. 352 

c 
Caıncı mahallesi. 23 1 .  Bkz. mahalle 
cami' ,  I ,  3; Atik All Paşa -i (Di vanyol u), ı 7'J, I 89; 

Ayasotya -i keöır -i, 1 10, 256: Canfeda Hatüıı -i 
(Karagümrük), 30 1 ;  Cerrfilı Paşcı -i, 3nO, 362; Dfivüd 
Paşa -i , 3() ı ,  3n8; F<1tih Sultan Mduned -i, 1 9  L Hfiı.:ı:: 
Paşa -i, I X7; İsh<ik Paşcı -i (Alıırkapı ), 1 48; Kı l ıı,; Ali 
Pa;;a -i, 349: Mahmfıd Ağa -i (Avasotya), 32'); 
Malunfıd Paşa -i, 257; Mur[ıd Paşa -i ( Aksarcıy), 203: 
Nişaııcı Paşa -i , 370: Sultan Alımed -i. 6:  Sultan 
Bilyeiid -i, 24 I :  Sul tfiıı Bfiyeziıl suyı -i, 337, 304: 
Sullan Mahmud -i. 324: Su llan Selim -i. 302, 372: 
Sült.;ım:1ııiyye -i, 63; Şelızc1Je -i, ')0, ! O L  Üsküh1 -i 
(Unkapaıı ı ). 40, 42. 1 37. 1 39 

Cfımi'- i  kehir m�ılıallesi ( Eyüp). 227, 230, 25 1 . Bkz. 
maha lle 

Canfeda Hatfın cam i ' i  ( Karagümrük). 30 1 .  Bkz. cami ' 
Cehe Ali kapusı, 1 44, 1 63 ,  ı 65 
Ceheci karyesi (Haslar), 94. l 1 6. I 7 ı . 226, 228, 264. 275. 

284. 287. 3 ı 6. 350. Bkz. karye 
Cebehfiııe-i <1mire ı,;orhaı..:ıları, 206, 207. Bkz. ı,;orhcıcı 
Cen<.:viz lağım, 82, 1 87, 203, 2 1 8 . Bkz. !ağın 
Cen·filı Mduued Pcışa cilıııi ' i ,  360, 3n2. Bkz. cüıııi ·  
Cerrilh Paşa cilmi · i .  49 
Cczeri Kasım Pıışıı mııhı\l lesi (Eyüp). 92, 1 1 4. Bkz. 

mahalle 
Cezeri Kasım Pıışıı nıııhııllesi (Kapalıtirııı, Ccığaloğıu), 

ı o ı .  ı 88 
Cığa lzclde sara�'' ( Kapal ı fınıı), ı 82 .  Bkz. scıriıy 
Cimri der<.:si ( MüdeıTis köyü). 63. 72. 1 29 
Cüce ı,;eşmesi, ı 44.  Bkz. ç<.:;;ıne 
Cüııı11 ıııcydünı (K üyük Ayasolya, Kadırga ), ı 7n 

ç 
Çakaldağı (Üsküdar), 345 
Çcıkıl(?) furuıı, 1 84.  Bkz. furuıı 
Çakır Ağıı mııhallesi (Laleli, Aksaray) . 200. Bkz. mahalle 
Çilşniglr k<.:ıncri, ı 80. Bkz. kemer 
Çatalçeşıııe, 1 78, 1 7l), 3 ı 8  
Çalladıkapu, 238, 23'J 

Ça\'Uş kııryesi ( 1-laslar). 52. 79. ı 2o. 1 30. 1 3 1 .  220. 354. 
Bkz. karyc 

çayır: Beğlik -ı (Ayapa), ı 88; Benlizilde Alımed Eıi::ndi -ı 
(Büyük Çaııılıca), 346; Sırıklı -ı (Küçükköy), 223, 268, 
273, 295, 3o ı , 334 

Çaytak tckyesi (Nurıısmaniyc). 257. Bkz. tekyc 
Çclchiuğlı mııhııllesi (Alacahaıııaın, Malııııutpaşa, 

Uzunçarşı ), 8n, 243, 258, 2nO. Bkz. ınalıcılle 
Çerağ'i Hıımza mııhııllesi (Su hansel im) ,  372 
çeşınt!, I ,  3: Abdi Ağa -si, 31 8: Ak-, 252; Alaca

( Laleli), 7n; Bostfiııba;;ı -si, 264; Cüce -si, ı44; 
Çatal-. 1 78. 1 79: Çınarlı - (Terkos). 5, 92, I 3n. ı 84, 
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246, 289, 3 10;  Çifte-, 1 46; Çukur- (Topıyular), 40, 
1 39; Güııleme('l) -si, 2fıfı, 2 7 1 ;  1-lfıcı Kadın -si 
(Saıııatya), 235; Kıtdi -si, 1 55, 1 92: Kırk-, 262, 2fı7; 
Mdııned Paşa -si, 277; Sinfııı Paşa -si (Ceheci köyü), 
3 1 6, 350; Soğuk- (Ayasol)'a), 320, 35fı, 3fı2, 363; 
Sultan Süleyman -si, 6 1 :  Tophihıcl izade -si. 345 

Çeşındıavz (Küçükköy), 249 

Çıkrıkcı Kemal mahallesi (Sarıgüzd), 54, 95. Bkz. 

mahal le 

Çıııarlıçeşınt! (Terkos), 5. 92. 1 36. 1 84. 246, 289, 3 10 .  Bkz. 

çeşıııe 
Çırakçı Hasan mahallesi (Samatya), 235. Bkz. mahalle 
Çilteçeşıne, 1 4fı 
Çitlehavz (Orta Bdgrad). 46. 1 44. 1 47.  1 62. 205. 229. 25 1 .  

260; - korısı, ı 65 .  Bkz. kon; - suyı, ı 70, 1 76; - yolı, 
147 

Çil'tehavz karyesi (Terkos) . 248. Bkz. karye 

Çiftcmaslak, 203. Bkz. mastak 
· 

Çihfırşenhih hılzfırı, 366 
çoı·hacı :  Cehdıfıne-i fııııirc -ları, 206, 207 
Çorbacı kemeri. 77. Bkz. kı::ıner 
Çöplük iskelesi , 277. Bkz. iskele 

Çörı::kci ını::ydfını (Fı::ner, Unkapanı), 1 1 6, 1 72 
Çukurçeşmı:: (Laleli): - lağıııı , 1 ı 7. Bkz. !ağın; - ıneslı::ği, 

1 57,  1 86. 303. Bkz. meslek 

Çukurçeşıııe (Topıyular). 40, ı 39 
çuva ldız. 63. 72. 1 26. 1 27. 1 46, 1 53. 1 66, 1 67.  1 77.  1 88,  

201 . 20K. 246, 274. 279. 294, 296, 30 1 .  324, 329. 330, 
33 1 , 345. 346, 365 

D 
Darbhane-i fıınire: - emini, 3 1 8, 337. Bkz. ı::ınin; - nazırı, 

J27. Bkz. nfızır 
Darbhanc-i ılınin: sarrfıfı. 96. Bkz. sarrfıf 
Diinı's-sa'<idt: ağası nezılreti , ı 32, 1 40, ı 48. Bkz. ııezılrd 
Dfıvud Paşıı. 209 
Diivüd Pa:ıa cılıni ' i, 36 ı ,  368 
Dfıvüd Paşa iskelt:si, 1 54, ı 68. Bkz. iskde 
Dfı,•ud Pa�ıı m:ıhııllcsi (I-Iaseki, Altımı::nnı::r), ı 22, 1 2J, 

369.Bkz mahalle 

Diıye Hiıtun mahallesi (Deıııirkapı). 58. 60. 1 90. 1 94. 1 96, 
249. 285. 326, 358. Bkz. mahalle 

Dehha� Yunus mııhııllesi (Sultanscl im). 1 38, 1 40. 1 46.  
Bkz. maha l le 

deliı::r: su ııüzırı -i. 5, 28 1 
ddlt:rdılr: Şıkk-ı cvvd -ı. 90 
Ddi:ı::rdılr Osınfııı Eti!ııdi suyı ınesleği, 246. Bkz. ını::s1ek 
De l ikl ikaya (Ceheci köyü). 1 1 6. 1 7 1  
Deliklitaş (Küçükköy), 334 
Depı::haşı, 1 4 1  
()er-aliyyc, ı 90 
Derbend ( Haslar). 246 
Derheııd yolı. ı .  5 
dere: Ağa -si (Ceheci köyü), 94; Arahacıoğlı ınandırası 

si (Bahçeköy). 32. 2 ı 4. 2 ı 5, 2 ı 6, 2 ı 7, 293; Ayvad -si 

(Haslar). 283, 292; Bakrac -si (Ayvadl ı ), 50; Ciııu·i -si 
(Müderris köyü). 63. 72. ı 29; Domuz -si (Be1grad), 
304; Furun -si (Cebeci köyü), 228. 287; İhrılhiın Paşa 
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-si (Cehe(;i köyü). 82; Kavak -si (Balıçeköy). 229. 
25 1 ,  260; Kaya Sultiiıı -si (I-Taslar). 27J: Kızıkık -si 
( Kömürcü Belgrad), 1 5 1 ,  239; Koyun -si (Küçükköy), 
334; Koyun -si (Müderris köyü) .  295 : Kulübe( '') -si 

(Blll·gaz), 205, 207; Kumluk -si ( Küçükköy), 1 14; 
Nasfıh Beğ -si (Tak os), 1 K8; Nasüh Paşa -si 
( Uzuncaova başı), 365; Orta- ( Haslar), 1 66; Sa ya -si 
(Ceheci köyü), 1 45 ;  Şılhiıı -si (Ceheci köyü), I 1 6, 1 7 1 ;  
Viiiide -si (Terk os), 1 92 ;  Yavlı -si ( Könıürcü 

Bdg.racl), 239 
Derinınaslak. 73 
derkeııar. S6, 227. 246. 292 
Derviş Ali mahallesi (Mdunecl Ağa, Çarşamba, 

Karagümrük), 30 l .  Bkz. mahalle 
Dı::stt:reciler (Beyazıt), 364 
Dibek (Ayvansanıy, Balat) .  220. 22 1 .  354 
Hizdariyye ımıhııllcsi (Peyklıaııe), l4K. 291. Bkz. mahalle 

Dizdariyye medresesi, 29 l .  Bkz. m eelres ı:: 
Domuz deresi (Orta Belgrad). 304 
Dörtyol ağzı (Beyoğlu), 100 
Dülgerli'ıdc mahallesi (Saraı,:hanebaşı). 74 

E 
Ehü Sa ' id Elendizelde suyı mesleği, 334. Bkz. meslek 
Ebu ' 1-feth Sul tan Mehmccl cami · i . 1 9 1 .  Bkz. cami ' 
Ebu' I-tdh Sultün 'Me!unt:d vakti, 3fı8. Bkz. vakf 

Edirne valis i .  243. Bkz. vfıli 
Edirnekapusı . 56. 87, 90. 242, 330, 366, 367 
Eğrikapu, 21 O, 220, 22 1 ,  354 
Eh•fınzadc mahallesi (1-Iocapaşa), 59, 6 1 ,  1 34, 350. Bkz. 

malıalk 
t:min: Darhhfıne-i fıınirc -i, 3 1 8, 337: Mathalı-ı amire -i, 

248; Tersane-i amire -i. 288 
Emin Beğ mahallesi (Beyazıt), 364. Bkz. mahalle 
Enderün-ı hümılyün peşkir .ağa sı, 23 ı .  Bkz. ağa 
erhfıh-ı ıniyah, 40, 42. 43. fıO. 66, 68. 70. 72. KO. 82, 84. 9 1 ,  

93, 95 , 97, 1 0 2, 1 06, 1 1 0, l l l , 1 1 3 , 1 1 5 ,  1 1 6. 1 1 7 ,  1 1 9, 
1 23,  1 3 1 ,  1 36. 1 5 1 .  1 62, 1 78, 1 79. 1 82, 1 84. I S5 ,  1 98, 
2 1 1 .  220, 22 1 .  230, 23 1 ,  235. 236, 25 1 ,  252. 265, 266, 
270, 27 1 ,  279. 28 1 ,  294, 3 1 0, 3 1 6, 3 1 9. 32 1 .  323. 325, 
326. 328. 329. 33 1 .  332, 334. 335, 338. 340. 34 1 ,  343. 
346, 348. 35 1. 353, 355, 357. 359, 36 1 ,  363. 365 . 367, 
369, 37 1 ,  372 

Eriklidere (Petnahor). 7 
Eski imaret mahallesi. l 92. Bkz. mahal le 

Eski mengene (Dt:ınirkapı), l 94 
Etnıı::ydılııı, 167 
Evııspıı karyesi (H as laı·) . 3 1 2 . Bkz. karye 
evkaf: - serlıiilükleri, 1 90, I 94. l 95, 24 1 ,  297; Ayasol'ya-i 

kehir -ı, I S7, 203, 204, 2 1  S; Hareınt:yıı -ı, 202; 
Köpril izfıdı:: Meluned Paşa -ı, 343. Bkz. vakf 

Eyyfıh , 5 .  7, 9. 1 2, 14, 1 5 ,  1 7 ,  I 8 . 20, 22, 23. 25, 26. 28, 30, 
33, 34, 36, 56. 8 l .  83, 92. 94, 96. I 00. l 05, l 09, I 1 1 .  
1 1 4, 1 1 6, ı ı 8. 1 32, 1 33, 1 45 , 227, 25 1 , 2 7 1. 280, 293. 
297, 3 10 ,  322, 336, 344 

Eyyüh mahkemesi, 7. 83, 3 1 8, 320, 322, 323, 325, 327, 328, 
330, 33 1 .  333, 335, 337. 339, 34 1 .  343, 344. 347. 349, 
352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368. 370, 37 ı .  
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F 

Bkz. mahkeme; - sicill i .  5, 7. 9, 1 0, 1 2, ı 4, ı 5 ,  ı 7 ,  ı 9, 
20. 22, 23. 25, 27, 28, 30. 33,  34, 36. 38, 56, 64, 66, 67. 
69, 7 1 .  73, 8 ı 

Fenayi mahallesi (Davutpaşa), 368. Bkz. mahalle 
Fenerkapusı, 1 ı 6, 265 , 267, 3 ı 6, 327, 352 
F ındıklıdere ( Kömürcü Beıgrad), 1 80 
Fındıklık (Burgaz), ı 27, 143 
fırın, furun: 1-Ws -, 355 
Fi ı  yokuş ı,  ı 72 
Findincılar mehiizinleri, 262. Bkz. mehiizin 
Firfız Ağa mahalll!si ( Saraçhanebaşı), 4. B kz. mahalle 
tödula ti.ırunı, 88. Bkz. t'tınııı 
Fransız kenisası, 1 05 .  Bkz. kenlsa 
Fransız sarfıyı (Beyoğlu), 99. Bkz. sariiy 
furun: Çakıl(?) -, ı 84; tcıdula -ı, 88 
Furun deresi (Cebed köyü) ,  228, 287 
tliruht. 3 

G 
Galata, 7, 9, 1 0 ,  l l ,  ı 2 .  14,  ı 5 ,  1 7 ,  1 8 , 20, 22, 23, 25, 26, 

28, 30, 3 1 .  3 3, 34. 36. 38, 56. 68, 83, 92. 94, 96, 1 00, 
1 05 ,  1 08, 1 09. l l l , ı ı 4, 1 1 6. ı ı 8, 1 59, ı 6 1 .  ın 2 ı 4, 
253, 255, 344. 349. 352; - kazası. 64, 1 5 8. Bkz. kaza 

Giizi Hasan Paşa suyı yolı, ı 94. Bkz. suyolı 
Güngürmcz mahallesi (Sultanalunet), 6, 1 74, 2 ı 8.  Bkz. 

mahalle 
Günleıne('l) çeşınesi, 266, 2 7 1 .  Bkz. çeşıne 
Gürci karyesi (Tokat), 75. Bkz. karye 
Güzelcekemer (Cebeci köyü) ,  ı 20. 1 30, ı 3 1 ,  243, 306. Bkz. 

kemer; - suyı !ağını, 1 1 7, 322. Bkz. !ağın; - suyı yolı, 
1 32. Bkz. suvolı 

H 
Hace Ali mahallesi (Eğrikapı), 2 10 .  Bkz. mahalle 
Hace Hamza mahallesi (Süleymaniye), 1 54. Bkz. mahalle 

Haci! Paşa, ı 34, 326. 350. 358; - ınahallcsl, 1 49, ı so. 
Bkz. mahalle 

Hiice Paşa ciiın i ' i ,  1 87. Bkz. ciiıni' 
Hücı Kadın çeşınesi (Saınatya), 235.  Bkz. çeşme 
HADİCE HatGn, 235 
Hütiz Aluned Paşa sariiyı, 1 48.  Bkz. sariiy 
lıatr. 1 33. 350; -ı iibiir, 7 ı 
HALİL Ağa (Laleli bölükbaşısı), 9 1 , 1 ı 9 
Halil Hamid Paşa vakti ınusakkatatı, 289. Bkz. ınusakkati'it 
Halk<:ılı suyı : - an<:ı mesı'eği, ı n .  Bkz. meslek; - yolı, 84, 

l 1 9, 2 3 1 .  Bkz. suyolı 
hammil m, 1 ,  3; Aksarfıy -ı, 1 53;  Alac<:ı- (K<:ızaııcılar), 

262; Azebler -ı, 1 43; Bekteınfınoğlı -ı (Saınatya), 235; 
ibriihiın Paşa -ı ( Saraçhanebaşı), 4; MlriihGr -ı, I 1 7; 
Nişiiııcı Paşa-yı Atik -ı, 142; Sotilar -ı, 252; Yeni-, 
80 

lıiin:  Kiidl -ı, 205 , 206, 207; Naslıh Ağa -ı, 262; Pertev 
Paşa -ı (Uzunçarşı), 337, 342 

hfınkfıh: Nürı:ddln Cem1hl -ı (Karagüınıiik), 30 1 

iNDEKS 

Haraccı Kanı Mehmed Beğ mahallesi (Unkapam). 40, 
1 38, 1 39. Bkz. mahalle 

Haremeyn evkiUi, 202 . Bkz. evkiit; - ınusakkati:1tı. 233 . 

Bkz. musakkatat; - nazırı, 1 33 .  Bkz. niizır 
. 

Hareıneyn müUıakiitı, 63. Bkz. mü!ruıkiit 
Has furuıı, 355.  B kz. furun 
HASAN Ağa (Ayasotya bölükbaşısı), 1 30 
HASAN Ağa (Saray-ı cedid bölükbaşısı), 1 56 
HASAN Ağa, el-Hiiı.:ı.: ( Süleymaniye bö1ükbaşısı). 82, 274 
HASAN Ağa, es-Seyyid (Suyolcular kethudası ), 320 
Hasan Paşa sebili ( Vezııeciler), 1 ,  244. 337. B kz. se bil 
Hasan Paşa suyı yolı, 1 95 , 225 
HASAN Tahsin Efendi (Ruzııamçe-i evvel). 29 1 .  292 
I-IASAN, el-Hiict: (Sultan Bayezici bölükbaşısı ), 274 
Hasfuruıı (Ayvaıısaray). 220 
Haskiiy kasabası, 349. Bkz. kasalnı 
Hfıslar kadisı, 2 1  I ,  30 ı •· 
Hashır kazası, 48, 50. 52,  73.  75.  79. 82, 83, 85. 90, 94. 

ı o ı ,  ı ı 2, ı ı 4. ı 1 6, 1 1 8, 1 20. 1 22. ı 24. ı 26. 1 27, ı 30, 
1 3 1 ,  ı 36, 1 43 .  1 44, 1 45 ,  1 47.  1 50. 1 55 ,  1 62. 1 65 ,  1 66, 
1 68, 1 69, 1 70, 1 7 1 ,  1 74. 1 76, ı 8o, ı 88,  1 94. 1 95 .  ı 98. 
ı 99, 20 ı ,  205, 207, 209, 2 ı  ı. 2 ı 6, 2 1 7, 2 ı 9, 221 ,  222, 
224. 226, 228, 229, 23 ı ,  232. 233, 234, 235. 236, 237, 
239, 24 1 '  243, 246, 250, 25 1 .  257. 259, 260. 263, 264, 
268, 270, 273, 275. 277, 278, 284. 289, 291 .  292, 295, 
297, 299, 30 1 ,  304. 306. 308, 3 ı o, 3 ı 2, 3 1 3 , 3 ı 6. 322. 
324, 329, 330. 332, 334, 335, 339, 34 1 ,  347. 350, 354, 
359, 363, 365, 372. Bkz. kaza 

Haslar mahkemesi,  3 I O; - sit: i l l i .  7, ı 3. ı 7, 1 8 . 20. 26, 28, 
29, 33, 50, 75. 77, 85 . 87, 89. 92, 94. 96. ı 00, 105, 109, 
ı ı 1 .  ı ı4.  1 ı 6. 1 50. 1 5 7. 1 74, 209. 246. 270. 336. Bkz. 
sicili 

hiissa su nfızırı. Bkz. su nfızırı 
havz: Ayvad -ı, 1 66, 233; Balıklı-, 280, 354; Ba�-. 76. 

85, 1 43; Çeşme- (Küçükköy), 249; Çifte- (Haslaı'), 
46, 144, 147, 1 62 ,  205, 229,  2 5 1 ,  260; Kırkçeşme -, 

359; Kiraslı- ( Haslar), 46, 1 62; Viiiide -ı 
( Kemerburgaz), 20 1 .  294, 299 

Haydur Pnşa, ı 72 
Haydar Pa�a kubbesi, 1 4 1 .  Bkz. kubbe 
Haydar Paşa mııbıı l lesi, 283. Bkz. mahalle 

Huydarhane mahallesi, ı 66. Bkz. mahalle 
hazine: - kfıtibi, 287; su -si. 8, ı 5 8  
hisse-i ırsiyye, 7 6  
Hobyar malıallesi (Hot:apaşa), 142 .  Bkz. mahalle 
I-lorhorçeşıne mesleği (Aksaray), 1 82. Bkz. meslek 
Huınbarahfıne-i fımire nfızın, 350. Bkz. niizır 
hüt:t:et, 1 89, 308; keşf -i, 1 1 6, 1 24, 1 33, 1 62,  1 88, 1 95,  

228,  250, 270, 273,  279, 296, 365 ; mübaya 'a -i, 3 ı 8. 
334, 335, 345, 36 1 ,  363, 365 

Hüdüyi Aziz Mahnıüd vakti . 8 I .  Bkz. vakf 
HÜSEYIN Ağa (Su��okular kati bi), 1 86,  1 94,  1 96 
Hüseyin Ağıı mahallesi (Küçük Ayasotya, Kadırga). 78 
HÜSEYtN Eti!ııdi, es-Seyyid (Suyokular kati bi), 1 55, 1 56, 

1 67, ı 69, ı 75 ,  1 79, 205, 278, 285 
HÜSEYtN Nazif Eti!ndi, es-Seyyid (Suyolcular katibi), 336, 

346, 355, 357, 362, 364. 367. 369, 373 
Hüseyin Paşa suyı: - nıesleği, 334. Bkz. meslek 



iSTANBUL SU KÜLLİYATI 

i 
Ilmihim Hanzadc suyı. 78. Bkz. su; - !ağını (Ayvad), 232. 

Bkz. lağm; - ıncslcği , 279. Bkz. mcslck ihrahim Paşa (Muhsine Hiıtun) mahal lesi (Kumkapı), 
292, 305. Bkz. mahalle, ayrıca bkz. Muhsinc Hatun 
(İbrahim Pa�a) mahal lesi 

llırahiııı Pa�a dcresi (Cchcci köyü), 82 
ihrahim Pa;;a hamıııaını (Saraçhancba;;ı), 4. B kz. hanunam 
ihn1him Pa�a sebili ( Hocapaşa), 1 42.  Bkz. schll 
iBiv\J.flM Usta (Suyolcular hademesi). 205. 252 
idire-i müeccclt:, ı 3. 2 1 .  24. 33. 35. 37. 38. 39. 328, 367: 
ilısan suyı. 40. Bkz. su 
imüd Ağa suyı, 239. Bkz. su 
İıniım Ali mahallesi ( Nall ımescid, Acımaslak, Hocapaşa),  

247. Bkz. mahalle İSA Ağa, cs-Scyyid (Ayasotya hölükhaşıs ı). 53. 82. 86. 89, 
1 1 3, 1 2 1 .  1 23. 1 3 1. 1 32.  1 46. 1 49. 1 50. 1 67.  1 69, 1 75,  
1 77. 1 79. 1 86. 1 95 .  1 96. 202. 205. 2 1 4. 223.  25 1 .  265, 
266. 274. 276. 285. 288. 29 1 .  296, 336. 342. 355. 362, 
364. 367 

ishak Elendi valısı, 1 6 1 . Bkz. yalı 
ishıik Paşa cami' i (Aiıırkapı), 1 48. Bkz . ciiıııi '  
iskı:Je: Çöplük -si, 277; Dfıvud Paşa -si, 1 54, 1 68: Koyun 

-si ( Müden·is köyü), 22. 25, 36, 66. 67. 69 isliımhul. 1 50 
iSMkiL Ağa (Y enicami ustası), 205 
iSMkiL A!!.a. es-Scyyid ( Suvolcular hadcıııesi), 1 15 iSMA ·iL H: life (Suy�'lcular .hademesi) ,  1 23. 1 3 1 .  1 32.  1 75,  

2o6 iS MA ·TL Halife (Tahtakale lıadeınesi), 326 iSMkiL Usta (Tahtakale hademcsi ), 59 iSMkiL Usta (Yenicaıni hademesi), 86 
istanbul kadisı. 73. 1 26, 245. Bkz. kadi istiııye nahiyesi (Galata). 1 59. 1 6 1 .  1 73.  Bkz. nfıhiye 

K 
Kalmsııkal mahııllcsi (Sultanahmet). 330 
Kadırga liıııüm, 1 76 
kıidi: Haslar -sı, 2 1  1 ,  30 1 :  istanbul -sı. 73, 1 26. 245: 

Mekkc-i ıııükern.:ıııe -sı, 273: Üsküdar -sı, 1 24 
Kadi çe�ınesi, 1 55,  1 92 .  Bkz. çqıııe 
Kiilli Ya' kiıhlı karyesi (Haslar). 1 77. 1 94. 1 95 ,  224. 287. 

Bkz. karye 
Kfıdiııskcr mahallesi, 308. Bkz. mahal le 
kalem: Başmuhasebe -i, 329, 372 

Kalenderhane malmilesi (Şehzadehaşı), 1 85 .  Bkz. ınıılıa i le 
kaııavilt. 1 6 1 :  lağııı ü -. 1 .  6. 42. 44, 46, 48, 49, 50. 52. 54. 

56. 72, 78. 86. RR. 9 1 .  92. 94. 95. 1 02 .  1 14 .  1 1 5 .  1 1 6, 
1 1 7. 1 2 1 .  1 22.  1 24. no. 1 35,  1 36, 1 45 ,  1 47, 1 50. 1 5 1 ,  
1 55 .  1 69. 1 70, 1 74. 1 76. 1 77. 1 98, 1 99, 20 1 .  202. 2 1 1 ,  
224. 233, 235, 236. 257. 260, 263, 264, 270, 273, 279. 
294. 30 1 . 309. 3 1 2. 3 1 5. 3 1 6  

Kanlııııcscid (Sultaııalunet), 1 74, 2 1 8 . Bkz. nıescid 
Kantari Mehıııcd Ağa suyı yolı, 1 77. Bkz. suyolı 
Kapalıtirııı (Cağaloğlu), 1 O 1 
Kapançcşınc, 3 1 9 
Kapıın-ı dakik, 1 43, 1 72 
kap u: Ayvfııılıisiir -sı, 355: Ayvansaray -sı, 220, 22 1 ;  
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Bıiğçc-sı, 2 1 6, 2 1 7; Balat -sı, 220, 352, 354, 355; 
Ccbc Ali -sı, 1 44, 1 63, 1 65,  1 69: Edirııc-sı.  54, 56. 
87, 90, 242, 330, 367: Fener-sı, 265, 267, 3 1 6, 327, 
352; Kırkdört-sı .  X8; Lmıga -sı, 1 82:  Oııüı;-sı, 204; 
Paşa -sı, 356; Top -sı , 87, 330 

Kapuağası mahal lesi ,  ı 2ô. Bkz. mahalle 
Kapuağası vakti, 1 .26 . Bkz. vakf 
Kara Ahmedl i  karyesi (Tcrkos). 5. 83. 92. 1 0 1 .  ı ı 8 ,  ı 84, 

n ı ,  270. 3 1 0. B kz. karye 

Kara h aş ımı hal lesi ( B a lat), 280, 28 1 .  282. Bkz. maha l le 
Karakcıııer, 77. 268. 30 1 .  Bkz. kemer 
karhaııc: yoğurtl:ılar -si, 1 26 

karye: Ay<ıpıı -si ( Haslar). 1 88. 3 1 8: Aynuı -si (Haslar), 
50. 1 52 .  232, 233. 234, 235. 259. 372: Bağçe -si 
(l-laslar), 9, l l . 1 2 , 1 7 , ı 9. 22, 27. 32, 36. 66. 68, 70, 

2 1 4. 2 1 6. 2 1 7. 237. 250. 293. 299: Bi'ı�çc-i Bclgnul -si 
(Haslar) ,  324: Bcl grad -s i (Haslar), 304. 348 :  [hırgos 
-si (Haslar). 205 , 207, 209. 23n. 352: Cdıcd -si 
(Haslar), 82.  94. 1 ı ô. ı 7 1 .  2 1  O. 226. 228. 264. 275, 284. 
287. 3 1 6, 332. 350: Çfıvuş -si (1-!aslar). 52. 79. ı 20. 
1 30, 1 3 1 .  220. 354: Çiftehavz -si (Terkos), 248: 
Evaspa -si ( Hasl ai·), 3 1 2: G ü n:i -si (Tokat). 75; Kiidi 
Y a ' kuh l ı -s i ( H as lar), 1 77. 1 94.  1 95 .  224. 287: Kara 
Ah meti l i -si (Terkos). 5, 83. 92, 1 0 1 .  1 I R, 1 84, 23 1 .  
270. 3 1  O; Kemcrbıırgos -si (Haslaı·), 20ı :  Ki.iınürd 
Bc lgrad -si ( Haslar), 48, 1 5 1 .  ı 80, 239, 297: 
Kiiçii kköy -si (Haslar). 1 1 4, 1 24.  1 50. 1 9 1 .  ı 99. 222, 
268, 295. 3 1 3 . 32 1 .  322, 335, 350, 359. 363; Müdcrri� 
-si (1-laslar). 63. ı 22 .  1 29. 24 1. 2ô3. 3 1 2. 330; Orta 
Bcıgrad -si (Has] ar). 1 54, ı ô8. 1 70. l 76. 2 ı l . 278: 
Örtakiiy -si (Rc�iktaş, Galata ). 9. 1 4 .  1 7 . 1 9, 27, 32. 
33. 35, 36, 38. 66. <18. 69: Petna hor -si (l-Iaslar). 7, 
1 69, 20 1 .  237; Pil'iııcci -si ( Has laı· ) , 308 : Tnpl:ılar -si (Eyüp), ı 33, ı 84. 31 O; Tupnlar -s i (Haslar) . 1 22 

kasaba: Beş i ktaş (Galata) -sı. 9. l l . 1 2. 14 .  1 6, 1 7. ı 9, 20, 
22, 24. 25.  27, 29. 30. 32. 33, 35, 36. 38. 66, 349; 
H asköy -sı, 349 

Kasım Çavlış mahal lesi  (Eyüp). ı :ı2. 297. 322. Bkz. 
malıalk 

Kas ım Paşa, 1 5 8  
Kassil h Timurhan ınalwllcsi, 324 
Kassıilıbaşı suyı ( Leveııd), 159, 1 6 1 .  1 73 .  Bkz. su 
kiit ih :  Hazine -i . 287 
Katilı M ıısl ihiddin (Si ncklimescid) malıalil-'Si 

(Ccmıhpaşa , Davutpa:ıa, Aksaray), ı 84 ), 360. Bkz. 
mahalle 

Kiitib Sinan mahallesi. 306. B kz. mahalle 
Kiıtih Şcmseddin mahallesi (Süle)mani�'t:), 63. ı 29. Bkz. 

malı alil; 

katına. 6, 7, 40. 4 1 .  42, 43, 44, 45. 47, 50. 52. 53, 58, 60. 
62. 75; 77. 78. 79. 80. 85, R7. 89. 98, 1 02. 1 07, ! 20, 1 23. 
1 37. 1 39. 1 91 .  252.  280, 29 1 .  292. 294, 30 1 .  308. 367 

Kavak den:s i  (Haslar), 229. 25 1 
Kavaklıdt:rc ( Köıııürcü Belgnıd), 1 80, 260 
Kaya Sultan deresi ( H as lar), 273 
Kayalar (Ruınclihisarı), 294 
kaza: Gal ata -sı, 64, 1 58:  H as la r -sı, 48, 50, 52, 73, 75, 

79, 82, 83, 85, 90. 94. 10 1 ,  ı ı 2. 1 14. l ı 6, 1 1 8, 1 20, ı 22, 
1 24, 1 26, 1 27. 1 30. 1 3 1 ,  1 36. 1 43. 1 44, 1 45;  1 47, ı 5o, 
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155,  1 62,  ! 65 .  1 66, 1 68. 1 69, 1 70, 1 7 1 ,  1 74. 1 76, 1 80. 

1 88, 1 92,  1 94, 1 95,  1 98,  1 99. 20 1 ,  205, 207, 209. 2 1  ! ,  

2 1 6. 2 1 7, 2 1 9, 22 1 .  222. 224, 226, 228. 229, 23 1 .  232, 

233, 234, 235. 236. 237, 239, 24 1 .  243, 246, 248, 250, 

25 ı .  257. 259. 260. 263. 264, 268, 270. 273, 275. 277, 

278. 284, 287. 289, 29 1 .  292, 295, 297, 299, 30 1 ,  304, 

306, 308. 3 1 0, 3 1 2.  3 1 3. 3 1 6. 322. 324. 329. 330. 332. 

334. 335, 339, 34 1 .  347, 350. 354. 359. 363. 365, 372 

kdt:re ına;;atlığı, 242, 3 30. Ayrıca bkz. ımışatlık 
Kemfıl Pıışıı mahallesi (Kırkdörtkapısı, Eskiodalar), 88. 

Bkz. mahalle 

kemer: Atbazarı -i , 4, 3 1 1 ;  Balıkit -i, 275; Bozdoğan -i. 
2, 1 1 9, 1 35,  1 36,  1 37,  1 85 ,  23 1 ,  244, 246, 337; Çaşııigir 
-i. 1 80: Çorbacı -i, 77; Güzelce- (Cebeci köyü), 1 20, 

1 30, 1 3 1 ,  243. 306; Kanı-, 77, 268, 30 1 ;  Kırk-, 85; 

Kinıslıhavz -i, 1 80; Kumluk -i (Küçükköy), 1 26, 1 27; 

Küçük- ( Uzuncaova). 77, 1 52.  1 88, 306; Molova -i 

(Cebeci köyü), 1 43, 339. 34 1 .  352; Orta-. 50: Sultan 
Sükyıııan suyı -i, 228; Uskuınrı -i, 209 

Kemenıltı, 1 98 

Kemerburgos karyesi (Haslar). 20 1 .  Bkz. karye 

Kemerdere (Kadı Yakuplu köyü), 1 95, 224, 287 

Kemerler (Haslar), 1 1 2,  1 43, 1 66, 1 69. 262, 267, 304. 329, 

352 

keııisa: Fransız -sı, 1 05; Rum -sı, 1 09 

Kenisa snkağı. 1 09. Bkz. sokak 
keşf h 1 6, 1 24, 1 33, 1 62,  1 88, 1 95, 228, 250, 270, 

273, 279. 296. 365 . Bkz. lıüccet 
kethudil, 47, 60, 62; Yiliide Sultan -sı, 88, 1 90, 1 94, 1 96, 

244, 337 

Ketbuda Hatfın malwllesi ( Karagürmük), 268. Bkz. 

mahal le 

Kılıç Ali Paşa cami' i, 349. Bkz. cami' 
Kırkçeşme, 1 48,  262. 267: - bendi, 1 82 .  Bkz. bend; -

!ıavzı, 359; - kubbesi. 45 . Bkz. kubbe: - suyı, 40, 44. 

1 34, 1 39, 1 82 ,  280, 28 1 ,  282, 36 1 ;  - !ağını, 220, 22 1 ,  

329, 354, 372. Bkz. lağın; - ınesleği, 1 47 .  Bkz. meslek; 
- yolı, 1 44, 147,  1 69, 1 70, 1 74, 1 80, 1 99, 209, 2 1 2, 

340, 34 1 ,  348; - vakti, 1 4 1 .  Bkz. vakf 
Kırkdört kapusı, 88 

Kırkkeıner, 85 

kıra, 70, 1 89 

Kızılcık deresi (Köınürcü Belgrad), 1 5 1 ,  239 

Kıztaşı mahallesi (Laleli ) , 75. Bkz. mahalle 
Kiraslıbilğçe, 278 

Kiraslıdere ( Haslaı·). 29 1 .  292 

Kiraslıhavz (Has! ar), 46, 1 62 

Kiraslıhavz kemeri, 1 80. Bkz. kemer 
Kinasl ıkemer suyı, 1 65, 248.  Bkz. su 
Kiraslıınescid, 289 

Knğaı:ı Dede mahallesi (Aksaray), 46. Bkz. ınahalk 
konak, 244 

kon: Çitlehavz -sı, 1 65 

Koska, 1 57, 1 86. 303 

Knstııntiniyye, 1 .  3, 5, 3 1 .  37, 39, 4 1 ,  47, 49, 5 1 ,  62, 64. 

65. 69, 75, 79, 85. 87, 89, 92, 94. 96, 105,  1 09, l l l ,  1 14, 

ı 1 6, ı 1 8. 1 20, 1 23,  1 25 .  1 27, 1 4 1 ,  1 44, 1 48, 1 52 ,  1 56, 

1 57. 1 60, 1 62 ,  1 70, 1 73. 1 87, 208, 2 1 0, 2 14, 2 1 5, 2 1 7 ,  

226, 228, 229, 2 7 2 ,  286, 344 

Koyun deresi (Küçükköy), 295, 334 

INDEKS 

Koyun geçidi, 3 1 3  

Koyun iskelesi. 22,  25. 36, 66, 67, 69. Bkz. iskele 
Kömiirci Belgrad karyesi ( H aslar). 1 5 1 .  1 80. 239. 297. 

Bkz. kaıye 

Köprili vakti suyı yolı, 270. Bkz. suyolı 
Küprilizade Mduned Paşa evkiiti, 343. Bkz. evkiif 
kubhe: Ayasot)'a -si, 227; Azebkr -si (Haydar Paşa), I 72: 

Haydar Paşa -si, 1 4 1 ;  Kırkçeşıne -si. 45: Su l tan 
Süleyman -si (Ruıııelihisarı), 1 59, 1 73: taksim -si, 
1 6 1  

Kulühe('!) deresi (Burgaz). 205. 207 

Kumkapu. 52. 54. 56. 1 2 1 .  1 44, 229. 25 1 .  292. 305. 347 

Kumluk (Küçükköy): - deresi. 1 1 4. 1 98: - kemeri. 1 26. 

1 27 .  Bkz. kemer 

kurşun borı. 59. 67. 68. 70. 8R, 97, 99, 1 03. 1 04, 1 06, 108. 

ı 1 0, 1 72,  1 74. 1 79. 1 85.  204, 2 1 2. 225. 227. 252. 256. 

277. 29�. 3 1 1 . 335, 342, 355. 363, 367. 369 

kuyu: Zenı.:irli- (Çarşamba, Karagüııuiik), 1 37, 1 39, 367 

Küçük Çınarlı suyı mesleği, 1 1 9. Bkz. meslek 
Küçük Çınarlıçeşıne suyı ınesleği. 84. Bkz. meslek 
Küçükkemer (Uzum;aova). 77. 1 52 . .  1 88 ,  306. Bkz. kemer: 

- suyı yolı, I 52.  Bkz. suyolı 
Küçiikköy kuryesi (Haslar). 1 14, 1 24. 1 26. 1 50. 1 91 .  1 98, 

1 99, 222. 249. 268. 295. 3 1 3, 32 1 .  322. 335. 350. 359. 

363. Bkz. karye 

Kürkcihaşı mahııllesi (Davutpaşa), 1 54 .  Bkz. mahalle 

L 
lağm. 85: - ü kanavilt. 1 .  78. 92. 94. 1 1 6. 1 2 1 .  1 22. 1 24. 

1 30. 1 36. 1 45.  1 47. 1 50. 1 55,  1 69, 1 70. 1 74. 1 76. 1 99, 

20 1 .  21 ı .  224, 233, 235, 236, 260. 263. 270, 273. 30 1 '  

3 1 2.  3 1 8, 3 1 9, 320, 322, 324, 328, 330, 332. 335. 339. 

34 1 ,  342. 343. 344. 347, 350. 352. 353, 354, 355. 356. 

358. 360. 362. 363. 364. 366. 368. 37 1 :  ana -. 1 88: 

Ayasotya suyı -ı. 80, 1 50, 322. 350. 35 1 :  Ceneviz -ı. 
82, 1 87, 203, 2 1  8; Çukurçe�ıne -ı (Laleli), 1 1 7; 

Güzelcekemer su yı -ı, ı ı 7, 322; ihrahim Hanzade suyı 
-ı (Ayvad), 232; Kırkçe;;me suyı -ı, 220, 22 1 ,  329, 

354, 372: Mt!sih Paşa suyı -ı. 1 36; Sultan Alun.:d 
cilmi' i  suyı -ı, 3 3 1 :  Sultan Bfıyezld suyı -ı, 1 9 1 ;  Sultan 
Süleyınilıı Ma'zfıl kı::meri -ı, 1 94; Sultan Süleyman suyı 
-ı, 1 29, 279; Sükyınaııiyye suyı -ı, 330; Tuz -ı, 80 

Uileli. 75. 1 1 7, 1 57. L R6. 200 

Laleli bölükha�ısı, 1 1 9, 1 52,  307. Bkz. serbölük 
Laııga Yeııikapusı, 1 82 

LATİF Efendi.  es-Seyyid (Suyokular katibi), 286 

Leveııd çitUiği (Galata), 1 59, 1 6  I ,  1 73 

M 
Mağnisalı Mehmed Paşıı mahallesi (Atpazan), 3 1 2. Bkz. 

mahalle 

mahalle: Ahdullfıh Ağıı -si (Aksaray), 48: Aı:em Ağa -si 

(Paşakapısı), 356; Aı:em Hasım Ağa -si (Ayasofya), 

225, 227. 332; Akhıyık -si (Ahırkapı, Sultaııalund), 
5 1 .  1 26, 1 27, 233, 236; Alem Beğ -si (Aksaray). 200; 
Aşık Paşa -si (Cihali), 1 44; A7.cbler -si ( Haydar 

Paşa), 1 4 1 ;  Bahıı Hayda r-ı Nakşihendi -si (Eyüp), 
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ı 3 ı :  Bııklalı Kemal -si (Langa), 1 82;  Balahan Ağa -

si (Kırkdiirtkapısı), 88; Bali Pa�a -si (Kumkapı). 52, 
1 20. 1 2 1 :  Bayczid-i Ccdid -si (Davutpaşa), 209; 
Bereket1iide -si (Galata). 2 14; Bıçakcı Ferhad -si 
(Eyüp), 8 :  Bodrum -si ( Koska). 1 57.  1 86. 303; Canıcı 
-si. 23 1 :  Cami'- i  kcbir -si (Eyüp). 227. 230. 25 1 :  
Cezeri Kasım Paşa -si (Eyüp), 92. 1 14: Cezeri Kasım 
Paşa -si (Kapalıtirın, Cağaloğlu), 1 0 1 ,  1 88; Çakır Ağa 
-sı (Laleli .  Aksaray). 200; Çelchioğlı -si 
(Alacahaınaın, Malumıtpa�a. Uzunçarşı), 86, 243, 258,  
260; Çerağ'i Hamza 

·
-si (Sultanselim). 372: Çıkrıkcı 

Kemal -si (Sarıgüzd). 54. 95 : Çırakçı Hasan -si 

(Samatya), 235; Davud Paşa -si (Haseki, Altııneııner), 
1 22 ,  1 23. 369: Daye Hatun -si (Deınirkapı). 58, 60. 
1 90. 1 94. 1 96. 249. 285, 326. 358: Dehhağ Yunus -si 
(Sultanselim). 1 38. 1 40. 1 46: Derviş Ali -si (Melımed 
Ağa, Çarşamba, Karagüııuük), 30 I ;  Di1.dariyye -si 
( Peyklıane). 148. 29 1 :  Dülgerzade -si (Saraçhanebaşı), 
74: Elvanzade -si (Hocapaşa), 59. 6 1 .  1 34. 350: Emin 
Beğ -si (Beyazıt). 364; Eski imaret -si. 1 92 :  Fenayi 
-si (Davutpaşa), 368; Firuz Ağa -si (Saraçhanebaşı). 
4: Güngiirmez -si (Sultaııalunct), 6. 1 74, 2 1 8:  Hace 
Ali -si (Eğri kapı), 2 1  O; Hace Ham7..a -si 

(Süleymaniye). 1 54; Haı:e Pa�a -si . 1 49, 1 80: Haraı:ı:ı 
Kara Mehmed Beğ -si ( Unkapaııı ), 40, 1 38, 1 39: 
Hayda r  Paşıı -si. 283: Haydarhane -si.  1 66: Hobyar 
-si (Hocapaşa), 142 ;  Hüseyin Ağa -si (Küçük 
Ayasotya, Kadırga ). 78: İbrahim Paşa (Muhsine 
Hatu n) -si (Kumkapı), 292, 305; İmam Ali -si 

(Nal l ıınescid, Acımaslak, Hocapaşa), 247; Kadiasker 
si,  308: Kalenderhane -si (Şehzadebaşı), 1 85;  
Kııpuıığası -si.  1 26: Kıırahaş -si (Balat), 280.  28 1 ,  
282; Kasım Çavuş -si ( Eyüp). 1 32 .  297, 322; Kassab 
Timurhan -si, 324; Katib Mııslihiddin 
(Sineklimescid) -si (Cerrahpaşa, Davutpaşa, Aksaray), 
1 84, 360: Katib Sinan -si, 306; Katih Şcmseddin -si 
(Süle�muıiye). 63. 1 29: Kemal Paşıı -si (Kırkdörtkapısı, 
Eskiodalar). 88: Ketbuda Hatun -si ( Karagümrük), 

268; Kıztaşı -si (Laleli). 75: Koğacı Dede -si 
(Aksaray). 46: Kürkdhaşı -si (Davutpaşa), 1 54; 
Mağnisalı Mehıned Paşa -si (Atpazarı), 3 1 2; Mi'mar 
Hayreddin -si,  295; Mi'mar Sinan -si 

(Süleymaniye). 1 97:  Mi' mar Sinan-ı Atik -si 

(Nişaııcı), 370; Molla Fenari -si (Çataıçeşıne), 1 78, 
1 79: Molla H üsrev -si (Cibaıi) ,  289; M ııhsine Hatun 
(İbrahim Paşa) -si (Kumkapı), 305; M ııhtesib 
Karagöz -si (Saraçhane, Şehzade), 90; Mustaffı Beğ 
-si (Fatih), 1 9  ı ;  Nahlbend -si (Sultanahmet). 1 5 1 ;  
Nişanı:ı Mustafa Paşa-yı Atik -si (Kumkapı ), 347; 
Nişfını:ı Paşa -si (Kumkapı) ,  1 44, 230, 25 1 ;  Paşımıkı:ı 
Şüı:a'edılin -si (Baltalimanı, Ruıııel ihisarı), 1 59 , 1 6 1 ,  
1 73:  t•enaniye('! )  -si (Yeniköy). 2 1 5 :  J>irincci Sinan 
-sı (Fatih). 270; Sarı Bayeziıl -sı (Vefa. 
Süleymaniye), 86. 246, 309; Seferikoz -si (Cibal i) .  1 63:  
Sekhanhaşı -si .  311; Silahi Mehmed Beğ -si (Eyüp), 

1 30; Sinan Ağa -si ,  279; Sineklimesdd (Katib 
Muslihiddin) -si (Cerrahpaşa, Davutpaşa, Aksaray), 
360, 36 1 ;  Sofılıır -si (Etıneydanı), 1 67 ,  252; Suğan 
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Ağa -si (Beyazıt), 7 1 ;  Şah Sultan -si (Eyüp), 1 45 .  
3 1 3 ;  Şehsuvar Beğ -si ( Kadırga), 1 76: Tahtaminare 
-si (Fener), 265. 3 1 6. 352; Tfıkiyeı:ilııışı -si (Eyüp). 

266. 27 1 :  Üçler -si (Sultanahmet). 242 :  Üskühi -si 
(Cihaıi ) .  8. 1 63. 1 69: Yahya Ketbuda -si (Kasımpaşa), 
1 58:  Yavedud (Hadice Sııltan) -si (Defterdar. Eyüp). 
340. 34 1 

mahkeme: Eyyfıb -si. 7. 82.  83. 3 1 8. 320, 322. 323. 325. 
327, 328. 330. 3 3 1 . 333, 335, 337. 339, 34 1 .  343. 344. 
347. 349, 352. 354, 356. 358. 360. 362, 364. 366. 368, 
370, 3 7 1 ;  Haslar -si, 3 1  O; Malunfıd Paşa -si, 295 

Mahmud Ağa canı i ' i  (Ayasofya), 329. Bkz. cami'  
Maıunüd Ağa SU)'ı, 239.  Bkz. su 
MAHMUD Ett:ndi (Matbah-ı amire .:mini), 248 
Maıunüd Paşa cami ' i ,  257 
Mahınüd Paşa ımıhkemesi, 295.  Bkz. mahkeme 
Mahınüd Paşa suyı, 90. B kz. su: - ıııeslcği, 54; - volı, 87 
ınakseın: Valiele Sultan -i. 1 l O  
ıııasıak: Çifte-. 203; Derin-. 73 
ınasura. 1 ,  2.  3, 4, 5 ,  6. 7. 8. 9, l O. l 1 .  1 2. 1 3. 14, 15, l n. 

17 ,  1 8 , 1 9, 20, 2 1 .  22. 23. 24, 25.  26. 27, 28. 29. 30, 3 1 ,  
32, 33. 34. 35. 3 �  37, 38. 39. 40, 4 1 .  42. 43. 44. 45, 46. 
47, 48, 49. 50. 5 1 ,  52. 53. 54. 55. 56, 57, 58, 59. 6 1 ,  62. 
63, 64, 65, 66. 67, 68, 69, 70, 7 1 ,  72, 73, 74, 75. 76, 78, 
79. 80, 8 1 ,  82. 83, 84. 85, 87, 90, 92. 94, 96. 98. 99, ) ()(), 
1 02 ,  103,  1 04. 1 05.  1 07, 1 08, 1 09. l l l . 1 1 4. 1 1 6, 1 1 9, 
1 20, 1 2 1 .  1 22 .  1 23. 1 24, 1 26, 1 27.  1 29, 1 30. 1 32,  1 33. 
1 34. 1 35.  1 36. 1 37.  1 38,  1 39, 1 40. 1 4 1 , 142,  1 43, 1 44. 
145, 1 47.  1 48.  1 49, 1 5 1 .  1 5 2, 1 54. 1 56, 1 57. 1 58. 1 60. 
1 6 1 .  1 62 ,  1 63. 1 65 .  1 66, 1 67,  1 68. 1 69, 1 70, 1 7 1 ,  1 73, 
1 74, 1 76, 1 77 .  1 78, 1 79. 1 80, 1 8 1 .  1 82 ,  1 83, 1 84. 1 85 .  
1 86. 1 8 7 ,  1 88. 1 90, 1 9 1 ,  1 92 .  1 94. 1 95,  1 96. 1 97,  1 98,  
199, 20 1 .  202,  203,  204, 205,  207.  208.  209. 2 1 0, 2 1 1 ,  
2 1 3, 2 14, 2 1 5 .  2 1 6. 2 1 7,  2 1 8, 2 1 9. 220, 22 1 .  222, 224, 
225, 226, 228. 229. 23 1 ,  232. 234. 236. 237. 239. 24 1 ,  
243, 244, 245. 246. 247, 248. 249. 250. 25 1 .  253. 255 . 
256, 257. 259. 2h0, 262, 263. 264. 265. 266. 267. 270. 
27 1 ,  272, 275. 27� 277, 278, 280. 28 1 .  28� 283. 284. 
285. 286, 287. 288. 289. 290. 29 1 ,  292. 294. 295. 297. 
29� 30 1 .  302. 303. 304, 30� 307. 308, 3 1 Q  3 1 1 .  3 1 3 . 
3 1 5,  3 1 6, 3 1 8. 320, 3 2 1 , 322,  323. 324, 326. 327. 328. 
329, 3 3 1 ,  332. 333, 334. 335, 336. 337. 339, 341 .  343, 
344, 345, 347. 348, 349, 350, 353. 354. 356. 357. 359. 
360, 36 1 ,  363, 364, 365. 367. 368. 369, 370, 372 

ınaşatlık: ketere -ı, 242, 330: Rüın -ı, 25 , 32, 66, 68, 69 
Matbalı-ı amire emi ni ,  248. Bkz. em'in 
Ma'züı kt:ıneri suyı : - ıağıııı, 1 94. Bkz. lağm: - yolı, 1 77 
ınecra, 1 07, 350: hakk-ı -, 324, 330 
medrese: Dizclfıriyye -si (Peyklıanı.;). 291 
ıııehazin: Fincancılar -leri, 2(i2 
MEHMED Ağa (Sadrazam kdhudası ), ı 44 
MEHMED Ağa (Suyoicuıar çavuşu), 357 
MEHMED Ağa Usta (Suyoıcular hadem.:si), 1 75 
MEHMED Ağa, cl-Hacc (Suyolcular hadeınesi ), 1 56 
MEHMED Ağa, eı-Hfıcc, es-Seyyid (Suyolcular çavuşu), 

328, 342 
MEHMED ArifAğa (Suyolcular Iıademesi ), 369 
MEHMED Arif Ağa, cl-Hfıcc (Suyolcular kcthudası). 1 ,  2 1 .  

22. 59. 62. 82. 86. R9. 9 1 ,  1 1 3. 1 1 5.  1 20. 1 2 1 .  1 23.  1 30. 
1 3 1 ,  1 32 .  146. 1 49. 1 50, 1 55,  1 56, 1 67. 1 69, 1 75. ı n  
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1 79, 1 86. 1 94, 1 96, 202. 205, 2 1 4. 223. 25 1 ,  252. 265. 

266, 274. 276. 278. 285. 286. 288, 29 1 , 296. 362 

MEHMED Emin Ağa (Su nazırı), 48. 53. 59, o2, 6R. 77. 82, 

85, R6, S7. 88. 89. 9 1 .  92. 94. 96. 1 01 . 1 05.  l OS.  1 09. 

1 1 2 . 1 1 3 . 1 1 4 .  ı l 5 .  1 1 6. 1 1 7, 1 1 R.  1 20. 1 2 1 . 1 22. 1 23,  

1 25 .  1 26, 1 27.  1 28.  1 3 1 .  1 32.  1 33, 1 34, 1 35,  1 36. 1 37. 

1 39. 1 40, 1 4 1 .  1 43. 1 44,  1 45.  1 46. 1 47.  1 48.  1 49. 1 50, 

1 5 1 ,  1 52, 1 54,  1 55,  1 56. 1 57, 1 58, 1 59. 1 6 1 .  1 62. ı 63. 

1 64. ı oo, t 6R. 1 69. 1 7 1 .  1 73,  1 74. 1 75.  ı n  1 79. 1 80. 

t 82. ı n  t R5 .  1 86. 1 87.  ı s8.  1 90. 1 92. 1 94. 1 96. 1 97. 

1 98, 1 99. 200. 202, 203. 204, 205, 207. 208. 2 1 0. 2 1  ı .  

2 ı 3. 2 1 4. 2 1 5 , 2 1 6. 2 1 7. 2 1 S. 2 1 9. 22 1 .  222, 223. 224. 

226. 22S. 229. 23 1 .  232. 234. 236, 237, 239. 24 1 .  244. 

246. 247. 249. 25 1 .  252. 255. 257, 258. 260. 26 1 .  262, 

2ri4. 265. 266. 267. 26S, 269, 27 ı ,  272. 274. 275. 276. 

277. 278. 2R4. 285. 2R6, 287. 288. 289. 290, 29 1 .  292. 

293. 295, 296, 297. 299. 302. 304, 306, 307, 309. 3 1 0 ,  

3 1  ı .  3 1 3, 3 1 4. 3 1 5,  3 1 o  

MEHMED Emin Efendi .  Silahdarzade es-Seyyicl (Hashır 
kadı sı), 30 1 

MEHMED Halife (Suyolcular hademes i), 1 94,  276 

MEHMED Halife, es-Seyyid (Suyokular ı,;avuşu). 59. 1 2 1 .  

1 46. 1 75.  1 95. 1 9o. 205. 2 1 4. 266. 274. 278. 2S5 . 2R8, 

29 1 .  296. 355 

MEI-lMED Hiilis Elt:ndi (Bursa kadısı), 345 
MEHMED Hamid Efendi ( Kazasker). 324 

MEHMED izzct Ağa (Stı�'okular hadeınesi), 1 69, 1 75 ,  266, 

2R5. 28o 

MEHMED izzet Halife, es-Seyyid (Suyolcular hadeınesi), 
355 

MEHMED Münih Usta (Suyolcular hadcmcsi) ,  205 

Mdııııed Pa�a ı,;e:;;ınesi, 277. Bkz. ı,;eşıne 
M EHMED Sildık Ağa (Suyokular kethudası), 364, 367, 

36lJ. 373 

MEHMED Seyyid Eti::ııdi (Tersane-i amire emini). 288 

MEHMED Takıyvüddin Efendi ( Mekke kadısı), 273 
MEHMED Usta

·
(
-
Çengell i  cami bölükbaşısı), 53, 55. 57 

MEI-IMED, d-Hiicc, t:s-Seyyid (Suyokular çavuşu), 323, 
326. 34S, 360 

Mekke-i ınükerreıne k�disı, 273.Bkz.k�di 
ıııekteh, 335; Yusuf Pa:;;a -i, 203 
MEMiŞ Halife (Suyolcular hadeınesi),  286 

ınenha · .  1 .  7. 46. 48. 52, 63. 7 1 .  73. 75. 83 

ıııescid: Alaca-, ı 82: Kanlı- (Sultanalunet), 1 74, 2 1 8; 

Kiraslı- ( 1-laslar), 289; Na· ttı- (Acıınaslak, 1-!ocapaşa), 
247: Nerdühiinlı -, 148 

Mt:sih Paşa suyı: - !ağını, 1 36; - ınesleği, 246. Bkz. 
meslek: - yolı, 1 ,  84, 1 1 9, 23 1 .  Bkz. suyolı 

meslek, 337: Alımed Kethudii suyı -i, 246; Azehler -i, 
1 5 1 :  Bakırkaptı -i (Sultanalunet), 1 74, 2 1 8; 

Çukurı,;eşıne -i (Laleli), 1 57 , 1 86, 303; Defterdar 
Osıniin Erendi suyı -i, 246; Ehfı Sa'id E fendizfide suyı 
-i, 334; Halkalı suyı ana -i, 1 78; Horhorçeşıne -i 
(Aksaray), 1 82; Hüseyin Paşa suyı -i, 334; İhriihiın Hfın 
suyı -i, 279; Kırkçeşme suyı -i, 1 47; Küı,;ük Ç ıııarlı 
su�ı -i, R4. 1 19:  Mahınfıd Paşa -i, 54; Mesih Paşa suyı 
___:i , 246: Süleyman Ağa suyı -i, 334; şiidırvan -i, 1 72;  

Taş nerdühiin -i (Ortaköy), 33; Yatakbaşı -i, 266, 2 7 1  

ıııeydiin:  Cündi - ı  ( Küçük Ayasolya, Kadırga), 1 76 

Mısr-ı Kiihire vfılisi, 1 ı 2. Bkz. vii l i  

İNDEKS 

Mi'ınllr Huyreddin nl<ılmllesi, 295 . Bkz. mahalle 
Mi' mar Sinlin malmilesi (Süleymaniye). 1 97.  Bkz. mahalle 
Mi'ınar Sinan-ı Atik nıııhallesi (Nişancı), 370. Bkz. 

mahalle 
MiJ-IR.İŞAl-1 Yiliide Sult<ln. 1 1 .  1 2 . 70. 327 

Mihriş<lh Y<llide Sultiin bendi (Bahçeköy). 20. 22. 33, 2 1 4. 

2 1 6  

Mihrişfıh Viiiide Sultün vakli, 22 1 .  Bkz. vakf 
Miriihfır haınınfııııı, 1 1 7. Bkz. haııuniiııı 
ıııiyiih: erbfıb-ı -, 3 1 9. 32 1 ,  323, 325,  326, 328, 329, 3 3 1 ,  

332. 334. 335. 338. 340. 34 1 ,  342. 343. 344, 346. 34S. 

35 1 .  353. 355. 357. 35lJ, 36 1 .  362. 363. 365. 367. 369. 

37 1 .  372 

Molbı Fenari mahııllesi (Çatalçeşıııe), 1 7S, 1 79.  Bkz. 
mahalle 

Molla Hiisrev mahallesi (Ci hali). 289. Bkz. mahalle 
Molova kemeri (Ceheci kiiyii) .  1 43.  339, 34 1 .  352. Bkz. 

kemer 
M uhsinc H atun (İh rahinı Pıışıı) rnııhııllcsi (Kuıııkapı), 

305. Bkz. ıııahalle, aym;a bkz. ihrahim Pa�a ımıhallesi 
M uhtesih Kııragö:r. ınıı lıailesi ( Sanıı,;haııe, Şehzade), 90. 

Bkz. malıalk 
Munld P<ışa cfımi ' i  (Aksaray), 203. Bkz. ı.:fımi'  
MÜSA Usta (Suyolcular hademes i) .  1 46. 1 49 

nıusakkatat: Halil 1-lamid Pa:;;a vakfı -ı, 2X9: Han:meyn 
vakfı -ı, 233 

MUSTAFA Ağa (Su ııazırı ), 336 
MUSTAFA Ağa (Süleymaniye böllikha�ısı), 346 
M ustııffı Be� ınııhııllcsi (Fatih), 1 9 1 .  Bkz. mahalle 
MUSTAFA Efendi, es-Se)')'id (Suyolı.:ular katihi). 53,  59. 

62. 77. 82, 86. 89. 9 1 .  1 1 3. ı 1 5. 1 23, 1 46. 1 49. 1 50, 1 86. 

1 94. 1 96 

MUSTAFA Halile (Suyolı.:ular çavuşu), 89 
MUSTAFA Hilınid Ağa (Su nazırı). 3 1 8. 330, 333, 342. 

346. 352. 356. 357. 360. 362, 364. 367. 369. 373 

miibaya ·a hücceti ,  3 1 S. 334, 335. 345. 36 1 ,  363. 365 . Bkz. 
hüccct 

Mütlcrris kııryesi (Haslar). o3. 1 22. 1 29. 24 1 .  3 1 2. 330. 

Bkz. kaı-ye 
miiec<.;ele: icfıre-i -. 328. 367 

mülhak�t: Hareınevıı -ı, 63; Sultfın Malımüd I!Vkati -ı, 253 
ıııüstağalliit: Vcİiyüddin C..inılliih Efendi kitcihhilnesi vakfı 

-ı, 1 65 
nıütcvelli :  - teınessüki. 56. 97. 1 22.  1 29. 1 33. 1 34. ı 40. 

1 42. 1 58. 1 65 .  1 87.  1 97.  1 99. 203. 2 10 .  2 1 3. 2 1 5, 2 1 6. 

2 1 7, 2 1 8. 236. 244, 256. 262, 284. 285. 289. 293. 302. 

309. 3 1 3 , 3 1 5 .  B kz. ıcmessük: Ayasolya -si. ı 

müvekkil ,  76 

N 
Na'l l ı ıncsı.:id (Acııııaslcık, 1-Jocapa:;;a), 247 
nfılıiyc: Bcşiktıış -si, 352: istinyc -si (Galata). 1 59, 1 6 1 ,  

1 73; Tcrkus -si ( 1-laslar), 1 .  5 ,  6. 83. 92. 1 O 1 ,  1 1 S .  1 84, 

23 ı .  248. 3 ] () 
Nalılhend malıııllcsi (Sultanahmet).  1 5  1 .  Bkz. mahalle 
nasriiııiyye. 9. 36. 2 1 4. 224 

Nasfıh Ağa hfını, 262 

Nasfıh Beğ deresi (Uzuncaova), 1 88 

/ 
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NasCıh Paşa deresi ( Uzuııı.:aovabaşı), 365 

NasCıh Pa�a suyı �1olı, 365 

ıı<.izır: Darbhane-i amire -ı, 327; Hareıııeyıı evkiili -ı, 1 33; 

1-luınbarahaııe-i fımire -ı, 350; su -ı. 6, 7,  1 8 , 1 9, 26, 
29. 34. 85. 87, 89. 92, 94. 96, 1 0 1 ,  1 05. 1 09, ı 1 2. ı 1 4, 
ı 1 6, ı ı 8, 1 20, ı 22,  1 23. 1 25 ,  1 27, ı 28. 1 30, 1 3 1 .  1 33, 

1 34, 1 36. 1 37.  1 39. 1 4 1 .  1 43. 1 44, 1 45 ,  1 47.  1 49. 1 50, 

1 5 1 ,  1 52. 1 54. 1 55.  1 57. 1 58.  1 59, 1 6 1 ,  1 62,  1 04. 1 66, 

1 68. 1 69. 1 70, 1 7 1 ,  1 73 .  1 74. 1 75, 1 77. 1 78. 1 80. 1 82,  
1 83, 1 &5 ,  1 87.  1 &8. 1 90. 1 92, 1 94. 1 95,  1 97,  1 98. 1 99, 

200. 202. 203. 204. 205. 207. 20&. 2 10 .  2 1 1 .  2 1 3. 2 1 4. 

2 1 5 . 2 1 6. 2 1 7, 2 1 8. 2 1 9. 22 1 .  222, 224. 226. 228. 229, 
23 1 .  232. 234. 236, 237. 239. 24 1 .  242, 244, 246. 247. 

249. 257, 27 1 .  277. 284. 303, 3 1 8. 320. 322. 323. 325, 
327. 328. 330. 33 1 .  333. 335. 336. 337, 339. 34 1 .  343. 
344. 347. 349. 352. 354. 356, 358. 360. 362. 364. 365, 
366, 368, 370, 37 1 ;  Tophane-i amire -ı, 258, 260 

Nenlühaııl ı  mesı.:id, 1 48.  Bkz. mesı.:id 
ııezaret: Danı' s-sa'ade ağıısı -i, 1 32,  140, 148; sadr-ı 

a 'zam -i. 1 42,  1 45.  2 1 3: şeyhülistaın-i. 1 .  8 1 .  1 65 .  

244. 270, 284, 2X9. 298, 309 

Ni�aııı.;ı Paşa ı.:clm i · i , 370 

Nişancı M ustafa Paşa-yı Atik mııhallesi (Kumkapı), 1 44, 
230. 25 1 . 347. Bkz. mahalle 

Nişclııı.:ı Paşa-yı Atik haııunclıııı, 1 42 .  Bkz. haııuııclnı 
NCıreeldin CeıTclhi haııkclhı (Karagümrük), 30 1 .  Bkz. hc1ııkc1h 

o 
Oluklıbayır tekyesi, 7 

Oluklıbostclıı, 68 
Orta Belgracl karyesi ( Has laı·) , 1 54. 1 68 .  1 70, 1 76, 2 1 1 . 278. 

Bkz. karye 
Ortaçe;;me (Terk os), 1 O 1 
Ortadere (Haslaı·) , 1 66 

Ortakemer. 50 
Ort:ıkiiy karyesi (Beşiktaş, Galata). 9. 1 4 .  1 7 . 1 9. 27. 32. 

33, 35. 36. 38. 6o. 68, 69. 352 

Otakcılar (Eyüp), 8 1  

p 
Palaııga, 38 

Parmakkapu. 1 99 
Paşakapusı, 356 
Paşnıakcı Şüdı'eddin mahallesi (Baltalimanı, 

Rumdihisarı), 1 59, 1 6 1 ,  1 73 .  Bkz. mahalle 
Pcnaniye('!) mahallesi (Yeniköy), 2 1 5 .  Bkz. mahalle 
Peı1ev Paşa hclnı (Uzuııçarşı), 337, 342. Bkz. hcln 
Petnahur karyesi ( Haslar), 7, 1 69. 20 1 ,  237. Bkz. karye 
Peyklıane, 29 1 

Pirincci karyesi (H aslaı·) , 30X. Bkz. karye 

ı>irincci_Sinan mahallesi (Fa tih). 270. Bkz. mahalle 

R 
n1h-ı clbi. 1 .  4. 6, 7. 1 0 .  I 1 .  1 3. 1 4 .  1 6, 1 8, 1 9. 2 1 .  22, 24, 

26, 27, 29. 30. 32. 34. 35. 37. 39, 40. 4 1 .  43. 45. 47. 50, 

52. 53, 57, 60, 62. 64. 66. 68. 69, 7 1 .  73,  75, 77. 79, 82, 

383 

83, 85. 87, 89. 92. 94. 96. ! O l .  1 05.  109. ı 1 2 . 1 1 4. 1 1 6. 

ı 1 8, 1 20, 1 22, 1 23.  1 26, 1 27. 1 28. 1 30. 1 3 1 ,  1 33. 1 34, 

1 36, 1 3 7. 1 39, 1 40. 1 4 1 ,  1 43, ı 44. 1 45.  1 47,  1 48. 149. 
1 5 1 ,  152, 1 54. 1 55.  ı 57, 1 5 X, 1 59. 1 6 1 ,  1 62. ı 64, 1 66, 
1 68. 1 69. 1 70, 1 7 1 ,  1 73, 1 74, 1 75. 1 77, 1 78, I SO, 1 82, 
1 83. 1 85. 1 87.  1 88.  1 90, 1 92. 1 94. 1 95 ,  1 96. ı 97. 198, 

1 99, 200. 202. 203. 204, 205. 207. 209. 2 1 0, 2 1 1 '  2 1 3. 
2 1 4. 2 1 5. 2 1 6. 2 1 7. 2 1 8, 2 1 9, 22 1 ,  222, 224, 226, 228. 

229, 23 1 .  232. 234, 236, 237. 239. 242, 244. 246, 247. 
249, 25 L 255, 257. 25X, 260, 26 1 .  262. 264, 266. 267. 

26X, 269. 27 1 .  272. 274, 275. 276. 277. 278, 283. 284. 

285. 287, 289. 290, 292. 293. 295. 297, 299. 302. 304. 
306, 307. 309. 3 1 0, 3 1 1 .  3 1 3 . 3 1 5 .  3 1 6. Bkz. suyo1cu 

RECAI Mehıned Etendi (Şıkk-ı evvel detlerdarı), 90 
Rum kenisası, I 09. Bkz. k eni sa 
RCım ımışatlığı. 25: - ten1zCısı. 32. 66. 68. 69. Bkz. ten1zü 
Rumili , 344 
Rümilihisürı, I 59, 294 
rGznamçe-i evvel. 292 

Rüstem Paşa suyı yol ı , 205, 207 

s 
sadr-ı a ·zaın nezclreti ,  1 42, 145, 2 1 3  
sc1hilhc1ııe. 70: S5lim Efendi -si ,  1 o2 
sahilhane (Eyüp). 3 1 3  
Sakızağaı.:ı (Sultaııseliın), 302 
SALİH Paşa, es-Seyyid (Edirne valisi), 243 
Salim Efeneli siihilhfıııesi ,  1 62.  Bkz. sahilhane 

Samııtya, 235 

Saııdıkcılar (Divanyolu), 1 78, 1 79 

sarcly: Cığalzüde -ı (Kapalı tinıı), 1 82; Fransız -ı 
(Beyoğlu), 99; Hül'ız Aluned Paşa -ı, 148 

Sarı Bayezid mahallesi (Vefa. Süleymaniye). 86, 246, 309. 

Bkz. mahalle 

Sarıgcz. 95 
sarrclf: Darbhclne-i clıııire -ı, 9fı 
savak: Eğrikapu -ı, 354 
Savcık (Eğrikapı ), 220, 22 1 
Saya deresi (Cebeı.:i köyü). 1 45 
sebil, 335, 337, 343; Hasan Paşa -i, 337; Hasan Pa�a -i 

(Vezneı.:i1er), 1 ,  244: ibrclhiııı Paşa -i (1-loı.:apaşa), 1 42 

Sedbaşı (Küçükköy), 220, 354 

Scfcrikoz malıa llesi (Cihali). 1 63.  Bkz. mahalle 
selun, 6 1 ,  1 6 1 ,  1 63 

Sekhanhaşı mahallesi.  3 1 1 .  Bkz. mahalle 
Seliıniyye suyı: - serbölüği, 344. Bkz. serhölük; - yolı, 

346 

seınen, 320; --i ma '!Gm, 358: -i med ttı· . 44, 47 , 49, 5 I ,  
53, 59. 74, 76, 80. 225, 305 

Seınınfırka� terclzüsı (Fener), 265, 3 1 6 .  Bkz. terclzü 
serbölük: Ayasofya -i. 85, 92. 94, 1 0 1 ,  1 1 2 .  1 1 6, 1 20, 1 22, 

1 23, 1 26. 1 27,  1 30, 1 3 1 ,  1 36, 1 37 .  1 39, 1 40. 1 4 1 ,  1 43,  

1 44, 1 45,  1 47.  1 48, 1 49, 1 5 1 ,  1 52.  1 54, 157,  1 62, 1 65, 

1 66. 1 68, 1 69, 1 70, 1 7 1 , 1 74, 1 75.  1 80, 1 86, 1 87, 1 88, 

1 98, 200, 202, 203. 204, 205, 207. 2 1 8, 2 1 9. 22 1 .  222. 

224, 22� 228. 22� 23 1 ,  232. 234. 236, 237. 23� 24 1 ,  

242, 249. 257. 258. 260. 26 1 '  264. 266, 27 1 ,  272, 275. 

277, 278. 284. 285. 287, 289, 290. 292. 293. 297. 303. 
304, 306, 3 1 3; Ayasol)'a suyı -i, 339, 34 1: Lclleli -i, 
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ı ı 9, ı 52,  307: Sdiıniyyt: dim i ' i  suyı -i, 344; Suıtiin 
Bayez1d -i. ı 9 ı .  1 92:  Sült:yım1ııiyyc -i. ı .  2. 4. 6. 55. 
7 ı .  73 

st:rkahvt:. 33  
Sıpa�;ılaı{'), ı 66 

Sırıklı  ı,;ayırı (Küı,;ük.köy), 223, 273, 334 
sici l i :  Eyyfıb ımıhkt:ınt:si -i. 5, 7. 9. ı o. 1 2. 1 4. 1 5. ı 7. 1 9, 

20. 22, 23. 25. 27. 2R, 30. 33. 34. 36. 38. 56. 64. 6fı. 67, 
69. 7 1 .  73. 8 1 :  Hfıshır mahkt:ınt:si -i. 7. ı 3. 1 7, 1 8 , 20. 
26, 28. 29, 33. 50. 75. 77. 85. 87. 89. 92. 94. 96. ı 00. 
ı o5.  ı o9, ı ı ı .  ı 1 4. ı 1 6. ı 5o. 1 57. 1 74, 209. 246. 270. 
336 

sikkt:zt:ııba�ı:  Tophfıııt:-i iiınirt: -, 200 

Siıfıhi Mehmed Beğ mahallesi (Eyüp). 1 30. Bkz. mahalle 
Simiıı Ağıı mahallesi. 279. Bkz. mahalle 
Sin[ın Ağa suvı, 237 
Sinün Paşa ı,;t:�ınt:si (Ct:bcci köyü), 3ı fı, 350. Bkz. ı,;t:�ınt: 
Sinan Pa"a türbt:si, 295. Bkz. türbt: 
Sincklimcscid ( Katih M uslihiddin ) mahııllcsi 

(Ct:ınıhpaşa, Davutpa"a, Aksaray), 360, 36 ı .  Bkz. Kıitib 
Mus ı i lıiddln (Sinekliım:scid) malıal lesi 

Siviisi tckyesi (Sul tansı::l im). 302. Bkz. tı::kyc 

Soi'ılar haınım1ını, 252 
Sufııar mahallesi (Etınt:ydanı), ı 67, 252. Bkz. mahalle 
Suğaıı Ağa mahallesi (Bı::yazıt). 7 1 .  Bkz. ınıılıaile 
Soğukı,;ı::;;ıııt: (Ayasolya), 2 ı 2 ,  320, 356, 362, 363. Bkz. 

yC�Illt: 
sokak: Kenis:ı -ı, ı 09: Topnık - (Suıtanalıınct. 

Ayasofya). 356: Vcnedik -ı, ı 05 
Söğütlidt:rı:: (Çavuş köyü). 52. 79, 1 20. 1 30. 243, 249 
su: Alite Hfıtfııı -yı, ı 9 ı ;  Ahınt:d Kt:thudfı -yı, 289; 

A�·asot�·a -yı, 1 32, 306: Ç ittehavz -yı, 1 70, ı 76; 
ihrfıhim 1-lıiıız<idt: -vı. 78: ihsılıı -yı, 40: iınfıd Ağa -
vı, 239: Kassfıhbaşı -yı (Lt:vt:ııd), 1 51), ı 6 1 ,  1 73; 
Kırkı,;t:şıne -yı. 40. 44. ı 34. 1 39. ı 47. I R2.  2RO. 2R I .  
2R2, 36 ı :  Kiraslıkı::ıner -vı, 1 65,  248; Maluıılıd Ağa -
v ı .  231): Maıunfıd Paşa -yı, 90; Sinan Ağa -yı, 237; 
Sultfın Ahmed -yı, 1 47: Sultıln Bfıyezid -yı, 1 lJ2, 223; 
Süııneli Ali Pa�a -yı, 251); Viiiide Sultıln -yı, 1 9 1 ,  1 92;  
Zunıazı::n Paşa -yı, 229, 25 ı 

su hazinesi. R, ı 58 .  Bkz. hazine 
su m1zın. 1 .  6. 7. ı R . 1 9. 26. 29. 34, 63. 79, R5. R7. R9. 92. 

94, 96. 1 0 1 .  1 05.  ı o9, ı 1 2 . ı 1 4. ı 1 6. ı 1 8 . 1 20. 1 22. 1 23. 
1 25.  1 27. 1 28. 1 30. 1 3 1 .  ı 33. 1 34. l 3fı. 1 37. 1 39. 1 4 1 .  
1 43. 1 44. 1 45 .  ı 47. 1 48.  1 49. 1 50. 1 5 1 .  1 52. 1 54. 1 55 .  
1 57. 1 5R.  1 59. 1 6 1 .  l fı2.  1 64. 1 6fı. ı 6R. 1 69. 1 70. 1 7 1 .  
1 73. 1 74. 1 75.  1 77. 1 78.  1 80. 1 82, 1 83.  1 85 .  I R7. 1 88.  
1 90. 1 92.  1 94. 1 95.  1 97. 1 98,  1 99. 200. 202, 203. 204, 
205. 207. 20R. 2 1 0. 2 1 1 .  2 1 3. 2 1 4, 2 1 5. 2 1 6. 2 1 7. 2 1 R. 
2 ı 9. 22 1 .  222. 224. 226. 228. 229. 23 1 .  232. 234. 236, 
237. 239. 241 .  242. 244. 246, 247. 249. 257. 27 1 .  277, 
284. 303, 3 1 8 . 320, 322. 323. 325. 327. 32R. 330. 33 1 ,  
333, 335, 336. 337, 339. 34 1 ,  343, 344. 347, 349. 352, 
354, 356. 35R. 360. 362. 364, 365. 366. 368, 370. 37 1 .  
Bkz. nıizır; - defteri, 5, 2R l .  Bkz. defter 

su terfızüsı (Acı hamam), 3 1  lJ. Bkz. tt:riizü 
su tcrfızfısı (Ayasol)'a), 356. Bkz. tt:rfızlı 
Subaşı cisri, 277 
sulanın kuyfıdfıtı.  33.  34. Jt'i. 38. 4 1 .  43. 45. 47, 49. 5 1 .  53. 

55. 57. 66. 85, 87. l\9. 92, 94. 96. 1 00. 1 05.  1 09. ı ı ı .  

İNDEKS 

ı 1 4. ı 1 6. ı 1 8  
Sultiiıı Ahmed �.:fııni ' i .  6. 33 1 

Sultün Aluııed suyı, 1 47 .  Bkz. su: - lağıııı. D 1 .  Bkz. !ağın: 
- yolı, 242 

Sultan Bayezid. 7 1  
Sultfııı Bfıyez1d hölüklxışısı. 1 9 1 .  1 92.  Bkz. scıhilük 
Sultan Bayezici caın i ' i . 24 1 .  337. 364 
SULTAN BAYEZİD Han. 22 1 
Sultan Bfıyezid suvı, 1 92, 223. Bkz. su: - la!l.ıııı. ı 9 1 :  -

��o l ı ,  223, 2%, jo ı -

Sultfııı Biiyezid vaki'ı, 222, 25lJ. Bkz. vakf 
Sultı1n Malımüd bendi ( Balıı,;eköy). 1 2 . 20. 22. 33. 2 14. Bkz. 

ht: nd 
Sultan Mahmud diıni ' i. 324 
Sultan Maluııüd evkati ıııüllıakatı. 25-' .  Bkz. ıııüllıakılt 
SULTAN MAHMÜ D  Hfın. 1 09. 1 5R 
Sultan Seltın cam i · i .  302. 372. Bkz. �;ilmi ' 
Sull<lıı Süleyımln �.:ıiıııi ' i  şıidırvfıııı, 95. Bkz. şfıdırvfın 
Sultıin Süleyıııfın ı;e�ıııesi, 6 1 .  Bkz. t,:e:?ıne 
SULTAN SÜLEYMAN Han. 1 1 9. 1 44. 1 52 ,  1 6 1 .  1 65.  340 
Sultan Süleyıııfın kubhesi (Ruıııelihisıın), 1 59, 1 73.  Bkz. 

kuhbı:: 

Sultcin Sült:yıııiiıı su�'t: - keım:ri. 22R. Bkz. kı::ın�::r: -
!ağını, 1 29, 279. Bkz. !ağın: - yol ı .  46. 92. 1 0 1 .  1 84. 
1 88,  205, 257, 2fı3, 283, .l08, 3 10 ,  3 1 2, 365. Bkz. suyolı 

suyolcı, 98, 1 03,  280 
suvolı :  Ahıııt:d Ketlıudfı -, 84. 1 1 '.i, 23 1 ;  Atik Ali Pa şu 

dııı i ' i  -, 367; Ayasolya -, 1 24, 1 3 1 ;  Bayranı Paşa -, 
3 1 0; Ç iftelıavz -, 147, 260; Gazi Hasım Paşa -, 1 94: 
Güzelcekemer (Cchı::ci köyü) -. 1 32: Halkalı -. 84. 
1 1 lJ; Hasım Paşa -, 1 '.15, 225; Kantiiri Mdııııed Ağa -, 
1 77; Kayı� M ustaffı Ağa -, 2 5 1 ;  Kırkçcşme -, 144, 
1 70, 1 99,  340, 34 1 ,  348, 353; Küpril i  vakti -, 270; 
Küı,;ükkt:ıner -. 1 52: Malımüd Paşıı -, 87; Mesih Paşa 
-, 1 ,  84, 1 1 9 ,  2 3 1 :  Nasülı Paşa -, 365; Rüstt:m Pa�a 
. 205. 207: Sı:: llmiyyı:: dim i ' i  -. 346: Sultan Alımed -. 
242: Sultan Bilyczid -. 296. 30 1 :  Sultan Süleyıııiııı -. 
46. 92. 1 0 1 .  1R4. 1 8R.  205. 257. 263, 283. 308. 3 1 0. 3 1 2. 
3fı5; Sultan Süleyımin Ma·zül kemeri -. 1 77; Şaıııanto 
-. 220: Valiele Sultan -. 1 56  

Süleyıııiiıı Ağa su�'t mesleği, 334. Bkz. meslek 
Süleymiiniyye bölükbaşısı. 1 .  2. 4. 6, 55. 7 1 ,  73 
Süleymiiııiyye ciimi'i. fı3. l\6. Bkz. l;[ııııi' 
Süleymfıııiyyt: suyı lıığıııı, 330. Bkz. lıığın 
Sünııel i  Ali Paşa suyı, 259.  Bkz. su 

ş 
şfıdurviiıı, 1 ,  3; - meslt:ği . 1 72 .  Bkz. meslek: Sultiiıı 

Sült:yıııün -ı, 1)5 

Şah Sultan ınıılıa i lesi (Eyüp). 1 45,  3 1 3. Bkz. mahalle 
Şiihin deresi (Cebe�.:i köyü), 1 7 1  
Şaıııaııto suyı yolı ,  220. Bkz. suyolı 
ŞEI-IJD Mdııııcd Paşa (Sadrazam), 3 1 5  
Şdıid Mduııed Paşa vakfı, 262, 267. Bkz. vakf 
Şdırı::ıııini,  ı 84, 336 

Şehsu\'ar Beğ ınııhııllcsi (Kadırga), 1 7fı. Bkz. mahalle 
Şelıziide canı i ' i ,  lJO, ! O l .  Bkz. cı1ııı i ·  
Şeyh Ebu' l-veta, 301) 
şeyhülisliiııı nezürt:ti . 1 .  R 1 .  1 65.  244. 270. 2!14, 289. 29R. 
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309 
Şıkk-ı evvel ddlerdiirı, 90. Bkz. dellerdar 

T 
Tahta' l -kal 'a. 205. 207 
Tcılımminare nı;ıhcı l lcsi (Fener). 265. 3 1 6, 352. B kz. 

mahal le 
Takiycdhaşı mııhallcsi (Eyüp), 266, 27 1 .  Bkz. mahalle 
taksim. 220: - kuhbesi, 1 6 1 .  B kz. kubbe: Beğoğlı -i, 64, 

1 07: --i hümayfın. 22 1 
tm·ik-i fımııı. 96. 1 05. 1 09, 1 44. 1 58. 1 62. 285. 293 
tarla: Akyar -sı ( Haslar), 1 69; Andona ki -sı ( Haslar), 

1 54, 2 1 1 :  Diıııitraki -sı (Has lar), 273: Mduııed Ağa -
sı ( 1-laslar), 259: Pavli -sı (Has lar), 1 5 1 ;  Petro -sı 
( 1-laslar), 204, 3 1 6: Petro -sı (Terkos), 350: Yorgi -sı 
( H aslar). 297 

Ta:ı nerdühiin ıııesleği (Ortaköy). 33. B kz. meslek 
tekye: Aydıııoğlı -si, 6 1 ;  Balçık -si, 1 1 4: Çaylak -sı 

(Nurosmaniye). 257: Nfıreddln Cerrahi -sı 
( Karagümrük), 30 1 :  Oluklubayır -si, 7: Siviisi -si 
(Su l t.ansel im) . 302 

teıııessük. 70: ınütevdli -i . 56, 97. 1 22. 1 29. 1 33. 1 34. 
140. 1 4 1 .  1 42. 1 58.  1 65.  1 87.  1 97. 1 99. 203. 2 1 0. 2 ı 3, 
2 1 5. 2 1 6. 2 1 7. 2 ı 8. 236. 237. 244. 25n. 262. 2&4. 285, 
2&n. 289. 293. 302. 309, 3 1 3, 3 1 4. 3 1 5  

ter[ız(ı. 235, 256: ana -, 342: Arslan -sı, 97, 106; Rfıııı 
ıııa:ıatlığı -sı, 32, 66, oS, 69; SeııııııCırka:ı -sı (Fener), 
265 . 3 1 6; su -sı (Acılıaınam), 3 1 9: su -sı (Ayasotya), 
35n 

Tcrkus nahiycsi ( l laslar), 1 .  5. 6. 83. 92. 10 1 .  ı 1 8. 1 84. 
23 ı . 248. 3 ı O. Bkz. na h iye 

Tersiinc-i amire emini . 288. 289 
tezkirc. 308 
Tiımırhiınc-i amire. 349 
Tinıu rkııpu ( 1-lm:apaşa). 58. 249. 250. 326. 358 
Tııpı:ı lar karyesi ( Eyüp). 1 22.  1 33. 1 84. 31 O. B kz. karye 
Tophane (Galata). 1 1 0  
Tophı1ne-i amire: - nı1zırı, 258, 2o0. Bkz. niizır; 

sikkezenba:ıı, 200. Bkz. sikkezanbaşı 
Toplıiindizı1de çe:ımesi, 345 .  Bkz. çe:ııııe 
Topkapusı, 87, 330 
Toprak sokak (Sul tanahmet Ayasofya), 356. Bkz. sokak 
Tozkopannı. 49 
Tuz !ağını .  80. B kz. lağııı 
türbe: Sinı1n Paşa -si, 295 

u 
Uskumn kemeri, 209. Bkz. kemer 
Uş:ıak voyvodası, 275. Bkz. voyvoda 
Uzum:aovaba:ıı (Ceheci . Terkos), ın. 1 1 8. 1 77, 1 88. 1 92,  

23 1 ,  289, 365 
Uzunçarşfı, 342 
Uzuntarla (Orta Bclgrad). ı 70 

ü 
Üçlcr malıııllcsi (Sultanahını:t). 242. Bkz. mahalle 
Üskübi ciinıi ' i  (Unkapaııı) ,  40. 42. 1 37. 1 39. Bkz. ciiın i '  
Üskühi ımıhallesi (Cibali), 8. ı 63.  l n9.  B kz. mahalle 
Üsküdıır. 8 1 ,  92. 94. 96. ı o9. 1 l l . 1 1 4 . 1 1 8, 344 
Üsküdar kiidisı, 1 24. Bkz. kiidi 

V 
vadi: Akyar kemeri -s i .  223 

385 

vakf: Ehu' l-letlı Sultan Mehmet! ciiıııi ' i  -ı. 36H: 1-lüdayl 
Aziz Mahmud -ı. 8 1 :  Kapuağası -ı . 1 26: Kırk'<eşıııe 
ı, 1 4 1 ;  Mihrişah Viiiide Sultan -ı , 22 1 :  Sultan Bayezici 
-ı, 222, 259: Şdıid Mdııııecl Paşa -ı, 262, 267. Bkz. 
evkaf 

vı11'i: Edirne -si, 243: Mısr-ı Kiilıire -si, 1 1 2 
Viiiide deresi (Terkos). 192 
V ıliide lıavzı ( Keınerburgaz), 20 1 ,  294, 299. Bkz. havz 
V ALIDE Sultan. 253 
Valide Sultılıı ketlıudı1sı, XH, 1 90. 1 94, 1 9o, 244, 337.  Bkz. 

kcthudfı 
V5lidc Sultan ınakscmi. 1 1 0. Bkz. maksem 

V ıliicle Sultan suyı, 1 9 1 , 1 92 .  Bkz. su: - volı ,  1 56. Bkz. 
suyolı 

vas!, 240, 353 
Vdiyüddiıı Gını!Wiı E tend i kitfıblıiinesi vakfı ınüstağalliitı , 

1 65 .  Bkz. ınüstağalh1t 
Vcncdik sukıığı, l05. Bkz. sokak 
Vezııt:ciler. 1 .  2, 244 
voyvoda: LJ�şiik -sı, 275 

y 
Yağhiint:, 1 1 O 
\'ııhya Kcthuda nıcıhallcsi ( Kasıınpa�a), 1 5X .  Bkz. mahal le 
yal ı :  lshiik Etendi -sı, 1 6 1  
Yatakba�ı ıııesleği, 266, 27 1 .  l lkz. ınt:slt:k 
\' avcdfıd (Hadicc Sultan) ımıhııllcsi (Dcflerdar. Eyüp). 

340, 34 1 .  Bkz. ımıhal lt:, ayn.:a bkz. Hadice Sultan 
malıal lesi 

Yavlı deresi, 239 
Yenihaıııım1ııı, 80 
\'eni köy, 2 1 5  
Yerchataıı. 1 34 
yoğurt.:ılar kiirhiincsi, 1 2o . Bkz. kı1rlıfıne 
yol : Ayaz-. 302 
YÜSUF Ağa ( Valid<:: Sultan kethudası ), 88 
YÜSUF Efendi (Darhlıane emini). 3 1 8  
Yfısuf Pa�a ıııektebi,  203. Bkz. ıııektt:b 

z 
Zt:nclr1ikuyı (Çarşamba, Karagümrük). 40. 1 37, 1 39. 367. 

Bkz. kuyu 
zokak. Bkz. sokak 
Zunıazen Paşa suyı, 229, 25 1 .  Bkz. su 
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