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SUNU Ş 

Son derece hız l ı  b ir  değişmenin  ve büyük ihmal lerin yaşandığı ü lkemizde tarihi şehirlerimiz ası l  
k iml iklerinden, bugüne ve yarına ış ık tutacak tecrübelerinden ve bir ikimlerinden g iderek daha 
fazla uzaklaşıyor. Yakın dönemde Türkiye'nin izlediği kültür pol itikalarına parale l  olarak 
1 950' lerden beri yaşanan sanayi leşme ve büyük iç göç yüzünden, başta İ stanbul olmak üzere, bütün 
şehirlerde tarih ve geleneksel değerler bir tarafa iti lmiş, tahrip edi lmiş, yer l i  nüfus azın l ığa düşmüş, 
yen i  sakinler ise yerleştikleri şehrin kültürünü, tarihi ve tabii dokusunu korumak hususunda yeterl i  
hassasiyet göstermemişlerdir. 

Türk ve İs lam kültürünün bir özeti o lmak bakımından bizim için çok ayrı bir önem taşıyan İstan-
. bul, bu manada en fazla  zarar gören, tarihinden ve varlık alanından koparılan şeh irlerin başında 
gelmektedir. Geçerl i tedbirler alınmadığı için, ne yazık ki nüfusu inan ı lmaz bir hızla artan bu güzel 
şehir  korkunç bir yağmaya uğramış, tarihi ve tabii dokusu, d i l i, kültürü ve ince lmiş  gelenekleriyle 
bir l ikte yok olmaya yüz tutmuştur. 

İstanbul'u korumak görevimiz ve tarihi soruınluluğuınuzdur. Bu bakımdan belediyelere büyük iş  
düştüğünü söylemeye bi le gerek yoktur. Biz kanunla sınırları  ç iz i lmiş "beledi" h izmetlerin 
yanısıra, sorumluluğunu üstlendiğimiz şehrin k iml iğini korumayı ve bu kimliğin çeşitl i yönleriyle 
araştırı lınasını sağlamayı da asli görevlerimizden sayıyoruz. 

Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanacak kitaplarla, İstanbul'un geçmişiyle bugünü 
ve geleceği arasında kopan bağların yen iden bel l i  ölçüde kurulabileceğine inanıyor, yeni kuşakla
rın bu kitapları okuyarak İstanbul'u daha çok seveceklerin i ve İstanbul'da yaşaman ın b ir ayrıcalık 
olduğunu öğrenecekler in i  ümit ed iyoruz. 

İstanbul Araştırmalarz Merkezi'n in yürüttüğü çalı şmalardan bir i  o lan İstanbul Kül/iyatı Projesi, 
Türk arşivlerinde bulunan İ stanbul' la i lgi l i  belgeleri önce bel l i  konular etrafında kronolojik olarak 
yayınlamayı ve ardından değiş ik aç ı lardan yorumlamayı hedeflemektedir  ki bu sayede çok ihmale 
uğramış  şehriınİzin tarih i  ve kültürü bütün yönleriyle ortaya konulmuş olacak ve yapı lması gere
ken ler konusunda herkesin yaradanabi ieceği sağlam b ir  zemin ve güveni l i r  zengin bir kaynaklar 
kül l iyiitı vücut bulacaktır. İstanbul Su Kül/iyatı Projesi de, İstanbul'da su meselelerin in  bütün yön
lerini ortaya koyacak ve yeni çalışmaların yapı lmasını mümkün kı lacak arşiv belgelerini tasni fl i  
o larak günyüzüne çıkarıyor. Su kaynakları, s u  yol ları, i siile ve dağıtım mesele leri, vakıf sular, tatl ı  
sular, kontrol mekanizmaları, su i le i lgi l i  müesseseler, çeşmeler, seb i l ler, şadırvanlar, havuzlar, 
bendler, terazi ler, su veri len kurumlar, hukuki muameleler. . .  Bütün bu konularla i lgi l i  b i rinci  dere
ceden kaynaklar bu çalışma i le i lg i l i lerin h izmetine sunulmuş oluyor. Merkezin yayınlamaya baş
ladığı İstanbul Araştırmaları dergisi i se geçmişle günümüz aras ında güçlü bağların tes is i  ve aktüel 
problemierin ele a l ınma yöntem i  ve çözümü için gerekl i  akademik  çal ışınaları ve ver iml i  tartışına
ları ısrarla sürdürecektir. Ayrıca Cumhuriyet Dönemi İstanbul istatistikleri, Tarihi İstanbul Hari
taları ve İstanbul 'un Kartpasfal ve Resimleri projeleri de Merkez tarafından yürütü lmektedir. Bu 
çalı şmalarla b ir l ikte, İstanbul tarih i  i le  i lg i l i  her türlü arşiv belgesin in yer alacağı İstanbulArşivide 
oluşmaktadır .  

Bu düşüncelerle yayımladığımız İstanbul Su Kül/iyatı'nın ikinci c i ld in i  i l im  alemine ve İstanbullu
Iara sunmaktan gurur ve bahtiyarl ık duyuyorum. 

Recep Tayyip Erdoğan 
istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 





TAKDİM 

İstanbulumuz gerçekten Dünya'daki nadide şehirlerden b iris id ir . Coğrafi olarak mü
kemmel bir alanda kurulmuştur. Asya ve Avrupa kıtalarının her ik is i  üzerine yerleşmiş, tabi at 
harikası Boğaz i l e  bezenm iş, D ünya'n ın ineisi  bir şehirdir. 

İstanbul ' un su meselesi, tarihi kadar eskidir .  Şehir içinde yeter l i  kaynakların bulunma
yışı, suyu şehi r  d ı ş ından getiri lmesi mecburiyet in i  doğurmuştur. 

Atalarımız bu şehri ı 453 'de fethettikten sonra şehrin tabiatla bütünlüğünü bozmamış
lardır .  Suyun tedariki ve dağıt ımı hususunda çal ışmalar baş lamış, şehrin her yerine vakıf  o larak, 
yüzlerce çeşme ve sebi l  yapı lmıştır. D ışarıdan getiri len sular ın çeşm,e ve sebi l ler vasıtasıyla 
ihtiyaç sahiplerine ulaşt ır t lması İstanbu l ' da kendine has bir "Su medeniyeti" ni meydana ge
tirmiştir. 

İstanbulumuzda fethin sonrası dönemlerde ecdadıınız tarafından yaptır ıl ıp hizmete açı
lan su tes isleri i le kişi başına günlük su temini  ı 50  lt. seviyesine yükselmiştir. Bu seviyede bir 
su kul lan ımının bugün bile ancak temin edilebi ldiği d ikkate a l ınacak olursa Osmanl ı  Devleti 
döneminde gerçek bir su medeniyetinin yaşandığı ortadadı r. İstanbul Büyükşeh ir Beled iyesi 
İSKİ Genel Müdürlüğü, İstanbu l 'a  su temin i  konusunda tarihteki bu su medeniyetin i  asrımıza 
taşıma azim ve kararl ığındadır. Bu hedefe ulaşmak için İSKİ tarafından, Bulgaristan sınırından 
Bolu'ya kadar bütün su kaynaklarından istifade imkanı sağlayan proje ler ge l iştiri lm iş  ve uygu
lamalar başlat ı lmıştır. İSKİ 'n in hedefi İstanbu l 'da kiş i  başına günde 250 lt. su temin etmektir . 

Zamanımızda teknoloji akla durgunluk veren hızla gel i şmekte, ancak gereken tedbirler 
a l ınmadığından iç inde yaşadığımız çevre ve bi lhassa tabiatın can damarı o lan su kaynakları 
tahrip edi lmektedir. 

Ecdadımızın yapmış olduğu bu değerlere sahip ç ıkınanın i lk ad ımı,  bunların tan ınması 
ve tanıtı lmasıdır . Bu sahadaki ihmal ve noksanı gidermek gayes i  ile kurulan İstanbul Araştır
malarz Merkezi, İstanbu l 'a  ait tarihi su defterleri üzerinde çal ı şınalar yapınaya baş lamıştır. Bu 
çalı şmaların ne kadar titizlikle yapı ld ığını, bu konuda büyük gayretler sarfedi ldiğini  yakinen 
b i l iyorum. Bu eseri çıkarmak için fedakarane gayret sarfeden araştırınacı larımızı gönü lden teb
rik ediyorum. Bu araştırmanın  ürünü olarak ortaya ç ıkarı lan İstanbul Su Külliydtz ' nın  ikinci 
c i ld in i  İstanbul lu lara sunmaktan gurur duyuyorum. 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
İSKİ Genel Müdürü 





ESEREDAİR 

İlmühaber-1 'in Kaynakları 

Vakıf Su  Defterleri İ lınuhaber- I adı i l e  yayma hazırladığımız eser, İ ski Vakıf Sular Arşiv i 'nde yer 
alan iki numara l ı  defterin tamamını  ihtiva etmektedir .  Defterde su i le i lg i l i  1 667- 1 87 1  tarihler i  
arasında 576 adet belge kaydı vardır. 

İlmühaber-1 'i Oluşturan Belgelerin Ana ve Alt Konuları 

Eseri o luşturan su i l e  i lg i l i  i lmühaber kayıtlarının ana konusunu vakıf ve mülk suların satı lması, 
satınal ınması, k iralanması, m irasen intikal i ,  tahsisi, kul lanı lmas ı  ve kul landır ı lmasına dair kayıtlar 
o luşturmaktadır. Bağ l ı  konular o larak da vakıf ve mülk suların isale hatları, suyun bağlandığı semt 
ve c ihet (çeşme, cami ,  çiftl i k, ev vs.) i l e  bağlanan suyun miktarı, suyu daha önce kullanan ve son 
kul l anan k iş i  veya k iş il er gibi konulardır. Bu ana ve alt konular aşağıda tablo  olarak gösteri lmiştir. 

Tablo: 
İlmühaber-1 'i Oluşturan Ana ve Alt Konular 

SAYFA/ ANA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN SUYUN SUYUN BAG LI BAGLAN AN 
BELGE İS ALE TAHSiS KULLANAN ALAN !N/ OLDUGU BAGLANDIGI BAG LI BAGLANDIGI OLAN SATILAN 1 

NO HATTI OLUNDUGU ŞAHlS KİRALAYAN!l\ MAHAL MA HAL OLDUGU CİHET SUYUN KİRAYA 
VAKlF (daha önce) /KENDiSiNE (daha önce) (son) CİHET (son) MİKTARI VERiLEN 1 

SU iNTiKAL (daha önce) (daha önce) MiRAS 
EDENiN VEY/> KALAN 

su SUYUN 
BAGLANANIN MİKTARI 

ADI( son) 
2/1 Mihrimalı - Abdullah Efendi Ziba kadın Eyüp Eyüp Gümrükçü Gümrük çü 0.5 masura 0.5 masura ve 

Sultan çiftliği- çiftliği ve I hilal 1 hilal 
2/2 Vali de Valide Sultan Fatına Hatun Züleyha Şefıka Burgos köyü - Ferhat Paşa 0.5 masura 0.5 masura 

Sultan Hatun çiftliği 
311 - - - Küçükçekmece Küçükçekmece Gazi Sultan Fevziye camii, 5 masura 2 masura 

Osman camii çeşıne 
3/2 Valide Sultan Seyyit Salih Seyyit Mustafa Burgos köyü Ali Fakilı Ev Ev 1 masura 1 masura 

mahallesi 
4/1 Valide Sultan F atma Hatun Züleyha Şefıka Burgos köyü - - Çiftlik 0.5 masura 0.5 masura 

Hanım 
6/1 Atik Valide - Mehmed Şakir - - Doğancılar Çeşıne 1 .5 masura 1 1.5 masura 1 

Bey Meydaııı çuvaldız çuvaldız 
6/2 İbrahim İbrahim Paşa Halil Efendi Küçük Çaınlıca Üsküdar İhsaniye - Ev - 1 masura 1 

Paşa çuvaldız 
6/3 Çinili camii Abdulbaki Ağa Safiye Hanım Üsküdar Takyeci mahallesi, Çeşme ve ev 4 masura 2 masura 

mirasçısı vakfı, Ali Ağa İlısaniye malıallesi 
6/4 Alemi Ahmet Nakşibendi Üsküdar Ak yapı Te kk e 4 masura 0.5 masura 

Efendi mirasçılar tarikatı zayivesi 
7/2 - Alemi Ahmet Safiye Hanım Üsküdar Akyapı - Ev 4 masura 0.5 masura 

Efendi 
7/3 - Sinan Paşa ve Ali Ağa Hasan Ağa Üsküdar, Akyapı - Ev 4 masura 1 masura 

Cinili camii 
8/1 - - - Hasan Tahsin Bahçeköy Atik Valide, Sahilhane 3 masura ve 2 masura 

Efendi Rumeli Hisarı 1 çuvaldız 
Hasan Beşe Alıınet Hulusi İst in ye Boğaziçi - Sahilhane 1 masura 0.5 masura 

8/2 - Efendi, Şerife Ayazmalıdere 
Netise Hanım, -

İLMUHABER 
KAYIT 
TARİHİ 

22.4. I 8  ı 7 
12 .6. ı 827 

5 .8 . ı 825 

16.6 . 1 827 

12 .6.1827 

25.12.1816 

9 .  ı 2. ı 822 

Mart 1824 

25 .ı. ı 825 

29.1. 1 825 

7 .10.1828 

6 .5.  1819 

28 .ı 0.1825 



XII V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

Tablo (devam) 
SAYFN ANA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN SUYUN SUYUN BAG LI !BAG LAN AN İLMUHABER 
BELGE İS ALE TAHSiS KULLANAN ALANlN/ OLDUGU BAGLANDIGI BAG LI BAGLANDIGI OLAN SATILAN 1 KAYIT 

NO HA TTI OLUNDUGU ŞAH IS KİRALAY AN!l\ M AH AL MA HAL OLDUGU CİI1ET SUYUN KİRAYA TARİHİ 
VAKlF (daha önce) /KENDISINE (daha önce) (son) CİHET (son) MİKTARI VERiLEN 1 

SU iNTiKAL (daha önce) (daha önce) MiRAS 
EDENiN VEYP KALAN 

su SUYUN 
BAGLANANIN MİKTARI 

ADI(son) 
8/3 - Hayati Hatun Seyyit Mustafa Rumeli Boğazkeseı Ali Peı1ek - Seliılıane 1 masura 1 1 .8 .  1826 

Haıııdi Efendi Hisarı civarı malıallesi 
8/4 Sultan Sultan Mahmud San·af Anın Beyoğlu Yeniköy - Arsa 2 masura 20. 1 0 . 1832 

Mahmud Han Han vakfı 
1 1 /2 Köprüiii Hatice Züleyha Hasan Hilmi Dikilitaş Çeşme - 0.5  masura 0.5 masura 25.1 1 825 

Melımed Paşa Hatun Efendi 
1 1 /3 Köpıiilii İsınail Efendi Melımed Efendi Dikilitaş Pirinççi Sinan Çeşıııe, Sebil, Ev 0.5 masura 0.5 masura 22.7. 1828 

Melııııed Paşa malıallesi Medrese 

1 3/1 Halkalı - Saray Mektep ve çeşm - İstanbul Saray Mektep ve - 2 masura 30 . 1 1.18 1 0  

çeşme 
16/1 Mihrişah Avanis Eyüp Koyun iskelesi Ev I masura 8 8. 1 817 

Va! ide Balıçeköy 
Sultan 

16/2 Milınşalı - San·af Şamarıto Eyüp Koyun iskelesi Ev 1 masura 8 8.  1817 

Valide Balıçeköy 
Sultan 

Mihrişah - Noıya Eyüp Koyun iskelesi - Ev - 1 masura 1 6.6. 1 817 

1 6/3 Va! ide Balıçeköy 
Sultan 

Mihrişah - Sarraf Agop Eyüp Koyun iskelesi Ev 1 masura 1 6  .6. 1 817 

16/4 Va! ide Balıçeköy 
Sultan 

1 6/5 Mihrişah - - Aıtin Eyüp Oı1aköy Ev - I masura 6 .6. 1 8 1 7  

Valide Balıçeköy 
Sultan 

1 616 Mihrişah - Sarraf Mercan Eyüp Oı1aköy Ev - i masura 16 .6. 1817 

Valide Balıçeköy 
Sultan 

1 6/7 Mihrişah Sarraf Aı1in Eyüp Onaköy Çeşıııe 1 .5 masura 1 6  .6. 1 8 1 7 

Valide Balıçeköy 
Sultan 

17/1  Mihrişah Darlıi Eyüp Oı1aköy Ev 0.5  masura 25 . 5 .  1 8 1 7 

Va! ide Balıçeköy 
Sultan 

17/2 Mihrişah - Oran Eyüp Onaköy Ev - 0.5 masura 25 .5 .  18 1 7  

Vali de Bahçeköy 
Sultan 

17/3 Mihrişah - - Efraci Aci Eyüp Onaköy Ev - 0.5 masura 25 . 5 . 1 8 1 7  

Valide Kigork Bahçeköy 
Sultan 

17/4 Mihrişah - O han Eyüp Onaköy - Ev - 0.5 masura 2 .7. 1 817 

Valide Balıçeköy 
Sultan 

17/5 Mihrişah Sarraf Agop Eyüp Onaköy - Ev 1 masura 6 .7. 1 8 1 7  

Va i ide Bahçeköy � 
Sultan 

1 7/6 Mihrişah Makdeli ve Eyüp Ortaköy Ev I masura 6 .7. 1 8 1 7  

Valide Serbolıi Balıçeköy 
Sultan 

1 7/7 Mihrişah - - Abralıam Eyüp Ortaköy - Ev - 1 masura 2 1  .5. 1 8 1 7  

Vali de Balıçeköy 
Sultan 

1 8/1 Mihrişah - - Lo ma Eyüp Onaköy Ev 0.5 masura 2 1 .5 .  1 8 1 7  

Valide Balıçeköy 
Sultan 

1 8/2 Mihrişah - Sarraf Haçe Eyüp Oı1aköy Ev - 1 masura 17 .7. 1 8 17 

Valide Şamarıto Balıçeköy 
Sultan 

18/3 Mihrişah Sarraf Şamarıto Refayil Onaköy Onaköy Ev Ev 1 masura 0.5  masura 6 .6. 1 667 

V al ide mirasçıları 
Sultan 

1 8/4 Mihrişah Can ik Eyüp Onaköy Ev 1 masura 23 . 5 .  18 1 7  

Vali de Balıçeköy 
Sultan 

1 8/5 Mihrişah Papaz Kirhor Eyüp Ortaköy Ev - 0.5  masura 23 . 5 .  1 817 

Valide Balıçeköy 
Sultan 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI XII I  

Tablo ( devam) 
SAYFN ANA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN SUYUN SUYUN BAG LI �AGLANAN İLMUHABER 
BELGE İS ALE TAHSiS KULLANAN ALANlN/ OLDUGU BAGLANDIGI BAG LI BAGLANDIGI OLAN SATILAN/ KAYIT 

NO HATTI OLUNDUGU ŞAHlS KİRALAY ANI!\ MAHAL MAHAL OLDUGU CİHET SUYUN KİRAYA TARİHİ 
VAKlF (daha önce) / KENDiSiNE (daha önce) (son) CİHET (son) MİKTARI VERiLEN 1 

SU iNTiKAL (daha önce) (daha önce) MiRAS �DENİN VEYP KALAN 
su SUYUN 

BAGLANANIN MİKTARI 
ADJ(son) 

18/6 Mihrişah - Rodosi Alırnet Kirhor Eyüp Ortaköy Ev - 0.5 masura 23 .5. 1 8 1 7  
Vali de Bahçeköy 
Sultan 

ı 911 Mihrişah - Alan Sarraf Agop Eyüp Ortaköy Kas ır Ev 0.5 masura 0.5 masura 7.5. 18 1 7  
Valide Balıçeköy 
Sultan 

19/2 Mihrişah - - Tülbentçi Okas Eyüp Oı1aköy - Ev - 0.5 masura 27 .5. !817 
Valide Balıçeköy 
Sultan 

19/3 Mihrişah - Yorgo Eyüp Oı1aköy Ev - 0.5 masura 27 .5. 1 8 1 7  
Vali de Bahçeköy 
Sultan 

19/4 Mihrişah - Ahmet Ağa Eyüp Ortaköy Sahilhane - 1 masura 7 .7 . 1 817 
Vali de Bahçeköy 
Sultan 

19/5 Mihrişah İdris ve eşi Şakire Kadın Ortaköy Ortaköy Sahilhane 0.5 masura 0.5 masura 19.7. 1 817 
Vali de Hatice 
Sultan 

2011 Mihrişah - Serbohi - Ortaköy Ev 0.5 masura 3 .9. 1 820 
Vali de 
Sultan 

20/2 Mihrişah - Sarraf Şamarıto Refail Eyüp Ortaköy Koyun Sahilhane Sahilhane 1 masura 1 masura 6 .6. 1 827 
Valide mirasçıları Balıçeköy iskelesi 
Sultan 

20/3 - Abdiiikerim Haınas Sarraf Can ik Ortaköy Ortaköy Sahilhane Sahilhane 1 masura 1 masura 27.8.1823 
22/1 Kırkçeşme - Harnmaınİ Alune Mustafa Efendi Soğukçeşme Soğukçeşme- Ev Ev 0.5 masura 0.5 masttra 4. 1 0. 1 827 

ve Sultan Ağa 
Mehrned 

25/1 Sultan Sultan - Alunet Bey Beyoğlu Tarlabaşı Kılıç Ali Paşa Sahilhane - 0.5 masura 4 .4. 1826 
Mahmud Mahmud iskelesi civarı 

25/2 Sultan Sultan Maryana Ara m Beyoğlu Beşiktaş Ev Ev 1 masura 0.5 masura 1 3. 1  1 832 
Mahmut Mahmud 

25/3 Sultan Sultan Saltana Kirkor Beyoğlu Beşiktaş Ev Ev 1 masura 1 masura 31.8. 1832 
Mahmut Mahmud 

30/1 Kırkçeşme KırımiMehmed Refayil Yako Eyüp Bal at Ev 0.5 masura 0.5 masura 28.3. 1 819 
Efendi 

30/2 Kırkçeşme Mihrişah Kırımi Mehıııed Alavye Eyüp Bal at - Ev 1 masura 1 817-1818 
Valide Sultan Efendi 

30/3 Mihrişah - SaıTaf Şamarıto - Bal at - Ev 1 masura 18 1 7- 1 8 1 8  
Vali de 
Sultan 

30/4 Kırkçeşme - Ahmet Çelebi Seyyit Ali Ağa Balat Hacı İsa Balat Hacı İsa Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 22.4. ı 824 
malıallesi malıallesi 

30/5 Mihrişah Hatice Valide Sarraf Şamarıto Refeka Balat Balat Ev Ev 1 masura 1 masura 29.5. ı 827 
Vali de Sultan camii 
Sultan 

311 1 Kırkçeşme - Sarraf Şamant o Rafaka Ayvansaray - Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 8.6.1827 
mirasçıları 

31/2 Sultan Şehid Mehmed Ömer Ağa - Hatice Sultan - Ev 1 masura 0.5 masura 4. 11.1829 
Osman Mehmed Paşa Şemsettin ve mahallesi 

Adile Hanım 
31/3 Kırkçeşme Derviş Balçıklı Ali Osman Ağa Daye Hatun Hatice Sultan Ev Ev 1 masura 0.5 masura 17.6. 1834 

Mehrned Paşa Efendi mahallesi mahallesi 
31/4 - Derviş Balçıklı Ali Seyyit Hasan Daye Hatun Hatice Sultan Ev Ev 1 masura 0.5 masura 17 .6.1834 

Mehrned Paşa Efendi Efendi malıallesi malıallesi 
3611 Güzelce Melımed Efendi Hafız Mehmed Ayasofya İshak Paşa Ev Ev 0.5 masura 10 .4. 1 817 

kemer mirasçıları Efendi ve eşi malıallesi 
Hatize 

36/2 Güzelce - Mustafa Ağa Mehmed Emin İshak Paşa İshak Paşa Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 15.2.1820 
kemer mirasçıları Ağa malıallesi mahallesi 

36/3 - Gazanfer Ağa Hazinedar Hüsnişah Hatun - Ev Hamam 0.5 masura 0.5 masura 20. ı 1. ı 822 
Süleyman Ağa 

3711 Emine Sultan Emine Sultan Kahveci Musta� Eyüp Kiremiıçi Beyazıd mahallesi Hamam Ev 3 masura 0.5 masura 16.5. 1 824 
vakfı Ağa Çelebi mahallesi 

37/2 Şehid Netise Hanım Saliha Hanım Yenimahalle - Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 5 .6. 1 824 - Melımed Paşa 



XIV 

Tablo fdevam) 
SAYFA/ ANA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN 
BELGE İS ALE TAHSiS KULLANAN ALAN IN/ OLDUGU BA'GLANDIGI 

NO HATTI OLUNDUGU ŞAHlS KİRALAY ANI!\ MA HAL MAHAL 
VAKlF (daha önce) /KENDiSiNE (daha önce) (son) 

SU iNTiKAL 
EDENiN VEYP 

su 
BAGLANANIN 

ADI( son) 
37/3 Güzelce - Seyyit Meluned Hasan Tahsin İshak Paşa İshak Paşa 

kemer Efendi ve Hatize Efendi mahallesi mahallesi 
Hatun 

38/1 Kırkçeşme Derviş Ayşe Hanım Netise Hannn - Yenimahalle 
Melımed Pasa 

38/2 Hasan Tahsin Şerif Halil Bey Dizdariye Dizdariye 
Efendi mirasçılar medresesi civarı medresesi civarı 

4 lll Mihrişah Vakıf Seyyit İbrahim Sütlüce 
Valide Sultan Efendi 

43/1 Halkalı ŞerifeFatma Abdnrrahınan N allı mescid Sedefçiler 
Hanım ve Ali Natiz Efendi, malıallesi 
Behcet Ağa Nevres Kadııı ve 

Nağerar Kadııı 
44/1 Çiftehavz Abdüllıamid Bey Eyüp Hüseyin Ağa 

mahallesi 
44/2 Rabia Hanım Mehmed Ragıp Nahlbend mahalles -

Efendi 
44/3 Sultan Adile Hanıın Alunet Şakir Be Silivrikapu -

Suyolu 
45/1 Gazanfer Ağa Süleyman Necib Abdülkadir Ağa Çatiadıkapı 

Efendi 
45/2 İsmail Ağa Seyyit Hasan Mehmed Sadık Küçük Ayasofya 

Ara Efendi malıallesi 
50/1 Hafız Mustafa Eyüp Eyüp 

Efendi ve Hasan 
Tahsin Efendi 

50/2 Hafız Mustafa Eyüp Eyüp 
Efendi ve Hasan 

Tahsin Efendi 
50/3 - Gazanfer Ağa - Dizdariye 

Medresesi mahallesi 
50/4 Kırkçeşıne Seyyit Halil Seyyit Mehıned Sancaktar Hayrettir Küçük Ayasofya 

Nüzlıet Efendi Raşid Efendi malıallesi 
52/ı Dave Hatun Hawa Hanım Küçük Ayasofya Küçük Ayasofya 
52/2 Mehmed Nuri Mustafa Efendi Ayasofya Küçük Ayasofya 

Efendi'nin ve İbrahim 
varisieri ve Efendi 

Hawa Hanım 
52/3 Halkalı İsınail Vehbi İsmail Vehbi - Sultan Ahmed 

Efendi Efendi ve 
Melımed Emin 
Necib Efendi 

56/1 Sultan Melımed Sadık İbrahim Nesim Kemal Paşa 
Süleyman Efendi Efendi malıallesi 

56/2 Kırkçeşme Feride Hatun Melımed Emin Aksaray -
Bey 

56/3 Sultan - Salilıa Hatun Meluned Haşim Laleli -
Süleyman Bey 

57/1 - F atıına Hanım Mehıned Arif - Şelızadebaşı 
Bey 

57/2 Kırkçeşme Osman Efendi Tatar Halil Ağa - AlemiBey 
ve Ömer Ağa malıallesi 

57/3 Sultan - Melımed İbrahim Mehmed Saim Kuyumcu Balışayiş Kuyumcu Balışayi 
Süleyman Efendi varisieri Ağa ve Emine malıallesi malıallesi 

Hanım 
64/1 Kırkçeşme Muhasebeci Halil Ağa ve eşi Eyüp Kazgancı malıalles 

Melımed Efendi Hatice Hanım 
64/2 Sultan - Bostan i Hafız Alunet Eyüp Tavşantaşı Serrac 

Süleyman Ketlıüdası Kamil Efendi İshak malıallesi 
Hüseyin Ağa 

64/3 Beylikçi Ali İbrahim Paşa -
Sultan - Enveri Efendi'nin Hakkı Mehnıed mahallesi 

Süleyman mirasçıları Ağa 
64/4 Sultan - - Rumeli Eyüp Tavşantaşı Serrac 

Süleyman Kadıaskeri İshak malıallesi 
Melınıed Esat 

Bey 

SUYUN 
BAG LI 

OLDUGU 
CİHET 

(daha önce) 

Ev 

Ev 

Bahçe 

Konak 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

-

Hafız Alunet 
P�a sar� 
Ev arsası 

Ev 
Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İL MÜ HABER 

SUYUN BAG LI 
BAGLANDIGI OLAN 

CİHET SUYUN 
(son) MİKTARI 

(daha önce) 

Ev 0.5 masura 

Ev 0.5 masııra 

Balıçe 5.5 masura 

Sahilhane 0.5 masura 

Ev 1 masura 

Konak -
- 0.5 masura 

Ev 3 masura 

Ev 0 .5  masura 

Ev 0.5 masura 

Ev 7.5 masura 

Ev 7 .5  masura 

Ev 1 masura 

Ev 1.5 masııra 

Ev 0 .5  masura 
Ev 1 masura 

Ev 0.5 masura 

Ev 0.5 masura 

Ev 0.5 masura 

Ev 0.5 masura 

Ev 1 masura 

Ev 0.5 masura 

Ev 0.5 masııra 

Ev 4 masura 

Ev l masura 

Ev ı masura ve 
nim çuvaldız 

Ev 0.5 masura 

IBAGLANAN 
SATILAN 1 

KİRAYA 
VERiLEN/ 

MiRAS 
KALAN 
SUYUN 

MİKTARI 

0 .5  masura 

0.5 masııra 

5.5  masııra 

0.5 masura 

1 masura 

1.5 masura 

0.5 masura 

3 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

7 . 5  masura 

7 .5  masııra 

0.5 masııra 

0.5 masura 

0.5 masura 
1 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

1 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

ı masura ve 
nim çuvaldız 

0.5 masura 

İLMUHABER 
KAYIT 
TARİHİ 

I .9. 1828 

9.2. 183 ı 

ı ı .4 .  1826 

29. 1 2.1833 

21.7. 1817 

6 .5 .  1818 

18.12.1818 

20. ı 2. ı 825 

6 .5 .  1819 

6 .5. 1819 

5 .5 .18ı8 

ı 3 .l.l823 

20.12. ı 825 
8 .7 .1830 

ı 7 .4 .  1834 

25.2. 1819 

20 .9.1819 

Tarilısiz 

1 0.2. 1824 

22.12. 1 830 

Tarihsiz 

12 .5 .1818 

23 .5 .1818 

ı ı .4. ı 820 

7 .8. 1821 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl xv 

Tablo fdevam) 
SAYFA/ ANA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN BAG LI SUYUN SUYUN SUYUN BAG LI BAGLANAN İLMUHABER 
BELGE İS ALE TAHSiS KULLANAN ALANlN/ OLDUGU BAGLANDIGI BAG LI BAGLANDIGI OLAN SATILAN 1 KAYIT 

NO HATTI OLUNDUGU ŞAHlS KİRALAY AN ll\ MA HAL MAHAL OLDUGU Cii-IET SUYUN KİRAYA TARİHİ 
VAKlF (daha önce) / KENDISINE (daha önce) (son) CİHET (son) MİKTARI VERiLEN 1 

SU iNTiKAL (daha önce) (daha önce) MiRAS 
EDENiN VEYP. KALAN 

su SUYUN 
BAGLANANIN MiKTARl 

ADI( son) 
65/1 Gazanfer Ağa İsınail isınet Etheııı Ağa Ahırkapı Tatlıkuyu Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 7 .8. 1822 

Efendi 
65/2 Hasan Tahsin Hafız Mustafa - Kuınkapu İbrahim Ev 7.5 masura 0.5 masura 6 .5. 1 819 

Efendi Efendi Paşa mahallesi 
65/3 Hacı Mehıned Yakup Ağa ve İbrahim Paşa İbrahim Paşa Ev Ev 1 masura ve I masura ve ı 7 .2. 1 822 

Sultan Ağa varisieri Eyüp Ağa mahallesi mahallesi niın çuvaldız niın çuvaldız 
Süleyman 

66/1 Güzelce - Meluned Ağa İbrahim Ağa Katip Sinan Katip Sinan Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura ı .2. 1 823 
kemer mahallesi mahallesi 

66/2 Kırkçeşıne - Sepetçi Meluned Seyyit Hacı Eyüp Kumkapı Nişancı Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura ı 3. ı 0.1823 
Efendi Melııned Emin Paşa mahallesi 

Ajta 
66/3 Kırkçeşıne Seyyit Hacı Sakuhi Kumkapı Ev 0.5 masura 0.5 masura 30.4. 1832 

Mehmed Emin 
Ağa 

66/4 Sultan Şe h id Karaca Niko Seyyit İsınail Petrokapısı Saltaban çeşmesi Ev Ev I masura 0.5 masura ı 7.2. ı 825 
Süleyman Mehmed Paşa Refet Efendi c ivan 

66/5 Kirazlıhavz - Emine Hanım Halime Hatun Eyüp Sinan mahallesi - Ev 0.5 masura 0.5 masura 1 28.  1831 
varisi 

67/1 Çiftehavz - Eyüp Ağa Şerife Şehsuvar mahallesi Nişancı Paşa-yı Ev Ev 0.5masura 0.5 masura 15.6.1836 
Üınmügülsüm Atik mahallesi 

67/2 Kırkçeşme - Şerife Züleyha Hasan Ağa Soğan Ağa Ev Ev arsası 0.5 masura 0.5 masura ı 1 .9. 1 834 
Hanım mahallesi 

70/1 Giridi Melııned Giridi Cebe Ali kapısı Cebelikapısı Ev Ev 1 .5 masura 1.5 masura 22 . 1 2.1794 
Emin Ağa ve Mehmed Emin 

Alunet Kaptan Ağa 
70/2 Kırkçeşme Derviş Paşa Osman Ağa - Azepler mahallesi Ev I masura 1 masura 1 7  .5. ı 818 

70/3 Kırkçeşme - Şehid Ali Paşa Mehıned Ağa 1-laraccı Kara Ev 2 masura 1 masura ı 5. 5 . 1 8  ı 7 
Mehmed Bey 

mahallesi 
70/4 Sultan - Ayşe Hanım İbrahim Etheın Aşık Paşa ınahalles Aşık Paşa Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 4. 5.18 1 8  

Süleyman Efendi mahallesi 
70/5 Sultan Su nazırı Halil Meluned Ağa Kemerler Unkapanı Ev - 0.5 masura 04.05. 1 818 

Süleyman Ağa 
70/6 Kırkçeşme - Şehid Ali Paşa İshak Ağa Çukurçeşme Üskübi mahallesi - Ev 0.5 masura 1 4. 5.1817 
7 1 /1 - Şerife Fatma Kadıçeşme Ev - 2 masura 28.05. ı 8 ı 8 

Hanım 
7 1 /2 Kırkçeşme Çevgiini Halil Şerife Cemile Üskübi mahallesi Ev - 0.5 masura 

Efendi Hat un 
71/3 - Alunet Ağa Hafız Alnnet Ağ, Azepler kubbesi Unkapanı Çeşme 3 masura 3 masura 14 .  9.1818 
71/4 Sultan Hatice Hatun Nefıse Hatun Sinan Ağa - Ev 2 masura 0.5 masura 6. 5. 1 8 1 9  

Süleyman mahallesi 
71/5 - - - 21. 2. 1 823 
7 1 /6 Sultan Faiz Efendi Seyyit Melımed Haydar Paşa Haydar Paşa Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 6 .5. 1 819 

Süleyman Emin Efendi malıallesi malıallesi 
72/1 Sultan - Mustafa Ağa Mehmed Emin Eyüp Kirazlıhavz Cebe Ali Üskübi Ev - 1 .5 masura 22.5. 1 8 1 8  

Süleyman kaptan malıallesi 
72/2 Ayasofya Seyyit Halil Seyyit Halil Debbağ Yunus Debbağ Yunus Ev Ev 1 masura 0.5 masııra 23.1.1820 

Efendi Efendi malıallesi malıallesi 
7213 Mehmed Kırkık hamam ı Hasan Ağa Eyüp Musa Çavuş Eyüp Musa Çavıış Hamam Ev 1 masura 1 masura 29 .3. 1821 

Kethüda mahallesi mahallesi 
72/4 - Sadrazam Mehıned Neyi Nalbıır Mehıned Kassab Demirhan Ev 0.5 masura 0.5 masura 15.03.1825 

Mehmed Paşa Bey varisieri Ağa ve eşi mahallesi 
Zahide Hanım 

72/5 Sultan - Mehmed Emin Veliyüddin Ağa Eyüp Kirazlıhavz Eyüp Kirazlıhavz Ev Ev 1 .5 masura 1 .5 masura 13.10. 1 825 
Süleyman Ağa varisieri 

73/1 Hacı Mehmed Mehıııed Emin Veliyüddin Ağa Cebe Ali kapısı Cebe Ali kapısı Konak ve - 1.5 masura 1 .5 masura 14. 1 2. 1 825 
Efendi aptan'm vaıisler çeşme 

73/2 Sultan - Seyyit Halil Ağa Seyyit Mehmed Müftü hamaını Müftü hamamı Ev Ev I masura 1 masura 05.03. 1 826 
Süleyman Raşit Efendi ve civa n cı van 

eşi 
73/3 Kırkçeşnıe Sadrazam Kazganzade Hatice Hanım Azepler mahallesi Ev 1 masııra 1 masura 04.10.1 827 

Derviş Paşa Osman Ağa 
varisieri 

73/4 Kırkçeşme İshak Ağa Şerifl-lasan Üskübi mahallesi Üskübi mahallesi Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 21.4. 1830 
Efendi 

74/1 Sultan - Mimarbaşı Seyyit Mehmed - Haydar Paşa - Ev 0.5 masura 0.5 masura 3 1 .03. 1 83 1  
Süleyman Mustafa Ağa Emin Efendi 



XVI 

SAYFA/ ANA SUYUN SUYU S U YU SATIN 
BELGE İ S  ALE TAHSiS KULLANAN ALAN IN/ 

NO 1-IATTI OLUNDUGU ŞAH IS KİRALAYAN!l\ 
VAKIF (daha önce) / KENDiSiNE 

SU iNTiKAL 
EDENiN VEY/l 

su 
BAGLANANIN 

ADI( son) 
74/2 Kırkçeşme Me lım ed Hasan Ağa Mehıııed Ağa 

Ketlıüda camii varisieri 
74/3 Kırkçeşme Ayşe 1-latun Ibralıinı Etlıem 

7-l/4 Kırkçeşıııe Derviş Kalibzade Hacı Müderris Balçıkl 
Melımed Paşa Mustafa Efendi Hoca Ali Efendi 

75/1  Ayasafya-i Şerif Halil Bey Zülıdi Efendi 
kebir 

75/2 Sultan - Miııııiran Hüseyin Ağa ve 
Süleyman Melımed Paşa eşi Aziıne 

Üınınühan Hanıı 
75/3 Hareıneyn Seyyit Osman İl t izamcı Ahmet 

Aü:a Bey 
75/4 Kırkçeşme Silistreli Hacı Demlıılş Kadın 

Ahmet A!!a 
76/1 �Jwviş Seyyit Mustafa - Melımed Paşa Eşref Efeneli Ayşe Hamm 
7711  Ayasof Süleyman Efendi Osman Fericl 

ya-i kebir e Melımed Emi ı Efendi 
Efendi 

78/l  Kirazlı - Mahmud Efendi Hacı Ahmet Ağa 
kemer 

78/2 Kırkçeşme Arif Ağa Piroğlu Melımed 
Ağa 

78/3 Yenicami Mihrişah Yenicami Saıı·af Şamaııto 
Valide Sultan şadırvaııı 

7 8/4 Yenicami Mihrimalı SaıTaf Şamanı o Elııdiye 
Valide Sultan 

78/5 - Mehmed Ağa Sil istreli Ahmet 
Ağa ve Halil Ağ2 

79/1 İbrahim Hanzade Süleyman oğlu 
Melımed 

79/2 Kırkçeşıııe Mehıned Ağa 

79/3 - - Mehmcd Ağa Silistreli Ahmet 
Ağa ve 1-lalil Ağ 

79/4 Ayasorya-i - V asil Acı Sava ve eşi 
kebir Maryem 

79/5 Ayasorya-i Keresteci Vakıf 
kebir Süleyman 

80/1 - Ahmet Ağa Hoca Nefıse 
Hanım 

80/2 Ayşe Hanını Şerif e Adi le 
Hanını 

80/3 - Şerile Adile Girilli İbrahim 
Hanını'ın Ağa 
mirasçısı 

80/4 - Mehıned Sadık Emine Hanım 
Ağa 

8 1 / 1  - Mustafa Ağa'nın Mehıııed Ağa 
miracçısı 

8 1 /2 - M ihrişah Nikola Olıan ve eşi 
Valide Sultan Denılı i 

8 1 /3 Kırkçeşme Süleyman Paşa Melııııed Eıııin 
Ağa 

8 1 /4 Kırkçeşme - Halil Ağa'ııın Melımed 
mirasçısı Zeynelabidin 

Efendi 
82/1 Kırkçeşme Maıyora Antice 
82/2 Ebubekir Efendi Uzun Süccaaddir 

camii 

Tablo (devam) 
SUYUN BAGLI SUYUN SUYUN 

OLDUGU BAGLANDIGI BAG LI 
MAl-I AL MAI-IAL OLDUGU 

(daha önce) (son) CİI-IET 
(daha önce) 

Aşık Paşa Ev 
malıallesi 

Aşık Paşa nıalıalles Aşık Paşa Ev 
malıallesi 

Sur malıallesi Ev 

- Aşık Paşa 
malıallesi 

Ev 

El vanzade Elvanzade Ev 
malıallesi mahallesi 

Müfti All malıallesi Ev 

Molla Gürani Azepler mahallesi Ev 
malıallesi 

Molla Aşki Ev 
malıallesi 

Kirazlılıavz Ce be Ali kapısı -
Hüseyin Ağa Mahmud Ağa Ev 

mahallesi camii civarı 
Balat kapısı Şadırvan 

Fener kapısı 

Haraççı Kara Ev 
Mehıııed malıallesi 

Şah Sultan De b bağ Yunus Sahilsarayı 
mahallesi malıallesi 

Haraçcı Kara 
Melımed mahallesi 

Haraççı Kara - Ev 
Mehmed malıallesi 

Fener Ev 

Debbağ Yunus Debbağ Yunus Ev 
ıııahallesi mahallesi 

Yazıcı malıallesi 

Çırakçı malıallesi Çırakçı malıallesi Ev 

Hacı Hamza Ev 
malıallesi 

Yazıcı mahallesi Yazı cı malıallesi Ev 

Kasım Göniini Ev 
mahallesi 

Fenerkapısı dışı Ev 

Eyüp Debbağ Yunus Çe ş me 
mahallesi 

- Molla Hüsrev 
malıallesi 

Petrokapısı Ev 
Kürkcübaşı Balat Hacı İsa Ev 

malıallesi mahallesi 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

SUYUN BAG LI 
BAGLANDIGI OLAN 

CİHET SUYUN 
(son) M İ KTARI 

(daha önce) 

Ev 0.5 masura 

Ev 0.5 masura 

Ev I masura 

Ev 1 masura 

Ev 0.5 masura 

Ev 1 masura 

Ev 0.5 masura 

Ev 0.5 masura 

Ev 0.5 masura 

Ev 2 masura 

Ev 1 masura ve 
3 çuvaldız 

Ev 

Ev -

1 masura 

Ev 3 masura 

Ev 2 masura 

1 masura 

Ev 0.5 masura 

Han 0 . 5  masura 

Ev 0.5 masura 

Ev 0.5 masura 

0.5 masura 

Ev 0 .5  masura 

0.5 masura 

Ev O. 5 ınasuıTa 

Ev 1 .5 masura 

Çeşme 2 masura 

- 1 masura 
Cami 0.5 masıra 

�AGLANAN 
SATILAN 1 

KİRAYA 
VERiLEN 1 

M İ  RAS 
KALAN 
SUYUN 

M İ KTARI 

0.5 masura 

0 .5  masura 

1 masura 

1 masura 

0.5 masura 

1 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0 .5  masura 

1 masura 

ı çuvaldız 

1 masura 

I masura 

(0 .5 masura 
S i lisıreli 

Ahmet Ağa, 
0 .5  masura 
Halil Ağa 

0.5 ınasma 

1 masura 

0.5 masura 
Ahmet Ağa, 
0 .5  masura 
Halil Ağa 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

-

0.5  masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0 .5  masura 

0 .5  masııra 

1 masura 
0 .5  masura 

İLMUHABER 
KAYIT 
TARİHİ 

I 4 . 7 .  I 83 ı  

22 . 4 . 1 828 

20.8.  1 832 

3 l l . 1 832 

1 5 . 1 1 833 

3 1 .3 .  1 834 

26 .2 .  1837 

1 7.6. ı 834 

ı .2. 1 836 

1 7 .5 . 1 8  ı 8 

25 . ı 1 . 8 1 6  

1 8 1 8  

6 10 ı 8 ı 8  

Tarihsiz 

27 .5 . 1 8 1 8  

ı 4  . 5 .  ı 8 1 7  

6 .5 .  1 8  ı 8 

7 . l O  ı 83 I 

I O. I 2 . ı 8 1 9  

3 .  2 .  1 725 

16.6 .  I 820 

3 l . l  O. ı 823 

22 . l . l 822 

3 . 7 . 1 824 

5 .6 .  ı 825 

1 8 .  1 2 .  ı 830 

ı 2.2.  ı 824 

28. 1 ı 826 
1 9.4 . 1 826 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI XVI I  

Tablo (devam) 
SAYFN ANA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN SUYUN SUYUN BAG LI IBAGLANAN İLMUHABER 
BELGE İS ALE TAHSiS KULLANAN ALANlN/ OLDUGU BAGLAND!Gl BAG LI BAGLAND!Gl OLAN SATILAN 1 KAYIT 

NO HATTI OLUNDUGU ŞAH! S KİRALAY ANit'- MA HAL MA HAL OLDUGU CİHET SUYUN KİRAYA TARİHİ 
VAKlF (daha önce) 1 KENDISINE (daha önce) (son) CİHET (son) MİKTARI VERiLEN 1 

SU iNTiKAL (daha önce) (daha önce) MiRAS 
EDENiN VEY/l KALAN 

su SUYUN 
BAGLANANIN MİKTARI 

ADI( son) 
82/3 Kırkçeşme Şelıid Fatma Hatun Seyyit Hasan - Hacı İlyas Ev 1 .5 masura 0.5  masura ı 6.4 . 1 827 

Melımed Pap Bey malıallesi 
82/4 Mihrişah Avraın ve Nesiın Rasil Fener Ev Ev 1 masura l masıra 22.4 . 1 827 

V al ide Sultan 
8311 Kırkçeşme San·af Şamant o Rafaka Ayvansaray - Ev Ev 0.5 masura 0.5  masura 8.6.  ı 827 

varisieri 
83/2 Kırkçeşme Melımed Arif Melımed Şakir - Hoca Kasım - Ev 1 masura I masura 1 6 . 1 2 . 1 82 7  

Bey Ağa ve Gönani malıallesi 
Abdüllıalim 

Efendi 
83/3 - - Melımed Sadık N azife Haııım - De b bağ Yunus - Ev 0.5 masura 0.5 masura 1 2 . 1 . 1 827 

Ağa malıallesi 
83/4 Kırkçeşme Sultan İbrahim Ağa Hasan Ağa Debbağ Yunus Debbağ Yunus Ev Ev 0.5  masura 0.5  masııra 2.2 . 1 829 

Süleyman malıallesi mahallesi 
83/5 Sultan Ahmet - Cami, çeşme, Cami, çeşıne, - 20.5 masura 1 9. 5  masura 2 7 . 5 . 1 828 

şadırvan şadırvan 
84/2 - Şe h id Yardan'ın İstorlaki ve Petrokapısı - Ev - I masura 1 masura 8.2 .  ı 829 

Mehıııed Paşa mirasçıları Yanako 
84/3 Haremeyn Seyyit Ali. Serife Mehıııed Salim· Kefeli Kasım Ağa Ev Ev 1 masura 1 masura ı 0. 1 . 1 829 

Esına ve Ağa mahallesi 
Mehmed Arif 

84/4 Kırkçeşme Şe h id Belaş SarrafHoça - - - Sahilhane 0.5 masura 0.5 masura l 8 . 1 2 . ı 830 

Meıuned Paşa M atil 
84/5 Kırkçeşme Hafız Melmıed Vakıf çeşme ve Cebeciköy - Çeşıııe ve Ev 1 .5 masura 0.5 masura 8. 4 . 1 83 ı 

Emin Mustafa Ağa 
85/ 1 Ayasofya Acı Sava, eşi Sarraf Olıannes - Fener Sahilhane 0.5 masura 0.5  masııra 7 . 1 0. 1 83 1  

Meryem ve 
mirasçılar 

85/2 Kırkçeşme Şehid Nikola Dimitri Eyüp Karabaş malıallesi Ev 0.5 masura 0.5 masura 26. 1 0. 1 836 

Mehmed Paşa 
85/3 Sultan Seyyit Melııııed Saıı·af Ayaniçe Fener Sahilhane 0.5 masııra 0.5  masura 1 9 .4 . 1 832 

Süleyman Abdüllıalim 
Efendi 

85/4 Musa Vakıf Fatına Hanım Daye Hat un Debbağ Yunus Cami ve Ev 1 .5 masura 0.5  masııra 1 8.4.  ı 833 

Melımcd mahallesi medrese 
Efendi 

8611 Sultan - Münevvere Seyyit Şehremini Şehremini Ev Ev 1 masıra 1 masura ı 8. 1 2 .  ı 8 1 8  

Bayezid Hanım Abdüllıalim Ağa 
ve Seyyit Osman 

Efendi 
86/2 - Hasarı Tahsin Şerif Halil Bey - Ev 7 . 5  masura 5 . 5  masura 1 3 .  ı ı 832 

Efendi 
88/1 Sultan - - Eyüp - Çeşme - 3 masura 2.6. 1 825 

Süleyman 
88/2 - Ahmet Efendi Abdülınümin Cezeri Kasım Paşa Ev 0.5 masura 0.5 masura 25.8. 1 826 

Ağa malıallesi 
88/3 - - Şerife Cemile Sultan İkinci - Eyüp 2 . 5  masura 0.5  masura 27.3 .  ı 826 

Hanım Selim ve 
Mahmud Paşa 

vakfı camii 
88/4 - Hacı Müınin Ağa Zelıra Haıııııı Cezeri Kasım Paşa Cezeri Kasım Paşa Ev Ev 0.5  masura 0.5 masura 4 . 1 . 1 828 

mahallesi mahallesi 
89/1 -- -·· Zelıra Hanım Şeınseddin Ağa Cezeri Kasım Paşa Ev Ev 0.5 masııra 0.5 masura 22 . 1  ı 830 

ve Emine Hanım mahallesi 
8912 Ayasof ya - Ahmet Şakir Şemsihıram - Cezeri Kasım Paşa - Ev 0 . 5  masura 0.5  masura 6 .7 . 1 830 

k eb ir Efendi Kalfa ve Lalezar malıallesi 
Kal fa 

89/3 - Hacı Şeınseddin İsınail Ağa Cezeri Kasım Paşa Cezeri Kasım Paşa Ev 0.5 masura 0.5 masura ı ı . ı 830 

Ağa ve Emine malıallesi malıallesi 
Haııım 

Sultan Melımed Sait Hafız Feyzullalı Şakir Ağa ve Davud Ağa Zal Mahmud Paşa Ev 2 masura 1 masura Tarihsiz 
Süleyman Efendi Efendi İmameci Ali mahallesi camii civan 

90/1 Ağa 
9 1 / 1  Ayazma Sultan Seyyit Hafız Mustafa Dülgerzade Kıztaşı Ev Şadırvan 1 masura 1 masura ı o. 3 . 1 836 

Me h med Şeıııseddin Efendi malıallesi 
Efendi 

9 ı /2 Kırkçeşme Dökıneci Mehmed Nuri Debbağ Yunus Debbağ Yunus Ev Ev 0.5 masura 0.5  masura ı 4.5 .  ı 834 

Mustafa Ağa Efendi mahallesi mahallesi 



XVIII 

SAYFN 
BELGE 

NO 

9 1 /3 

9 1 /4 

92/1 

92/2 

92/3 

92/4 

92/5 

ANA 
İS ALE 
HATTI 

Beylik 

Beyliksara 

Kirazlı 
kemer 

92/6 AyasofYa-i 

9217 

93/1 

93/2 

9316 

94/1 

k eb ir 

Sultan 
Süleyman 

Sultan 
Süleyman 

Kırkçeşme 

94/2 AyasofYa 

94/3 Sultan 

94/4 

94/5 

95/1 

9512 

95/3 

95/4 

961 1 

96/2 

96/3 

96/4 

97/1 

97/2 

97/3 

97/5 

98/2 

98/3 

98/4 

Süleyman 
Kırkçeşme 

AyasofYa-i 
kebir 

Ayasofya 
Sultan 

Süleyman 
Kırkçeşıııe 

Sultan 
Süleyman 
Kırkçeşme 
Kırkçeşme 

Kırkçeşme 

AyasofYa 

SUYUN 
TAHSiS 

OLUNDUGU 
VAKlF 

Haremeyn 

Dükkani Halil 
Ağa 

Gazaııfer Ağa 

SUYU 
KULLANAN 

ŞAHlS 
(daha önce) 

Şerife Fatma 
Hanım 

Vakıf 

Okumuş Nesibe 
Hat un 

Okumuş Nesibe 
Kadın 

SUYU SATlN 
ALANINI 

KİRALAYANIJ\ 
/ KENDiSiNE 
SU iNTiKAL 

EDENiN VEYJ 
su 

BAGLANANIN 
ADI(son) 

Hatice Hanım 

Hatice Hatun 

Mahmud Efendi 
ve kızı Zeynep 

Hanım 

Tablo fdevam) 
SUYUN BAGLl SUYUN 

OLDUGU BAGLANDIGI 
MAHAL MAHAL 

(daha önce) (son) 

AyasofYa -i kebir 
mahallesi 

Çatalçeşıııe 

AyasofYa-i kebir 
malıallesi 

Emin-i Cev 
malıallesi 

Hoca Paşa 
mahallesi 

Küçük Mustafa İmam Ali mahallesi İmam Ali malıalles 
Ağa 

Küçük Mustafa 
Ağa 

Salilıa Hatun 

İmam Ali mahalles 

Soğukçeşıııe 
Mehmed Tahir Fatıııa Hanım Hoca Paşa camii 

ci van Efendi 
Vakıf İsmail Vehbi 

Efendi 
Hişancı haıııamı Hobyar mahallesi 

c ivan 
Fatma Hatun Arapkir\ Tavaşi Süleyman 

Ağa malıallesi Mehıııed Efendi 
Ahmet Ağa vakfı Vakıf ve 

Fatma Hanım 

Sinan Paşa 

Eyüp Nafız 
Efendi 

İzzet Kadın Hoca Paşa 
malıallesi 

Cebecibaşı Öme Eyüp Cebeci köyü 
Ağa 

Çavuşbaşı Ömer Mustafa Salim Eyüp 
Ağa Efendi 

Mehmed Esad Fatma Hanını Hoca Paşa 
malıallesi 

Hüseyin Ağa 
varisieri 

İbrahim Ağa 

Fatma Hanım 

Arapgirli 
Mehmed 

Mehıned Ali Ağ Hoca Kasım 
Gönan1 malıallesi 

Mustafa Reşid İshak Paşa camii 
Efendi civarı 

Mustafa Ağa 

Mustafa Ağa Eyüp 
Ömer Ağa 

Seyyit Melııııed Meluııed Selim 

Hobyar mahallesi 

Zeynep Sultan 
camii karşısı 

Eyüp Cebeci köyü 

Hoca Paşa 
malıallesi 

Hoca Paşa 
malıallesi 

Hoca Paşa 

Daye Hatun 
mahallesi 

İmam Ali mahalles 
Hobyar mahallesi 

Kırkçeşıııe ci van 
Ali A ;a varisieri Ağa 

Hafız 
Haynıllalı 

Efeııdi 

Alunet Ağa Hacı Mehıııed 

İ zzet Kadın 
Hüseyin Ağa 

varisi 
Ömer Nehci 

Efendi mirasçılar 

Osman Paşa 

Ağa 
Osman Ağa 

Hüseyin Reşid 
Efendi 

Miracçılar ve 
Hafız Haynıllah 

Efendi vakfı 
Ayşe Şefıka 

Hanım 
Osman Paşa Mustafa Ağa 
Şaban Ağa Züleyha Hanım 

Hüseyin Hüsnü 
Bey'in varisieri 
Hüseyin Hüsnü 
Bey'in varisieri 

Hoca Şerife 
Fatma Hanını'ın 

mirasçısı 

Alunet Ağa, 
hanımı ve kızı 
Alunet Ağa, 

hanımı ve kızı 
Çıtacızade 

İbrahim Ağa 

Züleyha Hanını Hatice Haııım 

Hoca Paşa 
Asitane 

El  vanzade 
malıallesi 

Nişancı Paşa-yı 
Atik hamam ı civarı 

Nallı ıııescid 
mahallesi 
Hoca Paşa 

Hoca lıanı ci van 

Hoca hanı civarı 
Hoca Paşa 
mahallesi 

Hobyar mahallesi 

- Hobyar malıallesi 

Hoca Paşa 
malıallesi 

SUYUN 
BAG LI 

OLDUGU 
CİHET 

(daha önce) 

Ev 

Emin-i Cev 
mahallesi 

Ev 

Çeşıııe 

Ev 

Ev 

Ev 

Arsa 

Ev 
Ev 

Ev 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

SUYUN 
BAGLANDIGI 

CİHET 
(son) 

Ev 

Çeşme 
Ev 

Konak 

Ev 

Ev 
Ev 

Ev 

Ev 

Çeşme 
ve konak 

Ev 

Bostan 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Çeşme, ev 
Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 
Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

BAG LI 
OLAN 

SUYUN 

BAGLANAN İLNrrniABER 
SATILAN 1 KAYIT 
KİRAYA TARİHİ 

MİKTARI 
(daha önce) 

0.5  masura 

0.5  masura 

VERiLEN / 
MiRAS 
KALAN 
SUYUN 

MİKTARI 

0.5 masura 

0.5  masura 

0.5 masura 

0.5  masura 

0.5 masura 
7 masura O. 5 masura 

0.5 masura 

1 masura 

4 masura 

0.5 masura 

0.5  masura 

1 masura 
çeşmeye, 1 

masura 
konağa 

I masura 

4 masura 

0.5  masura 0.5 masura 

0.5 masura 0.5  masura 

0.5  masura 0.5 masura 

0.5  masura 0.5 masura 

1 masura 0.5  masura 

1 5  masura 1 0 . 5  masura 
0.5  masura 0.5  masura 

1 masura 1 masura 

0.5  masura 0.5  masura 

1 masura 1 masura 
0.5  masura 0.5 masura 

2 masura 2 masura 

0.5  masura 0.5  masura 

0.5 masura 0.5  masura 
0.5  masura 0.5  masura 

0.5  masura 

2 masura 1 

çuvaldız 
0.5 masura 

0 . 5  masura 

2 masura 1 

çuvaldız 
0.5 masura 

0.5  masura 0.5  masura 

23.9 . 1 834 

3 . 1 0. 1 833 

3 L L I 8 1 8  

5 .  5 . 1 8 1 8  

2 3 . L l 8 1 9  

5 . 1 0 . 1 822 

I I .9 . 1 8 1 8  

1 7 .6. 1 8 1 8  

1 . 1 1 . 1 8 1 8  

8 .3 . 1 8 1 9  

5 . 1 0. 1 8 1 9  

7.6. 1 8 1 8  

3 . 7 . 1 824 

8 .  ı L l 820 

3 L LI 824 

1 9 . 1 2 . 1 823 

1 2. 2 . 1 824 

2 1 .9. 1 824 

27.2 . 1 825 

1 7.9. 1 824 

25 .3 .  ı 825 

9 .9 . 1 825 

1 2.9. 1 825 

5 .  L l 825 

1 . 7 . ı 827 

1 .2 . 1 828 

L 2 . 1 828 

23 .7. 1 828 

8.2. 1 829 

9.3 . 1 829 

3 . 1 1 1 83 1  

22.8 . 1 832 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI XIX 

Tablo (devam) 
SAYFA/ ANA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN BAG LI SUYUN SUYUN SUYUN BAG LI �AGLANAN İLMUHABER 
BELGE İS ALE TAHSiS KULLANAN ALANlN/ OLDUGU BAGLAND!Gl BAG LI BAGLAND!Gl OLAN SATıLAN / KAYIT 

NO HATTI OLUNDUGU ŞAHlS KİRALAYAN!l\ MAHAL MAHAL OLDUGU CİHET SUYUN KİRAYA TARİHİ 
VAKlF (daha önce) / KENDiSiNE (daha önce) (son) CİHET (son) MİKTARI VERİLEN f 

SU iNTiKAL (daha önce) (daha önce) MiRAS �DENİN VEYP KALAN 
su SUYUN 

BAGLANANIN MjKTARl 
ADI( son) 

Kırkçeşme Derviş Mehmed Salih Alunet Arif - Hoca Paşa - Ev 0.5 masura 0.5 masura 4.I O.ı 832 
98/5 Melııned Paşa Efendi Efendi mahallesi 
99/1 Kırkçeşme - İbrahim Bey'in Mehmed Ağa Diiye Hatıın Diiye Hatıın Ev Ev 0.5 masııra 0.5 masura Tarihsiz 

mirasçıları mahallesi mahallesi 
9912 - Yeniçeri - - - Tarihsiz 

kışiakları 
99/3 Kırkçeşme - Ali Bey'in Hafız Salih - Üskübi mahallesi Ev 3 masura ve 0.5 masura Tarihsiz 

mirasçıları Efendi 1 çuvaldız 
99/4 - Mustafa Hıfzi Mehmed - - 0.5 masura 0.5 masııra ı 2. 1  1 . 1 87 1  

Efendi Ataullah Efendi 
1 0 1 / 1  - Yeniçeri arsası Mehterhane-i - � Tarihsiz 

Amire nazın 
1 02/1 - Yen içeri arsası Mehterhane-i 

--- - - - - Tarihsiz 
Amire nazırı 

Sultan Mustafa Efendi İskender Paşa Soğııkçeşme - Ev 0.5 masura 0.5 masııra Tarihsiz 
1 02/2 Mehmed 
1 04/ 1  Sultan - Seyyit İbrahim Akbıyık mahallesi Ev 2.5 masııra 1 masura Tarihsiz 

Süleyman Ağa 
- İbrahim Ağa Halil Efendi ve Akbıyık mahallesi Akbıyık mahallesi Ev Ev I masura I masura ı 1 .4 . ı 825 

1 04/2 İbrahim Ethem 
Efendi 

- - Hüseyin Bey ve Mehmed Ağa Akbıyık mahallesi - Konak - 0.5 masura 0.5 masııra 1 7.5. 1 8 17 
1 04/3 Malısube Hanım 

Krrkçeşme - Süleyman Paşa Vakıf Eyüp Ahırkapı Çeşme Çeşme 2 masııra 2 masura 2.5.1 824 
1 04/4 
105/1 Çiftehavz - Sarayİ Güzide İbrahim Ethem Akbıyık mahallesi 

Hanım Efendi Ev 2 masura 2 masura 8 3.ı 827 
1 0512 Kırkçeşme Yeniçeri kışiağı Koniçeti Hüseyir 

Bey - Kışlak - 0.5 masııra 0.5 masııra 28. 1 1 828 
1 05/3 - Mehmed Remzi Mehmed Remzi Akbıyık mahallesi Akbıyık mahallesi Ev Ev 2 masura 2 masura 9. 12. 1 830 

Efendi ve eşi Efendi ve eşi 
Şerife Hatice Şerife Hatice 

Hanım Hanım 
- Mehmed Naim Şerife Hafıza Sinan Ağa Sinan Ağa Ev Ev 0.5 masııra 0.5 masııra 1 4. 5. 1 834 

1 05/4 Ayaso!Ya Efendi Hatıın mahallesi malıallesi 
1 1 2/ 1 Mihrişah - Vakıf Çeşme Kasım Paşa Kasım Paşa Bent Çeşme I masura 28.9. 1 820 

Vali de 
Sultan 

1 1 2/2 Mihrişah Vakıf Çeşme Talimlıane Talimhane Bent Çeşme 1 masura 1 4.6. 1 818 
Valide Sultan 

1 1 2/3 Mihrişah Vakıf Sarraf Hoçe usta Beyoğlu Yunus Ağa Bent Ev - 0.5 masııra 20.6. 1 8 ı 7  
Valide Sultan 

1 1 2/4 Va! ide - Kosti ve Kirhor Sarraf Hüdaverd· Beyoğlu Bakırcılar Taksim Ev - 2 masura 29. 1 1 1 8 1 7  
Sultan 

1 13/1 Mihrişah Korinye İzzet Bey Bereketzade Bereketzade Ev Ev 0.5 masııra 0.5 masııra 1 2. 1 0. 1 827 
Vali de malıallesi mahallesi 
Sultan-

1 1 3/2 Mihrişah - Vakıf Sarraf Anton Arahacıoğlu Galata Bent Ev I masura l masura 1 8 1 7- 18 1 8  
Valide ınandırası 
Sultan 

1 1 3/3 Va! ide - Asdavor Şerife Saide Yahya Kethüda - Ev - 0.5 masura 28.5 . 1 8 1 8  
Sultan Hanım malıallesi 

1 1 3/4 Mihrişah Vakıf Vakıf Beyoğlu Top arahacılar Bent Cami, çeşme, 6 masura 
Valide kışiağı se bil ' 
Sultan 

1 20/1 Kırkçeşme - Sarraf Mercan Mehmed Arif Hüseyin Ağa Hüseyin Ağa Ev Ev I masııra 3 1 masııra 3 26. 1 0. 1 8 1 7  
Ağa mahallesi mahallesi çuvaldız çııvaldız 

ı 20/2 Kırkçeşme - Meluned Arif Piroğlu Meluned Hüseyin Ağa - Ev - I masura 3 0.5 masura 15. 1  ı . ı 8 ı 7  
Ağa Ağa mahallesi çuvaldız 

1 20/3 - Sinan Ağa Meluned Emin Eyüp Dizdariye - Ev ı masura I I masura ı 293.ı 826 
Efendi ve eşi mahallesi çuvaldız çuvaldız 
Hatice Kadın 

ı 2 I Il Sultan Hoca Gevher Mustafa Hamid Vakıf - - - 1 masura 1 masura 6.4. ı 826 
Süleyman Han Sultan Ağa 

1 2 1 /2 İsmail Ağa Seyyit Hasan Mehmed Sadık Mimar Kemal - Ev 0.5 masııra 0.5 masura 6.4. ı 832 
Ağa Efendi mahallesi 



xx V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

Tablo (devaml 
SAYFN ANA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN SUYUN SUYUN BAG LI 13AGLANAN İLMUHABER 
BELGE İS ALE TAHSiS KULLANAN ALAN IN/ OLDUGU BAGLANDIGI BAG L I  BAGLANDIGI OLAN SATILAN 1 KAYIT 

NO HATTI OLUNDUGU ŞAHlS KİRALAY ANil\ MA HAL MAHAL OLDUGU CİHET SUYUN KİRAYA TARiHi 
VAKlF (daha önce) / KENDiSiNE (daha önce) (son) CİHET (son) MİKTARI VERiLEN 1 

SU iNTiKAL (daha önce) (daha önce) MiRAS !EDENiN VEY P KALAN 
su SUYUN 

BAGLANANIN MİKTARI 
ADI( son) 

ı 2 1 /3 Sultan Sadullalı Ağa Sadullalı Ağa Hatice Hanım Ayasotya lıamamı - Ev 3 . 5  masura 0.5  masura 1 2 . 7 . 1 83 ı 
Süleyman c ivan 

1 2 1 /4 İsınail Ağa Sadık Ağa Seyyit İbrahim Mimar Kemal Ev - - 0.5  masura 0.5 masura 6.4. 1 832 

Efendi malıallesi 
1 22/1 Zeynep Hanım Hacı Sinan Ağa - M inar Kemalettin Ev 0.5  masura 0.5  masura 7 . 1 1 . 1 83 1  

1 26/1 Sultan Derviş Mustafa Tatar ağası Kıztaşı malıallesi Mesih Paşa-yı Atiı Ev 0.5  masura 0.5 masura 1 8 . 7 .  ı 8 1 9  

Osman Ağa varisieri Mustafa Ağa yakınların 
1 26/2 Ayşe Hanım Seyyit Melııned Bodnım malıallesi - - 0.5 masura 0.5 masura 26.5. 1 8 1 9  

Said 
1 26/3 - Melımed Said Hüseyin Hüsnü Bodruın malıallesi - Ev 0.5 masura 0.5 masura 2 4 . 5. 1 8 1 9  

Efendi Efendi 
1 2 6/4 Sultan Melımed Emin Fa tma 0.5 masura 0.5 masura 3. 1 0. 1 8 1 7  

Süleyman Efendi mirasçılar 
1 26/5 - - Osman Ağa - Bakialı Kemal Cığalzade Ev 0.5  masura 0.5  masura 22. 1 2. 1 8 1 7  

malıallesi sarayı 
1 26/6 Kırkçeşme Osman Ağa Melııned Ağa Cığalzade sarayı İbrahim ağa arsası Ev Ev 0.5 masura 0.5  masura 20. 1 2 .  ı 825 

mirasçıları 
1 27/1 Sultan Yusuf Ağa Ayşe Hanım Eyüp Katip Kasım - Ev 0.5  masura 0.5 masııra 7 . 1 . 1 820 

Süleyman malıallesi 
1 27/2 - Hace P1r1 Vaıf Hasan Ağa ve eş Çakır Ağa Ev 3 çııvaldız 1 4.8. 1 8 1 8  

me sc idi Havva Hatun malıallesi 
ı 27/3 Sultan Verdinaz Abdurralıiın Afife Hanım Kırkdörtkapı Kırkdörtkapı- Ev Ev 1 masura I masura 1 7 . 1 . 1 824 

Süleyman Kadın Mıılıib Efendi 
mirasçrlarr 

Sultan Verdinaz Afife Hanım Abdullıaliın Kırkdörtkapı Kırkdörtkapı Ev Ev 1 masura 1 masura 30. 1 O. 1 825 

1 27/4 Süleyman Kadın Efendi ve eşi 
Züleyha Hanım 

1 27/5 Halkalı Hüseyin Nazif Mehmed Salih Kaliçeci Hasan Ev 0.5  masura 0.5 masura 9. 9 . 1 833 

Ef�ndi Efendi malıallesi 
1 27/6 Mahmud Karaba� Mustafa İsmail Ağa Ev Ev S masura 0.5  masura ı 0.3 .  ı 836 

·. Paşa 41-il.a 
1 28/1 Şerif� Hamide Şer1fe Hatice Kızıltaş malıallesi Kızıltaş malıallesi Ev Ev 0.5  masura 0.5 masura 1 .2 .  ı 824 

Ii anun İsmet Hanım 
1 28/2 KırkÇeşıne Melııhed Emin Abdullah Vesim Alaca mescid Ev 0.5 masura 0.5 masura 7.6.  ı 824 

Efendi Efendi 
miracçıları 

1 28/3 Sultan M<;iuned Said Üınınü Gülsüm Mesih Paşa-yı At i· Ev 0.5 masura 0.5  masura 24.4.  ı 83 ı 
Süleyınan1 / Efendi Hanım malıallesi 

1 28/4 Başlıavz , - Mustafa Ağa Ratip Efendi Mesih P�.::Y_I At_il< Ev 0.5  masura 0.5 masura 9 . 5 .  ı 83 ı 
1 2911 Kırkçeşme1 - Osman Ağa Boğos Langa Yenikapı Ev 0.5 masura 0.5 masura 22.6.  ı 832 

1 29/2 Kırkçeşme Ragıp Mehmed Abdullah Ağa Kuyumcu Bahşayi Ev 0.5 masura 0.5  masura 1 0. 1 1 . 1 83 1  

Emin Efendi malıallesi 
1 30/1 - Hüseyin Ağa Seyyit Ali Şevki Demirkapı Çoban Çavuş Ev Hamam 0.5 masura 0.5 masura 2 6 . 8 . 1 833 

Efendi mahallesi 
ı 30/2 Sultan Nohan ve Hamik Serkiz Şeyh Ferhat Çukurçeşme Ev 0 . 5  masura 0.5 masura 27.6.  ı 833 

Süleyman mahallesi 
1 30/3 Kırkçeşme - Mahmud Ağa ve Halil Esat Efendi Kızıltaş malıallesi Kızıltaş malıallesi Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 2 . 1 0. 1 833 

eşi Hanife Hatun ve eşi Aliye 
mirasçılan Hanım 

1 30/4 Sultan Melııned Said Ali Şevki Efendi Çobançavuş - Ev 0.5 masura 0.5 masura 8.6.  ı 833 

Meluned Ağa malıallesi 
ı 35/1  - - Melımed Emin Kapıağası mahalles Kapıağası Ev Ev 1 masura .. ınasura 1 ı 1 . 5 .  ı 8 ı 8 

Ağa malıallesi _çuvaldız 
ı 35/2 - Mehıned Emin Emine Hanım Kapıağası Ev 3 çuvaldız 3 çuvaldız 2 5 . 3 .  ı 826 

Ağa mirasçıları mahallesi 
1 35/4 - Meluned Emin Emine Hanım Kapı malıallesi Ak bıyık mahallesi Ev Ev 1 masura 0.5  masura 1 8 1 7-1 8  ı 8 

Ağa 
Sultan Şer1fe Nefise Firuz Ağa Ev 4 masura 0.5  masura ı 9.2 .  ı 820 

ı 3611 Süleyman Hanım malıallesi 
Sultan Halil Efendi Haşim Osman Dülgerzade Dülgerzade Ev Ev 0.5 masura 0.5  masura 24 . 1 . 1 82 ı 

ı 36/2 Süleyman mirasçısı Paşa mahallesi 
1 36/3 Mehmed Ağa Vakıf Müderris k()y(i Peyldıane �ne l masura 1 8 . 3 .  ı 82 1 

Sultan Mehmed Paşa ve Mehmed Arif Fettani mahallesi v< Ev 5 . 5  masura 3 masura ı 8.2 .  ı 824 

1 37/1 Süleyman Mehmed Bey Hoşkadem 
ve Sultan Ataullalı malıallesi 

Ahmet 
ı 37/2 Melııned Tahir Mehmed Ağa - 0.5  masura 0.5 masura ı 3 . 3 .  ı 825 

Ağa mirasçıları 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI XXI 

Tablo fdevam) 
SAYFA/ ANA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN SUYUN SUYUN BAG LI )3AGLANAN iLMUHABER 
BELGE İS ALE TAHSiS KULLANAN ALANlN/ OLDUGU BAGLANDIGI BAG LI BAGLANDIGI OLAN SATILAN / KAYIT 

NO HATTI OLUNDUGU ŞAHlS KİRALAY ANI!\ M AH AL MA HAL OLDUGU CİHET SUYUN KİRAYA TARİHİ 
VAKlF (daha önce) / KENDISINE (daha önce) (son) CİHET (son) MİKTARI VERiLEN 1 

SU iNTiKAL (daha önce) (daha önce) MiRAS 
EDENiN VEY/l KALAN 

su SUYUN 
BAGLANANIN M İKTARI 

AD!( son) 
1 37/3 Kırkçeşme . Melımed Şaki Melııned Ağa . Ev 1 .5 masura 1 .5 masura 223 . 1 825 

Ağa ve Seyyit 
Mehıned Emin 

Ağa 
Sultan . . Melımed Tahir . . Konak . 1 .5 masura 5 . 5 . 1 826 

ı 38/1 Ahmet Efendi ve F atma 
Hanım 

1 38/2 Kırkçeşme Alunet Efendi Hacce Hatice Akbıyık mahallesi . Ev 0.5 masura 0.5 masura 1 7 .5 . 1 826 
mirasçıları Hanım 

1 3 8/3 . Hasan Efendi Hüseyin İsa Daye Hat un Akbıyık malıallesi Ev Ev 1 masura 0 .5  masura, 2 . 1  I .  1 826 
Efendi, Ahmet mahallesi 0.5 masura 

izzet Efendi 
1 38/4 Sultan . Fatma Hanım Seyyit Meluned . Firıız Ağa . Ev 0.5  masura 0.5 masura 1 9. 1 2 . 1 826 

Süleyman Emin Bey mahallesi 
ı 39/1 . Osman Ağa Halil Efendi Firıız Ağa . Ev 0 .5  masura 0.5  masura 1 2.3 . 1 827 

mahallesi 
ı 39/2 Kırkçeşme . Derviş Mustafa Hatice Hanım Güngönnez . Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 8.6 . 1 827 

Efendi mahallesi 
Sultan . Emine Hanım Mehmed Ağa ve Kabasakal Ev 3 çuvaldız 3 çuvaldız 4. I .  1 828 

1 39/3 Süleyman eşi Züleyha mahallesi 
Hanım 

1 39/4 Mahmud Han . Kasım Paşa Kasım Paşa . Çeşme . 7.5 . 1 829 
1 39/5 Sultan . Abdiiikerim Mehmed Mesut Üç ler mahallesi Üçler mahallesi Ev Ev 0.5  masura 0 .5  masura 4. ı .  1 828 

Süleyman Efendi mirasçılar Ağa 
1 4011 Sultan Mustafa Reşit Melımed Nuri Uzun Şüca . Ev . 3 çuvaldız 3 çuvaldız 1 0. 1 . 1 830 

Süleyman Bey mirasçısı Ağa mahallesi 
Sultan Mehmed Sait Haşim Bey . . Sedefciler . Ev . 0.5 masura 28. 1 0 . 1 8 3 1  

1 40/2 Süleyman Şerif Efendi, mahallesi 
Ayşe Sadıka 

Hanım ve Hatice 
Hanım 

1 40/3 Sultan Melımed Nuri Osman Efendi Peykhane civarı Cezerl Kasım Paşa Ev Ev 3 çuvaldız 3 çuvaldız 30. 7 . 1 830 
Süleyman Ağa mahallesi 

140/4 Safiye Hanım Mehmed Salih Kabasakal Ev 0 .5  masura 0.5 masura 5 .9 .  ı 83 ı 
Efendi 

1 40/5 . Ayşe Hanını Melııned Emin Arahacılar Ev 0 .5  masura 0 .5  masura 20.6. ı 83 ı 
ınir��sı A··a karhanesi civarı 

1 4  l l l  Çiftehavz Rukiye Hanını Mehıııed İhya Kabasakal Sinan Ev 0 .5  masura 0 .5  masura 4.4 . 1 832 
mirasçıları Efendi Ağa mahallesi 

1 4 1/2 Sultan Sultan Alunet Mehmed Tahir Emin Sinan . Ev 3.5 masura ı 1 2 . 1 83 ı 
Ahmet Efendi mahallesi 

ı 4 1 /3 Sultan Sanaf Anastas Mikail Gedik Paşa Ev Ev 0 .5  masura 1 masura 3. ı ı 832 
Bayezıd 

1 4 1 /4 Sultan Haşim Bey Markarir . Gedik Paşa . Ev ı masura 0.5 masura 3 . 1 .  1 832 
Süleyman ikibuçuk 

çııvaldız 
1 42/1 Süleyman- . Mehmed Efendi Ayşe Hanıın . Uzun Şııcaeddin Ev 0 .5  masura 0.5 masura 30.6 . 1 8832 

iye mirasçıları mahallesi 
1 42/2 Sultmı Musa Ağa Hasan Ağa Ulular malıallesi . Ev 0 .5  masura 0 .5  masura 26 .7 .  ı 832 

Süleyman mirasçıları 
1 42/3 . Mehmed Salih Hatice Hanım . Kabasakal civarı Ev 0.5 masura 0 .5  masura 29.4. ı 833 

Efendi 
1 42/4 Sultan Feyzullah Efendi Ali Bey . Ev Ev 0.5  masura 0 .5  masura 1 5. 1 0. 1 832 

Bayezid mirasçıları 
Mehmed Tahir Ali Necip Bey v . Konak Konak 1 .5 masura 1 .5 masura 2 . 1  1 . 1 832 

1 43/1  Sultan Efendi mirasçılar eşi Rukiye 
Alıınet ve eşi Şerife Hanım 

Fatına Hanım 
Sultan . Mehıııed Tahir Ali N ec ip Bey VE Konak Konak 3.5 masura 3 . 5  masura 2. ı 1 . 1 832  

1 43/2 Alı ın et Erendi mirasçılar eşi Rukiye 
Haıııııı 

1 43/3 . Emine Hatun Fatına Hanını AUııyık mahallesi Ev 0.5 masura 0.5 masura 2 . 1  ı . 1 832 
143/4 . Şerife Fatıııa Me!ımed Emin . Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura ı 5. ı 1 .  ı 835 

Hanını Sunııhi Efendi 
ı 43/5 Süleyman- . Ayşe Hanını Melı ıned Nesiııı . . 0.5 masura 0.5 masura 1 4. 1 .  ı 833 

iye Efendi 
1 4411  Ayasofya -i Tüıınanzade Güııgöıınez Ev 0 . 5  masura 0 .5  masura 1 8  ı 7-ı 8 1 8  

kebir Mehıııed Ağa mahallesi 
1 44/2 Ali Paşa ve Netise Hamm . . Ev 1 masura 1 masura 1 7.6. 1 8 1 8  

Hüseyin Ağa 



XXII  V AKIF S U  DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

Tablo (devam) 
SAYFA! ANA SUYUN SUYU SUYU SATIN SUYUN BAG LI SUYUN SUYUN SUYUN BAG LI iBAGLANAN İLMUHABER 
BELGE İS ALE TAHSiS KULLANAN ALANlN/ OLDUGU BAGLANDIGI BAG LI BAGLANDIGI OLAN SATILAN / KAYIT 

NO HATTI OLUNDUGU ŞAHlS KİRALAY ANI"�\ MAHAL MA HAL OLDUGU CİHET SUYUN KİRAYA TARİHİ 
VAKlF (daha önce) / KENDiSiNE (daha önce) (son) CİHET (son) MİKTARI VERiLEN / 

SU iNTiKAL (daha önce) (daha önce) MiRAS 
EDENiN VEYP KALAN 

su SUYUN 
BAGLANANIN MİKTARI 

ADI( son) 
ı 44/3 Sultan Habibe ve Hawa - Kanlı ınescid civar - Ev 4 masura 0.5 masura 30.10.1818 

Ahmet Hanım 
1 44/4 - Züleyha Hatun Süleyman Ağa Bayezid civarı Atıneydam Avcıla Ev 0.5 masura 0.5 masura 23.1.18 1 9  

malıallesi 
144/5 - - Halil Ağa Mehıned Meıniş - Sofi.ılar mahallesi - Ev - ı masura ve ı 28.5.1818 

Efendi cuvaldız 
ı 4511 Gazanfer Ağa Mustafa Reşid Serbostan Ali Ağa Saray Ev 6 masura 6 masura 20.1. 1 829 

Efendi mahallesi 
145/2 Kırkçeşme - Hamdullah Bey İsmail Ağa Çadırcı Ahmet - Ev 0.5 masura 0.5 masura ı 6.3. ı 83ı 

mirasçısı Çelebi mahallesi 
1 45/3 Güzelce Boyacı Kirkor Ohannes - Kumkapı Bal i Paşa Ev 0.5 masura 0.5 masura Tarihsiz 

kemer mirasçıları mahallesi 
146/1 Çiftehavz - Uzun İbrahim Melııned Salih Kadırga limanı Ev 9 masura 1 masura ı3.5. 1 818 

Paşa Efendi ve eşi civa n 
Emine Hanım 

ı 46/2 Güzelce - Osman Ağa Acı Bayemek - ı:ıali Paşa ınahalles - Ev - 0.5 masura 6.7. 1 8 1 7  
kemer 

1 46/3 Güzelce - Acı Bayemek Kirhor Bal i Paşa mahallesi Bali Paşa ınalıalles Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 1 .3.1818 
kemer 

ı 46/4 Güzelce Acı Bayemek Kirhor Kumkapı Bal i Paşa Kumkapı Bali Paş Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 1.3. 1 8 1 8  
kemer mahallesi mahallesi 

1 46/5 Çiftehavz Melımed Salih Emine Hanım Şelısuvar Bey Şehsuvar Bey Konak Konak 1 masura 1 masura 8.7.1 825 
Efendi ve Eşi malıallesi mahallesi 
Emine Hanım 

ı 50II - Halil Efendi Hüseyin Hüsnü Hoca Hamza - Ev 4 masura 0.5 masura 30.8.ı 818 
Efendi malıallesi 

150/2 AyasofYa - Şerife Zeynep - Aksaray civarı - Ev 0.5 masura 1 1 .9.1818 
Hat un 

ı 50/3 - AyasofYa - Seyyit - Hoca Ali mahalles · - Ev - 0.5 masura ı 1.9. 1 818 
Veliyyiiddin Ağa 

150/4 - Ömer Ağa Şerife Fatına Bayezid-i Cedid Ev 0.5 masura 1 1.9.18 ı 8  
Zarife Hatun malıallesi 

ı 50/5 Kırkçeşme Melııned - Aksaray Abdullah - Ev - 0.5 masura 14.7. ı 817 
Celaleddin Ağa malıallesi 

Efendi 
150/6 Kırkçeşme - Mir Meirmed Mustafa Hıfzı Bostancıbaşı Bostancıbaşı Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 21.1.1824 

Celaleddin Efendi mahallesi malıallesi 
Efendi 

15 ı / ı  Çiftelıavz - Helvacı Ahmet Kassab İlyas - Ev - l masura 27.5. ı 8 ı 8  
Ağa mahallesi 

15 1 /2 - - Ali Paşa Sadefci Hasan - Hamam 8 masura 2 masura 18.1 2.18 1 8  
malıallesi 

1 51/3 Çiftehavz Ali Bey mirasçısı Mehmed Sadık Kassab İlyas Ev ı masura 0.5 masura, 25.12. 1 823 
Efendi ve vakıf mahallesi 0.5 masura 

15 ı /4 Kırkçeşıne - Netise Hanım Vakıf Katip Mııslihiddin Çeşıne 0.5 masura 0.5 masura 18.2. 1 824 
malıallesi 

- Hüseyin Hüsnü Zeynep Hanım Kürkcübaşı - Ev 0.5 masura 0.5 masura 16.3.1824 
15211 Efendi malıallesi 

- Emine Sultan Emine Sultan Seyyit Ağa Kireınidci Kürkcübaşı Hamam Ev 3 masura 1 masura 9.5. 1 824 
152/2 vakfı hamaını Süleyman Çelebi malıallesi 

malıallesi 
Emine Sultan Emine .Sultan Seyyit Melııned Kireınidci Hobyar malıallesi Hamam Ev 3 masura 1 masura 12.5.ı 82400 

ı52/3 vakfı hamarnı Arif Ağa Süleyman Çelebi 
mahallesi 

152/4 - Halil Ağa Şakir Efendi - Molla Günini Samıç ve 1 masura 0.5 masura 6 . ı l . l825 
mirasçıları malıallesi tulurnba 

152/5 - Ali Belıcet Ağa Tophane-i Amire - Molla Hüsrev Konak 1 masura I masura 6.10.1833 
Nazırı mahallesi 

- Şerife Züleyha Ahmet Ağa Sultan Bayezid-i Sultan Bayezid-i Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 4.8-21.9 182 
153/1 Hanım mirasçılar Cedid mahallesi Cedid mahallesi 

Vali de Mehmed Yusuf Efendi Murat Paşa Murat Paşa Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 1 1 .1 .1828 
1 53/2 Sultan Ataullah malıallesi malıallesi 

Havzı mirasçıları 
153/3 Halil Efendi Hafız Alunet Şevki Alunet Be Yusuf Paşa camii Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 5.9.1827 

yanı 
Sultan - Alunet Ağa Mehıned Emin Sultan Bayezid-i Sultan Bayezid-i Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 3.8.1828 

1 53/4 Süleyman Efendi Cedid mahallesi Cedid mahallesi 

Kırkçeşme - Ataullah Efendi İzzet Ağa ve Bakialı Kemal Molla Günini Arsa Ev ı masura ı masura 19.9. 1 828 
1 54/1 ve Azize kadın Derviş Ali Efend mahallesi mahallesi 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI XXII I  

Tablo (devam) 
SAYFN ANA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN SUYUN SUYUN BAG LI �AGLANAN İLMUHABER 
BELGE İSALE TAHSiS KULLANAN ALANlN/ OLDUGU BAGLANDIGI BAG LI BAGLANDIGI OLAN SATILAN 1 KAYIT 

NO HATTI OLUNDUGU ŞAHlS KİRALAYANfl'- MAHAL MAHAL OLDUGU CİHET SUYUN KİRAYA TARİHİ 
VAKlF (daha önce) 1 KENDISINE (daha önce) (son) Cİ HET (son) MİKTARI VERiLEN 1 

SU iNTiKAL (daha önce) (daha önce) MİRAS �DENİN VEY/' KALAN 
su SUYUN 

BAGLANANIN MİKTARI 
ADI( son) 

Kırkçeşme Mehıned Arif Abdullah Zeki Sinekli mahallesi Sinekli mahallesi Ev Ev 0.5 masura 0.5  masura 8 . 1 LI 828 

1 54/2 Ağa Efendi ve Şerife 
Hanım 

1 54/3 Çiftehavz Ahmet Hulusi Ali Ağa ve eşi Kassab İlyas Kassab İlyas Ev Ev I masura 1 masura 23. 1 1 829 

Ağa mirasçıları Fatma Hanım mahallesi mahallesi 
1 54/4 Çiftehavz İbrahim Ağa Süleyman Ağa Horhor çeşmesi Horhor çeşmesi Ev Ev 0.5  masura 0.5  masura 22 1 1 830 

c ivan ci van 
1 55/1 - Şehit Melımec Seyyit Ali Ağa Behiye Hanım Çakır Ağa Ev Ev 0.5  masura 0.5 masura 2 1 .9. 1 930 

Paşa evkafı mahallesi 
1 55/2 Çiftehavz Ali Ağa Melımed Ağa Kasab İlyas Kassab İlyas Ev Ev 0.5  masura 0.5 masura 3. 1 0. 1 830 

mirasçıları mahallesi mahallesi 
1 55/3 Fatına Hanım Alunet Efendi - Sarı Musa - Ev 0.5 masura 0.5  masura 30.8. 1 83 1  

malıallesi 
- Mihrişah Nikola ve Sarraf C ani k Tarlakapı civarı Sahilhane l masura 1 masura 25. 2 . 1 828 

1 55/4 Valide Sultan Maryara 
Sultan - Mehmed Sadık Me h med Arif ve - Aksaray - Ev 0.5 masura 0.5 masura 6.6. 1 8 1 8  

1 56/ l Süleyman Efendi Mehmed Esad 
Efendiler 

1 56/2 Kemer Fatma Hanım Çeşıne ve İsınail Nişanca mahallesi Sofular hamarnı Çeşme, ev 1 masura ı masura 23. 1 . 1 8 1 9  

Ağa karşı sı 
Ayasafya-i Vakıf 28. Yeniçeri - Kışla Kış la - 1 4 . 8. 1 8 1 8  

1 5 6/3 kebir bölüğü 
1 5 6/4 - - Abdiiibaki Efend Seyyit Meluned Aksaray - Ev - 3 çııvaldız 3 çuvaldız !4 .8. ı 8 l 8  

mirasçılan Emin Efendi 

1 57/l Ayasofya - Osman Ağa Ayşe Hatıın Küçükköy Softılar haınaını - Ev 4.5 masııra 0.5 masııra 8 4 . ı 820 

c ivan 
ı 57/2 Eyüp Halil Ağa Mehmed Memiş - Softılar mahallesi Ev - 1 masura 1 28.5 . ı 8 l 8  

Efendi çuvaldız 
1 57/3 - Hafız Memiş Hasan Bey ve Sofular mahallesi Sofiilar mahallesi Ev Ev l masura 1 l masura l 9.8. 1 825 

Efendi Rukiyye Hanım çuvaldız çuvaldız 
1 57/4 Şelıid Mehnıed Hasip - Aksaray civarı Ev - 0.5  masura ı l .2 . 1 828 

Meluned Paş2 Ağa 
1 57/5 Sultan - Mehıned Sait Mehmed Aziz Kadıasker Kadıasker Ev ve çeşıne Ev ve çeşme ı .5 masura 1 .5 masura ı 3 . ı  LI 827 

Süleyman Bey mirasçıları Bey mahallesi mahallesi 
ı 58/l Kemer İsmail Abdullah Ağa Softılar mahallesi Softılar mahallesi Ev Ev 0.5 masura 0.5  masura 23.05 . 1 829 

ı 58/2 Ayasafya-i Mustafa Ağa İ sınail Ağa - Karabaş mahallesi - Ev 0.5 masura 0.5 masura 27 .5 . ı 832 

kebir 
1 58/3 - Şerife Rukiye Seyyit Mustafa Sofular lıamaını - Ev l masura ı ı masııra 1 ı 3 .2 . ı 830 

hanım ve Zühdü Ağa ve eşi civa rı çuvaldız çııvaldız 
Bey mirasçı ları Ümmügülsüm 

Haremeyn Şerife Rukiye Seyyit Mustafa - Softılar mahallesi Ev 0.5 masura 0.5  masura ı 3 . 2 . l 830 

1 58/4 Hanım ve Hasan Ağa ve eşi 
Bey mirasçıları Mustafa Ağa 

1 59/l Kumluk - Bolu voyvodası Mehmed Emin Cellad çeşmesi Cellad çeşmesi Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 28.6 . ı 83 1  

kemeri Osman Ağa Ağa ve eşi Fatm 
Hanım 

1 59/2 Küçük Mehıııed Esad v Hüseyin Ağa ve Aksaray civarı Ev 0.5 masura 0.5 masura 228 . 1 832 

kemer Mehmed Arif eşi F atma Hanım 
Efendiler 

1 59/3 Sultan - Feyzullah Efendi Mehmed Arif M uradiye haınamı Debbağ Yunus Hamam Ev 2 masura 0.5  masuraı 
Süleyman Efendi malıallesi 

1 59/4 Ayasafya-i - Hediyetullah Esat Bey - Sarı Musa - Ev 0.5 masura 0.5  masura -
kebir Hanım mahallesi 

1 62/l Bo drum - Hasan Paşa İbrahim Feyzi - El vanzade Ev I masura l masura 9.7. 1 8 1 7  

Efendi, Rabia mahallesi . Hanım ve Said 
Ağa 

ı 62/2 Ayasofya - Mehmed Arif Selim Ağa Karaki mahallesi - Ev - 0.5  masura 0.5  masııra 1 3 . 1 2 . 1 8 1 9  

Efendi, isınail 
Raşid Efendi, 
Rabia Hanım 

1 62/3 - Ali Paşa, Derviş Abdülkadir - Daye Hatun - Ev 6masura 6masura 1 9. 1 2 . 1 8 1 9  

Paşa, Efendi mahallesi 
Hazinedarbaşı 

1 62/4 Mustafa Efendi Şerife Ayşe, - Demirkapı Konak - 0.5  masura 6 .5 . l 8 ı 9 

ve Ali Ağa Seri fe F atma 
1 63/1 - Sinan Paşa Alunet Eşrefi - Acem Hasan Ağa Ev - 0.5  masura 1 .6. 1 823 

Efendi mahallesi 
1 63/2 - Alunet Cemile Hanım Sovuk çeşme - Ev 0.5 masura 0.5  masura 1 9 . 1 0. 1 823 



XXIV 

SAYFA/ ANA SUYUN SUYU SUYU SATlN 
BELGE İS ALE TAHSiS KULLANAN ALANlN/ 

NO HATTI OLUNDUGU ŞAHlS KİRALAY ANI!'-
VAKlF (daha önce) / KENDISINE 

SU iNTiKAL 
EDENiN VEYJl 

su 
BAGLANANIN 

ADI( son) 
1 63/3 - Ali Alemi Efendi Hafize Hanım 

ı 63/4 Ayasatya-i - Mehmed Emin Mehmed S adı k 
kebir Efendi mirasçılar Efendi 

ı 64/1 Kırkçeşme Şehid Fatıma Hatun Abdullah Ağa 
Mehmed Paşa 

1 64/2 Şehid Abdullah Ağa Salih Bey ve eşi 
Mehmed Paşa Rukiye Hanını 

Kırkçeşnıe Melınıed Emin Hatice Hanım 
ı 64/3 Efendi 
1 64/4 Ebubekir Efendi Ayşe,Servinaz, 

Emine,Enıetullal 
Hanınılar 

1 65/1 Halize Hanını Alnnet Salim 
Hasan Efendi 

Sultan Mehmed Emi n 
ı 68/ı Mehıned Ağa 

Han 
ı 68/2 Melek Ali Efendi 

Mehmed Paşa Tekkesi 
ı 68/3 Ayasofya Eyyub-i Ensari Zeynep Hatun 

vakfı 
ı 68/4 Ayasotya - Zeynep Haııım Safiyye Haıııın 

ı 68/5 K aş Fatına Hatlın Süleyman Ağa 
Mustafa vakfı 

1 69/1 AyasofYa Affan Ağa Velvele(0) Kadın 

ı 69/2 Yusuf Ağa Hoca Enıine 
Hanını 

1 69/3 Hoca Emine Melımed Bey 
I-lanını 

1 69/4 Valide Melımed Çelebi Yorgaki 
Sultan 

ı 69/5 Valide Veın ite Acı 
Sultan mirasçıları Hadori .Minok, 

Manas 
ı 70/I Yemi te Ali Ağa ve Ayşe 

Hanını 
1 70/2 -

ı 70/3 Malııııııd Bey Aziz Mahmud 
Hiidai vakfı 

1 70/4 Sultan Hoca Sadettin 
Süleyman Efendi 

ı 7 ı l 1  Kırkçeşıne - Nefıse Hatun Hafız Ebubekir 
Efendi 

Haremeyn Emine Sultan Emine Sultan 
1 7  ı n  vakfi vakfi 
1 7 1/3 Güzelce Osman Ağa Karcıbaşı 

kemer Melımed Raşid 
Ağa ve eşi Fatım 

Hanını 
ı 7 1 /4 Şehid Mustafa Ağa Şerife Hafıze 

Mehmed Paşa Hatun 
1 7211 Sultan Karaca Niko Ali Efendi 

Süleyman 
ı 72/2 Çiftelıavz Abdüllıalim İbralıiın Ethem 

Efendi Efendi 
ı 72/3 Ayasofya Safiye Hanım Melııııed Arif 

Efendi ve eşi 
Rukiye Şaz 

Hanım 
ı 72/4 - Alunet Efendi Abdülınüınin 

Afia 

Tablo fdevam) 
SUYUN BAGLI SUYUN SUYUN 

OLDUGU BAGLANDlGI BAG Ll 
MA HAL MA HAL OLDUGU 

(daha önce) (son) CİI-IET 
(daha önce) 

Diiye Hat un Diiye Hatun Ev 
malıallesi mahallesi 

Elvanzade El vanzade Ev 
mahallesi mahallesi 

- Demirkapı 

Demirkapı 

Karaki Hüseyin Karaki Hüseyin Ev 
Ağa mahallesi AQa mahallesi 

D3ye Hatıın Daye Hatıın Konak 
mahallesi mahallesi 

Diiye Hatun 
mahallesi 

-

Oluklubayır 

- Cami-i kebir 
mahallesi 

Cami-i kebir Ev 
mahallesi 

Nişancı Paşa Cami-i kcbir Ev 
mahallesi mahallesi 

Selami Mehmed 
Bey mahallesi 

Cezcrl Kasım Paşa Cczerl Kasını Paşa Ev 
mahallesi mahallesi 

Cezerl Kasım Paşa Ev 
mahallesi 

- Nişanca ımıhallesi 

İslam Bey -
mahallesi 

Tekyecibaşı Ev 
malıallesi 

İslam Bey 
mahallesi 

- Otakçılar 

Cami-i kebir Hace Sadeddin 
ıımlıallesi Efendi zaviye 

ve türbesi 
Cezeri Kasım Paşa Cczeri Kasını Paşa Ev 

malıallesi malıallesi 
Eyüp-

Küçükköy Kasım Çavuş Ev 
malıallesi 

Eyüp 

Petro Kapısı Cami-i kebir Ev 
mahallesi 

Kasım Çavuş Kasını Çavuş Ev 
malıallesi mahallesi 

Cami-i kebir Ev 
mahallesi 

- Cezeri Kasını Paşa 
mahallesi 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

SUYUN BAG Ll 
BAGLANDIGI OLAN 

CİHET SUYUN 
(son) MİKTARI 

(daha önce) 

Ev 1 masura 

Ev 1 .5 masura 

Ev 1 .5  masura 

Ev 0.5 masura 

Ev 0.5 masura 

Konak 2.5 masura 

Ev 1 masura 

- -

Tekke 

Ev 0.5 masura 

0.5 masura 

Çeşme 1 masııra 

Ev 

Ev 0.5 masura 

0.5 masura 

Su kuyusu 1 masura 

Ev 3 çuvaldız 

0.5 masura 

Çeşme -

Hamam 

Zaviye ve türbe 

Ev 0.5 masura 

Yalı 4 masura 

Ev ı masura 

Sahilhane 0.5 masura 

Ev 1 masura 

Ev 0.5 masura 

Ev 0.5masura 

Ev 0.5  masura 

jBAGLANAN 
SATILAN / 

KİRAYA 
VERiLEN 1 

MiRAS 
KALAN 
SUYUN 

MİKTARI 

1 masura 

1 .5  masura 

0.5 masura 

0.5  masura 

0.5 masura 

2 . 5  masura 

1 masura 

1 masura 

1 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

3 çuvaldız 

3 çuvaldız 

0.5  masura 

0 . 5  masura 

3 masura 

3 masura 

0.5 masura 

4 masura 

ı masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masuraı 

İLMUHABER 
KAYIT 
TARİHI 

1 3 . 2 . 1 826 

9 R. ı 242 

1 6 .4 .  ı 827 

ı 4 . 7 .  ı 830 

4.  ı ı .  ı 830 

6 . 1 83 ı 

ı 8. 1 0. 1 83 ı  

ı o . 3 .  ı s ı 8  

1 4.5. ı 8 1 7  

3 . 3 . 1 8 ı 8  

29. 1 . 1 823 

ı 8. ı 2. ı 8 1 8  

ı 3 . 3 . 1 83 7  

ı 7 .3 . 1 8 1 8  

5 . 2 .  ı 822 

1 733- ı 734 

20. ı 0. 1 8 1 9  

29. I O . ı 836 

ı 7.8. ı 820 

4 . 1 .  ı 822 

1 4 . L 1 822 

2 . 1 0 . 1 823 

ı 8 .6 . 1 824 

26.8.  ı 824-

24.9. ı 824 

2 1 .9. 1 824 

ı 7.3. ı 825 

ı 9.2. ı 826 

22.9. ı 826 

25/8/ı 826 



iSTANBUL SU KÜLLİYATI XXV 

Tablo (devam) 
SAYFN ANA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN BAG LI SUYUN SUYUN SUYUN BAG LI BAGLAN AN İLMUHABER 
BELGE İS ALE TAHSiS KULLANAN ALANlN/ OLDUGU BAGLANDIGI BAG LI BAGLANDIGI OLAN SATILAN 1 KAYIT 

NO HATTI OLUNDUGU ŞAHlS KİRALAY AN ll\ MAHAL MAHAL OLDUGU CIHET SUYUN K İ RAYA TAR İ H İ 
VAKlF (daha önce) / KENDiSiNE (daha önce) (son) CİHET (son) MİKTARI VERiLEN 1 

SU iNTiKAL (daha önce) (daha önce) Mi RAS 
EDENiN VEY,6 KALAN 

su SUYUN 
BAGLANANIN MİKTARI 

ADI( son) 
ı 73/1 Sultan - Dürri Mehıııed İbrahim Ağa ve Kiremiıçi - Ev ve çeşıııe 4 masura I masura 2. ı ı .  1 826 

Süleyman Efendi Seyyit Mustafa Süleyman Çelebi 
Ağa malıallesi 

1 73/2 Kırkçeşıııe - Yahya Efendi Esına Hanım Kasım Çavuş Kasım Çavuş Ev Ev 3 çuvaldız 3 çuvaldız 8 . 1 2 .  ı 827 
mirasçıları malıallesi malıallesi 

ı 73/3 Karcıbaşı Fatma Hanım Kasım Çavuş - Ev Ev 1 masura ı masura 24.4. 1 830 
Melııned Reşid mahallesi 

Ağa ve eşi 
1 7 3/4 - - Fatına Hanım Mustafa İzzet Seııned Murad Otakcılar ınahalles Hamanı Ev 2 masura 1 masura 26.8. 1 827 

Efendi ve Şerife mahallesi 
Ayşe Hanım 

1 7411 Saray-ı Valide Sultan - Sebil ve çeşme 5-6 masura 7.4. 1 8 1 8  
Hümayun 

ı 74/2 Sultan Melııned Said Melııııed 1-lamdi Mimar Sinan Mimar Sinan Ev Ev 3 çuvaldız 3 çuvaldız 5 .9 . 1 827 
Melııned Efendi Efendi malıallesi malıallesi 

1 74/3 Süleyman- Sultan Melımed Emin - Genci Hatun Ev 3 çuvaldız 3 çuvaldız 27 .5. 1 820 
iye Mehıned Han Ağa malıallesi 

ı 74/4 Sultan Ayşe Han:ın Melııned Said - Mimar Sinan Ev I .5  çuvaldız 1 .5  çuvaldız ı ı ı l . l 82 2  
Melııned Efendi malıallesi 

ı 74/5 Sultan - Melııned Said Meluııed Haındi Mimar Sinan Mimar Sinan Ev Ev 3 çuvaldız 3 çuvaldız 5 . 9 . 1 827 
Melımed Efendi Efendi malıallesi mahallesi 

1 74/6 - - - 5 3. 1 8 1 9  
ı 7511  İsınail Ağa Melııned Emin Mimar Sinan-ı Atik Mimar Sinmı-ı Atik Ev Ev 1 masura 1 masura 2 5 .  I O. 1 823 

mirasçıları Efendi malıallesi malıallesi 
ı 75/2 Sultan İsmail Ağa - Başcı ımıhallesi Ev 0.5 masura ı .8. ı 824 

Melııııed 
ı 75/3 Sultan - Melııned Ağa - Kinnas malıallesi Ev 1 masura 1 2 .3. 1 82 5  

Melııned 
Sultan SaıTaf Dominik Melııned Vehbi İsınail Efendi İsınail Efendi Konak Konak 0.5 masura 0.5 masura 1 3.3. ı 825 

1 76/1 Mehmed Efendi ve eşi Konağı Konağı 
Hatice Hanını 

ı 76/2 Sultan - Melımed Emin Hatice Hanım Genci Hatun Genci Hatun Ev Ev 3 çuvaldız 3çuvaldız 2 1 .6. ı 826 
Süleyman Ağa ıııalıallesi mahallesi 

Sultan Mehıned Ağa Hobyar malıallesi fOv 0.5 masııra ı 2 . 1 827 
ı 76/3 Melımed 
1 76/4 Turunçluk Eıııeıullalı Hanıııı Melımed Ağa - I- lobyar malıallesi Ev 0.5 ıııasunı 0.5 nıasura 1 0.4 . 1 827 

mirasçılan 
1 7 711 Tunınçluk - Melımed Ata Yusuf Bey ve eşi Haseki Haseki Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 9. ı 1 828 

Efendi mirasçılar Zübeyde Hanım 
ı 77/2 Sultan Melımed İzzet Mustafa Ağa Sultan Selim camii Sultan Selim camii Ev Ev 1 masura 1 masura 26 .7 .  ı 828 

Bayezid Efendi mirasçılar cı van cı van 
ı 77/3 Sultan Seyyit Abdullah AbduıTahınaıı Nuri Dede Nuri Dede Ev Ev 3 çuvaldız 3 çuvaldız 1 7 . 7 . 1 829 

Melımed Efendi Ratib Efendi mahallesi mahallesi 
ı 78/1 Sultan - H liseyin Ağa ve Şakir Bey Keyci I -latun 0.5 masura 0.5 masura 3 . 1 0. 1 830 

Bayezid eşi Fatına Haıuıı ınahallesi 
1 78/2 Sultan Netise Hanım Alııııet Efendi Kinnastı mahallesi Kinnastı mahallesi Ev Ev 1 masura 1 masura 1 4. 1 2 . 1 830 

Melııned 
ı 78/3 - Sultan Melııned Sait Alıınet Ağa Kirınastı mahallesi Kirınastı ımıhallesi Ev Ev 1 masura 1 masura 1 0 3. 1 832 

Melııned Efendi 
ı 7 8/4 Turunçluk - Seyyit Halil  Şerife Rukiyye - Eski İmaret Ev I çuvaldız I çuvaldız 20. 1 0. 1 83 1  

Efendi mirasçılar Hanını malıallesi 
ı 7911 - Sultan Ömer Ağa Emine Hanım - Şelızadebaşı - Ev 1 masura 1 masura 1 0.3. 1 83 2  

Melımed 
1 79/2 - Sultan Melımed Raif Osman Ağa K innastı malıallesi - Ev 2 masura 1 masura 1 0 .3 . 1 832 

Meluııed Efendi 
Mahmud - Ragıb Melııned Abdullah Ağa Kuyumcu Balışayiş Kuyumcu Balışayi Ev Ev 0 . 5  masura 0 . 5  ın  as ura 9. 1 l . l 832 

1 7 9/3 Paşa Emin malıallesi malıallesi 
ı 80/l Mahmud İbrahim Efend Mehmed Emin Ali Rıza Efendi Çıkrıkçı Çıkrıkçı Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 1 4.6.  ı s ı  7 

Paşa Ağa Kemaleddin Kemaleddin 
mahallesi mahallesi 

1 80/2 Mahmud Mimarbaşı ağa Süleyman Efendi Balaban mahallesi - Ev - 0.5 masura 0.5 masura 2. 1 ı 1 8 1 7  
Paşa ve eşi Ayşe 

Hanım 
1 80/3 - - Süleyman Efendi Ömer Efendi Balaban malıallesi Ev - 0.5 masura 0.5 masura 22 .2 . 1 82 1  

ve eşi Ayşe 
Hatıııı 

ı 80/4 Sultan Osman Efendi Halil Ağa - Mahmud Paşa Ev 0.5 masura 0.5 masura 283. 1 8 1 9  
Süleyman camii yanı 



XXVI V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

Tablo ( devam) 
SAYFN ANA SUYUN SUYU SUYU SATfN SUYUN BAGLI SUYUN SUYUN SUYUN BAG LI BAGLAN AN İLMUHABER 
BELGE İS ALE TAHSiS KULLANAN ALANlN/ OLDUGU BAGLANDIGI BAG L I  BAGLANDIGI OLAN SATILAN 1 KAYIT 

NO HATTI OLUNDUGU ŞAHlS KİRALAY ANTh MA HAL M AH AL OLDUGU CİHET SUYUN KİRAYA TARiHi 
VAKlF (daha önce) / KENDiSiNE (daha önce) (son) CİHET (son) MİKTARI VERiLEN 1 

SU iNTiKAL (daha önce) (daha önce) MiRAS 
EDENiN VEY/> KALAN 

su SUYUN 
BAGLANANIN MİKTARI 

ADI( son) 
1 8 1 1 1  Mahmud - Ayşe ve Nefise Zübeyde Hanım Daye Hatun Daye Hatun Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 1 3 .4 . 1 822 

Paşa Hanımlar mahallesi mahallesi 
1 8 1 12 Sultan Abdurrahim Afife Hanım Çukurçeşme civan Çukurçeşıııe ci van Ev Ev 1 masura 1 masura ı 7 . 1 1 824 

Süleyman MucipAğa 
1 8 1 /3 - Mahmud Paşa Abdurrahiııı Afife Hanım Çukurçeşıııe civarı Çııkurçeşıııe civarı Ev Ev 0 . 5  masura 0.5 masura 5. 1 . 1 824 

Mucip Efendi 
1 8 1/4 Mahmud Paşa Afife Hanım Abdürrahiııı Çukurçeşme civarı Çukurçeşıııe civarı Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 26. 1 0 .  1 825 

Efendi ve eşi 
Şerife Züleyha 

Hanım 
1 82/1 Mahmud - Ali Efendi İsınail Paşazade Molla Kestel - Konak 0.5 masura 0 . 5  masura 3.7. 1 824 

Paşa Necip Bey mahallesi 
1 82/2 - Malunud Paşa - - K ışla Kışıa ı masura ı masura 27.7 . 1 808 

ı 82/3 Mahmud Ahmet İzzeddin Derviş Ali Ağa Kırkdörtkapısı - Ev 0.5 masura 0.5 masura 25. 1 .  ı 826 

Paşa camii Efendi Molla Kestel 
mahallesi 

1 82/4 Malunud - Şerife Cemile Mehıned Ağa Mahmud Paşa - Hamam 1 masura ı masura 9.4.  ı 826 

Pasa camii Hanım hamam ı 
1 83/1 Mahmud Alıınet Hulusi Abdiiikerim Bey Karagöz mahallesi Karagöz mahallesi Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 26.9 . 1 826 

Paşa Efendi ve eşi 
Şerife N efi se 

Hanım 
1 83/2 Malunud Yen içeri kışiası Ali Rıza Efendi - Kış la - 1 masura ı 8.8. ı 827 

Paşa 
ı 83/3 - Hamide Hanım Mahmud Ethem Balahan Ağa - Ev 0.5 masura 0.5 masura 22. ı O . ı 827 

mahallesi 
1 83/4 - - Mehmed Ağa Mehmed Şükrü Hasan Halife Hasan Halife Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura ı ll 1 1 827 

Efendi mahallesi mahallesi 
1 84/1 - Babıali Ç eşme Karhane 5 masura 1 masura 29.5. ı 827 

1 84/2 Malunud İbrahim Paşa Ali Rıza Efendi Mehmed Ağa Çıkrıkçı Kemal Çıkrıkçı Kemal Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 8.5 . ı 829 

Paşa mahallesi mahallesi 
ı 84/3 Malunud Abdülhaliııı Ağa Mehmed Emin - Şelızadebaşı- Ev 0.5 masura 0.5 masura 7.8.  ı 829 

Paşa Sofi Efendi ve Hoşkadem 
esi mahallesi 

1 85/1 - Ahmet Atıf Bey Ahmet AtıfBey Kızıltaş mahallesi Kızıltaş mahallesi Ev Ev ı masura 1 masura 1 7 . ! 0. ı 830 

ve Hatice Hanım 
1 8512 - İbrahim Efend Ahmet Efendi Hafız Mehmed - - 0.5 masuraz 0.5 masura 3.9. ı 832 

Tahir Efendi 
Malunud - Ragıp Mehmed Abdullah Ağa Kuyumcu Bahşayiş Kuyıııncu Bahşayi Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 1 9 . ı  1 1 832 

ı 85/3 Paşa Emin mahallesi mahallesi 
ı 8611 Sultan Mahbube Hanım Müftüzade imaret mahallesi Ev 3 masura 3 masura ı .9. ı 8 ı 8  

Bayezid ve Seyyit Mustafa 
Valide Efendi 
Sultan 

1 86/2 V al ide - Hafız Ali Hamdi Mustafa Bey - Ev 0.5 masura 1 .9 . ı 9 1 8  

Sultan ve Efendi mahallesi 
Bayezid 

Han 
1 86/3 Sultan - Hafız Ali Hamdi Şerife Ayşe Mustafa Bey Mimar Ayaz Ev Ev 0 . 5  masura 0.5 masura 30.9. 1 827 

Bavezid E fendi Hanım mahallesi mahallesi 
1 86/4 Mehmed Tahir - Seydi Ali mahalles - Ev - 0.5 masura 23. 1 2. 1 8 1 9  

Selam Bey 
1 8711 Sultan - Ali Efendi Seyyit Mehıned Şehzade camii - Ev - 1 masura 1 masura 22.4 . 1 820 

Bayezid Sait civarı 
1 87/2 Sultan - Mustafa Ağa Osman Paşa - Dülgerzade - Ev - 3 çuvaldız 22.8. 1 82 1  

Bavezid malıallesi 
Aynizade Ali Ağa Ali Ağa Aynizade Mehmed - Çeşme 0.5 masura 8.4 . 1 820 

1 87/3 Meluned Efendi Mektebi 
Efendi c ivan 

1 87/4 Sultan - Mustafa Aram(?) Hatice Faize Molla Gürani Molla Gürani Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura ı 2 .2 . ı 82 ı  

Bayezid Efendi mirasçısı Kadın mahallesi mahallesi 
1 87/5 - - - - - - 9 . ı O . I 822 

1 88/1 Sultan - Esirizade Seyyit Mustafa İfraziye yokuşu İfraziye yokuşu Ev Ev ı masura 1 masura 1 3 J . ı 825 

Süleyman Mustafa Efendi Vehbi ve eşi 
mirasçısı Hatice Kadın 

1 8812 Sultan - Yusuf Agalı Latife Kadın Sekbanbaşı Yakup - Ev 2.5 masura ı masura ı 8 .4. ı 825 

Bayezid �fendi mirasçılar Ağa mahallesi _çuvaldız 
ı 88/3 Sultan Mesutzade Sadrazam Halil Efendi Soğan Ağa - Ev - 0 . 5  masura 0.5 masura 2.4.  ı 825 

Bayedi d Efendi Mehmed Paşa mahallesi 
ı 89/1 Sultan - Hüseyin Nazif Mehmed Salih - Camcı Ali Ev 0.5 masura 0.5 masura 1 3 .9. ı 825 

Bayezid Efendi Paşa mahallesi 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl XXVI I  

Tablo fdevam) 
SAYFN ANA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN SUYUN SUYUN BAG LI IBAGLANAN İLMUHABER 
BELGE İS ALE TAHSiS KULLANAN ALANlN/ OLDUGU BAGLANDIGI BAG LI BAGLANDIGI OLAN SATILAN 1 KAYIT 

NO HATTI OLUNDU CU ŞAHlS KİRALAY AN!N MAHAL MA HAL OLDUGU CİHET SUYUN KİRAYA TARİHİ 
VAKlF (daha önce) / KENDISINE (daha önce) (son) CİHET (son) MİKTARI VERiLEN / 

SU iNTiKAL (daha önce) (daha önce) M İ  RAS 
EDENiN VEYi KALAN 

su SUYUN 
BAGLANANIN MiKTARl 

ADI( son) 
1 89/2 Sultan - Seyyit Alunet Mehmed Efendi Kalenderhane - Ev 0.5 masura 0.5 masura 1 9. 1 0 . 1 825 

Bayezid Efendi mirasçılar 
1 89/3 Sultan - Ali Efendi Ali Rıza Efendi Şehzadebaşı Şehzadebaşı Ev Ev 1 masura 1 masura 24.6. 1 822  

Bayezid 
1 89/4 Ali Rıza Efendi Mehmed Sait Atpazarı civarı Ev 0.5 masura 0 .5  masura 19. 1 825 

Efendi 
1 90/1 Çifte - Alunet Ağa Nazende Kadın - Sogan Ağa Ev, çeşme Ev 1 masuranın 1 masuranın 1 9. 1 1 . 1 825 

meslek ve Rukiyye malıallesi 3/5'i 3/5'i 
Hanım 

1 90/2 Sultan Fatma Hanım Yusuf Ağa Mimar Ayaz - Ev 0.5 masura 0 .5  masura 20. 1 2 . 1 825 
Bayezid malıallesi 

1 90/3 Sultan - Osman Haşim Melımed izzet Dülgerzade Dülgerzade Ev Ev 3 çuvaldız 3 çuvaldız 7 . 1 . 1 826 
Bayezid Paşa mirasçıları Bey mahallesi mahallesi 

1 90/4 Şeyh Alıınet İbrahim İzzet - Çıkrıkçı Kemal Han 0.5 masura 0 .5  masura 1 9. 1 . 1 826 
ei-Bulıari Efendi ve mahallesi 

Melımed Aziz 
Efendi 

1 9 1 / 1  Sultan - Arif Bey Şerife Saide Mimar Kemal Samanveren Ev Ev 0 .5  masura 0 .5  masura 3 1 1 1 827  
Bayezid Hanım malıallesi malıallesi 

1 9 1 /2 Sultan Hasan Ağa Esma Hanım Mimar Ayaz Mimar Ayaz Ev Ev 0 .5  masura 0.5 masura 2.3 .  ı 827 
Bayezid mirasçıları malıallesi malıallesi 

1 9 1/3 Sultan - Abbas Bey Huri Hanım - Tavukçtılar Ev 0 . 5  masura 0 .5  masura 4 .4 .  ı 827 
Bayezid 

1 9 1 /4 - Sultan - Bab-ı seraskeri - - - 4 masura 4 .3 . 1 827 
Bayezid ve 

Fatih Sultan 
Melımed 

1 9 1/5 Sultan - Abdülhalim ve Ali Ak if Efendi Debbağzade De b bağzade Ev Ev 1 masura 1 masura 8.4.  ı 827 
Bayezid Melımed Emin ve annesi malıallesi mahallesi 

Ağa Ümmühan Hatun 
1 9 1/6 Sultan - Seyyit Hamit Lebibe Hanm Ekşikaradut - Çeşme 1 masura I masura 10 .9. 1 824 

Bayezid Ağa 
1 9211 - - Litros köyü Litros köyü - - 8.3.  ı 830 
1 92/2 Halkalı Mir Mehıııed Abidin Bey ve Nallı mescid Nallı mescid Konak Konak 0 .5  masura 0 .5  masura 3 .4 . 1 8 1 7  

Arif Efendi eşi Saide Hanım malıallesi malıallesi 
1 92/3 Sultan - - Yusuf Efendi Molla Fenari Ev I masura 1 1 3.5 . 1 8 1 8  

Süleyman mahallesi çuvaldız 
1 92/4 Halkalı Cavuş Alunet Hatice Hanım Ev 0.5 masura 0.5 masura ı 3 .5 .  ı 8 1 8  

Efendi 
1 93/2 - Saliha Hatun Hafız Hüseyin - Beylik Ev I masura 0 .5  masura 8 . 5 .  ı 822 

Efendi 
ı 93/3 Abidin Bey ve Şerife Fatma - - 0.5 masura 0 .5  masura 4.6. 1 825 

eşi Saide Hanım Hanım 
1 93/4 Sultan - Züleyha Hanım Şemseddin - Dülgeroğlu - Ev 1 masura 1 masura 2 1 2 . 1 826 

Mehmed Efendi malıallesi 
1 93/5 Halkalı - Meluned Emin Mehmed Emin Çırçır Çırçır Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 2 1 .6. 1 826 

Beylik Bey mirasçıları Ağa 
ı 9411 Sultan - Münewere Meluned Emin Çırçır Çırçır Ev Ev 1 masura 1 masura 2 16. 1 826 

Bavezid Ağa 
1 94/2 - Abdullah Paşa Eyüp Naşid Bey Acem Ağa Acem Ağa Ev Ev 0 .5  masura 0 .5  masura 1 4. 2 . 1 827 

mahallesi mahallesi 
1 94/3 izzet Mehıned Hamide Hanım Malunud Efendi Balaban Ağa Balaban Ağa Ev Ev 0.5 masura 0 .5  masura 30. 1 0. 1 827  

Paşa mahallesi malıallesi 
I 94BII Sultan - Şirinzade Hacı Abdullah Ağa - Ayasofya Ev 0 .5  masura 0 .5  masura 1 6. 1 0 . 1 827 

Süleyman Hasan Efendi 
1 94B/2 Sultan Osman Paşa Ayşe Şefıka Hoca haııı civarı Hoca lıanı civarı Ev Ev I masura I 1 masura 1 30.4. ı 828 

Süleyman Hanım çuvaldız çuvaldız 
1 94B/3 Halkalı - - Melımed İslam - Çatalçeşme Ev - 1 masura 7.3 .  I 829 

Ma 
1 94B/4 Halkalı - Abdullah Ağa Mehıııed Memiş Ayasofya Ev 0.5  masura 0.5 masura 9. 1 0. 1 828 

Ağa 
1 9511 Halkalı - Ali Bey - Yenihamanı Ev 0 .5  masura I 16. 1 830 
ı 95/2 Sultan Hasan Ağa Nimetullah - Finız Ağa Ev 0 .5  masura 0.5 masura 1 7 .2 . 1 83 1  

Süleyman Hanım mahallesi 
195/3 Halkalı - Ali Efendi Yenihamam - Ev 0 .5  masura 1 2 .8 . 1 83 ı 
1 9 5/4 Halkalı - Ali Bey Yenihamam - Ev - 0 .5  masura 1 3 .9. I 83 1 
ı 9611 Halkalı - Hasan Ağa Mustafa Müııip Serraçlar - Ev 0.5  masura 5 . 1 1 . 1 83 1  

Efendi 



XXVll l  V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

Tablo (devam) 
SAYFN ANA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN BAG LT SUYUN SUYUN SUYUN BAG L l  BAGLAN AN İLMUHABER 
BELGE iSA LE TAHSiS KULLANAN ALANlN/ OLDUGU BAGLANDIGI BAG Ll BAGLANDIGI OLAN SATILAN 1 KAYIT 

NO !-!ATTI OLUNDUGU ŞAHlS KİRALAY ANI1'- MA HAL MA HAL OLDUGU CİHET SUYUN KİRAYA TARİHİ 
VAKlF (daha önce) 1 KENDİSiNE (daha önce) (son) CİHET (son) MİKTARI VERiLEN 1 

SU iNTiKAL (daha önce) (daha önce) MiRAS 
EDENiN VEYP. KALAN 

su SUYUN 
BAGLANANIN MİKTARI 

ADI( son) 
1 96/2 Sultan Melımed Said Haşim Bey - Sedefçiler Ev 1 masura 2 0 .5  masura 28 . 1 0. 1 83 1  

Süleyman Pertev Efendi, eş çuvaldız 
ve kayınvalidesi 

1 96/3 Sultan Ci bazade Hamza İbrahim Efendi Cezeri Kasım Paşa Cezeri Kasım Paşa Ev Ev 0 .5  masura 0 .5  masura 29 . 1 . 1 832  
Süleyman, Bey mahallesi malıallesi 

Halkalı 
1 96/4 Sultan Ayşe Şefıka Melımed Hasip Hoca lıanı Hoca Ilanı Ev Ev 1 masura 1 I ına�-.ıra 1 22.5 . 1 832 

Süleyman, Haıııın Efendi çuvaldız çuvaldız 
Kırkçeşme 

1 97/1 Halkalı - Ali  Belıcet Ağa Mehmed Ağa Üskübi Yercbataıı Ev 0.5 masura 22.8 . 1 832 
malıallesi 

1 9712 Halkalı - Hüseyin Ağa Hasan Hilmi - Kaliçeci Hasan - Ev 1 masura 0.5 masura 22.8. 1 832 
Efendi mahallesi 

1 97/3 Halkah - Ali Behcet Aga Hüseyin Kenan Acıhamam civarı Ev 0 .5  masura 28.8 . 1 832 
Efendi 

1 97/4 Halkalı - Ali Behcet Ağa Abdullah Ağa Kos ka - Ev - 0.5 masura 5.9. 1 832 
1 98/1 Halkalı Ali Behcet Ağa Mustafa Ağa Kalenderhane Ev - 0.5 masura 5 .9 . 1 832 

mahallesi 
198/2 Halkah Ali Behcct Ağa Mehmed Şakir - Ferhad Ağa Ev 8 masura 0 .5  masura 30. 1 0 . 1 832 

Efendi ve eşi mahallesi 
Ayşe Hanım 

1 98/3 Halkalı Ali Belıcet Ağa Alıınet Ağa - Koska Ev - 0.5 masura 5 .3 . 1 833 
198/4 Halkalı - Celil Efendi Melııned Tayfur Zincirlikuyu ci van Zincirlikuyu ci van Ev Ev 0 . 5  masura 0 .5  masura 7.3 . 1 833 

Bey 
1 99/ 1 Ahmet Ağa Ahmet Ağa Seyyit alıınet Cezeri Kasım Paşa Cağaloğlu sarayı Ev Ev 3 masura 0 .5  masura 23 . 1 1 . 1 8 1 7  

Efendi malıallesi Yakınları 
1 99/2 Sultan - Kozluca Ağa Hibetullah Molla Cezeri Kasım Paşa Ev 0 . 5  masura 0 .5  masura 1 2 . 1 1 . 1 8 1 8  

Süleyman Hanım mahallesi 
1 99/3 Sultan - Melike Hanım Alunet Ağa Çıkrıkçı Kemal - Ev 0 . 5  masura 0 .5  masura 1 2 . 1 1  1 8 1 8  

Süleyman malıallesi 
1 99/4 Kırkçeşme İshak Ağa Mclımed Ağa Üskübi malıallesi Davudoğlu Ev Ev 1 masura 0 .5  masura 1 5 . 5 . 1 8 1 7  

malıallesi 
1 99/5 Sultan 1-lareıııeyn Hareıneyn vakfı Mehmed Soğan Ağa - Ev 0 .5  masura 1 7 . 7 . 1 8 1 7  

Süleyman Pehlivan Paşa malıallesi 
1 99/6 Sultan 1-laremeyn Pelılivan 1-!a!Taf Mehmed Soğan Ağa Soğan Ağa Ev EV 0.5  masura 0 .5  masura 4 .3 . 1 820 

Süleyman Mehmed Ağa Ağa mahallesi malıallesi 
Sultan - Züleyha Hatıııı Melııııed Bey, Vezneciler Ev - 1 masura 1 masura 1 5 .4 . 1 8 1 7  

200/1 Süleyman Seıvinaz Kadın 
ve Fatına Hamın 

200/2 Mehmed Tahir Melııııed Salih - Dülgerzade Ev 1 masura 1 masura 30.8. 1 8 1 7  
Efendi mirasçılar Efendi malıallesi 

200/3 - - Bayranı Paşa Hilmi Alınıcı Şenısiddin Ev 2 masura 3 1 673- 1 674 
vakfı Efendi malıallesi çuvaldız 

200/4 Süleyman- Hasan Ağa M ir Mehmed Şenıseddin Ev - 1 masura 1 26.4. 1 8 1 7  
iye Esad Efendi ve ımıhallesi çuvaldız 

eşi 
200/5 Şerife Fatına Esat Bey - 5 .4 . 1 8 1 8  

Hanını 
200/6 - Melınıed Murad Melınıed Sarı Bayezid Ev - - 0.5 masura 0 .5  masura 23. 1 . 1 8 1 9  

Efendi Ataullah Efendi mahallesi 
20 1 /1 - Salih Namık Melınıed Nuri Firıız Ağa mahalles Firuz Ağa Ev Ev 1 masura I masura 1 9.4. 1 8 1 7  

Efendi Efendi malıallesi 
20 1 /2 - - Melımed Emin Ali Rıza Efendi - 0.5 masura 0.5 masura 30.6. 1 8 1 7  

Ağa 
Sultan Halil 1-laıııit Melımed Seyda Molla Hüsrev Ev 1 .5 masura 29.4. 1 8 1 9  

20 1 /3 Süleyman Paşa Efendi ve Netise malıallesi 
Hanım 

201/4 Halkalı Süleymaniye Seyyit Mehmed Daye Hat un Ev 1 masura 1 9. 1 . 1 8 1 7  
Efendi malıallesi 

20 1 /5 Sultan Osman Efendi Halil Ağa Mahmud Paşa Ev 0.5 masura 0 .5  masura 28.3 . 1 8 1 9  
Süleyman camii yanı 

20?/1 - 8.8. 1 8 1 9  
?02/2 Fatına Hanım Abdiiikerim Ağa Sarı Bayezid Ev 0.5 masura 0 .5  masura 25 . 1 2 . 1 8 1 9  
202/3 Sultan - Ahmet Ağa F atma Hanım v Taş odalar civarı Ev 6 masura 1 masura 20.4 . 1 820 

Süleyman Fatımatüzzehra 
Hanını 

202/4 Sultan Melımed Ağa Mehmed Ağa ve - Emin Hali l  - Ev 4 masura 2 masura 26.5 . 1 829 
Süleyman Hafız Melımed malıallesi ve Yu su 

Em i n Efen d i Efendi sebili 
karşı sı 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI XXIX 

Tablo (devam) 
SAYFN ANA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN SUYUN SUYUN BAG LI BAGLAN AN İLMUHABER 
BELGE iSA LE TAHSiS KULLANAN ALANlN/ OLDUGU BAGLANDIGI BAG LI BAGLANDIGI OLAN SATILAN 1 KAYIT 

NO HATTI OLUNDUGU ŞAHlS KİRALAY ANlN MAHAL MAHAL OLDUGU CiHET SUYUN KİRAYA TARii-lİ 
VAKlF (daha önce) 1 KENDİSiNE (daha önce) (son) C İ  HET (son) MİKTARI VERiLEN 1 

SU iNTiKAL (daha önce) (daha önce) MiRAS 
EDENiN VEYP KALAN 

su SUYUN 
BAGLANANIN MİKTARI 

ADI( son) 
202/5 - - Mehmed Emin Hatice Zeıtab YusufEfendi Sebili - Ev 1 masura 1 masura 28. 1 0. 1 822 

Afra Kadın Karşı sı 
202/6 Sultan Ömer Ağa Melımed Sait Süleymaniye civarı Süleymaniye civarı Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 22.4 1 820 

Süleyman lıalet Efendi 
202/7 Sultan - Melııned Sait Ahıııeı Akif Slileyınaniye civan Süleymaniye c ivan Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 29.8 . 1 823 

Süleyman 1-laleı Efendi Efendi 
20311 Sııltan Mehmed Ağa Mustafa Reşid Uzun Şüca Uzun Şüca Ev Ev 3 çuvaldız 3 çuvaldız 2.2 . 1 820 

Süleyman Bey malıallesi mahallesi 
ve Sultan 

Al ıınet 
203/2 Sultan - Şeyh İbrahim İsınail Ağa Cczeri Kasını Paşa Ev 0.5 masura 0.5 masura 

Süleyman Efendi malıallesi 
203/3 - - - 1 0. 1 . 1 8 2 1  
204/1 Süleyman- Melımed Esat Melımed Esad Katip Şemseddin Katip Şemseddin Ev Ev 1 masııra 1 .5 1 masura 1 . 5 3 3 . 1 82 1  

iye Bey ve eşi Şerile Bey Efendi malıallesi Efendi mahallesi çııvaldız çuvaldız 
Fatına Hanım 

204/2 Sultan - Hatice Hat un Hatice Hat un Sarraç Doğan Ev 1 masura 1 1 masura 1 24.2. ı 822 
Süleyman malıallesi çuvaldız çuvaldız 

204/3 Sultan - Seyyit Süleyman - Cczeri Kası ın Paşa - Ev 6.8 . 1 8 1 9  
Sülyman A•a malıallesi 

204/4 Sultan - Hatice Zertab fatına Hanım Topkapı Yusuf Efendi Ev Ev 1 masura 1 masura 3 . 1 2 . 1 823 
Süleyman Hanım Sebili c ivan 

204/5 Sultan Osman Ağa Süleyman Bey Cezerl Kasını Paşa Cezeri Kasım Paşa Ev Ev ı 1 masura 1 9. 7 . 1 832 
Süleyman mahallesi mahallesi 

205/ 1  Sultan Hoca Dumaz Hüseyin Hüsnü Hamide Hattııı Camcı Ali Ev 0 .5  masura 0.5 masura 
Süleyman Ka dm Etendi ıııahallesi 

205/2 Sultan Şerile Cemile Gazi Alı ıııet Paş, K alenderhane Kalenderhane Ev Ev 1 masura ı masura ı 1 0 . 1 824 
Süleyman Hanım ve malıallesi malıallesi 

Mehnıed Tevfik 
Efendi 

205/3 Yusuf Ağa Yıısuf Ağalı Latife Hanım Yezneciler Ev 0.5 masııra 0.5 masura 1 2 .4 .  ı 825 
Efendi ve eşi 

Zübeyde Hanını 
205/4 Sultan - Alııııeı Ağa YusufRıza Sarıgüzel civan Ev 1 masura 1 masura ı 8 .4 . 1 825 

Süleyman Efendi ve eşi 
Zübeyde Hanım 

209/1 Halkalı - Saray-ı Cami 1 7 .2 . 1 786 
Hüınayun 

Kırkçeşıııe - - Fatma Kadın Tennuri Dede İstanbul Zeyrek Be nt Cami, mekıep, 4 masura 1 7 .6. 1 787 
209/2 vakti camii civarı çeşıııe 
209/3 - - - - Galatasaray civarı Saray Çeşme 2 masura 27.7 . 1 820 

Abdurrahman Kadı Haııı 2 masura 1 4.8 . 1 8 1 8  
209/4 Efendi ve Alıınci 

Ağa 
209/5 Mahmud Melımed Arif Mclımed Şakir Samanveren Ev 3.5 masura 0.5 masura 16 .8 .  ı 827 

Paşa ve Efendi Ağa 
Kırk 

çcşme 
209/6 Sultan Hamid Ağa Lebibe Hanını Ekşi Karatut - Çeşıııe 1 masura I masura 10 . 1 0. 1 824 

Bayezici malıallesi 
2 1 0/ 1  Hacı Hüseyin Hatice Hat un Abdi Ağa - Hoca Hamza - Ev 0.5 masura 0.5 masura 29.2. 1 828 

Ağa mahallesi 
2 1 0/2 Ayaso!Ya - Osman Ağa Vakıf - Kebapçılıanı Çe� ne 4 masura 0.5 masura 1 828 
2 1 0/3 Sultan - Seyyit Ali Etendi Hatice Hanını Hoca Hamza Hoca Hamza Ev Ev 1 masura 1 masura 25 . 1 0. 1 828 

Süle}'ıııan ınira�ç!ları malıallesi malıallesi 
2 1 0/4 Kırkçeşme Vakıf Süleyman Ağa Hoca . . .  malıallesi Hoca ... mahallesi Çeşıııe Ev 1 .5 masııra 0.5 masııra 8. 1 1  ı 828 
2 1 1 / 1  - - -
2 1 1 /2 - V al ide Sultan Süleyman Efendi Hafıze Hanım Yani Emin Efendi Yani Emin Efendi Ev Ev 1 masura 1 masura 1 7 . 1 2 . 1 823 

medresesi yanı medresesi yanı 
2 1 1 /3 - Valiele Sultan Seyyit Mehıııed Mehıııed Salih V ani Emin Efendi Yani Emin Etendi Ev Ev 1 masura l masura 1 3 . 1 2 . 1 823 

Efendi Efendi medresesi yanı medresesi yanı 
2 1 1 /4 M ihrişah Mehmed Salih Melııııed Ağa ve Yani Efendi Ev 1 masura 1 masura 27 .9 . 1 826 

Valiele Sultan Etendi Habibe Hanım Medresesi Yanı 
2 1 2/ 1  Halkalı Sultan Selim, - Sebil Sebil - - 25.2 . 1 788 

Sultan Murat 
ve Sultan 
Mehmed 
Türbeleri 



XXX 

SAYFA! 
BELGE 

NO 

2 1 3/ l  

2 1 3/2 

2 1 3/3 

2 1 3/4 

2 1 4/ 1  

2 1 4/2 

2 1 4/3 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

Tablo fdevam) 
ANA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN SUYUN SUYUN BAG LI IBAGLANAN İLMUHABER 

İ S  ALE TAHSiS KULLANAN ALANlN/ OLDUGU BAGLAND!Gl BAG LI BAGLAND!Gl OLAN SATILAN 1 KAYIT 
HATTI OLUNDUGU ŞAHlS KİRALAY ANI} M AH AL MAHAL OLDUGU CİHET SUYUN KİRAYA TARiHi 

VAKlF (daha önce) / KENDiSiNE (daha önce) (son) CİHET (son) MİKTARI VERiLEN 1 
SU iNTiKAL (daha önce) (daha önce) MiRAS jEDENİN VEY 1 KALAN 

su SUYUN 
BAGLANANIN MİKTARI 

ADI(son) 
Valide - İbrahim Ağa ve Seyyit Mustafa V al ide havuzu Hoca Hamza Bent Ev 2 0.5 masura 1 823- 1 824 

Bend-i Muslu Efendi Efendi malıallesi 
k eb iri 
Sultan - Ali Efendi Hace Hamza - Ev 4 1 masura 1 1 . 1 0. 1 822 

Süleyman malıallesi 
- Ahmet Ağa Kurşurcu Vefa mektebi Ev 1 . 5 masura I masura 26. l . l 824 

Mustafa Aüa cı van 
Kırkçeşme Süleyman Paşa Meluned Sadık Yavedud malıallesi Şeyh Teberdari Çeşme Ev 1 . 5  masura 0.5  masııra 5 . 1 0 . 1 825 

A··a malıallesi 
Kırkçeşme - Selim Ağa Mustafa Ağa ve Hoca Hamza Ev Ev 1 masura 1 masura 2 ! . 1 1 .  ı 825 

Hüseyin Ağa malıallesi ve 
Tahtakale civarı 

- Emine Sultan Kalıvecibaşı isınail Ağa Bayezid malıallesi Ev 0.5 masura 0.5  masura 
Mustafa Ağa 

Halil Ağa Meluned Emin Onıç Gazi Onıç Gazi Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura 
mirasçıları A �ra malıallesi malıallesi 

Yayın M et o du 

Belgenin as l ı ,  Osmanl ı  alfabesinden Latin alfabesine aktarı lan transkripsiyon metni i le  bir l ikte 
ver i lmiştir. 

D i l  aynen korunarak yazı Osmanl ı  alfabesinden 
yap ılmayarak belge ayrıca özetlenmiştir. 

Latin alfabesine aktarı lmış, sadeleştirme 

Özet metin, ait o lduğu transkripsiyon metn inin üstünde ve ayrı yazı karakterindedir. Özet metnin  
baş tarafında yer alan rakamlar sırasıyla, İSKİ Vakıf Su Defteri 'n in  numarasını ,  sayfa numarasın ı ve 
hüküm numaras ın ı bel irtmektedir. 

K itabın başına eserde yer alan ana ve alt konular tablosu, sonuna da ayrıntı l ı  indeks konularak 
aranan b i lgiye ulaşmak kolaylaştırı lmıştır. 

Osmanl ıca metnin yazımı sırasındaki yan l ı ş  yazma, tekraren yazma, fazla yazma gibi hatalar ise, 
transkrips iyon metninde düzelti lmi ştir .  Harf veya hece düşmesi şekl i ndeki hatalar metinde, köşel i  
parantez ([]) açı larak, bu parantezin içinde tamamlanmıştır. Yan l ı ş  yazılan kel imeler i se, d ipnotta 
doğrusu yazı larak düzelti lmiştir. Tekrar veya fazladan yazılan kel i me ler de dipnotta ayrıca 
bel irt i lmiştir. 

Hicrl tarihler, köşel i  parantez içerisinde Mi ladi tarihlere çevri lmiştir. 

Yayın Kurulu 

2 12 . 1 826 

1 2 . 7 . 1 8 3 1  







İSTANBUL S U  KÜLLİYATI 

210/1 

FİHRİSTÜHÜ 

Der hıdmet-i Ortaköy varak aded 1 6  
Der h ıdmet-i Ayvansaray varak aded 3 0  
Der h ıdmet-i İshak Paşa varak aded 3 6  
Der hıdmet-i Çatıadı varak aded 44 
Der hıdmet-i Dizdariyye varak aded 50  
Der hıdmet-i Ekşikara varak aded 56  
Der hıdmet-i Nişancı varak aded 64 
Der h ıdmet-i Azebler varak aded 70 
Der h ıdmet-i Bayram Paşa varak aded 86 
Der h ıdmet-i Hace Paşa varak aded 92 
Der hıdmet-i Ahurkapu varak aded 1 04 
Der h ıdmet-i taksim varak aded 1 1 2 
Der hıdmet-i Aşağıana varak aded 1 20 
Der hıdmet-i Çukurçeşme varak aded 1 26 
Der h ıdmet-i Sultan Ahmed varak aded 1 3 4  
Der hıdmet-i Bali Paşa varak aded 1 44 
Der hıdmet-i Yedikul le  varak aded 1 50 
Der hıdmet-i Aksaray varak aded 1 56 
Der hıdmet-i Temürkapu varak aded 1 62 
Der hıdmet-i Eba Eyyub-i Ensarl varak aded 1 68 
Der hıdmet-i Sultan Mehmed ve Turunçt ı  varak 
aded 1 74 
Der hıdmet-i Mahmud Paşa varak aded 1 80 
Der hıdmet-i Sultan Bayezid-i Veli varak aded 1 86 
Der hıdmet-i Beğlerbeği varak aded 1 92 
Der hıdmet-i Süleymaniyye varak aded 1 99 
Fatıma Sultan tabet seraha hazretlerinün cami ' - i  şeriflin 
ma-i leziz kaydı varak aded 207 
Fatıma Kadın [zidet] iffetühanun Zeyrek cami ' - i  şerifı 
kurbında müceddeden inşasına muvaffak oldığı cami '- i  
şerif ve mekteb-i münif ve taraf-ı  sairleri ve çeşmeha-i 
latiflere l i  ecli ' t-taksim ma-i lezlz kaydı varak aded 207 
Kuyu nizarnı aded 97 
Ayasofya cami ' - i  şerifı kurbında Sultan Selim Han 
ve Murad Han ve Sultan Mahmud Han evkafından 
müşarun i leyh hazeratlarınun türbe-i münifleri meda
rında Süleymaniyye ve mes leklerine cari ma-i lezizün 
kaydı varak 207 
Der hıdmet-i Anayukarı varak aded 78 
Künk nizarnı varak aded 1 I 
Eyyub-i Ensari'de medffınat ve mağffirun leha Şah Sul
tan ibnetü' l-Gazi Sultan Selim Han-ı sani ve zevci Zal 
Mahmud Paşa hazretleri n ün cami '  -i şeritlerin ün vak
fınun Mütevel lisi es-Seyyid Hasan Ağa ibn-i Mahmud 
vakf- ı  mezkur içün iştira eylediği ma-i lezizün kaydı 
varak aded 88 Şeyma Sultan hazretlerinün val ideleri 
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

ismet lü  Sineperver Kadın hazretlerinün Destgahcı lar 
kurbında bina vü i nşasına muvaffak a ldığı  mekteb-i şe
rif ve çeşmeha-i latlfesinün ma-i lezlzinün kaydı varak 
aded 1 3  
Der h ıdmet-i Üsküdar varak aded 6 
Der h ıdmet-i Zenclr l i  varak aded 2 
Bend-i cedld-i hümayun i l e  merhum Sultan Mustafa 
Han tabe serahu hazretlerinün ihya eyledükleri Ayvad 
bendierirrün Su nazırı ma'rifetiy le ta'mi'rine mübaşere
tiyçün vürud i den i lm ü haberi kaydı varak aded 84 
( . . .  ) n izarnı varak aded 7 

[Derkenar] Çeşmeha-i mezbürelere ihsan buyur ılan 
ma-i lezlzün kaydı varaka-i mezburededür. 

Galatasarayı c ivarında Çukurcum'a ile M uhyiddi'n ma
hal lesiyle Kamer Hanım mahal lesinde müceddeden inşa 
a l ınan iki aded çeşmeleri kaydı varak aded 207 
Suyolc ılar nefy ol ındukda ekmeklerini(?) fliruht itdür
mek bab ında ve ıtlakların ı  havi Divan- ı  hümayün ta
rafından vürud iden i lm ü haber kai mesi varak aded 50  
Ma'cüncı çarşusı kurbında çeşmelerün Suyolcısı  İbra
him Edhem'ün nahemvare hareketi nden yirine vekil nas
bıyla b ir dahi suyolc ı lığına müdahale itmernek içün vü
ı:üd iden i lm ü haberi kaydı  aded 98  
Tophane'de Tatavla'da çeşmenün kaydı varak aded 1 1 2 
Diivüd Paşa sarayı havallsinde L itros karyesinde ahiili
sirrün inşa idecekleri çeşmelerinün ma-i lezlzi içün vü
rud iden i lm ü haberi Beğli k  h ıdmetinde mukayyeddür 
varak aded 1 92 
Der h ıdmet-i Tahtekal ' a  varak aded 208 
Der h ıdmet-i H isar-ı Rumi l i  der Boğaziç i  varak aded 8 
Katib-i riih-ı abi es-Seyyid Hüseyin kitiibet-i mezbCıreye 
veki l i  o lan Seyyid  Mustafa'yı azi ve kendüsi idare itmek 
üzre Başmuhasebe'den vürud iden i lm ü haber kaimesi 
varak ad ed 1 7 4 
Kasım Paşa'da Sakızağacı kurbında müceddeden inşa 
a l ınan Asiikir-i bahriyye hastahanesi'ne tahsis k ı l ı nan 
ma-i leziz içün vürCıd iden i lm ü haber kaydı varak aded 
1 39 
Saray-ı cedid-i hümiiyüna cereyiin iden ma-i lezizün ana 
tarlkınun tecdidiyçün ve su nazırınun neziiretiyçün vü
rCıd iden i lm ü haber kaimesi varak aded 1 93 
Der h ıdmet-i Yenicami'- i  şerlf varak aded 2 1 1 
Şehremininde vakı ' merhume Emine Sultan'un vaktiy
ye-i ma'mCılün bihiisında vakıfe-i müşarun i leyhiinun 
Hazret-i Ebii EyyCıb-i Ensari'de sah i l- i  bahrda yalı ta'bir 
a l ınur mülk menzi l lerinde kiiin dört masura ma-i lezi'zün 
Haslar mahkemesi s ic i l i ine ve su nazırı defterine kay-



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

d iyçün Daru's-sa'adeti ' ş-şerlfe ağası Hafız Isa Ağa'nun 
mektubı mucebince vürud iden i lm ü haber kaydı varak 
aded 1 7 1  
Cebeci karyesinde bostana cari ma-i lezlzün kaydı varak 
aded 94 
Sultan Bayezld ve Sultan Mehmed vakflarından Bab-ı 
hazret-i ser'askerl'ye İcra içün ta'yln kı l ınan ve kırk 
masura ma-i lezlzün kaydı varak aded 1 9 1  
Cizye hususı içün vürı1d iden i lm ü haber kaimesi varak 
aded 1 87 
Der hıdmet-i Köpri l i  varak aded 1 1 
Der h ıdmet-i Zeynep Sultan cami ' i  der karlb- i  Ayasof
ya-i keblr varak aded 22 
Der h ıdmet-i Heklmoğl ı  All Paşa varak aded 4 

[Derkenar] Kırk iki tarihinde dahi başka kaldırımlar 
içün vürfid iden i lm ü haber kaimesi varaka-i mezburede 
mukayyeddür. 

F1 25 M sene 1 242 [29 Ağustos 1 826] 

Kaldırımlar hususiyçün vürud iden ilm ü haber kaimesi 
varak aded 5 1  
Der h ıdmet-i Zal Mahmud Paşa der Eyyfib varak aded 
88 
Der hıdmet-i Beşiktaş varak aded 25 
Der hıdmet-i Hamlrhane ve Südlice nam mahalle cere
yan i den ma-i lezlz kaydiarı varak aded 4 1  
Hadlee Hanım Sultan i bnet-i Piyale Paşa kerime-i mer
hum Hacce Gevher Han Sultan vakfınun Mütevel llsi 
Ahmed Beğ vakfıyçün iştira eylediği bir masura ma-i 
lezlzün kaydı varak aded 1 2 1  
Dergah-ı mu'al la Top arahacı lar kışiağı derı1nına ba 
irade-i seniyye inşası derdest o lan cami ' - i  şerif-i hüma
yuna ve çeşme ve seblle taksim suyından altı masura 
ma-i lezlz tahsis kı l ındığın ı  müş' ir vürud iden i lm ü 
haberi taksim h ıdınetinde mukayyed olmağla işbu ma
halle şerh viri ldi hıdmet-i mezbur varak aded 1 1 2 

21111 
Bab-ı all derlımnda kalmış o lan Çelebi Mehmed Paşa 
seblli Şehzade c ivarında tashlh o lınan mahal le sebll inşa 
ve atik seblle  cari ma-i l ezlzün yol ı  münhedim kışiakla
ra cari olup canib-i ıniriye aid olan sulardan Mahmud 
Paşa suyından ve K ırkçeşme suyından tahsis kı l ınan 
ma-i lezlzün kaydı varak aded 1 84 
Sultan Ahmed Han tabe serahu hazretlerinün evkaf-ı 
şerife lerine zamm ü i lhak o l ınan Ahınediyye nam arazi 
derlımnda mevcud olan su çeşmelerinden altı adedi ibka 
ile kışiak-ı menhuselerün canib-i ıniriden zabt ol ınan 
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 iLMüHABER 

ma-i lezlzden cami ' - i  şerlfe varid olan ve çeşmelere 
tahsis kı l ınan ma-i lezlz içün vürud iden i lm ü haber 
kaydı varak ad ed 83 . 

[Kenarnotu] 

DER HIDMET-İ ZENCİRLİ 

21211 Eyüp 'te, Mihrimah Sultan suyoluna mü/hak 
Abdullah Efendi katma suyunun mirasçı/ara intikali
ne, mirasçılar tarafından da bir miktarının Ziba kadı
na satılarak ·Eyüp 'te Gümrükçü çiftliğine bağlandı
ğına dair ilmuha�er kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 .5 h ilal 1 

Ber muceb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel vari
de el-müverrah 

Fl 5 C sene 1 232 [22 Nisan 1 8 1  7] 

Bu defa ma-i lezlz hakkında viri len şürut-ı n izam-ı 
müstahsene mucebince Debbağzade damadı Abdullah 
Efendi ibn-i Mehmed Reşld hayatında Havass-ı refi'a 
kazasına tabi '  Müderris karyesi kurbında Mihrimalı Sul
tan suyı lağmlarıyla Ramiz Paşa çiftliği'ne cari mevzi'- i  
hallde müceddeden dokuz aded baca hafr ve cem' itdür
d iği suyından bir masura ve bir çuvalduz o ld ığı zahir  
o lup bir çuvalduzı hakk-ı mecra viri lüp baki bir masura 
ma-i lezlz mevcud oldığı lede't-tahkik b i ' l- irs i ' ş-şer'l 
mutasarrıfları müderrisln-i kirarndan Mehemmed Sabit 
Efendi ve karındaşl ar ı  Mehemmed Nu'man ve Mehmed 
Es'ad ve Mustafa Şemseddin mecl i s-i şer'- i  enverde 
hala Galata voyvodası Dergah-ı  all kapucıbaş ı larından 
Ahmed Ağa ibn-i İsma'll zevcesi Ziba Kadın b int-i Ab
dullah tarafından vekil-i müseccel i  es-Seyyid Hüseyin 
ibn-i All mahzarında ma-i mezkurdan nısf masura ve bir 
h ilal ma-i lezlz Havass-ı refi'a  kazasında Gümrükci 
çiftliği'ne cari olarak b i ' l-irs i ' ş-şer'i tasarruflarında olup 
muma i leyhaya dokuz yüz guruş mu'accele i le  bey' u 
temlik eyledükleri Haslar kadlsı fazllet lü  Efendi haz
retlerinün vird iği hüccet-i şer' iyye mucebince Başmu
hasebe'ye kayd o lınup yedine suret i 'tas ın ı  muma i leyha 
bir kıt'a arz-ı haliyle lede' l - ist id'a şürutı kaydı ba'de ' l
ihrac hala Çavuşbaşı Efendinün memhur i ' lamı muce
bince Başmuhasebe'ye kayd ol ınup suret ve su nazırı 
defterlerine ilm ü haberi viri lmek babında ferman-ı all 
sadır olmağın mucebince kayd o l ınup sureti v iri lmeğle 
saliftl 'z-zikr nısf masura bir h i lal ma-i mezbura muma 
i leyha Zlba Kadın  tasarrufesine izn havl su nazırı def
terlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi minhü . 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

21212 Eyüp Burgos yakınlarında, Va/ide Sultan vakfı 
suyundan Fatma Hatun 'un tasarrufunda olan suyun 
Züleyha Şefika Hatun 'a satılarak Ferhat Paşa çiftli
ğine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah 

F1 1 7  Za sene 1 242 [ 1 2  Haziran 1 827] 

Havass-ı refi'a kazasında Yehüd Burgos karyesi kur
b ında Valide Sultan vakf- ı  şeriflerinden has ı l  n ısf ma
sura ma-i lezize mutasarrıfe olan Fatıma Hatün kendü 
hüsn-i rızasıyla rical- i  Devlet-i a liyyeden Baruthane-i 
amire nazırı Efendi hazretlerinün haiile-i muhteremeleri 
Züleyha ·Şefika Hatün['a] ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
o ldığı1 ma-i mezkürı Ferhad Paşa çiftliği derünında 
vakf-ı müşarun i l eyhanun ana mesleğinden ifraz ve 
çiftlik-i mezküra İcra ve ta'yin eyledüklerin i  mübeyyin 
istihkamı havi Haslar kadisı fazilet lü Efendinün virdiği 
hüccet-i şer' iyye mücebince sılret i 'tasını  arz-ı hal le
de' l- ist id 'a  n izarnı kaydı ba'de ' l-ihrac Başmuhasebe'ye 
kayd i le  sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi 
i ' tası iktiza eylediği Çavüşbaşı ağa memhüren i ' lam 
itmeğle mücebince sureti ve i lm ü haberi i ' ta a lınmak 
bab ında sadır olan ferman-ı all mücebince kayd o lınup 
sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber 
viri ldi .  

Fi minhü. 

[Derkenar] İşbu kayd sehv i le  kayd al ınmış olmağla 
Hekimağlı h ıdroetine kayd o l ınmışdur. 

[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ HEKİMOGLU ALİ PAŞA 

21311 Büyükçekmece Yoros köyünde, Gazi Sultan 
Osman Han camiine bağlı olan suyun bir miktarının 
Fevziye camiine ve cami yakınında inşa olunan çeş
meye bağlanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah 
Fi 20 Z sene 1 240 [ 5 Ağustos 1 825]  

1 ol dahi 

5 

212/2 

21311 
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

Koca Mustafa Paşa kurbında Feyziyye cami'-i şerifı 
şeyhi Mehmed Raşid Efendi'nün takdim eylediği arz-ı 
hal i ve Bostancıbaşı ağanun memhur i ' lamı ve balasına 
sadır o lan ferman-ı ali mucebince Çekmece-i sağir'e 
tabi'  ve Yoros karyesinde Gazi Sultan Osman Han'un 
cami'-i şerifı suyı o lan beş masura sudan iki masura su 
ifraz ve cami'-i şerife icra ve mahal l- i  mezbura bir çeş
me bina o lınup bir masurası cami'- i  mezkura ve bir 
masurası çeşme-i cedide icra o lmmak hususına irade-i 
seniyye ta'all uk itmiş olmağla mucebince Başmuhase
be'ye kayd o lınup suretleri ve B ostancıbaşı ağaya ve su 
nazırı taraflarına ve Küçük Evkaf muhasebesine ilm ü 
haberi viri lmek ferman buyurılınağın mucebince kayd 
o lınup suretleri ve i lm ü haberleri virilmekle su nazırı 
tarafına dahi işbu ilm ü haber virildi .  

Fi sene minhü. 

213/2 Davut Paşa yakınlarında, Va/ide Sultan vakfı 
suyundan Seyyit Salih 'in tasarrufunda olan suyun 
Seyyit Mustafa'ya satılarak Ali Fakih mahallesindeki 
evine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah 

Fi 2 1  Za sene 1 242 [ 1 6  Haziran 1 827] 

Havass-ı refi'a  kazasında Davud Paşa kurbında Yehud 
Burgos karyesi civarında kain merhum Sultan Mahmud 
Han hazretlerinün valide-i macideleri merhume ve mağ
ffırun leha Valide Sultan hazretlerinün vakf-ı şeriflerin
den has ı l  bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan es
Seyyid Salih bila veled fevt o lup ma-i l ezize mahiÜl ve 
canib-i vakf- ı  şerife gaib ve . raci '  o lmağla Mütevel lis i  
Ahmed Şevki Efendi beş yüz guruş mu'accele i le·
hüccetde sağ ve es-Seyyid M ustafa'ya fıiruht itmeğle 
muma i leyha dahi ma-i leziz-i mezburı Koca Mustafa 
Paşa kurbında Ali Fakih mahallesinde ei-Hacc Beşir 
Ağa çeşmesi terazusından ifraz ve mahalle-i mezburede 
vakı' kadim yolıyla menzil-i mezkur[a] icra eylediğini 
mübeyyin Haslar kadisı fazilet lü  Efendinün virdiği hüc
cet-i şer' iyye mucebince suret i ' tası ba arz-ı hal lede ' l
istid 'a nizarnı kaydı ba'de ' l-ihrac Başmuhasebe'ye kayd 
i le sureti ve i lm ü haberi i ' ta o lmmak bab ında sadır olan 
ferman-ı  ali mucebince kayd o lınup suret virilmeğle su 
nazırı defterlerine işbu i lm ü haber virildi .  

Fi minhü . 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

21411 Burgos köyü yakınlarında, Va/ide Sultan vakfı 
suyundan Fatma Hatun 'un tasarrufunda olan suyun 
Züleyha Şefika Hanım 'a satılarak Ferhat Paşa çiftli
ğine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü 
haber varide el-müverrah 

Fl 1 7  Za sene 1 242 [ 1 2  Haziran 1 827] 

Havass-ı refi'a kazasında Yehüd Burgos karyesi kur
bında Valide Sultan vakf-ı şeriflerinden has ı l  nısf ma
sura ma-i tezize mutasarrıf olan Fatıma Hatün kendü 
hüsn-i rızasıyla rical-i Devlet-i aliyyeden Baruthane-i 
amire nazırı Efendi hazretlerinün halile-i muhteremeleri 
Züleyha Şefika Hanım'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
dahi ma-i mezkürı Ferhad Paşa çiftliği deri'ınında vakf-ı  
müşarun i leyhün ana mesleğinden ifraz ve çiftlik-i mez
küra icra ve ta'yln eyledüklerini mübeyyin istihkamı 
havl Haslar kadisı fazlletlü Efendinün virdiği hüccet-i 
şer' iyye mücebince süret i ' tasını  ba arz-ı hal lede' l
istid 'a n izarnı kaydı ba'de' l- ihrac Başmuhasebe'ye kayd 
i le sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' tası 
iktiza eylediğini Çavüşbaşı ağa memhüren i' lam itmeğle 
mücebince sureti ve i lm ü haberi i 'ta olmmak babında 
sadır o lan ferman-ı ali mücebince kayd ol ınup sureti 
viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

F l  sene minhü. 

[Kenarnotu] 

DE.lt HIDMET-İ ÜSKÜDAR 

21611 Abdülbaki Ağa katma suyunun mirasçıya inti
kaline, mirasçı tarafından da bir kısmının vakf olu
narak çeşmeye bağlandığına, oir kısmının da kiraya 
verildiğine dair ilmuhaber kaydı 

[Kenarnotu] Hasıl- ı  ma-i lezlz masura 1 .5 çuvaldüz 1 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah 

Fl 5 S sene 1 23 2  [25 Aralık I 8 1 6] 

Medine-i Üsküdar'da Bulgurtı karyesi haricinde Yalnız
servi altında Hüdayi Aziz eş-Şeyh Mahmud Efendi top
rağında kain Ayokioğlı(?) daği(?) d imeğle [ma'ruf] nam 
mahallde ve yine karye-i mezbürede vakı '  Ahmed 
Alemdar'un bağçesinde has ı l  olan ma-i lezizün bin ik i  

7 

2/411 

21611 
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. yüz künk i le cem' u tahsll o lan b ir  buçuk' masura ve bir 
çuvaldüz ma-i leziz meremmatda(?) ralı-ı abllerün i h
barlarıyla zahir  oldukdan sonra Mehmed Şiikir Beğ'ün 
bir vechi le  muharrer yedinde mülk o ldukdan sonra mü
vekki l- i  müma i leyh yedinde o lan ma-i lezizi mezbürı2 
medine-i mezbürede Atik Viiiide Sultan hazretlerinün 
suyol larına hakk-ı mecra ta'ylniyle bii izn-i mütevel ll  
ba'de i lhak ve medine-i mezbürda Doğancılar meyda
n ında müceddeden ihyasına muvaffak o ldığı çeşmesine 
vakfıyyet üzre ta'yin ve tahsis eylediğini havl Haslar 
kadlsı fazlletlü Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye 
mücebince süret i 'tasın ı  bii arz-ı hal lede' l- ist id'a şürütı 
ba'de ' l- ihrac mücebince süret ve i lm ü haberi i ' tasını  
Çavüşbaşı ağa hazretlerin i3 memhüren i ' lam itmeğle 
i' !arnı ve şürütı m üce b ince Başmuhasebe'ye kay d ve 
yedine süret ve i lm ü haberi viri lmek babında ferman-ı 
all sadır o lmağın mücebince kayd o l ınup yedine süret 
viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl minhü. 

21612 Üsküdar Bulgurlu 'da, Alemi Ahmet Efendi 
katma suyunun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar ta
rafindan da bir kısmının kiraya verilerek Üsküdar'da 
bulunan Nakşibendi tarikatı zaviyesine bağlandığına 
dair ilmuhaber kaydı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah 

F1 24 Ra sene 1 238  [9 Aralık 1 822] 

Üsküdar'da Küçük Çaml ıca tahtında Çukurorman nam 
mahallde Müezzin monla Mustafa tarlası d imeğle arif 
tarla derünında sahib-i arzun izni ve kendi mal ı ve izn-i 
Sultaniyle tülen otuz üçer zira' olarak müceddeden hafr 
ve dört aded bacadan cem' u tahsll ve tahte' l-arz lağm 
ve kanavat i le Nezaret-i Harerneyn-İ şerlfeyn'de asüde 
evkafdan merhum İbrahim Paşa'nun medine-i Üsküdar'a 
cari suyınun ana lağmına bii izn-i mütevel ll Dergah-ı ali 
gediklülerinden Karaku lağ kethüda-yı hazret-i sadaret
penahl Ha111 Efendi marrü'z-zikr hafr eylediği haca
lardan bir buçuk masura ma-i lezizün kanün-ı şehinşahi 
üzre bir çuvaldüzı hakk-ı mecra alıkon ılup ma'ada bir 
masura b ir  çuvaldüz ma-i mezkürı medine-i Üsküdar'da 
İhsaniyye nam mahallde müma i leyh i le halllesi Nai le 
Hanım'un münasafaten mutasarrıf o ldukları menzi lleri 
derünına ana mesleğinden ifraz ve cereyanı içün keşf 

2 ma-i leziz-i mezbur 
3 hazretleri 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

i ' lamı mantı1kınca Haslar kadisı faziletlü Efendinün 
mümza hüccet-i şer'isi mı1cebince sa'adetlü atı1fetlü 
Çavı1şbaşı ağa hazretleri memhı1ren i ' lam itmeğle mı1-
cebince Başmuhasebe'ye kayd ile sureti ve i lm ü haberi 
viri lmek babında sadır o lan ferman-ı ali mı1cebince 
kayd olınup sureti virilmeğle gayr-ı ez hakk-ı mecra 
ınılma i leyhimanun menzil leri derı1nına b ir masura ve 
bir çuvaldı1z ma-i lezizün cereyanını mübeyyin su nazırı 
ağa defterine işbu i lm ü haber virildi .  

Fi sene minhü. 

[Derkenar] işbu bir masura b ir çuvaldı1z ma-i teziz-i 
mezkı1r kuzatdan Ahmed Nazif Efendi i le halilesi Şerife 
Fatıma Hanım'a geçmi ş  oldığını mübeyyin vürı1d iden 
i lm ü baberi cedid ilm ü haber defterinde Üsküdar hıd
roetinde mukayyeddür. 

F1 5 Ca sene 1 250 [9 Eylül  1 834] 

21613 Abdülbaki Ağa 'nın tasarrufunda iken mirasçı
/ara intikal eden suyun bir kısmının vakıf çeşmeye 
bağlandığına, bir kısmının kiraya verildiğine ve diğer 
kısmının mirasçının evine bağlandığına dair ilmu
haber kaydı 

(kesik) Receb sene 1 239  [Mart 1 824] 

(kesik) kurbında el-Hacc Abdülbaki Ağa'nun Kirasl ı
bağı dimeğle meşhur bağında (kesik) lağm ve kanavat 
i le tahsil eylediği dört masura ma-i lezizün bir ma
surasını (kesik) Paşa ve Çini l i  cami ' - i  şerifleri yol ına 
hakk-ı mecra ta'yin i le ma'ada üç masurasını bir ma
halle (kesik) ınılma i leyh fevt olup sulbi kerimesi 
Safıyye Hanım'a intikal ve mı1ma i leyha dahi Takyeci 
(kesik) mahal lesinde bina ve inşa eylediği çeşmeye vakf 
eyleyüp bir masurasını çeşme-i mezbı1ra ta'yin ve 
ma'ada iki masurası baki kalup çeşme-i mezbı1run ta' 
miratiyçün bu def'a bir masurasını ei-Hacc Al i  Ağa'ya 
beher şehr otuz akçe icare i le  vakf-ı mezbı1run meş
rı1tiyyet üzre mütevel lisi Seyyid Ali Mon la Efendi bi 't
tevl iye ftirı1ht idüp ınılma i leyh dahi mesleğinden ifraz 
ve Selimiyye vakfına bir akçe mukata'a ta'yin ve i lhak 
ve tekye civarında olan meslekden ifraz ve Valide Sul
tan'un İhsaniyye'de kain çeşmesi suyına bir akçe 
mukata'a i le i lhak idüp mahal l- i  mezbı1rede kain hane
s ine icra ve ta'yln eylediğinün istihkamı havl Haslar 
kadisı faziletlü Abdülkadir Efendi'nün virdiği hüccet 
mı1cebince yedine sılret i ' tasını ba arz-ı hal istid 'a  it
meğle şürı1tı ba'de' l-ihrac ber veeh-i muharrer ma-i 
mezbı1run cereyaniyçün sılret ve su nazırı defterlerine 

9 

21613 
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21614 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

i lm ü haberi i ' tası lazım geldiğini Çavfışbaşı ağa mem
hfıren i ' lam itmeğle i ' lamı mikebince sfıret ve i lm ü 
haberi i 'ta o lmmak babında sadır o lan ferman-ı all mu
cebince kayd ol ınup yedi ne suret v iri lmeğle su nazırı 
defterlerine dahi işbu i lm ü haber viri ldi .  

F1 sene minhü. 

[Derkenar] Muma i leyh ei-Hacc All Ağa mutasarrıf 
a ldığı bir masura ma-i lezlzi e l-Hacc Hasan Ağa'ya bey' 
eylediğini müş' ir Başmuhasebe'den suret viri lmiş ol
mağla vürfıd iden ilm ü haber kaimesi işbu h ıdmetde 
mukayyeddür. 

F1 27 Ra sene [ 1 ] 244 [7 Ekim I 828] 

21614 Üsküdar Bulgurlu 'da Ali Ahmet Efendi'nin ta
sarrufunda iken mirasçı/ara intikal eden suyun bir 
kısmının kiraya verildiğine ve Üskiidar'da Nakşibendi 
tarikatı zaviyesine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah 

F1 5 C sene 1 240 [25 Ocak 1 825] 

Mevall-i izamdan A lemi Ahmed Efendi hayatında me
dine-i Üsküdar'da vakı '  Bulgurlı nam karye kurbında 
Kiras l ıbağçe dimeğle şehir bağ dertınında nübfı' iden 
ma-i lezlzün nübt1' eylediği mahal l- i  mu'ayyen i le hafr 
ve tahsil eylediği dört masura ma-i tezize mutasarrıf 
o lan muma i leyh Efendi fevt olup sulbl kerimesi Sa
fıyye Hanım'a intikal itmeğle ma-i lezlz-i mezbfırun bu 
defa nısf masurasını ve mfıma i leyhün bina ve inşa 
eylediği çeşme-i mezkure kül l iyyen harab ve ta'mlre 
muhtac o ldığından mesarifıne harc ü sarf itmek üzre beş 
yüz guruş bedel i le Üsküdar'da vakı '  tarikat-ı Nakşiben
dl zaviyesinün şeyhi es-Seyyid e l-Hacc İbrahim Efen
di'ye lciir itmeğle o l  dahi ma-i lezlz-i mezbfırun Akyapu 
nam mahallde olan terazudan ifraz ve Üsküdar'da vakı' 
tekye-i mezbfıreye İcra ve ta'yln eylediğini mübeyyin 
Haslar kadlsı Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye mfıce
b ince sfıret i ' tasını bii arz-ı hal istid'a itmeğle n izarnı 
kaydı ba'de ' l- ihrac iktizasını Divan-ı hümayun çavuş
başısı Efendi hazretleri memhfıren i '  lam itmeğle i '  !arnı 
mfıcebince Başmuhasebe'ye kayd o l ınup sureti virilmeğ
le su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi sene minhü 



İST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

21711 Eyüp 'te, Yenikubbe 'den Eğrikubbe 'ye kadar 
olan mahallin suyolunun tamir edilmesine, yeni mes
lekler inşa edilmesine, su sahiplerine haklarına göre 
su bağlanmasına ve bu işler için gerekli olan para 
miktarına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber ve 
(kesik) 

EyyCıb verasında vakı '  Y enikubbe'den Eğrikap u kub
besi'ne gel ince ana !ağını hala Baruthaneler Nazırı (ke
sik) Efendi hazretleri ma'rifetiyle inşa ve ta'mlr olup 
ancak lağm-ı mezburun mukaddem tarih i le ekser ma
hallerine ta'yln (kesik) ve ( . . .  ) ve denk(?) olarak fena 
bulmış oldığmdan herkese hakkı üzre su viri lmesi 
mümkin o lamayacağından kül l iyetlü su (kesik) oldığına 
b inaen bu maküle l ağm dereınından ta'yln al ınmış olan 
sularun mahall-i münasibi üzre semti semtine iktizasın
ca bir iki meslek inşasıyla !ağın dereınından su viri lmesi 
men ' u def olmarak herkesün hakkı üzre su virilmesi 
isteyen ün istihkakiyçün husus-ı mezburun Has sa mi'
marbaşısı ağaya havalesi ve Icab iden mesarifun sadaka
i padişahl olarak canib-i ıniriden i ' tasıyla tanzlmi hu
suslarını hala hassa su nazırı ağa ba takrlr inha it
mekden naşl mucebince mi 'mar ağaya lede ' l-havale 
Eyyub verasında Yenikubbe'den Eğrikapu taksimine ge
lince bu defa ta'mlr ü termlm al ınmış olan ana la
ğmınun bir kıt'a resmi ihrac ve sal ifti 'z-zikr Yenikub
be'den Eğrikapu taksimine gel ince !ağın-ı mezkur de
runında yiğirmi iki mahal lde ta'yln takılarak iktizasına 
göre su viri lmiş ise de su sahibieri aralık aralık ferağat 
buldukca hakkından ziyade ta'y'in medhallerin i tevsl' 
iderek kül l iyyetlüce su aldukları ifade ve ihbar al ınmış 
o lup ancak lağm-ı mezkur dereınından su virilmiş o lan 
fa'al iyetleri(?) resmde gösteri ldiği üzre birb irlerinün 
beynieri yüz ve iki yüz ve ba'zan beş yüz zira'dan zi
yade üç veyahud dört adedi bir mahalle kavuşarak 
mesleğe alınağa mümkin olamayacağı zahir ve ağa-yı 
muma i leyhün bu vechi le inhası kable't-tahkik idüği 
bahir olmağla bu takdlrce zikr ol ınan yiğirmi iki aded 
ta'yln mahallerinden fakat iki mahalle karlb a ldığından 
hernan iki meslek inşasından ibaret olup ma'ada ta'yln 
mahalleri kadiıni üzre kalmak lazım geleceğine mebnl 
işbu mahzuratun def i ve sularun telefden vikayesi su
retlerine kendüleri i le b i ' l-müzakere çünki işbu ta'yln 
medhallerinden iki malıallden ma'adası semti semtine 
göre mesleğe alınmak mümkin olamadığından !ağın-ı 
mezkCır dereınından mukaddema ta'yln takılarak ifraz 
al ınmış olan ma' !Cım su larun herkesün hakkı üzre ye-

l l  

21711 



1 2  V AKIF S U  DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

d inde olan senedata nazar evvel emrde tahkik ve vezn 
olmarak mermer revnak taşları vaz' ve vasatı temürlü 
yuva(?) ve tamgalı  yarağdan masnu '  lüleleri vaz' ve 
mikdarları bir kıt 'a deftere sebt ü terkim o l ınarak Eyyfib 
mahkemesi s ici l latma ve su nazırı defterine kayd ü zabt 
o lmmak ve i şbu ta'yini malıal lerine su sahi bieri tarafın
dan fıma ba'd dahi ü ta'arruz o l ınmamak vesair ta'yini 
lülelerinden mahallinden hareket itmi ş  veyahud tevsl' 
o lmması mu'ayene ve tahkik o lınur ise ol semte me'mur 
suyolcıları der'akab te'dib içün mahall- i  ba'ideye nefy 
o lmmak ve senede iki def'a taraf- ı  şer'den mi 'mar-ı 
hassa tarafından mu'temed ademler ve Nazır ağa tara
fından kethüdası ve mu'temed bölükbaşılar ma'rifet
leriyle ru 'yet ve tahkik o lmmak şürutı derciyle Baş
muhasebe'den sureti ve iktiza iden mahallere i lm ü ha
beri i ' tası ve salifı.i'z-zikr vaz' o lmacak mermer revnak 
taşları ve tamgal ı ve bir l ü le pirinç ta'ylni lülelelerinün 
ve iki aded meslekler i le ba'zı borı ve künklerün i nşa ve 
ta'mlri mesarifleri b i ' t-taharri keşf olmarak merbutan 
tahdim itmiş  o ldığı defter mucebince iki  b in yüz yetmiş  
beş guruşa baliğ o lmağla husus-ı mezbur dahi bina emi
n i  muma i leyhe ihale o lmarak başkaca bir kıt' a sureti 
virilerek tanzimi hususını memhuren i ' lam itmeğle i ' la
ma ve merbut olan deftere nazaran su sahiblerinün yed
Ierinde olan senedata nazaran suyolları ta'mirine 
me'mur Baruthaneler nazırı Efendi-i  muma i leyh haz
retleri ma'rifetiyle ba'de't-tahkik su nazırı vesair ehl-i 
vuküf i le dahi b i ' l-müzakere iktizası üzre ta'yini takıla
rak inşa o lmmak üzre bir kıt 'a suret i ' tası ve şerait-i 
muharrerenün tafslli üzre Başmuhasebe'den suret ve i lm 
ü haberlerinün i ' tası husi'ısı memhi'ıren i ' lam itmeğle 
mi'ıcebince Başmuhasebe'ye kayd o l ınup suret ve i lm ü 
haberi i 'ta o lmmak babında ba telhis sadır o lan ferman-ı 
ali mi'ıcebince Başmuhasebe'ye kayd o l ınup suret ve i lm 
ü haberleri viri lmek ferman buyurıl ınağın mucebince 
kayd olınup Efendi-i muma ileyh tarafından zikr o lman 
mahallere inşa ve ta'mir mübaşeretiyçün sureti ve iktiza 
iden mahallere i lm ü haberi viri lmekle su nazırı tarafına 
dahi işbu i lm ü haber viri ld i . 

Fi sene minhü. 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

2/7/2 Üsküdar Bulgurlu yakınlarında, Alemi Ahmet 
Efendi katma suyunun bir miktarının Safiye Hanım 'a 
satılarak Akyapı 'daki eve bağlandığına dair ilmu
haber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah 
Fl 9 C sene 1 240 [29 Ocak 1 825] 

Mevali-i izamdan A lemi Ahmed Efendi hayatında me
dine-i Üsküdar'da tabi '  Bulgurlı nam karye kurbında el
Hacc Abdülbaki nam kimesnenün Kirasl ıbağçe dimeğle 
şehir bağ derılnında nübıl' iden ma-i lezizün nübı1' ey
lediği mahall- i  mu'ayyen i le ma'an mezbılrı iki yüz 
guruş serneo-i makbılza ba'de' l-iştira ve' l-kabz abar-ı 
müteferrika hafr ve tahte' l-arz !ağın ve kanavat i le tahsll 
eylediği ma-i lez'izi erbab-ı miyah ma'rifetleriyle vezn ü 
ayar ol ındukda mevcıld bulınan dört masura ma-i lezlz
den müfrez nısf masura ma-i lezizi bu def'a medine-i 
Üsküdar'da vakı '  Akyapu nam mahal lde Taht-ı revan
cıbaşı Mahmud Derviş Ağa'nun hiine[s ine] cereyaniy
çün bedel-i mis l iyle Safıyye Hiinım'a fürılht itmeğle ma
i lezlz-i mezbılra mal ik ve mutasarrıf aldığın ı mübeyyin 
Haslar kiidlsı fazlletlü Efendin ün virdiği h üceet-i şer' iy
ye mılcebince sılret i ' tasını bii arz-ı hal lede' l-istid 'a 
nizarnı kaydı ba'de' l-ihrac Başmuhasebe'ye kayd ol ınup 
sureti ve i lm ü haberi i 'ta olmmak babında sildır o lan 
ferman-ı all mılcebince Başmuhasebe'ye kayd ol ınup 
sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber 
viri ldi .  

F1 sene minhü. 

21713 Üsküdar Bulgurlu 'da, Sinan Paşa ve Çinili ca
mii vakıfları suyundan Ali Ağa 'nın tasarrufunda olan 
suyun, Hasan Ağa'ya verilerek Akyapı 'daki evine bağ
lanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i muhasebe-i evvel i lm ü haber varide el
müverrah 
Fi 27 Ra sene 1 244 [7 Ekim 1 828] 

Bin ik i  yüz otuz dokuz senesi Receb-i şeriflin on beşinci 
güni tarihiyle müverrah bir kıt'a sılretde tafsll ü beyan · 
oldığı üzre meviill-i izamdan Alemi Ahmed Efendi ha
yatında medine-i Üsküdar'a tabi '  Bulgurlı nam karye 
kurbında Abdülbaki nam kimesnenün Kirasl ıbağ dimeğ
le meşhur bağ derılnından nübı1' iden ma-i lezizi iştirii 
abiir-ı müteferrika ve tahte' l -arz !ağın ve kanaviit i le 
tahsll eylediği dört masura ma-i lezizün bir masurası 
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V AKIP SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

Sinan Paşa ve Çin i l i  cami ' - i  şerlfı vakflarına hakk-ı 
mecra ve bir masurası merkürnun müceddeden inşa 
eylediği çeşmesine ta'yln birle baki ik i  masura ma-i 
lezlzden müfrez bir masura vakf ma-i lez'ize ba suret ve 
ba temessük-i mütevell'i-i vakf mutasarrıf olan el-Hacc 
All Ağa ma-i mezburı ba ma'rifet-i mütevell'i el-Hacc 
Hasan Ağa'ya bey' u temllk ve ol dahi i ştira ve kabul 
birle ma-i mezbfır S inan Paşa yolıyla salifıi 'z-zikr 
Akyapu nam mahal lde Nfıhkuyusı o lmağla müceddeden 
merküro Hasan Ağa'nun inşa eylediği meslekden ifraz 
ve kurbında kain menzil ine İcra ve ta'yln itmeğle istih
kamı havl Haslar kadisı fazlletlü Mehmed Sa'id 
Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye ve Divan çavuş
başısı  sa' adetlü atUfetlü ağa hazretleri n ün memhur 
i ' lamı ve balasına sadır  olan ferman-ı ali mucebince 
kayd olınup atik sureti battalda h ıfz ile müceddeden 
sureti viri lmeğle su nazırı tarafına dahi i şbu i lm ü haber 
viri ldi .  

Fl minhü. 

[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ HiSAR-I RÜMİLİ DER BOGAZİÇİ 

21811 Bahçe köyünde, Hasan Tahsin Efendi katma 
suyunun Rumelihisarı 'nda bulunan sahilhaneye bağ
lanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah 

Fi 1 1  Receb sene 1 234 [6 Mayıs 1 8 1 9] 

M ihrişah Valide Sultan'un Bağçe karyes inde bend-i 
sağiri c ivarında Arabacıoğl ı mandı rası nam mahallde 
bend-i cedidi c ivarında konl ık iç inde hala Muhasebe-i 
evvel sa'adetlü atfıfetl ü  Hasan Tahsin Efendi hazret
lerinün ihya eylediği katmadan üç masura ve bir  çu
valdfız ma-i tezizden gayr-ı ez hakk-ı mecra iki  masurası , 
Atik V al ide havzı plşgahında çeşmesine ve andan Rfı
mi l i  h isarı'nda Kayalar nam mahal lde sah i lhane kurbına 
icra birle kasr-ı yediyçün sfıret viri lmiş olmağla i şbu i lm 
ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

21812 İstinye Ayazmalıdere 'de, Hasan Beşe katma su
yundan Ahmet Hulusi Efendi ve eşi Şerife Nefise 
Hanım 'ın Boğaziçi 'ndeki sahilhane/erine su bağlan
masına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de ei-müverrah 
Fi 1 5  Ra sene 1 24 1  [28 Ekim 1 825] 

İstinye'de vakı ' Ayazmalıdere'de Zeynel Efendi bağı 
dimeğle ma' rfif bir kıt'a bağa mutasarrıf olan Hasan 
Beşe ibn-i Süleyman [nam] kirnesne senevi üç yüz alt
mış akçe icare-i müeccele ta 'y'iniyle bağ-ı mezkur 
derilmnda bir aded b i ' r- i  ma' hafr ve hasıl olan bir ma
sura ma-i lezizden nısf masurası hakk-ı mecra tevkif 
olınup baki b ir  buçuk masura ma-i lezlze mutasarrıf 
olan rical-i Devlet-i aliyyeden hala Divan-ı hümayun 
çavuşbaşısı  sa'adetlü atfifetlü es-Seyyid Ahmed Hulusi 
Efendi'nün halile-i muhteremeleri Şerlfe Nefise Hanım 
bi la iştirak mutasarıf oldukları ma-i leziz-i mezburı 
Boğaziçinde vakı' Merkonoğlı kurbında bir bab sahil
haneye icra ve ta'yin eyledüklerin i  mübeyyin ve i stih
kamını havi Haslar kadisı Efendi hazretlerinün virdiği 
bir kıt 'a hüccet-i şer' iyye mucebince silret i 'tasını bii 
takrir lede' l-istid' a  şürutı ba'de' l-ihrac mucebince 
Başmuhasebe'ye kayd ol ınup sureti ve i lm ü haberi vi
ri lmek babında sildır olan fennan-ı ali mikebince kayd 
olınup sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü 
haber virild i .  

Fi sene minhü. 

21813 Rumeli Boğazkesen hisarı yakınlarında, Hayati 
Hatun katma suyundan Seyyit Mustafa Hamdi Efen
di'nin Ali Pertek mahallesindeki sahilhanesine su 
bağlanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah 
F'i 7 M sene 1 242 [ l l Ağustos 1 826] 

B in iki yüz kırk bir senesi Şevval'inün yiğirmi altıncı 
güni tarihiyle müverrah hala Galata kadisı Aşir Efen
dizade Mehmed Taceddin Efendi'nün imzasıyla mümza 
ve hatmiyle malıtum bir kıt 'a hüccetde tafsil ü beyan 
olmdığı üzre Hayati Hatun malıruse-i Galata muzafii
tından İstinye nahiyesine tabi '  Rumi l i  Boğazkesen h isa
rı kurbında kimesnenün mülk ü harimi olmayan mevzi ' 
i hallde kendi hafr-ı abar ve  tahte' l-arz !ağın ve kanavat 
i le cem' u tahsil itdürdiği bir masura mülk ma-i leziz 
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

ana lağmına. i lhak ve h i sar-ı mezkCır cami ' - i  şerlfı kur
bında ana terazusından ifraz b irle h isar-ı mezkur hari
cinde All Pertek mahallesinde vakı '  b ir  bab selhhaneye 
icra ve maliki  o lan hala Mevküfet4 kaleminde Navl 
klsedarı es-Seyyid Mustafa Harndi Efendi yedine şürut-ı 
cedldesine tatbik içün i stihkamı havi Haslar kadisı 
Müftizade es-Seyyid e l-Hacc İsma'll Fahruddin Efen
di'nün virdiği hüccet-i şer' iyye mikebince suret i 'tasını 
ba arz-ı hal lede ' l- ist id'a n izarnı kaydı ba'de' l- ihrac her 
mikeb-i n izarn Başmuhasebe'ye kayd i le  mütevel l i  ve su 
nazırı tarafına i lm ü haberi i ' tasını Divan-ı hümayun 
çavuşbaşıs ı  virmekle sa'adetl ü  atfıfetlü Ali Necib Beğ 
Efendi hazretleri memhı1ren i ' lam itmeğle mucebince 
Başmuhasebe'ye kayd ve sureti ve i lm ü haberi i 'ta 
o lmmak babında ferman-ı ali sıldır olmağın mucebince 
kayd o lınup sureti virilmeğle su nazırı tarafına dahi işbu 
i lm ü haber viri ldi .  

Fi sene minhü. 

2/8/4 Va/ide Sultan suyundan Beyoğlu maksemine 
bağlı olan suyun bir miktarının Sarraf Artin 'in Boğa
ziçi Yeniköy 'deki arsasına bağlanmasına dair ilmuha
ber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah 

Fi 25 Ca sene 1 248 [20 Ekim 1 832] 

Daru's-sa'adeti ' ş-şerife ağası nezaretinde kain Sultan 
Mahmud Han hazretlerinün evkaf-ı şerife leri mülhaka
tından vakıf-ı müşarun i leyhün valide-i macideleri mer
hume ve mağfurun leha Val ide Sultan tabet seraha haz
retlerinün Bağçe karyesinde ihyasına muvaffak oldukla
rı bend-i kebirden malıruse-i Galata haricinde Beğoğlı 
nam mahallde bina ve i hya huyurdukları taksimine ce
reyan iden ma-i lezizden ha temessük-i mütevelli  muta
sarrıf o ldığı iki masura ma-i lezizin i  Boğaziçi'nde vak ı '  
Yeniköy başında kain mutasarrıf o ldığı arsasına cereya
n iyçün Haslar kadisı Efendi hazretleri sarraf Artin yedi
ne virdiği hüccet-i şer' iyye mucebince sCıret i 'tası ba 
arz-ı hal lede' l- ist id'a n izarnı kaydı ba'de' l- ihrac Baş
muhasebe'ye kayd i le sureti ve ebniye-i hassa müdiri 
Efendi tarafına i lm ü haberi i ' tası iktiza eylediğini Di
van- ı  hümayun çavuşbaşıs ı  sa'adetlü atfıfetl ü  ağa haz
retleri memhuren i '  lam itmeğle mucebince sureti ve i lm 
ü haberi i ' ta o lmmak babında sadır o lan ferman-ı ali 
mucebince kayd olınup sureti vir i lmeğle ebniye-i hassa 

4 Mevkfifat 
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müdiri Efendi tarafına işbu i lm ü haber viri ld i .  
Fl sene minhü. 

211111 Tamiri gereken suyol/arı için çömlekçi ve 
künkçü esnajlarına yaptırtılacak olan künklere ve bu 
künkler için ödenecek miktara dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i muhasebe-i evvel i lm ü haber varide el
müverrah 

Fl 1 7  B sene 1 23 1  [ 1 3  Haziran 1 8 1 6] 

Sa'adetlü atı1fetlü Hasan Tahsin Efendi hazretlerinün 
Bab-ı all'ye takdim eylediği bir kıt'a takriri mefhı1mında 
bu defa ta'mir ü tecdidine irade-i kat' iyye-i şahane 
ta'alluk iden suyollarına kül l iyyetlü künk eşedd-i lü
zı1mı oldığından esnaf-ı mezkı1re celb ve iştikak olın
dukda mevcı1dları kalll ve beş aded dükkandan ibaret 
olup matlı1b oldığı mikdar künkleri vakt ü zemanıyla 
irişdemeyecekleri5 cevabiarından nümayan o lmağla bu 
sı1retde masiahat tekmil ine kadar iktiza eylediği mikdar 
çömlekci dükkanı i lave o lmarak leyl ü nehar künk i 'mal 
ve h itam-ı(?) maslahatda kadimine irca' itdürilmek üzre 
emr-i şerif ısdarı . husus ı tahrir ve i nha eylediği iktizası 
Haslar kadisı faziletlü Efendi hazrederinden ist i ' lam 
ol ındukda Astane-i al iyyeye cari ibadullahun muhtac 
oldukları ma-i leziz bir müddetden berü kanavatdan 
fersı1de o lan mahallerün ta'mir ü tecdidine irade-i mü
lı1kane ta'al luk eylediğine b inaen husus-ı mezbı1run 
tanzimi içün Eyyı1b-i Ensari radiye anhu' l-Barlde kain 
künk i 'mal iden çömlekci esnafınun kethüdaları es
Seyyid Hasan ve yiğitbaşı ları Ahmed ve ahar Küçük 
Ahmed ve e i-Hacc Mehmed ve Ömer ve Mehmed Arif 
ve Süleyman ve şeriki Ali ve Halil ve Mehmed Nuri 
vesair mecl is-i şer' a  ihzar b irle Sermi 'maran-ı hassa es
Seyyid Ali Rıza Beğ ve Hassa su nazırı Mehmed Emin 
Ağa ve Kethüda-yı ralı-ı abi es-Seyyid Mehmed Arif ve 
sabıka Kethüda Mehmed el-Hacc Hasan ve Osmaniyye 
serbölüği Ahmed ve Süleymaniyye serbölüği Hasan ve 
Saray-ı cedid serbölüği veki l i  Abdurrahman ve Yeni
cami '- i  şerifi serbölüği İsma'i l  ve Ayasofya serbölüği 
es-Seyyid İsa vesair hulefa-i rah-ı ftbiler hazır oldukları 
halde mukaddema bin ik i  yüz yedi tarihinde sekiz 
nev' [i] künkün herbirin ün çap ve kutrun fi ü fiat-ı mak
tu ' ası beyan o l ınarak beyaz üzerine sad ır olan s ic i l l- i 
mahfı1zda mukayyed olan ferman-ı ali kıraet ve maz
mı1n-ı münifi üzre bu defa iktiza iden ba defter-i müf
redat ma' lı1mu' l-mikdar kanavat kendülerden ta' cilen 

5 irişdüremeyecekleri 
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i 'mal ile riıütalebe ol ındukda b i  ecma' ih im sem' u ita' a 
merasimini  ba'de' l-eda lak in  tarih-i  merkürnede enva'- ı  
kanavat ta'yin o lman fiat-ı maktu' a  reft ve hale nazar i le 
ekall(?) ta ' ınir o l ınup mesariflerin i  idare itmeyüp her 
.bir nev' inün fiat-ı maktu' asına veeh-i layıkı üzre zamm 
muhtac o ld ığı ibrazıyla merkümunun dahi kanavat-ı 
mezkurenün her bir nev ' i  içün reft ve hale nazar i le  
mesariflerini tahkik u tedkik iderek fiat-ı maktu' a- i  
kadimesine zamm ü terakki i le  kat'- ı  fiat o l ınarak sekiz 
kutrı küçük çap ve kaddi tarnın olan gediği e l-haletü 
hazihi doksan akçeye bey' eyledükleri ve Tophane 
ta'bir ol ınur kebir künke altmış akçe ve yedi parmak 
kutrı kezalik çap ve kaddi tarnın o lan Süleymaniyye 
künke kırk sekiz akçe ve yine kutrı altı parmak diğer 
Süleymaniyye künke kırk ik i  akçe ve kutrı dört buçuk 
parmak ( . . .  ) künke yiğirmi sekiz buçuk ve kutrı dört 
parmak iki  b irerl ik ta'bir o lan künke yiğirmi b ir  akçe ve 
kutrı üç buçuk parmak onluk ta'bir o lınur künke on üç 
buçuk akçe ve kutrı ik i  buçuk parmak Amabud(?) künke 
on akçe ve kutrı ancak parmak kaldı künki ta'bir o lınur 
sağir künke üç akçe fiat kat' o l ınup fima ba'd gerek 
canib-i ıniriye ve gerek sair ibadul laha işbu ta'yin 
o l ınan fiat-ı maktu' adan ziyadeye ftiruht itmeyüp ve 
eğer ziyadeye fliruht ideri o lur ise veeh-i layıkıyla 
te'dlb o lmmak üzre her b iri mecl is-i şer' de ba'de't
ta' ahhüd ancak ba defter matlub olan kanavat i ' mal ine 
kadir ustaları kalil o lup medine-i Üsküdar'da Kavak 
nam mahallde ve Göksu nam mahallde ve Büyükdere 
nam mahat lde ve medine-i Eyyub haval lsinde Ali Beğ 
karyesinde ve Taşl ıburun nam mahallde çömlekci usta
ları ba ferman-ı ali ol mikdar kanavat ta' cilen vakt ü 
zemanıyla i 'mal ve zamm ve teslim o lmmak dahi asir 
oldığını i stirham eyledüklerini  memhüren i ' lam itmeğle 
mucebince ta'mir ü tecdidine irade-i seniyye-i şahane 
ta' al luk iden suyol larına küll iyyetlü künk lüzumı o l
mağla kanavatı i 'maline kadir künkci esnafı kalil ol
d ığından Üsküdar'da Kavak ve Göksu ve Büyükdere ve 
Eyyub havallsinde Ali  Beğ karyesiyle Taşlıburun nam 
mahallerde o lan çömlekci ve künkci ustaları künkci 
esnafına zamm ü i lhak o lmmak babında izzetl ü  Bos
tancıbaşı ağaya tenbih ve beyaz üzerine ferman-ı ali 
sadır o lmağın mucebince tenbih o lınmış o lmağla ve zikr 
olınan suyolları ta'mir ü tecdidine me'mur o lınup 
müşarun i leyh hazretleri ve m i 'mar ağa ve su nazırı 
ceridelerine i lm ü haberi virilmek babında ferman-ı ali 
sadır o lmağın mucebince kayd o lınup mahal l- i  mez
kureye i lm ü haberi viri lmekle su nazırı izzetlü ağa tara
fına dahi işbu i lm ü haber kaimesi viri ld i .  

Fi sene minhü. 
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[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ KÖPRİLİ 

211112 Dikilitaş 'ta, Köprülü Mehmet Paşa vakftna ait 
çeşmeye bağlı olan sudan Hatice Züleyha Hanım 'ın 
tasarrufunda olan suyun vakfa intikaline ve vakıf 
tarafindan Hasan Hilmi Efendi'ye kiraya verildiğine 
dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah 

Fl 5 C sene I 240 [25 Ocak 1 825] 

Sadr-ı esbak Köpri l i  Mehmed Paşa hazretlerinün mah
miyye-i İstanbul'da Dikil itaş kurbında medrese ve türbe
i latlflerinde kebir çeşme vesair hayratına cereyan iden 
ma-i leziz fazlasından nısf masura ma-i lez!ze muta
sarrıfe o lan Hadice Züleyha Hanım ibnet-i Abdurrah
man bundan akdem bi la veled müteveffiye o lup nısf 
masura ma-i leziz-i mezkür canib-i vakf-ı şerife raci '  
o ldukdan sonra ma-i leziz-i mezkür b i n  guruş inu 'accele 
ve şehriyye altmış akçe icare-i müeccele ve lağm ve 
kanavatma tebe' iyyet ile müvekkilüm Başmuhasebe 
kalemi ketebesinden Hasan H ilmi Efendi taraf-ı vakfdan 
isticar eylediğini  müş' i r  hala vakf-ı müşarün i leyhün 
mütevel lisi hacegan-ı Divan- ı  hümayündan Mir Ahmed 
Nesib Efendi'nün imza eylediği b ir  k ıt 'a  ma'mülün bih 
temessük mantükınca nısf masura ma-i lez!z-i mezkür 
müvekki lüm ınılma i leyh veeh-i meşrüh üzre b i ' l - ica
reteyn hakkına mutasarrıf o lup i st ihkamını  havi Haslar 
kadisı faziletlü ei-Hacc İbrahim Efendi'nün virdiği hüc
cet-i şer ' iyye mücebince sılret i 'tasını  ba arz-ı hal i stid'a 
itmeğle n izarnı kaydı ba'de ' l- ihrac i ktizası Divan-ı hü
mayün çavüşbaşıs ı  sa'adetlü atüfetl ü  Efendi hazretle
rinden yedine sılret ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi 
i ' tasını memhüren i '  lam itmeğle i '  lam ı mücebince 
Başmuhasebe'ye kayd i le sılret ve i lm ü haberi i 'ta 
o lmmak babında sadır o lan ferman-ı all mücebince kayd 
o lınup ınılma i leyh Hasan H i lmi Efendi'nün yedine su
reti viri lmeğle su nazırı ağa tarafına dahi işbu i lm ü 
haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 
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211113 Dikilitaş 'ta, Köprülü Mehmet Paşa vakfına ait 
çeşmeye bağlı olan sudan İsmail Efendi'nin tasarru
funda olan suyun Mehmet Efendi'ye satılarak Pirinççi 
Sinan mahallesindeki evine bağlanmasına dair ilmu
haber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah 

Fi 9 M sene 1 244 [22 Temmuz 1 828] 

Sadr-ı a'zam-ı esbak merhum Köpri l i  Mehmed Paşa'nun 
Dlvanyol ı'nda Diki l itaş mukabelesinde bina ve ihyasına 
muvaffak oldukları çeşme ve sebll ve medrese-i latlfle
rine cereyan iden ma-i lezlzi fazlasından n ısf masura 
vakf ma-i lezlze mutasarrıf olan e l-Hacc İsma'l l  Efendi 
ibn-i e l-Hacc A ll ma-i mezburı bundan akdem ba ma'ri
fet-i mütevel ll hala Samako Nazırı es-Seyyid Mehmed 
Hasan Beğ'ün Kapu Çukadarı Mehmed Efendi'ye bey' u 
temllk itmeğle ma-i mezbur İstanbul'da Efendi(?) çeş
mesi kurbında P ir inçci S inan mahı:ıllesinde vakı ' bostan 
terazusından ifraz ve kadim yolıyla ke ' l-evvel mahal le-i 
mezburede kain merkürnun mutasarrıf oldığı menzil i  
derunına icra ve ta'yln kı l ındığını mübeyyin istihkamını 
havl Haslar kadlsı fazlletlü Mehmed Sa'ld Efendi'nün 
vird iği hüccet-i şer' iyye mı1cebince suret i 'tasını  ba arz
ı hal lede' l-istid 'a  şürutı kaydı ba'de ' l-ihrac Divan-ı 
hümayun çavı1şbaşısı sa'adetlü atı1fetlü Mehmed Ata
ul lah Efendi hazretlerinün memhı1r i ' lamı ve sadır o lan 
ferman-ı all mı1cebince kayd o lınup müceddeden sureti 
viri lmeğle su nazırı tarafına dahi i şbu i lm ü haber vi
ri ldi . 

Fl sene minhü. 

211311 Sineperver Kadın 'ın İstanbul'da inşa ettirdiği 
mektep ve çeşmeye Halkalı suyundan su bağlanması
na dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i n işan-ı hayrat(?) ve i lm ü haber 
varide el-müverrah 

Fl 3 Za sene 1 225 [30 Kasım 1 8 1 0] 

Hala Şehremini o lan Yusuf dame mecduhu rikab-ı falır
tab-ı mülukaneye ref u takdim eylediği bir kıt 'a  takrlri 
mefuumında kethüdalık h ıdmet-i celilelerinde oldığı 
ismetlü Esma Sultan-ı aliyyetü'ş-şan hazretlerinün vali
deleri ismetlü Sineperver Kadın hazretlerinün Der
sa'adet'den İskahcılar6 kurbında bu defa müceddeden 

6 Destgiihcılar 
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bina ve i hyasına muvaffak aldığı mekteb-i şerife ve çeş- 2113/1 
me-i ma-i latif lazımesiyçün Halkalu ma-i leziz[in]den \�<(�..ı<\\�,t��.ı�,...J�Cıııl!..e·"' 
bir masura ma-i leziz tedarük alınmış ise de idare itme- • 
yeceğin i  b inaen Saray-ı cedld-i amireye cereyan iden �)J�1"J�ı�.,��<V_,.ll ":''!/":'\(,ez'-'�.; .J>'-'t::-�� O..r.b ,..\:.ı • �  .... �ıJ. �cl'..ı� · ,;,.;4>� 0.-'!Ji ;�.�u Halkalu ma-i lezlzinden ana lağmından iki masura ma-i \:. �..!� e;.,;ı:..ıt' "-' �,;,\6--.ı .. �..r.ı�.;.;J,.;;ffiv� lezlz i hsan buyurı lınasını tahrir ve inha ve ber mı1ceb-i ;/:,:)i\J;;.y.·,.�-. ,J�,�J ·...;:.ğ ;p;.,:._;;(/.ıjı_l.y · �� t'.'v�. ,�...,�J�)t..:,�l o,.'JI � "'-?�;1 c;,_,�.;...A,� .. takrlr ik i  masura su i l ave alınmasına müsa'ade-i şahane .':ftdl.1ty:-:efoHt, .. ILJ>�...;.�:\J •.ı,.l,J',;)Aiı";_:.;.ı.e,,.ı� 

?--:' UU'" v� ..:.V�i4J!.\..�.,...ı · . :.J · . il" v..b 
buyurıldığı mazmı1nda7 hatt-ı hüma.yiln-ı inayet-makrfin · ��W&.r �JI�-':;ı�Y:w)P.,..tf-_Aeq(.J'J.',J.;. • 
mficebince lag-m-ı mezkfirdan mahall-i mezbfira iki  ma-

('J :..ı�:;tı-''.:..tJ.ıt.ıa:v��W..'.,:;;)·\., rl�J,w;_,.,l\·�� sura ma-i lezlz i 'ta ve İcrasına mübaderet olmmak bii- t;Vr'�-''ı..ı.A.IJ!YJ-'eJ.;.;;;;;;d'��1J'_f'.:,;:;·.v'Jırll .' 
bında lede ' l-havale ik i  masura ma-i lezlz ifraz alınmış Yftt;ı-.... .:..:.r�.,.,ci;:.J·\Ij�,].it(ıı":"��'(.I.J..-8)"'W 
oldıg- ını beyanıyla vakf tarafına beriltı ve ı'ktı'za' iden .J .ıl�...;; :4iJ .\._-:; "-::/(....;:_w't �.�lt_, �ı:;:,��� 

v)� )O.;.ij}fo. � ''f"'J " L..tl"'-'\.:.1� ... � . ,  : 
mahallere i lm ü haberleri i 'tasını Hassa su nazırı Musta- �.),;..,w��, , , ��i..J.lr;J,/'r)ı� �/�ı? 
fr 'd d h '  ' ' } '  'd 1 fl ' ' 1' .ı '  · '  \\_, . :'�.:WJI.v,.JyJ�!1;..1_,Jı_jtp4·.Aol\ .'/ t.w--;_,_;,ı  a zı e mec u u ı am ve sa ır o ınan erman-ı a ıye 

1 ����'1\P��-:'�;'..,,.ıV_,!J.;�I..��.h�ı imtisalen derkenara havale o l ındukda bu maküle ma-i ·.� .  I-"Y-t..u-q-;_,c,_._...4..,;..o- 't1Jc,-� \.J,;P 'af;,..vc.b lezizUn cereyaniyçün beriit-ı allşan virildig- in ün mis i l l i  1-ri.f.l � L.:)'\?'4ı�o0ı ;_,J�M ,..,,: , :_'�;l(f.4 <>�.i'l:ı , J1':; ' 1• ., \ ,ı, . "Q",CU U".,P�� 
sarf(?) ve mukayyed idüğinün N i şiin-ı hümayfin kale- .;-"\ � a:v ı.w"' cY"rt.v�·Jı.t., z.�·�ı:.:j .. � minden ve şürfit-ı mahsusası Haremeyn muhasebesin- {'{"'--- (l2,�_,f'��.t-' 
den derkenar o lmadukdan naşl mficebince Nlşan-ı hü-
mayfin beriltı ve Haremeyn muhasebesine ve su nazırı 
ve vakfı taraflarına i lm ü haberleri i 'ta o lmmak babında 
rikab-ı hümayfinda hala Başdefterdar o lan sa'adetlü es-
Seyyid İbrahim Sarım Efendi Hazretleri telhis itmeğle 
mficebince zikr o lman Saray-ı cedld-i amireye cereyan 
iden Halkalu ma-i lezizinden ana lağmından iki masura 
ma-i lezlz muma i leyhii Sineperver Kadın hazretlerinün 
mekteb-i şerif ve çeşme-i latlflerine cereyan itmek içün 
sildır olan ferman-ı alişana imtisalen fı 2 Ra sene 1 2258 
tarihinde Nişan-ı hümayfindan beriltı i 'ta aldığını müş' ir  
bii ferman-ı a l l  su nazırı tarafına işbu i lm ü haber 
viri lmeğle i şbu mahalle kayd alındı .  

Fl sene minhü. 

[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ ORTAKÖY 

211611 Eyüp 'te, Mihrişah Sultan bendi suyunun faz
lasından A vanis 'in Koyun iskelesindeki evine su bağ
lanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] ma-i leziz masura I 

Ber ınıleeb-i i lm ü haber-i kaime-i kalem-i muhasebe-i 
evvel el-müverrah 

Fi 25 N sene 1 232  [8 Ağustos 1 8 1 7] 

Havass-ı refı'a kazasında medffine Mihrişah Viiiide Sul-

7 mazmiln-ı 
8 [7 Nisan 1 8 1 0] 

211611 
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211612 

211613 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

tan'un bend-i keblri fazlasında biis ı l  o lan ma-i lezlzden 
bir masura ma-i lezlz Ortaköy'de Rum maşatlığı te
riizı1sından ifriiz i le Koyun iskelesinde Avanis veled-i 
Zakes zimmlnün menzi l ine cari aldığını mübeyyin ye
dine sılret viri lmeğle su nazırı tarafına işbu i lm ü haber 
viri ldi .  

Fl minhü. 

2116/2 Eyüp 'te, Mihrişah Sultan bendi suyunun faz
lasından Sarraf Şamanto 'nun Koyun iskelesindeki 
evine su bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 1 

Mürd-şod 
Ber ınıleeb-i i lm ü haber-i kalem-i muhasebe-i evvel e l
müverrah . 

F1 25 N sene ı 232  [8 Ağustos ı 8 ı 7] 

Kezalik bend-i mezkı1r hası latından olarak teriizG-yı 
mezkı1rdan ifriiz i le bir masura ma-i leZız iskele-i mez
kı1rede sarraf Şamanto veled-i Hayim yehı1dinün menzi
l ine cari aldığını  mübeyyin yedine sılret virilmeğle i lm 
ü haber o lmak üzre zeyl(?) alındı 

F1 minhü. 

Mesfı1r Şamanto mürd olup bir masura ma-i lezlz-i mez
bGr sulbi evliidiarı Savi l  ve Rafaka ve Refail yehı1dllere 
ba'de ' l-intikal mesfı1retiin Sav i l  ve Rafaka yehGdiler 
h isse-i şii y i '  aların ı  mesfı1r Refai l  yeMdiye feriiğ eyle
düklerini mübeyyin  yed-i mesfGra sılret viri ldiğini 
müş ' ir Başmuhasebe'den vürı1d iden i lm ü haberi i şbu 
hıdmetde mukayyeddür. 

Fl ı ı Za sene 1 242 [6 Haziran ı 827] 

211613 Mihrişah Va/ide Sultan bendi suyunun fazla
sından Norya 'nın Koyun iskelesindeki evine su bağ
landığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 1 

Ber ınıleeb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel el
müverrah fı gurre-i Ş sene 1 232  [ 1 6  Haziran ı 8 ı  7] 

Bu defa bii hatt-ı hümayı1n-ı şevket-makrün b i ' l-cümle 
sular hakkında viri len şürı1t ve n izarn mı1cebince Medi
ne-i Ebii EyyGb-i Ensiiri civarında medfı1ne M ihrişah 
Viiiide Sultan hazretlerinün Bağçe karyesinde Arabacı-



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

oğlı mandırası nam mahal lde Sultan Mahmud hazretleri 
bendi civarında bina ve inşa eyledükleri bend-i kebiri 
fazlasından ifraz olman ma-i leziz fazlasından kana
vatma tebe' iyyet i le Ortaköy'de Rfım maşatlığı c ivarın
da vakı '  terazfıdan ifrazatla peş üzerine kurşun bo n 
ferşiyle Koyun i skelesinde Norya bint-i Abraham nas
raniyyenün sakine o ldığı menzi l ine bir masura ma-i 
leziz cereyan idüp istihkamını mübeyyin virilen hüccet-i 
şer' iyye mfıcebince nasraniyye-i mersfıme yedine sılret 
ve su nazırına i lm ü haberi i ' tasını istid'a-yı inayet 
itmeğle şürfıtı ba'de' l- ihrac çavfışbaşınun i ' lamı mfıce
b ince yedine sfıret ve i lm ü haberi virilmek babında 
ferman-ı ali sıldır olmağın mılcebince kayd olınup yedi
ne sılret viri lmeğle su nazır[ı] defterlerine işbu i lm ü 
haber viri ldi .  

Fl minhü. 

211614 Mihrişah Va/ide Sultan bendifazla suyundan 
Sarraf Agop 'un Koyun iskelesindeki evine su bağlı ol
duğuna dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 1 

Ber mfıceb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel el
müverrah fı gurre-i Ş sene 1 232  [ 16 Haziran 1 8 1 7] 

Kezalik ma-i mezkfırdan bir masura dahi yine Koyun 
iskelesinde sarraf Agop veled-i Kigork zimminün men
zi line cari olmağla i stihkamını viri len hüccet mfıcebince 
zabtiyçün sfıret viri lmeğle su nazırı tarafına işbu ilm ü 
haber viri ldi .  

Fi minhü. 

211615 Mihrişah Va/ide Sultan bendifazla suyundan 
Artin 'in Ortaköy'deki evine su bağlı olduğuna dair 
ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 1 

Ber ınıleeb-i i lm ü haber kaime-i kalem-i muhasebe-i 
evvel varide el-müverrah fı gurre-i Ş sene 1 232 [ 1 6  Ha
ziran 1 8 1 7] 

Kezalik ma-i mezkfırdan bir masura ma-i leziz dahi yine 
Ortaköy'de Artin veled-i Agop zimminün menzi l ine cari 
oldığı ecilden zabtiyçün sfıret viri lmeğle su nazırına 
işbu ilm ü haber viri ld i .  

Fi minhü. 
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211617 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

211616 Mihrişah Va/ide Sultan bendi fazla suyun
dan Sarraf Mercan 'ın Ortaköy 'deki evine su bağlı ol
duğuna dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hasıl- ı  ma-i leziz masura 1 

Ber mfıceb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel vari
de el-miiverrah fı gurre-i Ş sene 1 232  [ 1 6  Haziran 1 8 1 7] 

Kezalik ma-i leziz-i mezkurdan bir  masura ma-i leziz 
dahi yine Ortaköy'de Taşnerdüban kurbında Derviş 
Efendi çeşmesi civarında temür meslekden ifraz i le 
sarraf Mercan veled-i Ohannes zimmi menzi line cari 
o lduğı lede't-tahkik sureti viri lmeğle su nazırına işbu 
i lm ü haber viri ldi .  

Fi minhü. 

211617 Mihrişah Va/ide Sultan bendifazla suyundan, 
Sarraf Artin 'in uhdesinde olmak üzere Ortaköy 'deki 
çeşmeye su bağlı olduğuna dair ilmuhaber kaydı. 
[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 1 . 5 

Ber muceb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel vari
de el-müvererah fı gurre-i Ş sene 1 232  [ 1 6  Haziran 
1 8 1 7] 

Kezalik ma-i leziz-i mezkur fazlasından bir buçuk ma
sura ma-i leziz dahi yine Ortaköy'de meslek-i mezkur
dan k i l ise kurbında vakı ' çeşmeye cari olarak el-yevm 
sarraf Artin veted-i Agop zimmi uhdesinde o ldığı te
beyyün itmeğle zabtiyçün suret v ir ilmeğle su nazırı 
defterlerine işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl minhü. 

2/1 7/1 Mihrişah Va/ide Sultan bendifazla suyundan 
Darhi'nin Ortaköy 'deki evine su bağlı olduğuna dair 
ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0 .5 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fı 9 Receb sene 1 23 2  [25 Mayıs' 1 8 1 7] 

Astane-i aliyyede ve mahall- i  saireye cereyan i le cemi' 
sular hakkında bu def'a viri len nizam-ı müstahsene 
mucebince medine-i Eyyub-i Ensarl civarında medfune 
Mihrişah Valide Sultan['un] Bağçe karyesinde Araba
cıoğlı mandırası nam mahal lde Sultan Mahmud bendi 
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civarında inşa eylediği bend-i kebiri fazlasından olup 
kanavatma tebe' iyyet i le mahrfıse-i Galata'ya muzaf 
Beşiktaş kasabasına tabi '  Ortaköy'de makabir-i müs
l imin başında vakı '  meslekden ifraz i le peş üzerine kur
şun borı ferşiyle yehfıd maşatl ığı civarında Darhi b int-i 
Sarraf Marat-ı nasraniyyenün menzi l ine cari o lan n ısf 
masura ma-i lezizün tasarrufıyçün sfıret ve i lm ü haberi 
i ' tasını ba arz-ı hal istid'a-yı inayet ve yedinde olan 
hüccet-i şer' iyyeyi ibraz itmeğle şürfıtı kaydı ba'de' l 
ihrac çavGşbaşınun memhGr i ' lamı mGcebince sfıret ve 
ilm ü haberi viri lmek babında sadır olan ferman-ı ali 
mGcebince yedine sfıret viri lmeğle su nazırı tarafına 
dahi işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fi minhü. 

211 712 Mihrişah Va/ide Sultan bendi fazla suyundan 
Oron 'un Ortaköy 'deki evine su bağlı olduğuna dair 
ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0 .5  

Ber mfıceb-i i lm ü haber kaime-i kalem-i muhasebe-i 
evvel varide e l-müverrah fi 9 Receb sene 1 232  [25 Ma
yıs 1 8 1  7] 

Kezalik bend-i kebir-i mezkfır fazlasından o lup 
Ortaköy'de Taşnerdüban mesleğinden ifraz ile Oron 
veled-i Kalos zimmi menzi line cari olan nısf masura 
ma-i lezizün tasarrufıyçün sfıret viri lmeğle su nazırı 
tarafına işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi minhü. 

211 713 Mihrişah Va/ide Sultan bendifazla suyundan 
Efrahi(?) Aci Kigork 'un Ortaköy 'deki evine su bağlı 
olduğuna dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hasıl-ı ma-i leziz masura 0.5 

Ber mGceb-i i lm ü haber kaime-i kalem-i muhasebe-i 
evvel varide el-müverrah fi 9 Receb sene 1 23 2  [25 Ma
yıs I 8 I 7] 

Kezalik bend-i kebir-i mezkfır fazlasından olup yine 
Ortaköy'de Efrahi(?) Aci Kigork veted-i Fesir(?) zim
minün menzil ine cari o lan nısf masura ma-i lezizün zabt 
u tasarrufıyçün sfıret viri lmiş olmağla su nazırı tarafına 
işbu ilm ü haber viri ldi .  

Fl minhü. 
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

211 714 Mihrişah Va/ide Sultan bendifazla suyundan 
Ohan 'ın Ortaköy 'de evine su bağlı olduğuna dair il
muhaber kaydı. 

[Ke�arnotu] Ma-i leziz masura 0 .5  

Ber mikeb-i kalem-i muha.sebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide el-müverrah fi 1 7  Ş sen� 1 23 2  [2 Temmuz 1 8 1  7] 

Bu defa cem'- i  sular hakkında v ir ilen n izarn mı1cebince 
Mihrişah Valide Sultan'un bend-i kebiri fazlasından ola
rak nısf masura ma-i leziz kanavatma tebe' iyyet i le 
Ortaköy'de Palanga nam mahal lde Ohan veled-i İstefan 
zimminün menzi line cari aldığını mübeyyin viri len hüc
cet-i şer' iyye mı1cebince mersfımun arz-ı hali ve çavılş
başınun i ' lamı mantı1kı üzre yedine sılret ve i lm ü habe
ri viri lmek babında sadır olan ferman-ı all mılcebince 
sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine i şbu i lm ü haber 
virild i .  

Fi minhü . 

211 715 Mihrişah Va/ide Sultan bendifazla suyundan 
Sarraf Agop 'un Ortaköy 'deki evine su bağlı olduğuna 
dair ilmuhaber kaydı. 

Bu defa ba hatt-ı hümayıln cemi' sular hakkında virilen 
n izarn mılcebince M ihrişah Valide Sultan'un Bağçe kar
yesinde vakı ' bend-i kebiri fazlasından ifraz o lan ma-i 
tezizden bir masura ma-i leziz Ortaköy'de müslim meza
rı kurbındaki meslekden ifraz i le  sarraf Agop veled-i 
Mihayil zimminün menz i li ne diri o lmağla virilen hüc
cet-i şer' iyye ve çavı1şbaşınun i ' lamı mı1cebince yedine 
sılret ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' tası babında 
ferman-ı ali sadır o lmağın mılcebince kayd o lınup sılret 
viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fi minhü. 
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211 716 Mihrişah Va/ide Sultan bendi fazla suyundan 
Makdeti ve Serbohi'nin Ortaköy 'deki evlerine su bağlı 
olduğuna dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Mii-i leziz masura ı 

Ber ınıleeb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel el
müverrah fi 2 ı  Ş sene ı 232  [6 Temmuz ı 8 1 7] 

Kezalik ma-i mezbı1rdan bir masura mii-i leziz dahi 
meslek-i mezkı1rdan sarraf Ohannes zimminün kızları 
Makdeti(?) ve Serbohi nasriiniyyenün menziline cari 
olmağla yedierine sılret virilmeğle su nazırı defterlerine 
ilm ü haberi viri ldi .  

Fi minhü. 

211 717 Mihrişah Va/ide Sultan bendifazla suyundan 
Abraham 'ın Ortaköy 'deki evine su bağlı olduğuna 
dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hasıl-ı ma-i leziz masura ı 
Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide el-müverrah fi 5 Receb sene 1 232  [2 ı Mayıs 
1 8 11]  

Bu def'a bii hatt-ı hümiiyı1n cemi' sular hakkında virilen 
nizarn mı1cebince medine-i Ebfr Eyyı1b-i Ensiiri civarın
da Mihrişah Viii ide Sultan hazretlerinün Biiğçe karye
sinde Arabacıoğlı mandırası nam mahallde Sultan Mah
mud Han-ı Gazi bendi civarında müceddeden b ina eyle
dükleri bend-i kebir fazlasından kanaviitma te be' iyyet 
i le malıruse-i Galata'ya muziife kasaba:i Beşiktaş'a tabi '  
Ortaköy'de Rum maşatlığı nezdinde o lan yirlerden ifriiz 
ile b ir masura mii-i lezizden sah i l-i bahrda Abraham 
veled-i Ohannes zimminün sakin oldığı menzi l ine cari 
aldığını hiivi v iri len hüccet-i şer' iyye mı1cebince Baş
muhasebe'ye kay d i le sılret i 'tasını bii arz-ı hiil mersı1m 
istid'ii birle şürı1tı ba'de' l- ihriic çiivı1şbaşı ağanun 
memhı1r i ' liimı mı1cebince sılret ve i lm ü haberi viril
mek bab ında siidır olan ferman-ı iili mı1cebince kayd 
olınup yedine sılret virilmeğle su nazırı tarafına işbu i lm 
ü haber viri ldi .  

Fi minhü. 

.r..t \.. <V ...e, \ 
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211811 Mihrişah Va/ide Sultan bendifazla suyundan 
Lorna 'nın Ortaköy 'deki evine su bağlı olduğuna dair 
ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0 .5  

Ber m('ıceb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü 
haber-i varide el-müverrah fi 5 Receb sene 1 232 [2 1 
Mayıs 1 8 1 7] 

Kezalik ma-i teziz-i merkürndan nısf masura dahi yine 
Ortaköy'de Lorna bint-i Abraham nam nasraniyye men
zi l ine cari olmağla tasarrufıyçün suret virilmeğle su 
nazırı tarafına i lm ü haber viri ldi .  

Fi minhü. 

211812 Mihrişah Va/ide Sultan bendifazla suyundan 
Sarraf Haçe Şamanto 'nun Ortaköy 'deki evine su bağlı 
olduğuna dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hasıl- ı  ma-i leziz masura 1 

Fevt 
Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide el-müverrah fi 3 Receb sene 1 232  [ 1 9  Mayıs 
1 8 1 7] 

Ve Mihrişah Viiiide Sultan'un bendi fazlasından bir ma
sura ma-i leziz kanavatma tebe' iyyetle Orta'köy'de Rum 
maşatl ığı terazusından Oluklı bostan civarında sarraf 
Haçe(?) Şamanto veled-i Hayim yehudinün mütemekkin 
o ldığı menzi l ine cari o lmağla yedine suret viri lmeğle su 
nazırı tarafına Başmuhasebe'den vürı1d iden i lm ü haber 
kaimesi kayd ol ındı. 

Fi minhü. 

211813 Mihrişah Va/ide Sultan bendifazla suyundan 
Sarraf Şamanto 'nun Ortaköy 'deki evine bağlı olan 
suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafından da 
Refayil'e devrolunduğuna dair ilmuhaber kaydı. 

[Derkenar] Mesfı1r Refail veled-i Şamanto mutasarrıf 
o ldığı işbu i lm ü haber derunında bir masura ma-i le
zizün nısf masurasını  ifraz idüp ber mCıceb-i temessük 
Ortaköy'de vakı '  Koyun iskelesinde Del iiii Y asef veted
i İsak(?) yelıCıdiye feriiğat itmeğle ınersCımun yedine 
viri len temessük diğer defterde temessük kuyCıdında 
mukayyeddür fi 7 R sene 1 244 [ 1 7  Ekim 1 828] 
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Ber m('ıceb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel 
varide el-müverrah fi l l  Za sene 1 242 [6 Haziran 1 827] 

B in ik i  yüz otuz iki  senesi Ramaziin-ı şerlfinün üçünci 
güni tarihiyle müverrah bir kıt 'a sı1retde tafsll ü beyan 
olmdığı üzre Havass-ı refi'a kazasına tabi '  Biiğçe kar
yesi kurbında Arabacıoğlı mandırası nam mahallde mer
hı1me Mihrişah Viiiide Sultan hazretlerinün ihyii huyur
dukları bend-i kebiri fazlasından müfrez Ortaköy'de 
Rum maşatlığı teriizı1sından ifriiz b irle Oluklı bostan 
civarında kiiin bi-r bab menzil derı1nına cari bir masura 
ma-i leziz-i mezkı1ra şehriyye otuz akçe iciire i le muta
sarrıf olan sarraf Şamanto ve i ed-i Hayim yehudi bundan 
akdem biilik olup ma-i mezkı1r sulbl evliidiarı Savi l  ve 
Rafaka yehı1diyyeler i l e  Refai l  yehı1di ba'de' l-intikal 
mesfı1retiin Savi l  ve Rafaka yehı1diyyeler üç selım i 'ti
biirıyla b i ' l -intikal mutasarrıflar oldukları iki selım h is
se-i şiiyi 'alarını mesfı1r Refail yelıCıdiye bii ma'rifet-i 
mütevel li feriiğ ve kasr-ı yed idüp ol vechi le b ir  masura 
ma-i mezkı1r mezkur Refai l  yehı1dinün oldığını mübey
yin ve şürı1tına tatblkan istihkiimı hiivi Haslar kadlsı 
fazlletlü Mehmed Kami l  Efendi'nün virdiği hüccet-i 
şer' iyye mı1cebince sılret i 'tiisı bii arz-ı hal lede' l- istid'ii 
mukaddem virilen sılret ve n izarnı kaydı ba'de' l- ihriic 
beher şehr otuz akçe iciiresin canib-i vakf-ı şerife edii ve 
suret-i atlki hıfz i le müceddeden sılret ve i lm ü haberi 
i ' tiisı Divan-ı hümiiyı1n çiivuşbaşısı ağa hazrederinden 
ba'de' l- isti ' liim mı1cebince sı1ret ve ilm ü haberi viril
mek babında sildır olan ferman-ı iili mı1cebince kayd 
ol ınup sureti viri lmeğle su nazırı tarafına dahi işbu i lm 
[ü haber] viri ldi .  

Fl sene minhü. 

[Derkenar] işbu ma-i lezizden başka mesfı1run vakf-ı 
müşiirun i leyhiidan olarak bir masura suyı dahi olmağla 
işbu h ıdmetinde mukayyeddür. 

Fi l l  Za sene 1 242 [6 Haziran 1 827] 

2118/4 Mihrişah Va/ide Sultan bendifazla suyundan 
Canik'in Ortaköy'deki evine su bağlı olduğuna dair 
ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 1 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de e l-müverrah fi 7 Receb sene 1 232  [23 Mayıs 1 8 1 7] 
Bu defa bii hatt-ı hümiiyı1n-ı şevket-makrı1n b i ' l-cümle 
sular hakkında viri len n izarn mı1cebince Mihrişah Vali-
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de Sultan hazretlerinün i nşa eylediği Bağçe karyesinde 
Arabacıoğlı mandırası nam mahal lde Sultan Mahmud 
bendi civarında vakı ' bend-i k e bir fazlasından kana
vatma te be' i yy et i le Ortakö[y ]'de Rum maşatlığı nez
dinde kain teriizfıdan müfrez olup sah il- i  bahrda Canik 
veled-i S imyon zimmlnün menzi l ine cari o lan bir masu
ra ma-i lezlzün i st ihkiimını hiivl Haslar kadisınun 
vird iği hüccet-i şer' iyye mfıcebince yedine sfıret ve su 
nazırı defterlerine i lm ü haberi i 'tiisını merküro bii arz-ı 
hal ist id'ii itmeğle şürfıtı kaydı ihriic ve çiivfışbaşı 
ağanun ınemhfır i ' l iim ı  mfıcebince sfıret ve i lm [ü] habe
ri viri lmek babında ferman-ı iili sildır olmağın mfıce
bince kayd ol ınup mersfımun yedine sfıret virildiğini 
müş' ir Başmuhasebe'den vür[fı]d iden ilm ü haber kai
mesi kayd olındı. 

Fi minhü. 

211815 Mihrişah Va/ide Sultan bendifazla suyundan 
Papaz Kirhor'un Ortaköy'deki evine su bağlı olduğu
na dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0.5 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-ınüverrah fi 7 Receb sene 1 232  [23 Mayıs 1 8 1  7] 

Kezalik ma-i leziz-i mezkfır fazlasından Yahya(?) Efen
di civarında tarla kenarında viikı '  meslekden peş üzerine 
kurşun borı ferşiyle Ortaköy'de Papaz K irhor veled-i 
Sekbas zimminün menzi l ine cari olan n ısf masuranun 
istihkiimını mübeyyin sfıret viri ldiğini müş' ir Başmuha
sebe'den vürfıd iden i lm ü haber kaimesi kayd o l ındı .  

Fi sene minhü. 

211816 Mihrişah Va/ide Sultan bendifazla suyundan 
Kirhor 'un Ortaköy'deki evine su bağlı olduğuna dair 
ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 .5 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 7 Receb sene 1 232  [23 Mayıs 1 8 1 7] 

Kezalik ma-i leziz-i mezkfırdan Ortaköy'de Rodosi Ah
med Ağa'nun bundan [akdem] makabir-i müsl imln ba
şında viikı '  meslekde ifriiz i le yehfıdl maşatl ığı kurbında 
sarraf tiiifesinden S iron(?) oğlu Kirhor veled-i İstefan 
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zimmlnün menzi l ine n ısf masura ma- i lezlzinün istih
kam ın ı mübeyyin s Cı ret vi ri ldiğin i mü ş'  ir  Başmuha
sebe'den vürCıd iden i l m  ü haberi kaimesi kayd o l ındı . 

Fl sene minhü. 

211911 Milırişalı Va/ide Sultan bendifazla suyundan 
Sarraf Agop 'un Ortaköy 'deki evine su bağlı olduğuna 
dair ilnıulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hası l- ı  ma-i lezlz masura 0 .5 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı ı ı Receb sene ı 232 [27 Mayıs 1 8 1 7] 

Bu defa ba hatt-ı hümayCın bi ' l-cünı le cereyan iden su
lar hakkında viri len n izaın mücebince Mihrişah Val ide 
Sultan'un bina eylediği Bağçe karyesinde Arabacıoğl ı 
mandırası nam mahallde Su ltan Malımüd bendi civarın
da keblr bend i meslekdan(?) ifraz ol ınan ma-i lezlzden 
olup bir masura ma- i lezlzden müfrez n ısf masura ma-i 
lezlz Alan veled-i Kalos ziınml kasrından kanavatına 
tebe' iyyet i le Ortaköy'de Köpribaş ı'nda vakı ' terazlıdan 
ifraz i le  sahi l - i  bahrda sarraf Agop veled-i Feslr(?) 
zimmlnün mütemekkin old ığı menzi l ine cereyan eyledi
ği tahkik birle ber mCıceb-i hüccet-i şer' iyye süret ve ilm 
ü haberi i 'tas ın ı  ba arz- ı hal lede ' l- istid 'a  çavCışbaşı ağa
nun memhCır i ' lam ı mCıcebince Başmuhasebe'ye kayd ve 
yed ine sCıret ve su nazırına i lm ü haberi viri lmek babın
da fennan-ı all sad ır olmağlll mCıcebince kayd ol ı nup 
sOreti viri ldiğini  mübeyyin Başmuhasebe'den vürCıd 
iden ilm ü haber kainıesi kayd o l ınd ı .  

Fl  minhü. 

211912 Mi/ır iş alı Va/ide Sultan bendi fazla suyundan 
tülbentçi Okas 'ın Ortaköy 'deki evine su bağ/all{/ığına 
dair ilnıulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 . 5  

Ser müceb-i kalenı-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı l ı  Receb sene 1 232  [27 Mayıs ı 8 ı 7] 

Kezalik ma-i mezkCırdan olup yine Ortaköy'de Rodosl 
Ahmed Ağa yol ından sarraf Hoça Murat mesleğinden 
ifraz i le Dülbendci Okas veled-i N ikos zimınlnün men
zi l ine cari o lan n ısf masura ma-i lezlzün zabt u tasar
rufıyçün s Cı ret i vi ri !d iğini  mü ş' ir Başmuhasebe'den 
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vürlıd iden ilm ü haber kaimesi kayd o l ınd ı .  
Fi minhü. 

211913 Mihrişah Va/ide Sultan bendifazla suyundan 
Yorgo 'nun Ortaköy 'deki evine su bağlı olduğuna dair 
ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0 .5  

Ber  muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide el-müverrah fi l l  Receb sene 1 232  [27 Mayıs 
1 8  ı 7] 

Kezal ik ma-i mezklırdan yine Ortaköy'de Rum maşatl ığı 
terazlısından ifraz i le  kadiıni kanavat ferşi nden sahi l- i  
bahrda Yorgo veted-i D imitri menzi l ine n ı sf masura ma
i lezlz cereyan i le  zabtiyçün sureti viri ld iğini  müş' ir 
Başmuhasebe'den vürlıd iden i lm ü haber kaimesi kayd 
o l ındı . 

Fl minhü. 

2119/4 Mihrişah Va/ide Sultan bendifazla suyundan 
Ortaköy Sırayalı/ar'daki kayıkhaneye su bağlı oldu
ğuna dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Has ı l- ı  ma-i leziz masura ı 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe�i evvel  i lm ü haber-i 
varide e l-müverrah fi 3 N sene ı 232 [ ı  7 Temmuz 1 8 1 7] 

Bu defa ba hatt-ı hümaylın-ı şevket-makrfın ma-i leziz 
hakkında viri len nizarn mucebince mahruse-i Galata'ya 
muzafe kasaba-i Beşiktaş'a tab i '  Ortaköy nam karye 
kurbında Sırayal ı ları(?) d imeğle ma' llım Şa'ban Halife 
civarında vakı '  bir bab sahi lhane derlınına cari bir ma
sura ma-i lezizün iki kıt' alarun mantuklarınca b i '  1 -
icareteyn mutasarrıfı sabıka istanbul ağasızade Ahmed 
Ağa ibn-i e l-Hacc Mustafa Ağa tarafından ber veeh-i ati 
hususlarını  takrire vekll mahal l-i şer ' lieri Rumi l i  kuzat-ı 
kirarndan Mehmed Şakir Efendi ibn-i ei-Hacc Hasan 
Efendi mecl is-i şer'-i şerif-i  enverde b i ' l-vekale takrlr-i 
kelam ve ta'blr-i ani ' l-meram idüp medine-i Eba Eyyub
i Ensarl civarında b inasına muvaffak oldukları  türbele
rinde medffın [Mihri] Şah Valide Sultan tabet serahu 
hazretlerinün Bağçe karyesi nam mahal lde vak ı '  Ara
bacıoğlı mandırası d imeğle ma' llım nam mahallde mü
ceddeden bina ve inşasına muvaffaka oldığı bend-i ke-
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birden hiis ı l  olan mii-i leziz şürutına tatbik i le hudiiven
digiir-ı esbak cennet-mekan fırdevs-iişiyiin merhum ve 
mağfiret-nişiin Sultan Mahmud Han hazretlerinün ma
hal l - i  mezbura karlb bend-i kadimeleri n i  tevsi' ile i lhiik 
ve ol vechi le  Tophane maksemine mu' tiiddan ziyade 
zamm ve icrii huyurdukları yedi lü le  mii-i Ieziz fazlasın
dan yevmi bir akçe iciire-i müeccelelü bir  masura mii-i 
leziz iki kıt'a temessük mantukınca müşterek yol i le 
sakin oldığı siihi lhiinenün verii kapusı ittisalinde mes
lekden ifriiz bir le s ahi lhane-i ınezkı1resi derun ında su 
hazinesine el-yevm cari ve ınevcud ol ınağla ınüvek
ki lüm mı1mii i leyh Ahmed Ağa'nun bunda olan sene
diit[a] nazar ve biilada tafsil o l ınan şürut-ı cedid-i müs
tahsene üzre ba'de't-tahkik kıbel-i şer'den dah i yedine 
bir kıt' a hüccet i 'ta olmmasını  bi' 1 -vekiile taleb id üp 
şürutı ın ıleebince yedi ne sılret ve su nazırı tarafına i l ın ü 
haberi i ' tii ol ın ınak babında sildır olan ferman-ı iili mu
cebince kayd oldukda yedine sılret vir i lmeğle su nazırı 
tarafına dahi işbu ilm ü haber viri ldi .  

Fi ıninhü. 

211915 Mihrişah Va/ide Sultan bendifazla suyundan 
Şakire Kadın 'ın Ortaköy 'deki sahilhanesine su bağlı 
olduğuna dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Has ı l- ı  ınii-i lezlz masura 0.5 

Ber mfıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide el-ınüverrah fi' 5 N sene 1 232 [ 1 9  Temmuz 1 8 1 7] 

Bu  def' a m ii-i lezlz hakkında cari olan şürfıt-ı ın üstah
sene mucebince medine-i Ebii Eyyub-i Ensiirl civarında 
medffıne Mihrişah Viiiide Sultan tiibe seriihu hazretle
rinün Biiğçe karyesinde Arabacıoğlı mandırası karyesi 
nam mahal lde Sultan Malımüd bendi civarında müced
deden bina ve inşa huyurdukları bend-i kebirden ifriiz 
i le  mahrfıse-i Galata'ya muziife kasaba-i Beşiktaş'a tabi '  
Ortaköy nam karyede ınüsl i ın mezarlığı  civarında ça
yırl ıkda tarlk-i iimm kenarında karye-i mezbfıre mak
seınİ olan ana ınesleğine icrii ve vakf(?) ihyii huyur
dukları ma- i lezizi fazlasından yevml n ısf akçe iciire-i 
müeccele i le  n ısf masura ma-i lezize bii izn-i mütevelli 
mutasarrıflar olan İdrls ibn-i İsmii'll ve zevcesi Hadlee 
bint-i Hasan kendü hüsn-i rıziilarıyla Ortaköy'de sakine 
Medine-i münevvere kadlsı esbak müteveffa el-Hacc 
Mehmed Sadık Efendi'nün halllesi Şiikire Kadın bint-i 
Abdul lah'un mutasarrıfesi olduğı siilifli 'z-zikr Orta-

. köy'de viikı '  bir tarafdan İsmii'il Mezdi Efendi sahi lha
nesi ve taraf-ı  ahardan Kamiliziide Seyyid Mustafa 
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Nazif Efendi sah i l lhanesi i le ınahdüd sahi lhane i le  ınah
düd künk ve kurşun borı karyesiyle9 icra ve ta'yln 
olmdığı Eyyüb mahkemesi s ic i l iatından viri len hüccet-i 
şer' iyye ınücebince n izamı keyfıyyeti ba' de' l-ihrac 
izzetlü  çavüşbaşı ağa hazretleri taraflarından ist i ' laın 
o l ındukda i ' lamı ve şürütı ınücebince Başmuhasebe'ye 
kayd o l ınup sureti ve su nazırı tarafına i lm  ü haberi i ' ta 
olmmak babında ba telhis-i ferman-ı all sadır olmağın 
ınücebince müma i leyha Şakire Hatün yedine sureti 
viri lmeğle su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber vi
r i ld i .  

Fl sene minhü. 

212011 Milırişalı Va/ide Sultan bendi fazla suyundan 
Serbolıi'nin Ortaköy'deki evine su bağlı olduğuna da
ir ilmulıaber kaydı. 

Ber ınüceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide e l-müverrah fi 7 Z sene 1 23 5 [ 1 3  Eylü l  1 820] 

Mahrüse-i Galata'ya muzaf Beş iktaş nahiyesinde Orta
köy'de cam i '  -i şerif kurbında Serbohi bint-i Sergiz nas
raniyyenün menzi l ine cennet-mekan Mihrişah Val ide-i 
al iyyeti.i ' ş-şan hazretlerinün karye-i mezbüra cari ma-i 
lezlzinden b i '  1- icareteyn tasarrufesinde o lan nı sf masura 
ma-i lezlz Kefere maşatl ığı nam ınahal lde kain su 
terazüs ın dan ifraz ve müceddeden peş üzerine kurşun 
borı ferşiyle menzi l- i  mezbüra cereyan eyled iğini  ıni.i
beyyin Haslar kadlsınun v ird iği  hüccet-i şer' iyye ınü
cebince ınersümenün yed ine süret ve su nazırı defterle
rine i lm  i.i haberi i 'tası babında ba arz-ı hal çavüşbaşı 
ağa hazretlerinün i ' lamı balasına sad ır olan ferman-ı all 
mücebince kayd o l ınup süreti viri l ıneğle su nazırı def
terlerine i lm  i.i haber vir i ld i .  

Fl sene minhi.i . 

212012 Milırişalı Va/ide Sultan bendi fazla suyundan 
Sarraf Şamant o 'nun Ortaköy ' deki salıilitanesine bağ
lı olan suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tara
findan da Refayil'e verildiğine dair ilmulıaber kaydı. 

[Derkenar) işbu ma- i lezlzden başka mesfürun bir  ma
sura suyı dahi olmağla ikinci kağıdda kaydı mukay
yeddür.fi l l  Za sen e 1 242 [6 Haziran 1 827] 

Ber müceb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel-i 

Y ferş iyle 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

varide e l-müverrah fı l l  Za sene 1 242 [6 Haziran 1 827] 

Bin ik i  yüz otuz ik i  senesi Ramazan-ı şerlfinün yiğirmi 
beşinci  gün i  tarihiyle müverrah Başmuhasebe'den vi
r i len bir kıt 'a  suretde tafsll ü beyan a l ındığı üzre Ha
vass-ı refı' a  kazasına tab i '  Bağçe karyesi kurbında 
Arabacıoğlı mandırası nam mahal lde merhume M ihri
şah Viii ide Sultan hazretlerinün ihya huyurdukları bend
i keblri fazlasından müfrez Ortaköy'de Rum maşatl ığı 
terazusından ifriiz birle Koyun i skelesi c ivarında kain 
bir bab sah i lhane derun ına cari b ir  masura vakf ma-i 
lezlzde bii temessük mütevel ll ve bii suret mutasarrıf 
olan sarraf Şamanto veled-i Hayim yehudl bundan 
akdem mürd olup ma-i mezbur sulbl eviad ları Sav i l  ve 
Rafaka ve Refa i l  yehudllere ba'de' l - intikal mesffıretan · 
Sav i l  ve Rafaka yehudiyyeler üç sehm i 'tibarıyla muta
sarrıf o ldukları ik i  sehm hisse- i şay i 'aların ı  mesffır 
Refai l yehudlye bii ma'rifet-i mütevel ll feriiğ ve kasr-ı 
yed idüp ol vechi l e  bir masura ma-i lezlz mesffır Refai l 
yehu[di ]nün olup ke' l-evvel sah i lhaneye icra ve ta'yln 
a l ındığını mübeyyin ve şürue0 ve şürut-ı cedldesine 
tatbik içün i stihkiimı havl Haslar kadlsı fazlletlü Meh
med Kami l  Efendi 'nün v ird iği hüccet-i şer' iyye muce
b ince suret i ' tası bii arz-ı hal lede' l- istid 'a  mukaddem 
viri len suret kaydı ve n izamı ba'de ' l-ihrac beher şehr 
ta'yln al ınan kırk beş akçe iciire-i kadimesin can ib-i 
vakfa eda itmek şartıyla sureti ve i lm ü haberi i ' tası 
Çavuşbaşı Hüsn i Beğ Efendi hazretlerinden ba'de' l 
i sti ' l am mucebince suret ve i lm ü haberi vir i lmek bii
bında ferman-ı all sildır olmağın mucebince sureti vir i l
meğle su nazırı tarafına dahi i şbu i lm ü haber v ir i ld i .  

Fl sene minhü. 

212013 Canik'e satılan Ortaköy'deki sahilhaneye bağ
lı olan suyun mülkiyetine dair ilmuhaber kaydı. 

[Şerh] işbu ma-i lezlzün ahara feriiğ ve kasr-ı yed ol
dığına şerh v ir i ld i .  

Ber  muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel varide e l-mü
verrah fı 1 9  Z sene 1 23 8 [2 7 Ağustos 1 823] 

Maktul Duzoğulları'nun ve mü te' a l l  i katınun bii irade-i 
sen iyye canib-i ıniriden mazbi'ıt eyledüğinden Orta
köy'de bir  bab hane lede ' l-müzayede kırk b in  guruş 
mu'accele i l e  sarraf taifesinden Canik  zimmiye fıiri'ıht 

, ve mu'accele-i mezki'ırun teslim-i Darbhane-i amire 

10 "ve şün1t" mükerrerdir. 
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kı l ınarak zabt u tasarrufıyçün mülkname-i hümayfın 
viri lmiş oldığına binaen ol vechi le  kirnesne tarafından 
ta'arruz a l ınmak Icab itmez iken bu defa salıibe-i ev
vel i  zuhur i le  sahi lhane-i mezkfır derlımnda olan bir 
masura ma-i leziz benümdür d iyü müdahaleden hali 
olmadığı beyanıyla salıibe-i evve linün bu maküle müda
halesinün men' u def i hususını mersfım Can ik  zimmi 
ba arz-ı hal istid 'a  itmeğle kuyuda müraca'at ve iktizası 
isti ' lam oldukda sahi lhane-i mezkur maktfıl Duzo
ğı l ları 'nun ta'a l lukatlarından Ohannes zimminün anası 
Hamas nasraniyyenün uhdesinden ref i le  Darbhane-i 
amireden zabt al ınarak mezkfırü' l -mikdar mu'accele 
mukab i l i  sarraf-ı mersuma fliruht b ir le  zabt u tasar
rufıyçün mülkname-i hümayun vir i lmiş aldığı derkenar
dan ve merhum Abdülkerlm Efendi vakfı akarat ından 
bir masura ma-i leziz-i mezkurı nasraniyye-i mersume 
Hamas veled-i Ohannes zirnıniye yevml üç akçe icare-i 
müeccele ve mu'accele mukabi l i  füruht a l ınarak ma-i 
lez!z-i mezkur mersumenün üzerinde idüği defter-i 
vakfdan müsteban ol ınmağla bu suretde ma-i teziz-i 
mezkurı mersuma mu ' accele-i mezkur mukabi l i  taraf-ı 
vakfdan almış ve sah i lhane-i mezkfıreye cereyan itdir
miş ve sahi lhane-i mezkfır ma'a ma-i lez!z mersumenün  
def inden canib-i Darbhane-i amireden zabt i l e  mu' ac
cele-i mezkur mukabi l i  sahib-i arz-ı hal sarraf-ı mer
sfıma fliruht a lınmış ve zabt u tasarrufıyçün mülkname-i 
hümayfın vir i lmiş a ld ığından ma-i lez!z-i mezkfır mer
sum üzerinden ref i le sahib-i arz-ı hal mersum üzerinde 
kayd ve senedi i ' ta a l ınmak üzre su nazırı ağa tarafına 
ve vakf-ı mezkur defterlerine i lm ü haberi i ' tası iktiza 
eylediği muhal lefatından derkenar ve sa'adetlü atufetl ü  
Darphane-i amire nazırı beğ Efendi hazretlerinden is
t i ' lam o l ınmağla sureti derkenar ve i ' lamı mucebince 
tanzimi lazım geldiği ba takrir lede' l-arz mucebince 
tanzim a lı nmak babında sadır olan ferman-ı all muce
b ince muhallefiita kayd o lınup su nazırı tarafına ve vakf 
defterlerine i lm ü haberi su nazırı tarafına dahi dahi11 

işbu ilm ü haber kaimesi vir i ld i .  

11 "dahi" mükerrerdir. 

Fl sene minhü. 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

[Kenarnotu] 
DER-HIDMET-İ ZEYNEB SULTAN CAMİ' [İ] DER 

KURB- l  AY ASOFY A-İ KEBIR 

212211 Eyüp Küçükköy Sırıklıçayırı 'nda, Kırkçeşme 
suyoluna mü/hak Hammami Ahmet Ağa katma su
yundan Hacı Ahmet Ağa 'nın Soğukçeşmedeki evine 
bağlı olan suyun Mustafa Efendi'ye satıldığına dair 
ilmuhaber kaydı. 

Terkin 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide e l-müverrah fi 1 3  Ra sene [ 1  ] 243 [ 4 Ekim 1 827] 

Harnmaıni Ahmed Ağa ibn-i Mehmed Emin bin iki yüz 
yiğirmi üç senesinde Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Kü
çük karye kurbında Sırıklıçayır nam mahal lde sadr-ı 
a 'zam es-Seyyid merhum All Paşa hazretlerinün suyı 
lağmı kurbı nda kimesnenün mülk ve harimi olmayan 
mevzi '-i hallde kendi ınalıyla müceddeden on aded baca 
hafr ve tahte ' l-arz lağm ve kanavat ferşiyle cem' u tah
sil eylediği suyını  mevsiminde erbab-ı miyah ma'rifet
leriyle ba'de ' l -vezn tarnın dört masura ma-i lezlzden bir 
masurasın ı  hakk-ı m ec ra ta 'ylniyle al ıkonı lup baki üç 
masurasın  evvelen Kırkçeşme suyı yolına ve ba'dehı1 
Sultan Mehmed Han-ı Gazi hazretlerinün suyı yolına 
mütevelll ler i  izniyle i lhak eyledükden sonra bin iki yüz 
kırk senesi Muharremü' l-haramı'nun on beşinci güni 
tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccet-i şer' iyye mı1cebince 
İstanbul'da Ayasofya-i keblr kurbında Soğukçeşme 
nezd inde kain bir bab menzi l derı1nına cari n ısf masura 
ma-i lezlze mutasarrıf  Enderı1n-ı hümayun hazarbaşıs ı  
e l-Hacc Ahmed Ağa ibn-i  Mehmed Emin ma-i mezkı1rı 
müderrisln-i kirarndan Mustafa Efendi ibn-i Ebubekir 
Efendi'ye bey' u temllk ve ol dahi iştira ve temel lük ve 
kabul idüp ma-i mezbur kadim tevclhle  ke ' l-evvel men
zil-i mezbı1ra İcra ve ta'yln oldığını mübeyyin Haslar 
kadlsı fazlletlü Mehmed Kami l  Efendi'nün virdiği hüc
cet-i şer' iyye ve sadır o lan ferman-ı all mucebince ber 
ınıleeb-i n izam müceddeden sureti viri lmeğle su nazırı 
tarafına dahi i şbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl  sene minhü. 

[Derkenar] Muma i leyh Mustafa Efendi tarafından ba 
hüccet-i şer' iyye damadı Osman Nuri Efendi bi ' l-vekale 
n ısf masura ma-i mezkı1rı Asakir-i Mansüre-i Muham
mediyye mlr-l ivalarından İskender Paşa hafrından bey' 
itmeğle ma-i mezkur kadim! üzre menzil-i mezkura ce
reyan itmek üzre suret viri ldiğini mübeyyin vürud iden 

3 7  
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212511 

V AKIF SU DEFTERLERİ / İLMÜHABER 

i lm ü haberi icmalen i şbu mahal le kayd o l ındı . 
FI 1 3  S sene 1 250  [2 1 Haziran 1 834] 

[Kenarnotu] 

DER-HIDMET-İ BEŞiKTAŞ 

212511 Va/ide Sultan 'tn Beyoğlu makseminden, Di
van-ı Hümayun lıaceganından Ahmet Bey 'in Kılıç Ali 
Paşa iskelesindeki salıillıanesine su bağlı olduğuna 
dair ilmulıaber kayd1.. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide e l-müverrah fi 25 Ş sene 1 24 1  [ 4 Nisan 1 826] 

Cennet-mekan merhum Sultan MahmCıd Han-ı Gazi tabe 
serahu hazretlerinün i stanbul 'da Ayasofya-i keblr cami ' 
i şerlfı cidarı itt isal inde vakı ' kütübhane ve  imaret-i 
amire ve hayrat-ı saireleri evkafı mülhakatından vakıf- ı  
müşanın i leyhün val id- i  macİdeleri cennet-mekan mer
hCıme Val ide Su ltan tabet seratm hazretlerinün malıruse
i Galata haricinde Beğoğl ı  nam mahat lde müceddeden 
b ina ve ihyasına muvaffak oldukları maksemine cereyan 
iden ma-i tezizden Beşiktaş kasabas ında Tarl abaşı'nda 
kain meslekden ifraz ve K ı l ıç All Paşa i skelesi  nam 
ınahal lde leb-i deryada kain ma' lumu' l-hudud sah ilhane 
derfın ına cari ııısf masura ma-i teziz-i mezkur l ağm ve 
kanavat ve müsennatından mikdar-ı mu'ayyen h issesine 
tebe' iyyet i le hala vakf-ı müşarun i leyhün ber veeh-i 
te 'yld mütevel lls i imzas ıyla müınza ve hatemiyle ınalı
tüm i ' ta eylediği temessükde tasrlh u beyan o lmdığı 
üzre hacegan-ı Divan-ı hümayCın[  dan] Ahmed Beğ E
fendi ibn-i ei-Hacc Mehmed Beğ'ün bi ' l- icareteyn 
tasarrufında olmağla şürCıt-ı cedldesine tatbik içün istih
kamı havl Haslar kadlsı fazllet lü İsma'll Fahruddln 
Efendi'nün vird iği hüccet mucebince sCıret i 'tasın ı  ba 
arz-ı hal lede' l- istid 'a  n izamı kaydı ba'de' l-ihrac ber 
mfıceb-i n izam ınüceddeden kayd i l e  sfıret ve su nazırı 
defterlerine i lm ü haberler i  i ' tasıyla Divan-ı hümayCın 
çavuşbaşısı vekil i sa' adet lü atlıfetl ü  beğ Efendi hazret
leri memhuren i ' lam itmeğle mucebince suyı v ir i lmeğle 
ma-i mezburı Efendi- i  mCıma i leyhün sah i lhanesine 
cereyan itdüri lmek üzre su nazırı defterlerine dahi i lm ü 
haber viri ld i .  

Fl  sene minhü.  



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

212512 Valide Sultan 'm Beyoğlu makseminden Mar
yana 'nın tasarrufunda olan suyun bir miktarllllll A
ram 'a satılarak Beşiktaş Uzuncaova 'daki evine bağ
lanmasma dair ilmulıaber kaydı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide el-müverrah fi 9 Ş sene 1 24 7 [ 1 3  Ocak 1 832] 

Hudavendigar-ı esbak merhüm Gazi Su ltan Mahmüd 
Han hazretlerinün i stanbu l 'da Ayasotya-i keblr cami '- i  
şerifı kurbmda vakı '  kütübhane ve imaret-i amire ve 
hayriit- ı saireleri evkafı mülhakatından vakıf-ı müşarun 
i leyhün valide leri Viii ide Su ltan tabet seraha hazret
lerinUn Havass-ı refi 'a kazasma tabi '  Bağçe karyesi 
kurbmda ımıvakkat oldukları bina-i keblrden mahrüse-i 
Galata haricinde Beğoğl ı nam mahal lde müceddeden 
[bina] ey led iği maksemine cereyan iden ma-i l ezlzden 
müfrez beher şehr otuz akçe iciire-i müeccelelü bir ma
sura ma-i lezize kanaviltında mikdar-ı mu'ayyen h isse
sine tebe' iyyet ile mutasarrıfesi Maryana bint-i Bedros 
nasran iyye mutasarrıf oldığı bir masura ma-i lezizün 
n ısf masurasını Araın zimmlye bii ına' rifet-i mütevel li 
ferağ ve kasr-ı yed eylemiş  ise de ma- i ınezbürı mesfür 
Galata'ya muziife kasaba-i Beşiktaş'da Abbas Ağa cil
mi ' -i şerlfı kurbında vakı'  ana mesleğinden ifraz ve 
müceddeden kurşun borı ferşiyle kasaba-i mezbürede 
Uzuncaova nam mahal lde kain hanes ine icra ve ta'yln 
murad itmeğle müceddeden borı ferşiyle hanesine icrası 
ferman-ı aliye muhtac oldığı n izamından olarak istih
kamı havi Has lar kadisı faziletiLi Mehmed Tevfik Beğ 
Efendinlin v i rdiği hüccet-i şer' iyyesi mücebince al
dukca tarikun tarikun12 tesviye husüsma muhalefet 
a l ınmamak bab ında su nazırı ağa i ' lamı mücebince fer
man-ı ali sudür itmiş  ve ber müceb-i n izilm müceddeden 
süret ve i lm ü haberi i 'tas ın ı  bu def'a tekrar ist id'a it
rneğin n izamı kaydı ba'de' l-ihrac mesflırun ibraz eyle
d iği hüccet-i şer' iyyede mezkür n ısf masura ma-i lezlz 
ş iraen tasarrufında ise de tarikun tesviyesi husüsına 
ferman-ı all sudür buyurı lmış olduğından ma-i mezbü
run cereyaniyçün müceddeden süret ve i lm ü haberi 
i 'tasmı  ve Divan-ı hümayün çavüşbaşısı sa'adetlü 
atüfetlü  All Efendi hazretlerinün memhür i ' lamı  ve 
balasma sadır  o lan ferman-ı all mücebince kayd ol ınup 
süreti viri lmeğle su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber 
viri ld i . 

12 "tarikuıı" ınükerrerdir. 

Fi sene minhü. 
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212513 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

212513 Va/ide Sultan 'ın Beyoğlu makseminden Sal
tana'nın tasarrufunda olan suyun Kirkor 'a satılarak 
Beşiktaş 'taki evine bağlanmasına dair ilmu/ı aber kay
dı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe- i evvel i lm ü haber-i 
varide e l-müverrah fi 4 R sene 1 248 [3 1 Ağustos 1 832] 

Zikri ati b ir  masura ma-i lezlzün kanavatma tebe'an ba 
temessük b i ' l-icareteyn .mutasarrıf Kirkor veled-i Kan
dis(?) zimml tarafı ndan husüs-ı Mide vekil-i sabitü ' 1-
vekalesi es-Seyyid Mehmed İzzet Ağa ibn-i es-Seyyid 
İsa mecl is-i şer' - i  şerif-i enverde b i ' l-vekale takrlr-i ke
lam idüp Hudavendigar-ı esbak merhüm ve mağfıret
n işan Su ltan Malımüd Han-ı Gazi tabe serahu hazret
lerinün Ayasofya-i keblr cami ' -i şerlfı itt isal inde bina 
ve ihya huyurdukları kütübhane-i !atif ve imaret-i ami
releri evkafı mülhakatından vakıf-ı ınüşarun i leyh haz
retlerinün val ide-i ınacideleri merhüıne Val ide Su ltan 
hazretleri n ün Beğoğl ı malıal l inde bina ve i h ya huyur
dukları taksimine cereyan iden ma-i lezlzden bir masura 
ma-i lezlz-i mezkürun mutasarr ı tları  Sa ltana veled-i 
Leskohi nasraniyyeler ma-i ınezkürı bundan akdem 
kanavatına tebe' an müvekki l- i  mesflır Kirkor zimınlye 
ba ına' rifet-i mütevel ll ferağ ve kasr-ı yed eyle
düklerinde ba'de't-teferru' ve ' l -kabü l  b i r  masura ma- i 
lezlz-i mezkürı ınalırCıse-i Galata'ya muzafe Beşiktaş'da 
Abbas Ağa cami ' -i şer\'fı karşusında olan meslekden 
ifraz ve müceddeden kurşun borı ferşiyle kurb ında 
kenlse karşusında vak ı '  menzi l ine icra ve ta'yln murad 
itmeğle şürüt-ı müstahsenesine tatbik içün istihkamı 
havl kıbel-i şer'den bir  kıt 'a hüccet tahrlr ve yedine i ' ta 
ol ınmak matlübuındur d idüğinde Astane-i al iyye ve 
mahal l- i  sai reye cereyan iden b i ' l-cüınle sularun hak
kında bu defa ba hatt-ı hünıayün-ı şevket-makrün 
karargir olan nizam-ı şahaneye imtisalen hala su nazır ı  
All Behcet Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethüda-yı 
rab-ı abi es-Seyyid M ustafa Ağa ve taraf-ı şer'den 
mürsel katib es-Seyyid Ebubekir  Efendi ma'an meb'Gs 
ümena-i şer' vesair me ' ınürln i le ma-i l ezlz-i mezkürun 
menba' mahal l inde vanıp ba'de' n-nazar ma- i lezlz-i 
mezkür menba'- ı  ınerküında bi teınaınihl mevcüd ve 
cari ve !ağın ve kanavat dahi ta'ınlr ve termlınden ari 
old ığın ı ba'de' l-mu'ayene ve' l-keşf mecl is- i  şer'a  inha 
ve ihbar itdükden sonra ınüvekki l- i  mesfı1run yedinde 
olup bin iki yüz kırk yed i senesi Ramazan-ı şerlfinün 
onıncı güni tarih iyle ınüverrah vakf-ı ınezkürun ınüte
vel llsi es-Seyyid Mehıned Sal ih Efendi'nün imza ve 
hatmin i  havl vekil-i ınezbürun ibraz eylediği b ir  kıt' a 
hüccet-i şer' iyyeye nazar o l ındukda ınazmünı  m in  kü l l i  
vucuh takrlr-i meşrütına ve nefsij ' J-eınre ınuvafık ve 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

ma-i mezkfir Kirkor zimmlnün ulıdesinde o larak el
yevm malıal l ine cari o ld ığını  mübeyyin Haslar kadlsı 
fazllet lü İbrahim Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye 
mficebince mücedden sfiret i ' tası ba arz-ı hal lede ' l
istid 'a  nizarnı kaydı ba'de' l- i lırac lıüccet-i şer' iyye-i 
mezkfire Başmuhasebe'ye kayd ol ınup ınficeb-i n izam-ı 
mersfim bir kıt 'a  müceddeden sfiret i 'ta ve su nazırı 
defterlerine dahi i lm ü haberi i ' tasını Divan-ı  lıüınayfin 
çavfişbaşısı sa'adet lü  atfifetlü Raşid Beğ Efendi hazret
leri meınlıfiren i ' lam itmeğle ber-ınantfik-ı i ' lam sfiret 
ve i lm ü haberi i ' ta ol ınmak ferman buyurı lınağın ınGce
bince kayd ol ınup sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine 
işbu i lm ü haber viri ld i .  

[Kenarnotu] 

DER-HIDMET-İ AYVANSARAY 

Fl ın inhü. 

213011 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mül/ıak Me/ımet 
Efendi katma suyunun, Refayil Yako 'nun Karabaş 
malıal/esindeki evine bağlanmasına dair ilmu/ıaber 
kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 .5  

Ber  ınficeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide e l-müverralı fı gurre-i C sene 1 234 [28 Mart 
1 8  ı 9] 

K ırımi Mehmed Efendi'nün Havass-ı refı'a kazasında 
yedi aded hacalarından tahsil eylediği ma' lfimü' l-mik
dar ma-i lezlzini Kırkçeşme suyı yolına i lhak b irle n ısf 
masura ma-i leziz Eğrikapu haricinde savak ta'bir ol ınur 
taksimden tefrik ve Ayvansaray kapusı haric inde hass 
fırunı kurbı nda o lan terazfidan erbab-ı ıniyah ma'rifet
leriyle Şamanto yehfidinün suyı yol ına i lhak ve Balat
kapusı haricinde Zeyrek nam mahal lde müceddeden 
bina o lınan terazfiya andan kadim yolıyla Balatkapusı 
haricinde Karabaş mahal lesinde Refai l  Yako yehfidinün 
menzil ine cereyan itmek üzre zabtiyçün sfiret viri lmiş 
olmağla işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi minhü. 

41 
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2130/2 

2130/3 

VAKlF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

2130/2 Sultan Bayezit suyu lağımları ve Balık/ı Havuz 
arasında Kırkçeşme suyoluna müllıak Melımet Efendi 
katma suyunun, Alavye 'nin Balat yakınındaki evine 
bağlı olduğuna dair ilmulıaber kaydı. 

[Şerh] İşbu suret-i şukka ınesffırun Mihrişah Viii ide 
Su ltan vakfından bir masura suyı defter o lup bu haneye 
cereyan itınek üzre diğer defterde ınukayyed ol ınağla 
şerh v iri ld i .  

[ Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 1 çuvaldCız(?) taksi'ın ı =  2 

Ber mıkeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide e l-müverrah fi sene 1 233  [ 1 8 1 7- 1 8 1 8] 

Havass-ı refi'a  kazasına tab i '  Su ltan Bayezld-i Veli suyı 
!ağını su larınun verasında Bal ıkl ıhavz beyninde Kırımi 
Mehmed Efendi'nün yed i aded hacalarından has ı l  o lan 
ma-i lezlz Kırkçeşme tarafında i lhak ve Balat kurbında 
Alavye(?) ibn-i Abram yehfıd'i'nün menzi l ine cereyan 
iden bir masura ma- i lezlzün tasarrufıyçün sfıret 
viri ldiğini ınüş ' i r  Başmuhasebe'den vürud iden i lm ü 
haber kaiınesi kayd ol ındı .  

Fl ın inhü. 

2130/3 Milırişalı Va/ide Sultan bendi suyundan Sar
raf Şamanto 'nun Balalkapısı yakınıdaki evine su bağ
lanmasına dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 1 

Halik-şod 
Ber ınüceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide e l-ınüverrah fi sene 1 233  [ 1 8 1 7- 1 8 1 8] 

Arabacıoğ l ı  ınandırasında Mihrişah Viii ide Sultan'un 
bend-i keb'i'ri has ı latından Yenicami ' - i  şerif şadurvanı 
suyı yol ına i lhak ol ınan ma-i lezlzden bir masura ma-i 
lez'iz Balatkapusı kurbında sarraf Şaınanto yehfıdlnün 
menzi l ine cereyan itınek üzre süret viri ldiğini ınüş ' ir 
Başmuhasebe'den vün1d iden i lm ü haber kaiınesi kayd 
ol md ı .  

F l  sene ıninhü. 

[Derkenar] Mesffır Şamanto halik olup bir masura ma-i 
lezlz mezbfır sulbl eviadları Refai l  ve Savi l  yehfıdller i le 
kızı Rafaka nasraniyyeye ba'de' l - intikal ınesffıran Re
fai l  ve Sav i l  yehfıdller hisselerine isabet iden ma-i lezlzi 
ınesffıre Rafaka nasran iyyeye ferağ ve kasr-ı yed eyle-



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

dükler in i  mübeyyin bir masuraya Başmuhasebe'den su
ret viri lmiş  aldığından vürud iden i lm ü haberi işbu 
defterde mukayyeddür. 

Fl 7 Za sene 1 242 [2 Haziran 1 827] 

213014 Eyüp Küçükköy 'de, Kırkçeşme suyoluna mül
lıak Ahmet Çelebi katma suyundan Hacı İsa malıaile
sindeki eve bağlı olan suyun mirasçı/ara intikalüıe, 
mirasçılar tarafmdan da Seyyit Ali Ağa 'ya verildiğine 
dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide e l-müverrah fi 22 Ş sene 1 23 9  [22 Nisan 1 824] 

Havass-ı refi'a kazasında su yal ı  kuraları ndan Küçük 
karye'de Ahmed Çelebi ibn-i Yusuf nam kimesııenün 
hafr eylediği abar-ı müte'addideden hası l  eylediği ma-i 
lezlzi Kırkçeşıne suyı yol ına  i lhak i le  gayr-ı ez hakk-ı 
mecra kusurındaıı müfrez n ısf masura ma-i lez'iz Ba
latkapusı dah i l inde Hacı Isa mahal lesinde bir bab hane
ye cereyan i le  mülkiyyet üzre tedavül- i  eyadl i l e  bi ' l
irs i ' ş-şer''i ma'a hane ma- i mezbur Mün'ire Hanım ibnet
i Mehmed Sadık nam hatuna intikal idüp bu defa mü
ma i leyha ma- i ınezbfırı es-Seyyid All Ağa ibn-i Musta
fa nam kimesneye kasr-ı yed eylediğin i  ınübeyyin Has
lar kadlsınun vird iği hüccet-i şer' iyye ve ba arz- ı hal 
çavfışbaşı ağamın memhür i ' lam ı  ınucebince Başımı
hasebe'ye kayd o l ınup  yed ine süret ve su nazırı defterle
rine ilm ü haberi v ir i lmek babında sadır olan ferman-ı 
all mikebince kayd o l ın up süreti vir i lmeğle su nazırı 
defterlerine i şbu ilm ü haber viri ld i .  

F l  sene ın inhü. 

213015 Eyüp 'te, Mihrişah Va/ide Sultan bendi suyun
dan Sarraf Şamant o 'nun Balat yakmmdaki evine bağ
lı olan suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tara
fmdan da Rafaka 'ya verildiğine dair ilmulıaber kaydı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah Fl 3 Za sene 1 242 [29 Mayıs 1 827] 

Havass-ı refi'a kazas ına tab i '  Bağçe karyesi  kurbında 
Arabacıoğl ı  ınandırası nam mahallde merhume M ihri
şah Valide Sultan hazretlerinün ihya huyurdukları bend
i cedldden dört buçuk lü le ma- i lezlzi İstanbu l'da Bağçe
kapusı kurb ında Hadlee Valide Su ltan hazretlerinün ca
mi ' - i  şerlfı şadurvan ına cari olan ma-i lezlz lağmına 
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V AK!F SU DEFTERLERi 1 İLMÜHABER 

ba'de' l- idhal hakk-ı mecradan baki dört l üle ma-i teziz
den müfrez Ayvansaray kapusı haricinde kain terazlıdan 
ifraz ve Balat kurbıncia vakı ' b ir  bab menzi l derlınına 
cari bir  masura ma-i lezlz vakf- ı  mezklıra beher şehr 
otuz akçe icare-i müeccele i le  iki yüz otuz üç senesi 
Z i ' l-ka'de'sinün yiğirmi beşinci güni tarih iyle müverrah 
Başmuhasebe'den viri len bir kıt 'a suret mı1cebince mu
tasarrıfı sarraf Şamanto yehı1dl bundan akdeınce balik 
olup ma-i mezbı1r sulbl eviad ları Refiii l  ve Savi l  yehü
dller i le  kızı mesfüre Rafaka nasriiniyyeye ba'de' l-inti
kal mesfüran Refiii l  ve Savi l  yehüdiler üç selım i 't iba
rıyla mutasarrıtları oldukları ik i  sehm hisse-i şayi ' ala
rını mesfüre Refeka nasraniyyeye ba ma'rifet-i müte
velll ferağ u kasr-ı yed idüp yedinde o lan temessükde 
dahi muharrer olmağla ma-i mezbür mesfı1renün kadim! 
üzre hanesine cari aldığını  mübeyyin ve şürCıt-ı eecll
desine tatbik içün istihkamı havl Has lar kadlsı Mehmet 
Kami l  Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye ve sadır  o lan 
fennan-ı all mlıcebince kayd o lınup atik süreti hıfz 
a l ınarak müceddeden süreti vir i lmeğle su nazırı tarafına 
dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

FI sene minhü. 

213111 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna müllıak Kırımi 
Melımed Efendi katma suyundan Sarraf Şamanto 'nun 
Ayvansaray yakınındaki evine bağlı olan suyun mi
rasçı/ara int ik aline, mirasçılar tarafindan Alıyo ya, 
Alıyo tarafindan da Rafaka ya satıldığına dair ilmu
lıaber kaydı. 

[Derkenar] Atik i lm ü haber kaydına zafer-yab o l ınma
mışdur. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel ilm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 3  Za sene 1 242 [8 Haziran 1 827] 

Bin iki yüz otuz üç Zi ' 1-h icce's inün on beşinci güni tari
hiyle müverrah b i r  kıt'a süretde tafsil ü beyan al ındığı 
üzre K ırımi Mehmed Efendi hayatında Havass-ı refi'a 
kazasında merhum Sultan Bayezici- i  Veli tabe serahu 
hazretlerinün cami ' - i  şerif ve imaret-i amire lerine cere
yan iden su lağmınun başı i le  Bal ıkl ıhavz beyninde 
dereye karib mahat lde hafr- ı  abar itdirdüği yed i aded 
hacalar i le  tahsil ve Balıkl ıhavz ta'bir o l ınur Kemeraltı 
ÇavCış karyesi  milbeyn inde olan kemer-i mezklır başına 
gel ince kanaviit ferşiyle ba izn-i mütevelli Kırkçeşme 
suyı lağmına i lhak itdürdiği gayr-ı ez hakk-ı mecra üç 
masura ma-i tezizden müfrez nısf masura ma-i leziz 
Eğrikapu haricinde taksim nam malıal lden ifraz ve Ay-
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vansaray kapusı haricinde D ibek nam mahallde menzil 
derunına cari n ısf masura ma-i lezlze mutasarrıf Sarraf 
Şamanto veled-i Hayim yehüdl mürd olup ma-i mezbur 
sulbl oğlı Refai l ve sulbl kızları Savi l  ve Rafaka yehü
diyelere ba'de' l- intikal mersüm ve mersümetan i rsen 
malik oldukları n ısf masura ma-i lezlz-i mezkürı İ lya 
veled-i Yasef yelıCıdiye bey' u temllk ve ol dahi iştira ve 
kabul idüp mesfür mesfür13 İ lya yehudl dahi mal ik ol
dığı n ısf masura ma-i mezburı mürd-i mersümun keri
mesi Rafaka yehüdlyeye bey' u temllk idüp ol vechi le 
nısf masura ma-i lezlz-i mezkure mersüme Rafaka 
yehüdiyenün mülk-i m üşterası o lup ke' !-evvel menzil- i  
mezküra İcra ve ta'yln a lındığını mübeyyin Haslar 
kadlsı fazlletlü Mehmed Kami l  Efendi'nün vird iği hüc
cet-i şer ' iyye ve sadır o lan ferman-ı all mücebince kayd 
ol ınup atik süreti hıfz i le  müceddeden sureti viri lmeğle 
su nazırı tarafına dahi i şbu i lm ü haber vir i ldi .  

Fl sene minhü 

213112 Kemerler'de, Sultan Osman kemerine mü/hak 
Şehit Mehmet Paşa katma suyundan Mehmet Şern
seddin ve Adi/e Hanım 'ın tasarrufunda olan suyun Ö
mer Ağa 'ya verilerek Hatice Sultan mahallesindeki 
evine bağlanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 7 Ca sene 1 245 [ 4 Kasım 1 829] 

Asrında vezlr-i a'zam-ı esbak merhüm Şehld Mehmed 
Paşa evkaf-ı  şerlfeleri musakkafatından Kemerler cani
b inde Nasuh Ağa ve Mehmed Ağa ve Çaşniglr d imeğle 
şehir merhum Sultan Osman hazretlerinün kemerine 
i lhak ve ceml' 14 ve evkaf-ı  şerife lerine İcra eylediği ma
i lezlzi fazlasından bir masura ma-i lezlzün mutasarrıfı 
Mehmed Şemseddln ve Adi le Hanım ma-i mezkürun 
nısf masuras ın ı  kendi hüsn-i rızalarıyla Ömer Ağa bin 
Hüseyin Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle müma 
i l  ey h dahi ma-i mezbürı medine-i Eyyübi '  1- En sari'de 
Defterdar iskelesi kurbında Yavedud nam-ı d iğer Ha
dlce Sultan mahallesinde mutasarrıf oldığı menzil ine 
cereyanıyçün süreti ve su nazırı defterlerine i lm ü habe
ri i 'ta olmmak babında sadır o lan ferman-ı all mü
cebince kayd o l ınup süreti viri lmeğle su nazırı defterle
rine dahi işbu i lm ü haber vir i ldi .  

1 3  mesffir mükerrerdir 
14 cami' 

Fl sene m inhü. 
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213113 İstanbul'da, Kırkçeşme suyoluna miil/ıak Der
viş Melmıed Paşa evkaft suyundan Seyyit Ali Efen
di'nin tasarrufunda olan suyun bir miktarının Osman 
Ağa 'ya verilerek Hatice Sultan malıal/esindeki evine 
bağlamlığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 9  S sene 1 250  [ 1 7  Haziran 1 834] 

B in  iki yüz kırk sekiz senesi Re bl' u '  1-evvel ' inün yiğirm i 
üçünci güni tarih iyle ınüverrah bir  kıt'a sfıretde tafsll 
o lmdığı üz re Daru ' s-sa' adet i '  ş-şerlfe ağası hazretleri 
nezaret-i al iyye lerinde asfıde evkafdan sadr-ı a'zaın-ı 
esbak Derviş Mehmed Paşa hazretlerinün İ stanbul 'da 
Temürkapu kurbında Daye Hatfın mahal lesinde vakı '  
evkafına tahslsen bii hatt-ı hümayCın Kırkçeşme ta'blr 
a l ınur ma- i tezizden ınüfrez mahal le-i mezbfırede kain 
bir bab menzi l - i  keblr derünına cari bir masura ma- i 
lezlze mutasarrıf müderrislnden Balçıkt ı  Hace es-Sey
yid All Efendi ma-i mezbfırun n ısf masuras ını  ifraz bir le 
el-Hacc Osman Ağa ibn-i Abdul lah'a bii ma'rifet-i mü
tevel ll ferağ u kasr-ı yed itmeğle o l  vechi le  n ısf masura 
ma-i lezlzi mutasarrıf- ı  mfıma i leyh Osman Ağa med'I
ne-i Eyyfıb'da Abdülvedfıd nam-ı diğer Hadlee Sultan 
mahal lesinde vakı' Su ltan- ı müşarun i leyha çeşmesi 
terazfısundaıı ifraz ve müceddeden kurşın  borı ferş iyle 
m ah al le-i mezbürede ka in m enz i 1 ine i cra ve ta 'yin 
itmeğle şürüt-ı müstahsenesine tatbik içün istihkamı 
havl Haslar kadlsı fazlletlü Mustafa Efendi'nün vird iği 
hüccet-i şer' iyye mücebiııce süret i ' tası bii arz-ı hal 
lede' 1- istid' ii bir masura ma-i lezlz-i ınezkür mü ma i leyh 
es-Seyyid All Efendi'nün uhdesinde olarak tarih-i mer
kümda tanzim süret ve i lm ü haber vir i ld iği  ve nıüma 
i leyh All Efend i ma-i mezkürun nısf h issesin i  merküm 
el-Hacc Osman'a bey' itmiş ise de uhdesinde baki kalan 
n ısf masurası dahi ahara bey' i le  anun dah i evrakı tan
zim ol ınınakda idüği ve n izam ı keyfıyyeti ba'de ' l - ihrac 
Divan-ı hümayCın çavüşbaş ıs ı  sa'adetlü atlıfeti li e i -Hacc 
Mehmed Neclb Efend i hazretleri 'nün memhür i' lam ı ve 
balasına [sadır o lan] fennan-ı all mfıcebince kayd ol ı
nup süret-i atlki battalda h ıfz a l ınarak müma i leyh 
Osman Ağa yedine sOreti viri ldiği Hazine-i hassa müdi
ri sa'adet lü Efend i hazretleri cerldesine dah i işbu i lm ü 
haber viri ldi . 

Fl sene minhü. 
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213114 Demirkapı 'da, Derviş Mehmet Paşa vakfı su
yundan Balçık/ı Ali Efendi 'nin Daye Hatun mahalle
sindeki evine bağlı olan suyun bir miktarının Seyyit 
Hasan Efendi'ye verilerek Hatice Sultan mahallesin
deki evine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber m('ıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 9 S sene ı 250 [ ı  7 Haziran ı 834] 

Daru 's-sa'iidet i 'ş-şerlfe ağası hazretleri nezaret-i al iyye
lerinde asüde evkafdan sadr-ı esbak Derviş Mehmed Pa
şa hazretlerinün İstanbul 'da Temürkapu kurbında Daye 
Hatlin mahal lesinde vak ı '  evkatlarından tahslsen bii 
hatt-ı hümayün ihsan buyurı lan ma-i ıezlzden müfrez 
mahalle- i  mezbürede kain bir bab menzi l- i  keblr deru
nma ciir'l bir masura ma- i lezlzün kanavatma tebe'an bii 
temessük-i mütevel ll b i '  1- iciireteyn mutasarrıfı müderri
slnden Balçıkl ı  All Efendi ibn-i Süleyman ma-i mezbü
run nısf masurasın ı  ahara furüht i le ma'ada nısf masu
rası uhdesinde baki kalmışidi e l-hiiletü hazihi  uhde-i 
tasarrufında baki kalan nısf masura ma-i Iezlz-i mezkü
run Kapucı(?) es-Seyyid Hasan Efendi'ye bii ma' rifet-i 
mütevel l l  ferağ u kasr-ı yed idüp medine-i Eyyüb'da 
Abdülvedüd nam-ı diğer Hadlee Su ltan mahal lesinde 
vakı '  Su ltan-ı müşarun i leyhanün terazüsundan ifraz ve 
müceddeden kurşun borı ferşiyle mahal le-i mezbürede 
kain  menzi l ine icra itmeğle şürüt-ı müstahsenesine tat
bik içün istihkamı havl Haslar kadlsı fazlletlü Mustafa 
Efendi 'nün vird iği hüccet-i şer' iyye mücebince süret 
i ' tası bii arz-ı hal Iede ' l- istid 'a bir masura ma-i lezlz 
mürnil i leyh All  Efendi'nün uhdesinde olarak yedine 
süret ve i lm ü haberi viri lmiş idüği ve ma-i mezbürun 
ıı ısf masuras ın ı  Seyyid ei-Hacc Osman'a bey itmiş ise 
de uhdesinde baki kalan nısf masuras ın ı dahi merküm 
es-Seyyid Hasan Efendiye fUrüht eylediği ve nizarnı 
keyfıyyeti ba'de ' l-ihrac Divan-ı hümayün çavüşbaşıs ı  
sa'adetlü atüfetlü  e i -Hacc Mehmed Neclb Efendi haz
retlerinUn memhür i' lam ı ve balasına sa dır olan ferman
ı all ve şürütı mücebince kayd ol ınup müma i leyh es
Seyyid Hasan Efendi yedine sureti viri lmeğle ebniye-i 
hassa müdiri sa'adetlü Efendi hazretleri cerldesine dahi 
işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl  sene minhü. 
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[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ İ SHAK PAŞA 

213611 Eyüp 'te, Güzelce kemer suyoluna mü/hak Hü
seyin Ağa katma suyundan Mehmet Efendi'nin İshak 
Paşa mahallesindeki ev arsasına bağlı olan suyun mi
rasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafindan da Hafiz 
Mehmet Efendi ve eşi Haflze 'ye satıldığına dair ilmu
lıaber kayd1. 

[Kenarnotu] Hası l- ı  ma-i lezi'z masura 0.5  

Bey' 

Ber ınıleeb-i i lm ü haber kaiıne-i kaleın-i muhasebe-i 
evvel i Im ü haber varide el-ınüverrah Fi' 23 Ca sene 
1 232 [ ! O  Nisan 1 8 1 7] 

Fi'mii ba'd ma-i lezi'zün bey' u ş i riisı vukü' ında Haslar 
mahkemesinden kiitib ve ralı-ı abi'ler kethüdii ve bölük
baş ı lardan mevkfıfü' l 15-kel iın k i ınesneler su nazırı 
ma' rifetiyle re ' s-i katınasına varup ba'de ' l-keşf ve ' l
nıu 'iiyene ınevcud o lan ma-i lezi'z ba'de' l-vezn ne 
mikdiira biil iğ ald ığı ve ınevcud o lan ma- i lezi'zün ınuta
sarrıfları tah k ik ve beyan o l ınarak kanaviltına te be' iy
yetle bey' u ş iriisı hususınun tanzimine bii hatt-ı hümii
yun iriide-i şiihane ta'a l luk eylediğine binilen müced
deden n iziimına rabt o lmakdan niişi' hala Hiissa su nazırı 
Mehıned Emin Ağa tarafından veki l i  kethüdii ve ralı-ı 
abi' e l-Hiicc Mehıned Arif Ağa i lt imiisıyla mahkeme-i 
ınezkfıreden mürsel Kiitib es-Seyyid Mustafa Eyyfıb 
Efendi ve Ayasafya-i keblr serbölüği es-Seyyid İsa Ağa 
ve İ shak Paşa suyo lcısı Sü leyman Halifeler i le Havass-ı 
refi'a  kazasına tab i '  Cebeci karyesinde Şahin deresi ve 
Del ik l ikaya nam mahal le van lup zikr i  ati ma- i lezlzi 
asrında hazi'ne kethüdiisı Hüseyin Ağa kendi  ıniil ıyla 
cem' itdürüp biisıl o lan suyunı ol mevzi ' a  kari'b Güzelce 
kemer suyol ına  izn-i ınüteve lli'  ba'de ' l - i lhiik hakk- ı 
nıecriidan baki yed i masura ma-i lezi'z riih-ı abi'lerün 
tarz- ı ma' rCıf ve semt-i me' l fıfları o lup el-yevın cari' ve 
mevcud ald ığı ralı -ı iib'ilerün ihbiirlarıyla ziih ir oldukdan 
sonra nıahm iyye-i nıezbCırede Ayasafya-i kebi'r kurbında 
İ shak Paşa mahal lesinde viikı ' Akif Beğ hanesi d i ıneğle 
ına'rCıf ınenzi l arsası i le derfınına cari' zikr'i ati ma-i lezi'
zi maliki ve ınutasarrıfı olup bundan akdeın vefat iden 
Cebehiine katibi Mehıned Efendi ibn-i Ahmed nam 
kimesneni.in verilseti zevce-i menküba- i ınetrfı [k]esi 
Ayişe Han ım ibnet-i Mustafa i le sulbi' kebi'r oğl ı  o lup 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Enden1n-ı hümayfında hane-i seferli ağalarından Akif 
Mustafa Ağa'ya isabeti ba'de't-tahkik ve zevce-i mfıma 
i leyha Ayişe Hanım i le oğl ı  mfıma i leyh Akif Mustafa 
Ağa tarafından ber veeh-i ati bey' [ve] i fraz ve i 'ta-i 
h üccet veki l i  oldığı zat-ı mfıma i leyha be ma'rifeti ' ş
şer' iyye arifan o la[ n] es-Seyyid Mehmed Sa'id Ağa ibn
i Veliyyüddin ve İbiş İbrahim ibn- i  İbrahim şehadet
leriyle zahi r  o lan Hafız Mehmed Efendi ibn-i Süleyman 
meclis-i şer ' -i şerif- i  enverde sah ibü' l- ( . . .  ) kül l iyyat 
kendi nefsinden asi ve halilesi Hafize ibnet-i e l-Hacc 
Ali tarafından ber- veeh-i ati husfısı tasdika vekil-i 
şer' isi es-Seyyid Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin nam 
k imesne mahzarında b i ' l-vekale i krar-ı tamm ve takrir-i 
kelam idüp müvekkilem mfıma i leyhimanun yedierinde 
olan bin ik i  yüz on dokuz senesi Z i ' l-ka'de'sinün on 
üçünci gün i tarih iyle müverrah bir kıt'a h üceet-i şer' iy
yede tafsil u beyan olındığı üzre salifti 'z-zikr yedi ma
sura ma-i lezizi ve nısf masura ma-i leziz müteveffa-yı 
mezbfır i le halilesi mfıma i leyha Ayişe Hanım'un ale' l
iştirak akdi16 ş ira ' - i  şer' i  ve kanavatma tebe' iyyet i le 
mülk-i mahzar iken zevci mezbfır Mehmed Efendi fevt 
olup ma-i mezbfırdan nısf h issesi ber veeh- i  hali mer
klım müvekk i l lerüm mfıma i l eyhimaya mevrfıs olmağla 
müvekk ilem mfıma i leyh imadan tam biri irsen ve ş i 
ra' en mali k  o ldukları sa] ifü ' z-zikr ı11Sf masura ma-i 
lezizi şürfıt-ı m er' iyyesine tatbik i le  bey' murad eyle
düklerinde nazır-ı mfıma i leyh kethüda-yı ralı-ı abi ihbar 
ve inzimam-ı re'yleriyle tarafından icab ve kabfıl i  havl 
şürfıt-ı müfsideden ari bey' - i  bat-ı sahilı-i şer' ve lağm 
ve kanavatına tebe' iyyetle müvekki lan-ı zevcan mfıma 
i leyhimaya ale' l- işt irak i ' s-seviyy beynlerinde ma' lfı[m] 
semen ve1 7  medffı'a ve ınakbfıza bey' u teınlik ve veeh-i 
layıkı üzre teslim eyledüklerinde zevcan-ı mfıma i ley
hima dahi ber minval-i muharrer i şt ira al ınmışdur diyü 
Haslar kadisı mfıma i leyh Mehmed Ataul lah Efendi'nün 
tarilı- i mezbfır i le  müverrah v ird iği hüccet-i mezbfırı 
Başmuhasebe'ye kayd ve yedine sfıret i 'tası mfıma i 
leyha ba  arz-ı hal inha itmeleriyle şürfıtı ba'de ' l- ihrac 
mfıcebince si'ıret i 'tası hala çavfışbaşı atilfetiii Efendi 
hazretleri meınhfıren i' lam itıneğle mfıcebince kayd o l ı
nup i şbu su nazırı tarafına dah i işbu i lm ü haber vir i ldi .  

Fi sene ıninhü.  

[Derkenar] Mfıma i l eyha ınutasarrıfa oldukları ma-i 
lez'izi es-Seyyid Hasan Tahsin Efendi 'ye bey' itmeğle 
kadiıni vech i le ınenzi l- i kebir derfın ına icra al ındığını 
ınübeyyin viri len hüccet-i şer' iyye ıni'ıcebince Başmu-

16 Akd-i 
17 seıneıı-i 
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hasebe'den silret viri ld iğini  mübeyyi n  vürfıd iden i lm ü 
haberi işbu h ıdmetde mukayyeddür. 

Fi 2 Receb sene 1 245 [28 Aral ık ı 829] 

213612 Eyüp 'te, Güzelce kemer suyoluna mü/hak Hü
seyin Ağa katma suyundan Mustafa Ağa 'nın İshak 
Paşa malıal/esindeki evine bağlı olan suyun mirasçı
/ara intika/ine, mirasçılar tarafindan da Mehmed 
Emin Ağa ya verildiğine dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Has ı l- ı  ma-i lezlz 0 . 5  

Ber  mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi gurre-i Ca sene ı 235 [ 1 5  Şubat 1 820] 

Enderfın-ı hümayfında hazine kethüdası esbak Hüseyin 
Ağa'nun Havass-ı refi'a  kazasına muzaf Cebeci karyesi 
sınurı dah i l inde Şahin deresi d imeğle arif Mustafa i le  
Del ik l ikaya nam mahallde abar-ı müteferrika hafr ve 
tahte ' l-arz lağın ve kanavat i l e  cem' u tahsil i td irdüği on 
yedi masura ma-i tezizi ol mahal le karib Güzelce kemer 
suyı yol ına i lhak ve on bir masurası hakk-ı mecra i le  
baki kalan altı masura sudan müfrez n ısf masura ma-i 
lezlz mahmiyye-i istanbul'da Cebehane zahrında olan 
mes lekden ifraz i le  Ayasafya-i keblr kurbında İshak 
Paşa mahal lesinde vak ı '  sabıka B aşbaki kul ı  Seyyid el
Hacc Mustafa Ağa'nun menzi l ine cereyan ider iken mer
küın fevt olup ma-i mezbfırı zevcesi M işraven Hatfın i le  
oğlı Receb ve kerimesi Şerlfe Hadlee'ye ba'de' l- intikal 
mezbfıranun ferağ u kasr-ı yedierinden hane-i mezbfırda 
sakin Mehmed Emin Ağa ibn-i Ebubekir'ün tasar
rufıyçün sfıret vir i lmiş o lmağla işbu i lm ü haber sebt 
olmuşdur. 

2/36/3 Alıırkapı 'da, Gazanfer Ağa vakfı suyuna mül
hak İshak Paşa Sarayı suyundan Süleyman Ağa 'nın 
tasarrufunda olan suyun mirasçıya intikaline, miras
çının ölümüyle vakfa devrine, vakif tarafindan da 
Hoca Hüsnişalı Hanım 'a verilerek hamama bağlan
masına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 5 Ra sene 1 238 [20 Kasım 1 822] 

Babü ' s-sa' adet i '  ş-şer! fe ağa sı n ezaretinde asfıde evkaf
dan istanbul 'da Cebehane-i amire fevkinde vakı '  mer
hum ve mağffırun leh Gazanfer Ağa vakfından Ahfır
kapu kurbında İshak Paşa sarayı d imeğle şehir Saray-ı 
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ced'ide cari mahall-i ifraz olan meslekde vakf-ı  mezbur 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıf  olan Haseki Mustafa 
Ağa'nun hazinedan ei-Hacc Süleyman Ağa bundan ak
dem fevt olup ma-i mezbur iki nefer kerimelerine adi
yen müntakı l  oldukda mezburetan dahi müte ' ak ıben b i la 
veled müteveffıyetan olup nısf masura ma-i mezbur 
mahlul ve canib-i vakf-ı şerife aid oldukda vakf- ı  şerif-i 
müşarun i leyhün mütevel lisi olan Zahide Hanım'dan 
ba'de' l-isticar ve' l-kabul bey' u temlik o l ınmış olmağla 
nı sf masura ma-i leziz-i mezkure Hacce Hüsnişah Hatun 
bint-i Abdul lah'un harnmam-ı mezkuresine cereyan ey
lemek üzre muma ileyhe ferağat u kasr-ı yed ol ınmağla 
ba i' lam-ı şer'iyye müceddeden suret ve ilm ü haberi 
virilmek babında sadı r  olan ferman-ı ali mucebince 
Başmuhasebe'ye kayd olınup sureti viri lmeğle su nazırı 
defterlerine dahi işbu ilm ü haber viri ld i .  

Fi sene minhü. 

213711 Eyüp 'te, Dürri Mehmet Efendi katma suyun
dan Süleyman Çelebi mahallesindeki hamama bağlı 
olan suyun Kahvecibaşı Mustafa Ağa'ya verilerek 
İshak Paşa mahallesindeki evine bağlanmasına dair 
ilmuhaber kaydı. 

Kasr-ı yed 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi I 7 N sene 1 239 [ 1 6  Mayıs 1 824] 

Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Kömürci Belgrad nam 
karye kurbında Paşaderesi nam mevzi ' de Dürri Meh
med Efendi hafr- ı abar ile bir vakf ve vakfa hası l  eyle
diği üç masura suyın ı  Eyyub'de Kiremidci Süleyman 
Çelebi mahallesinde Emine Sultan'un vakfı ndan bir bab 
Yenihammam'a ta'yin olmış ise de mürur-ı eyyam i le 
harnmam-ı mezbur harab aldığından enkazunun ftiruhta 
kıbel-i şer'den müsa'ade ol ınmağla hammarn-ı mez
burun suyından nısf masura suyı mütevelli-i vakf Sey
yid Ali Efendi hasbe' t-tevl iye ( . . .  ) hazret-i cihandariden 
Kahvecibaşı Mustafa Ağa'ya ftiruht idüp ma-i mezkurı 
mahall-i münas ibden ifraz ve Ahurkapu kurbında İshak 
Paşa mahallesinde sakin oldığı menzil ine ta'yin eyledi
ğini mübeyyin Haslar kad"isınun virdiği hüccet-i 
şer' iyye ve ba arz-ı hal çavuşbaşınun i ' lamı mikebince 
Başmuhasebe'ye kayd olınup sureti ve su nazırı defterle
rine i lm ü haberi virilmek babında sadır  o lan ferman-ı 
ali mikebince kayd o lınup sureti viri lmeğle su nazırı 
defterlerine ilm ü haber viri ld i .  

F"i sene minhü. 

s ı  

2/3 711 
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[Derkenar] Mı1ma i leyh Kahvecibaşı Mustafa Ağa mu
tasarrıf o lduğı n ı sf masura ma-i lezlzi kendi  hüsn-i rıza
sıyla İsma'i' l  Ağa'ya ferağat u kasr-ı yed itmeğle mezbı1r 
İsma'i'l Ağa ba'de't-teferruğ ma-i leziz-i mezkurı rical-i 
Devlet-i al iyyeden merhum Yusuf Agah Efendi hazret
lerinün kasrına cari d iğer es-Seyyid İs ma 'i l  Ağa'ya fe
rağat u kasr-ı yed itmeğle o l  dahi ma-i lezizi Şeyh 
Ebu' I-Vefa kurbı nda Bayezid mahal les inde Abacı çeş
mesi kurb ında ana lağmı ndan ifraz ve m üceddeden yol 
ferşiyle mahalle-i mezbı1rede menzil ine icrasıyçün vi
rilen hüccet-i şer' iyye mı1cebince Başmuhasebe'den 
sılret viri ldiğini mübeyyin i lm  ü haberi vürud itmeğle 
i lm ü haber defterinde Tahtekal ' a  h ıdmetinde mukay
yeddür i lm ü haberi viri ldi .  

Fi' 13 Receb sene 1 24 1 [2 1  Şubat 1 826] 

213712 İshakpaşa 'da, Şehit 1l1ehmet Paşa vakfı su
yundan Nefise Hanım 'ın Yenimahalle 'deki evine bağlı 
olan suyun mirasçıya intikaline, mirasçı tarafından da 
Sali/ıa Hanım 'a verildiğine dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel  i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 7 L sene 1 239 [5 Haziran 1 824] 

Merhum ve mağfı1run leh Şehld Mehmed Paşa vakf- ı  
şerlti suyından olarak İshak Paşa'da kain meslekden 
ifraz o lmarak n ısf masura ma-i lezlz mahal l- i  merkürnda 
Yenimahalle'de kain  Şehremini katib [ i] İbrahim Efend i  
hanesi dimeğle ma'rı1f müteveffiye Nefise Hanım'un 
hanesine cereyan ider iken muma i leyhanun fevtinden 
kerimesi sağire Emine Hanım'a intikal idüp ba izn-i  
şer'i' vasisi ma'rifetiyle  ma-i mezbı1rı Sal iha Hatun 
ibnet-i Ömer'e ferağat u kasr-ı yed eylediğini mübeyyin 
Haslar kadi'sınun virdiği hüccet-i şer' iyye ve ba arz-ı M( 
çavuşbaşıs ı  ağanun i ' lamı mı1cebince sadı r  o lan ferman
ı all mucebince yedine suret viri lmeğle su nazırı defter
lerine dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi sene minhü . 

213713 Eyüp Cebeci köyünde, Güzelce kemer suyolu
na mü/hak Hüseyin Ağa katma suyundan Mehmet 
Efendi ve eşi Haflze Hatun 'un İshak Paşa mahalle
sindeki evine bağlı olan suyun Hasan Tahsin Efen
di'ye satılarak evine bağlandığına dair ilmuhaber 
kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 2 Ra sene 1 245 [ 1 Eyl ü l  1 829] 
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Bin iki yüz otuz ik i  senesi Cemaziye' l-ahir'inde i ' ta 
o lman bir kıt'a sfıretde tafsll ü beyan olmdığı üzre işbu 
hazine kethüdası Hüseyin Ağa Havass-ı refi'a kazasına 
tabi '  Cebeci karyes inde kain Şahin deresinde vakı 
Del ikl ikaya nam mahatlde hafr ve tahte ' l-arz !ağın ve 
kanavat i l e  cem' u tahsil ve ol mevzi ' a  karlb Güzelce 
kemer suyı yol ına ba izn-i mütevel ll i lhak itdürdiği 
hakk-ı mecradan baki yedi masura ma-i lezlzden müfrez 
nısf masura ma-i leziz-i mezbfıra mutasarrıflar olan es
Seyyid Mehmed Efendi i l e  halllesi Hafize Hatun büsn-i 
rızasıyla semen-i ma' lfım mukabi l i  es-Seyyid Hasan 
Tahsin Efendi'ye bey' u temllk itmeleriyle ma-i mezbur 
Cebehane-i amire kurbında ana mesleğinden ifraz ve 
İshak Paşa mahal lesinde vakı '  menzi l- i  keblr derunına 
kadim! vechile icra ve ta'yln a l ındığını mübeyyin Has
lar kadi'sı fazllet lü Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye 
ve Divan-ı hümayfın çavuşbaşıs ı  sa'adetlü atfıfetlü  E
fendi hazretlerinün memhuren i ' lam ı  ve balas ına sadır 
olan ferman-ı ali mucebince kayd ol ınup atik sureti 
battalda hıfz al ınarak ber muceb-i n izarn muma i l eyh es
Seyyid Hasan Tahsin Efendi yedine müceddeden suret 
viri lmeğle su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber 
v iri ld i .  

Fl sene mihü. 

213811 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyolundan Derviş Melı
met Paşa evkafına ilısan olunan sudan Ayşe Hanım 'm 
tasarrufunda olan suyun Nefise Hanım 'a verilerek 
Yenimalıalle 'deki evine bağlanmasma dair ilmulıaber 
kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 26 Ş sene ı 246 [9 Şubat I 83 ı ]  

Sadr-ı a'zam-ı esbak merhum Derviş Mehmed Paşa 
hazretlerinün evkaflarına tash'ihen K ırkçeşme suyından 
ba hatt-ı hümayun-ı şevket-makrfın ihsan buyırı lan ma-i 
lezlzden müfrez n ısf masura ma-i lezlzün maliki bundan 
akdem Ayişe Hanım ibnet-i Süleyman kendi  hüsn-i 
rızasıyla Hazine-i hümayfın kethüdası esbak mütevel l l  
Sa'dul lah Efend i'nün hal'ilesi Nefise Hanım b int-i Ab
dullah ma-i lezlz-i mezkfırı İshak Paşa nezdinde vakı ' 
Yenimahalle'de kain menzi l ine cereyan itmek üzre 
Haslar kadi'sı fazllet lü  Efendinün virdiği hüccet-i şer' iy
ye mucebi nce suret i 'tası ba arz-ı hal lede' l- istid'a ni
zamı kaydı ba'de' l- ihrac Başmuhasebe'ye kayd i le  sureti 
ve su nazırı tarafına i lm ü haberi i 'tası iktiza eylediğini 
Divan-ı hümayun çavfışbaşıs ı  sa'adetlü ağa memhuren 

53 

213713 

. 

·��_ej :��-!:�""�?��) ��p�;;J!.b� ��Jt»v�1:} �1tr:H�r:·.w·�b1 ıM�/ff,.
,;iJ:�ıy ./}jt �i.I'I�J� .JI)tt;fi>'f,/j)j_;p �� �:fı:����;;,�;;���.; i� 1-;.;J!Ii c;. 

. �"'�IJi'!.l")��rlh:ii'��.iJ�;t.jltJ ).Q 
�-YA-fJiJ ;,).i;,; &iJ� ;�_.,;1., ,,lfJl� !,:�}) 
�i.vi;J��;..,:iiJP�ı��;i�./Ji'fb, 
'ti��v;�.W�..;�,;_: ���1»1'J �t;lu���IP.t;�c!/,;!�j�� 

;-. ��J;��,iel���.� 

2138/1 



54 V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

i ' lam itmeğle mı1cebince Başmuhasebe'ye kayd i le  ve18 

i lm ü haberi i ' ta o l ınmak babında sadır olan ferman-ı all 
mı1cebince kayd o l ınup sOreti viri lmeğle su nazırı tara
fına dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü . 

213812 Hasan Tahsin Efendi'nin tasarrufunda olan 
suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafından da 
Şerif Halil Bey 'e satılarak Dizdariye medresesi yakı
nındaki bahçesine bağlanmasına dair ilmuhaber kay
dı. 

Bin iki yüz otuz dört senesi mah-ı Recebü' l-ferd'inün 
yedinci güni tarihiyle müverrah bir  kıt'a sı1ret derkena
rında tafsll ü beyan o lmdığı üzre Havass-ı refı' a  kazası 
na tabi '  suyol ı  kuralarından Ayvad dere kurbında Kiras
l ıdere dimeğle meşhur mahal lde vakı ' bii hatt-ı hüma
yı1n-ı şevket-makrun ta' mlr ve tathlr ol ınan e l l i  sekiz 
aded katmalardan hiis ı l  olan yedi buçuk masura ma-i 
Iezlzün mutasarrıfı müteveffa Hasan Tahsin Efendi 
hayatında malik oldığı yedi masura ma-i lezlzün bir 
masurasın ı  bin iki yüz otuz altı senesi Zi ' lka'de'sinün 
on beşinci güni musarrıf- ı  hazret-i şehriyari Mustafa 
Kani Efendi'ye ve nısf masurası dahi kırk üç senesi 
Muharremi'nün beşinci güni Tophane-i amire hule
fiis ından Hasan Beğ'e bii hüccet-i şer' iyye bey' u temllk 
idüp ma'adiisından beş buçuk masura ma-i lezlz i le ' I 
vefat yedinde mal ve mülki  iken vefat idüp ma-i mezbur 
zevceleri Şerlfe Cemlle Hanım ve Emine Hanım i le  oğl ı 
es-Seyyid Mehmed Atıf Beğ ve kerimesi Asl ı  S ıd ıka 
Hanım'a b i ' l- irs i ' ş-şer' l  mevrus oldukdan sonra verese-i 
mezburun ma-i mezburı hala Mektubl-i hazret-i sa
daretpeniihl serhallfesi  Şerif Hal i l  Beğ Efendi'ye bey' u 
temllk ve ol dah i iştirii ve temel lük itmeğle ma-i mezbur 
kadim! vechi le İstanbul'da Dizdariyye medresesi de
runında ana liiğmdan ifriiz ve kadim yolına mahal l-i 
mezburda vakı '  bağçesine(?) icra ve ta 'yln ve mukad
dem virilen atik suretiere amel  ve i ' t iıniid olmamak üzre 
Haslar kadlsı faziletlü Mehmed Tevfik Efendi'nün 
v ird iği hüccet-i şer' iyye mucebince müceddeden suret 
i ' tiisı bii arz-ı hiil lede' l- istid ' ii  kaydı ve n izarnı ba' de' l
ihriic Divan çiivuşbaşıs ı  sa'iidet lü atı1fetl ü  All Efendi 
hazretleri n ün memhur i' lam ı ve biiiiisına sad ı r  olan fer
man-ı iili mucebince atik sureti lede' l-ihriic zuhCır ider 
ise ahz ve battiilda hıfz o l ınmak üzre ınir-i mCımii i leyh 
Efendi hazretleri yedine müceddeden sureti viri lmeğle 
su nazırı tarafına dahi işbu ilm ü haber vir i ld i .  

18 "ve" fazladır. 
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[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ HAMRHANE VE SÜDLİCE 

nam mahal le cereyan iden mii-i lezlz kaydiarı varak 
aded 4 1  

214111 Mihrişah Va/ide Sultan evkaft suyundan Seyyit 
İbrahim Efendi'nin tasarrufunda olan suyun Süt/ü
ce 'de bulunan sahilhaneye bağlandığına dair ilmu
haber kaydı. 

Ber muceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 3 N sene 1 24 1  [ l l N isan 1 826] 

Merhum ve mağffırun lehii Mihrişah Val ide Sultan haz
ret lerinün evkaf-ı  şerife lerinün fazlas ından olarak n ısf 
masura ma-i lezlz-i ınezburun mutasarrıfı hala sadr-ı 
Rumi l i  Efendinün vekayi ' katibi es-Seyyid İbrahim E
fendi mii-i mezburı Südl ice nam mahal lde vak ı '  mer
hum Mahmud Ağa cami '- i  şerlfı plşgiihında tarik-i 
arnmda kain lağmdan i friiz ve müceddeden yol ferşiyle 
mahal l-i mezkurede bir bab sah i lhaneye icra al ındığını 
mübeyyin istihkiimı havl Haslar kadi'sı Efendinün vir
d iği hüccet-i şer' iyye mucebince suret i 'tiis ın ı  bii arz-ı 
hal lede ' l- ist id 'ii nizarnı kaydı ba'de ' l-ihriic Başmuha
sebe'ye kayd i le  sureti ve su nazırı defterlerine ilm ü 
haberi i ' tiisı iktiza eylediğini Divan-ı  hüıniiyun çavuş
başısı sa'adetlü Efendi meınhuren i ' lam itıneğle muce
b ince Başmuhasebe'ye kayd i le  sureti ve i lm ü haberi 
i ' ta olmmak babında siidır  o lan ferman-ı iili mucebince 
Başmuhasebe'ye kayd i le  sureti vir i l ıneğle su nazırı def
terlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi sene minhü. 

2143/1 Eyüp 'te, Halkalı suyoluna müllıak Ali Behçet 
Ağa katma suyundan Ali Behçet Ağa 'nın tasarrufun
da olan su ile Şerife Fatma Hanım 'ın Nal/ı mescit 
mahallesindeki konağına bağlı olan suyun Abdur
ralıman Nafiz Efendi ile Nevres ve Nağferar kadınlara 
satılarak Sedefçi/er yakınındaki evlerine bağlandığına 
dair ilmulıaber kaydı. 

Bin iki yüz kırk sekiz senesi Muharremü ' l-haram'un yi
ğirmi beşinci gün i tarihiyle müverrah bir kıt'a keşf 
i' lamında tafsil ol ın dığı üzre Havass-ı refi' a kazası 
ınuziifatından suyol ı  kuralarından Karka karyesi civa
rında Ayapa karyesi i le Bendin ice [çiftl iği] beyninde 
Halkal ı  karyesi tarikinün can ib-i yesarında ıniirrü 'z-zikr 
Ayapa çiftliği mer'asında kendi  miilıyla müceddeden 
yedi aded baca hafr ve tahte ' l-arz lağın ve kanaviit i le 
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kurbında vakı '  Saray-ı hümayüna cari Halkal ı  ma-i lezl
zi tariki mesleğine idhal eylediği sekiz masura ma-i 
Iezizden gayr-ı ez fliruht baki yedinde iki masura ma-i 
Iezlze mutasarrıf sabık su nazırı Ali Behcet Ağa ma-i 
mezburdan n ısf masurasın ı  ve iki yüz kırk sekiz Şevval i  
yiğirmi yedinci güni tarihiyle müverrah Başmuha
sebe'den i ' ta o lınan bir  kıt 'a  suretde tafsil ol ındığı üzre 
merhume Beyhan Sultan hazretlerinün İstanbul'da Hace 
Kasım Gönani mahal lesinde kain saray-ı alileri de
rfınına cari iki masura Halkal ı  suyından müfrez nısf 
masura Na' l l ı  mescid mahal les inde kain konağa cari 
ma-i Iezize mutasarrıfe sabıka Sakız muhafızı mir-i 
miran-ı kirarndan Yusuf Paşa hazretlerinün halllesi Şe
rife Fatıma Hanım i le  balada muharrer A li Behcet Ağa 
ma-i mezbfırları eci l le-i rical-i Devlet-i a l iyyeden hala 
Mukata' at nazırı sa' adetlü atufetlü es-Seyyid Abdur
rahman Nafız Efendi hazretleriyle hallle- i  muhtere
meleri Nevres Kadın'a ve Nağferar(?) Kadın'a ale ' l
i ştiraki 's-seviyy bey' u fliruht i le  fima ba'd n ısf masu
rada muma i leyh Ali  Behcet Ağa'nun ve d iğer n ısf ma
surada Fatıma Hanım'un alaka ve medhalleri kalmayup 
ol vechi le bir masura ma-i leziz Efendi-i muma i leyh 
hazretleriyle hallle-i muhteremelerinün mülk-i müşte
raları olmağla ma-i mezbur Ali Paşa-yı Atik cami '- i  
şerlfı ittisal inde Saray-ı hümayuna cari ma-i leziz kub
besinden ifraz ve kadim yolıyla Sadefc iler kurbında 
vakı '  hanelerine icra ve ta'yin a l ındığını müş' i r  istih
kamı havl Haslar kadisı faziletlü Mustafa Hamid Efendi 
hazretlerinün virdiği iki kıt 'a  hüccet-i şer' iyye muce
bince iki kıt'a suret ve i lm ü haberi i ' tası Efendi-i muma 
i leyh hazretleri  memhfır takririyle inha itmeğin mukad
dem Fatıma Hanım yedine vir i len suret kaydı ve n izarnı 
keyfıyyeti ba'de' l-ihrac ol vechi le Başmuhasebe'ye 
kayd i le iki kıt'a su nazırı i ' lamı Divan-ı hümayun ça
vuşbaşısı sa'adetlü atufetlü e i-Hacc Mehmed Necib 
hazretlerinün memhur i ' lamı ve balasına sıldır o lan fer
man-ı all mucebince kayd o lınup mukaddem v ir ilen 
sureti hıfz i le müceddeden iki  kıt 'a  suretleri viri lmeğle 
ebniye-i hassa müdiri sa'adet lü  Efendi hazretleri ceride
s ine dahi işbu i lm ü haber vir i ldi .  

Fi ı 6 Ş sene ı 249 [29 Aral ık ı 83 3]  
(Mühür) 
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[Kenarnotu] 

DER HIDMET-İ ÇATLADI 

2144/1 Eyüp 'te, Çiftehavuz suyoluna mü/hak İbrahim 
Efendi katma suyundan Abdüllıamid Bey 'in konağına 
su bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Derkenar] Su nazırı İbrahim Ağa Çiftehavz yolında 
Karakemer ile Çorbacı kemeri beyninde Küçükkemer 
kurbında İbrahim Hanzade mukabeles inde Devecioğl ı  
bostanı yanında olan mevzi 'de has ı l  eylediği suyından 
bir  buçuk masura ma-i lezlz Küçük Ayasofya kurbında 
Hüseyin Ağa mahal lesinde sakin tezkire-i evvel sa'a
detlü Abdülhaınld Beğ Efendi'nün konağına cari 

FI 7 N  sene 1 232  [2 1 Temmuz 1 8 1 7] 

[Kenarnotu] Hası l- ı  ma-i lezlz masura 1 ,5 

Ba'dehô 

Ber ınuceb-i ilm ü haber kaiıne-i kaleın-i muhasebe-i 
evvel varide el-ınüverrah fi 7 N sene 1 232  [2 1 Temmuz 
1 8 1 7] 

Bu defa ba hatt-ı hüınayun-ı şevket-ınakrun virilen 
n izam-ı ınüstahsene ınucebince Havass-ı a liyye kaza
s ında Çiftehavz yol ında Karakemer i le  Çorbacı kemeri 
beyninde Küçükkemer kurbında İbrahim Hanzade suyı 
ınukabelesinde Devecioğ l ı  bostanı yanında has ı l  ma-i 
tezizden bir  buçuk masura ma-i lezlz hala tezkire-i evvel 
sa'adetlü atlıfetlü  Abdülhamld Beğ Efendi hazretl erinün 
ınahmiyye-i merkürnede Küçük Ayasofya kurbunda Hü
seyin Ağa mahal lesinde vakı '  menzi l ine cari olup istih
kamı havl Haslar kadlsı fazlletlü Efendinün virdiği hüc
cet-i şer' iyye mucebince suret i ' tası muına i leyh ba arz-ı 
hal inha itmeğle çavuşbaşı ağanun ınemhfır i ' lamı 
mucebince bir buçuk masura ma-i lezlzün ınılma i leyh 
Abdülhamld Beğ Efendi'nün tasarrufıyçün suret viri l
mek babında sadır o lan ferman-ı all mucebince sureti 
viri lmeğle Başmuhasebe'den su nazırı defterlerine vürlıd 
iden i lm ü haber kaimesi kayd o lmuşdur. 

Fl m inhü . 
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214412 Rabia Hanım 'ın Nalılhent mahallesindeki 
evine bağlı olan suyun Mehmet Ragıp Efendi'ye veril
diğine dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 .5  

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber ve 
varidel-müverrah fi 2 C sene ı 233 [9 Nisan ı 8 ı 8] 

Cemi' sular hakkında viri len nizarn mikebince suyol ı  
karyelerinden Kömürci Belgrad karyesi kurbında Kızıl 
cık deresi nam mevzide Pav l i  zimml tarlası nam ma
hal lde nübfi' iden ma-i tezizden n ısf masura ma-i tezize 
İstanbul 'da Nahlbend mahal lesinde sadr-ı esbak Hasan 
Paşa kerimesi Rab i '  a Hanım'un hanesine cereyiin i le  
tasarrufında olup hacegandan ( . . .  ) Efendi damadı Meh
med Rağıb Efendi'ye ferağat u kasr-ı yed itmeğle ber 
ınileeb-i şürfit tasarrufıyçün sfiret[ i]  vir i lmeğle Baş
muhasebe'den vürfid iden i lm ü haber kaimesi kayd 
o l ındı .  

Fl minhü. 

214413 Eyüp Kömürcü Belgrat köyünde, Seyyit Ha
san Ağa katma suyundan; Bahçeköy 'de Sultan suyo
luna mü/hak Ali Ağa katma suyundan ve Sinan Ağa 
suyoluna mü/hak sudan Adi/e Hanım 'ın tasarrufunda 
olan suyun Ahmet Şakir Bey 'e satıldığına dair ilmu
lıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hası l -ı ma-i lezlz masura 3 

Ber mCıceb-i i lm ü haber kaime-i muhasebe-i evvel viiri
de el-müverrah fi ı 9 S sene 1 234 [ 1 8  Aral ık 1 8  I 8] 

Astiine-i al iyye ve mahall- i  saireye cereyan iden b i ' l
cümle su larun hakkı nda ba hatt-ı hümayfin- ı  şevket
makrün viri len nizarn mficebince Hassa su nazırı Meh
med Emin Ağa tarafından veki l i  kethüda-yı riih-ı abi el
Hacc Mehmed Arif Ağa ve kıbel-i şer'den mürsel katib 
es-Seyyid Yahya Efendi ve Ayasofya serbölüği es
Seyyid Isa Ağa vesair mezkfire i le zikri ati ma-i lezizün 
menba'-ı  mahal l i  Mirahor-ı evvel hazret-i şehriyari es
Seyyid Hasan Ağa hayatında Havass-ı refi'a  kazasında 
Kömürci Belgrad karyesi sınurında Kızılcık deresinde 
Mahmud Ağa suyı ile İmiid Ağa suyı beyin lerinde Yavl ı  
deresi nam mahallde nubfi'  iden bir masura ma-i lezlz 
ve yine Havass-ı refi'a kazasında Biiğçe karyesi kur
bında kestanel ik iç inde İstanbul ağası esbak A ll A
ğa'nun hafr itd iği suyından müfrez bir masura ve kezal ik  
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kazii-i mezbfira tabi' Petnahor karyesi karşusında viikı '  
S inan Ağa suyı dimeğle ma' rfif Sultan suyı yol ına i lhiik 
bir  masura ki cem'an iki masura min haysi ' l-mecmG '  üç 
masura ma-i lez'iz ınevcfid ve ciir'i olduğı ba'de' l-mu
'iiyene riih-ı abi-i mezbfirun ihbiirlarıyla zah ir ve müte
hakkık oldukdan sonra mahmiyye-i İstanbul'da hısn ı  
ebviibından S i l ivrikapuda sakine gayr-ı reşlde Adi le 
Hanım ibnet-i Cilbirzade İbrahim bin el-Hacc Musta
fa'nun tesviye-i umfirın ı  vasi-i merkfimı  sertiraz-ı haz
ret-i şehriyari sa'adet lü Ebubekir taraflarından vekil 
oldığı Ahmed Ağa bin Halil ve Mehmed Ağa bin Mus
tafa nam kirnesneler şehadetleriyle naib olan Mustafa 
Ağa bin Abdul lah nam kirnesne mecl is- i  şer' -i şerif-i 
enverde hala Mirahor-ı sani Cab.irzad� Ahmed Şiikir 
Beğ ile İbrahim Ağa tarafından vekil-i müseccel i  el
Hacc Mehmed Arif Ağa bin İbrahim mahzarında b i ' l
vekale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i ketarn idüp müvekkil- i  
vasi-i mfima i leyhün yedinde olan iki kıt'a atik hüccet
ler mficebince salifLi ' z-zikr S i l ivrikapu dahi l inde lede ' l
ahall ve' l-clran ma' !Gmü' l-hudfid ve' l-müşteıni lat bir 
bab menzi l derOnuna cari üç masura ma-i lezlzün ma
l ik leri o lup verilseti müvekki l-i mfima i leyh Ahmed 
Şiikir Beğ i le  müvekkil-i mfima i leyh Ebubekir Efen
di'nün işbu vasisi oldığı gayr-ı reşlde Adi le Hanım'a 
münhasır oldığı halde bundan akdem ( . . . .  ) vefat iden 
Cilbirzade İbrahim Ağa i le hallle-i muhteremeleri Dev
rancı Rifat Kadın bint-i Abdul lah'ın i l e ' !  -vefat yed
Ierinde bii hüccet-i şer' iyye mülk ve hakkiarı olup ba'de 
vefatihima ma-i teziz-i mezkfir üç sehm i 'tibarıyla iki 
sehmi müvekkil- i  mfima i leyh Ahmed Şiikir Beğ ve bir 
sehmi mfima i leyhii Adi le Hanım'a isabeti ba'de't
tahkiki 'ş-şer'l müvekki l-i mfima i leyh Ebubekir Efen
d i'nün yedine Mahmud Paşa Naibi Sa'dull ah Efendi'nün 
vird iği izin hücceti natık oldığı üzre müvekki l-i mfima 
i leyh Ebubekir Efendi'nün işbu vasl o ldığı gayr-ı reşide 
Adile Hanıın'un menzi l- i  mahdfid-ı mezkfirede bir sehm 
hisse-i şayi 'asını  tarafeynden b i ' l-lcab ve' l-kabfil bey'-i 
bat-ı sahih-i şer'! ve kanavata mikdar-ı mu'ayyen hisse
sine tebe' iyyet i le vekil-i mfima i leyh Ahmed Şiikir Beğ 
Efendi hazretlerine ma' !Gm semen ve medffı' ve mak
bfiza b i ' !- vesaye bey' u temllk eyledikde mfima i leyh 
dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük  ve kabul 
idüp fıma ba'd müvekkil- i  mfima i leyh Ebubekir Efen
di'nün vas) oldığı gayr-ı reşlde Adi le Hanım'ın ma-i 
mezkfır hissesinde asla ve kat'an alaka ve medhal i  
kalmayup mecmu' ma-i leziz merkfim ve  mfima i leyh 
hazretlerinün irsen ve şiraen mülk-i mahzı olmuşdur 
diyü mukırr vekil-i mezbfir Mustafa Ağa'nun sadır  o lan 
takrir-i meşrfihı mezbfir e l-Hacc Mehmed Arif ba'de't
tasdik ma-i leziz -i merkfim şurfit-ı mer' iyyesine tatbik 
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i le  müvekki l- i  muma i leyhün mal ik oldığı menzi l-i mez
kura cari oldığının istihkamı havi Haslar kadisı fazllet lü 
el- Hacc Mahmud Efendi bir masuraya başka ve iki ma
suraya başka h üceet-i şer' i yy e i 'ta itmeğle şurfıtı kaydı 
ba'de ' l-ihrac sal ifti'z-zikr üç masura ma-i merkumı 
muma i leyhün hanesine kadim! üzre cereyan itmek şar
tıyla Başmuhasebe'ye kayd ve yedine sfıret i ' tasını Di
van-ı hümayun çavuşbaşıs ı  sa' adetlü atfıfetl ü  ağa haz
retleri memhuren i '  lam itıneğle i '  lam ı ve şurutı mfı
cebince Başmuhasebe'ye kayd ve yedine suret ve su 
nazırı defterlerine i lm ü haberi i 'ta olmmak babında 
sadır olan ferman-ı ali mucebince kayd ol ınup üç masu
ra ma-i leziz-i merküın hane-i merkuma kadim! üzre 
cereyan itme� şartıyla muma i leyhün zabt u tasarru
fıyçün sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü 
haber viri ld i .  

Fl minhi. i.  

214511 İstanbul'da, Gazanfer Ağa vakfı suyuna miil
lıak İshak Paşa Sarayı suyolundan Seyyit Süleyman 
Necip Efendi'nin Çatiadıkapı yakınındaki evine bağlı 
olan suyun Abdiilkadir Ağa'ya verildiğine dair il
mulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 9 Ca sene 1 24 1 [20 Aral ık 1 825] 

İstanbul'da Kırkçeşme kurbında kain Darü' s-sa'adet-i 
esbak merhum Gazanfer Ağa'nun medrese-i münifı ve 
sebil-i latifı ve türbe-i şerlfı akaratından olup Ahurkapu 
kurbın da İshak Paşa cami '  -i şerifı ittisal inde kain İshak 
Paşa sarayı dimeğle arif saray-ı keblre cari ma-i teziz
den müfrez olup Çatiadıkapli kurbında vakı '  bir bab 
menzi l derunına cari şehriyye on beş akçe icare-i mü
eccele ile n ısf masura ma- i lezlzün mutasarrıfı es
Seyyid Süleyman Necib Efendi bin es-Seyyid Mehmed 
Edib Efendi ma-i mezburı bundan akdem hassa haseki
lerinden sertebdil-i hazret-i şehriyari Abdü lkadir Ağa 
bin ei-Hacc Mehıned'e ba ına'rifet-i ınütevel l i  ferağ u 
kasr-ı yed eylediğİnden ol vech i le  ınCıına i leyhün tasar
rufına ve keınakan menzi l-i mezkfıra cari olmasıyçün 
Haslar kadisı faziletlü Efendi hazretlerinün virdiği hüc
cet-i şer' iyye mucebince süret i ' tasın ı serçavuşan-ı 
Divan-ı hümayfın vekili atufetlü  Necib Efendi hazretleri 
memhfıren i ' lam itmeğle i ' l aın ı ınucebince kayd i le 
sfıret ve i lm ü haberi i 'ta o l ın mak babında ferman-ı ali  
sadır olmağın mCıcebince kayd o l ınup ma-i mezbfırı ber 
veeh-i muharrer menzil-i mezkfıresine cereyan itdürmek 
üzre müma i leyh Abdülkadir Ağa'nun zabt u tasarru-
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fıyçün suret viri lmeğle su nazırı tarafına işbu i lm ü ha
ber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

2/45/2 Cerrahpaşa hamamcısı İsmail Ağa vakfı su
yundan Hasan Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun 
Melımet Sadık Efendi'ye verilerek Nalılbent malıaile
sindeki evine bağlandığına dair ilmulıaber kaydı. 

Zikri ati n ı  sf masura ma-i lezizün kanavatın dan m ikdar-ı 
mu'ayyen h issesine tebe' iyyetle bii temessük-i mütevel li 
bi ' l-icareteyn mutasarrıfı Haremeynü ' ş-şerlfeyn terce
man ı bii' isü ' 1-kitab es-Seyyid Derviş Mehmed Sadık 
Efendi ibn-i Mehmed tarafından husus-ı iitide vekil-i 
sabitü ' l-vekalesi Mehmed Emin Ağa bin Ahmed mecl is
i şer' -i şerif-i enverde b i ' l-vekale ikrar ve takrir-i kelam 
idüp Daru' s-sa'adet i ' ş-şerife ağası hazeriltı nezaret-i 
al iyye lerinde asfıde evkafdan Cerrah Paşa hammamcısı 
merhum e i-Hacc İsma'il Ağa vakfı müsakkafatından 
şehriyye on beş akçe i care-i müeccelelü ı1 1Sf masura ma
i lezlz-i mezkfırun mutasarrıfı es-Seyyid Hasan Ağa bin 
es-Seyyid Hüseyin ma-i mezkurı kanaviit-ı mezkuresine 
te be' an bundan akde m müvekki I üm m uma i l  ey h es
Seyyid Mehmed Sadık Efendi'ye bii ma'rifet-i mütevel li 
ferağ u kasr-ı yed eylediğİnden müvekki lüm muma 
i leyh dahi ba'de't-teferruğ ve' l-kabul ma-i mezkfırı 
mahmiyye-i İstanbul'da Nah lbend kurbında vakı ' mes
lekden ifraz mahal le-i mezbfırda Küçük Ayasofya ma
hallesinde Çardakl ı  harnınilm mukabelesinde kain men
zi l ine ta'yin ve icra eylediğini Haslar kadisı faziletlü 
Efendi bir kıt 'a hüccet-i şer' iyye virmeğin n izamı kaydı 
kayd/9 ba'de ' l- ihrac Divan-ı hümayun çavuşbaşısı sa 'a
detlü atufetl ü ağa hazretleri memhfıren i '  lam itmeğle 
ber muceb-i i' lam mfıma i leyh yed ine sfıreti ve su nazırı 
tarafına ilm ü haberi viri lmek ferman buyırı lmağın 
mucebince kayd o l ınup muma i leyh Derviş Mehmed 
Sadık Efendi yedine sureti vir i lmeğle su nazırı defterle
rine dahi işbu i lm ü haber vir i ld i .  

[Kenarnotu] 

DER HIDMET-i DİZDARİYYE 

215011 Eyüp Orta Belgrat 'ta, Kirazlıdere katma suyu
nun bir miktarının Haftz Mustafa Efendi'nin tasarru
fıma, kalan miktarının da, evine bağlanmak üzere 
Hasan Talısin Efendi'nin tasarrufuna verildiğine da
ir ilmulıaber kaydı. 

19"kaydı"  nıükerrerdir. 

6 1  
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[Kenarnotu] Hası l - ı  ma- i leziz masura 7,5 

0,5 ifraz 
7 

_1_ 
6 

Ber ınfıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i l m  ü haber dade 
fi ı 1 Receb sene 1 234 [ 6 Mayıs 1 8 1 9] 
Havass-ı refi' a  kazasına tab i '  Orta Belgrad nam karyede 
Ayvad deresi derfınında Kiras l ıdere katınasından has ı 1 
olan yedi buçuk masura ma-i l ezizün n ı sf masurasın ı 
Hafız Mustafa Efendi h i ssesi o lmak üzre ftirfı-nihade i l e  
baki yedi masura ma- i leziz Dizdariyye medresesi de
rfınında ana lağından ifraz i l e  mahal l- i  mezbfırede hala 
Muhasebe-i evvel sa'adet lü  atfıfetlü Hasan Tahsin E
fendi hazretlerinün hanesine cereyan eylemek üzre zab
tıyçün sfıret viri lmeğle işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi  sene ıninhü.  

[Derkenar] Efendi- i  müma i leyhün rızasıyla mühürdan 
Hafız Mustafa Efendi 'ye yed i  buçuk masura ma-i lez'i
zinden n ısf masuras ın ı  kasr-ı yed itmeğle Kumkapu 
kurbında İbrahim Paşa mahal lesinde menzi l ine İcra içün 
i lm ü haberi vürfıd itmeğl e  n i şancı h ıdmetinde kaydı 
mukayyeddir .  

[Derkenar] Mfıma i l eyh Hasan Tahsin Efendi mutasar
rıf olduğı yedi masura ma-i l ezlzden bir  masurasın ı  ifraz 
idüp Musarrıf- ı  şehriyari Kani Mustafa Efendi ibn-i 
Mehmed Ağa'ya h ibe ve temlik itıneğle muma i l eyhün 
yedine vir i len hüccet-i şer' iyye defterde Dizdariyye 
hıdınetinde ınukayyed olmağla lakin şürfıtı ınucebince 
Başmuhasebe'den sfıret viri ld iğ in i  ınübeyyin i lm ü habe
ri vürfıd itmemişdi.ir. 

Fl 1 5  Z sene 1 239 [1 ı Ağustos 1 824] 

215012 Eyüp Orta Belgrat'ta, Kirazlıdere katma suyu
nun bir miktarının Hafiz Mustafa Efendi'nin tasarru
funa, kalan miktarının da, evine bağlanmak üzere 
Hasan Tahsin Efendi'ye verildiğine dair ilmulıaber 
kaydı. 

Terkin 

Ber ınfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i l m  ü haber vari
de el-[müverrah] fi l l  Receb 1 234 [6 Mayıs 1 8 1 9] 

Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Ayvad deresi derfınında 
Kirasl ıdere katmasından has ı l  olan yed i buçuk masura 
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ma-i Jezlzün n ısf masurası Hafız Mustafa Efendi h isses i 
olmak üzre furı1-nihade i l e  baki yedi masura ma-i lezlz 
Dizdariyye medresesi derununda ana lağmından ifraz i le  
mahalle-i mezbfırede hala Muhasebe-i evvel sa' adetlü 
atufetl ü  Hasan Tahsin Efendi hazretlerinün hanesine 
cereyan itmek üzre zabtıyçün sılret viri lmeğle işbu i lm  ü 
haber viri ld i .  
Baladaki kayda i 'tibar o l ına 

215013 Gazanfer Ağa vakfina ait Hafiz Ahmet Paşa 
Sarayı 'na bağlı olan suyun bir miktarının İsmail İs
met Efendi 'nin Dizdariye mahallesindeki evine bağ
lanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Has ı l- ı  ma-i leziz masura 0 .5  

Ber  mi'ıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber vari
de e l-müverrah fi 28 C sene 1 233 [5 Mayıs 1 8 1 8) 

B i ' l-cümle sular hakkında viri len n izarn mucebince Ba
bü 's-sa'adet i ' ş-şerife ağası nezaretlerinde asılde evkaf
dan Gazanfer Ağa medresesi vakfından Hiifız Ahmed 
Paşa sarayına cereyan iden bir masura İhsan suyından 
müfrez nısf masura ma-i leziz Dizdariyye mahal lesinde 
baş meslekden ifraz i le  Çavfışbaşı ağa kisedarı yamağı 
İsma'il İsmet Efendi'nün menzi l ine cereyan itmeğle 
şürfıtı mfıcebince tasarrufıyçün sfıret viri lmiş olmağla su 
nazırı defterlerine işbu i lm  ü haber viri ld i .  

215014 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak K.ısa1 -
başı Halil Ağa katma suyundan Seyyit Halil Nıi:he; 
Efendi 'nin arsasına bağlı olan suyun bir miktarı ııu, 
Seyyit Mehmet Raşit Efendi'ye satılarak Ayasofya 
yakınındaki evine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mficeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viri
de el-müverrah fı 29 R sene 1 23 8  [ 1 3  Ocak 1 823] 

Kassalıbaşı-i esbak Hali l  Ağa ibn-i  Mehmed'ün Havass
ı refı'a kazasında Küçükköy kurbında Saye ocağı nez
dinde üç baş olmak üzre dokuz aded baca hafr i le  hası l 
eyledüği bir masura üç buçuk çuvaldfiz ma-i Jezizi bir 
buçuk çuvaldfızı hakk-ı mecra i le baki bir buçuk masura 
ma-i tezizin i  Batak i le Kumluk kemeri beyninde Kırk
çeşme suyı yoluna i lhak ve Astane-i aliyyeye dah i l  
oldukdan sonra Samatya kurbında Sancakdar Hayreddin 
mahal les inde Seyyid Halil Nüzhet Efendi'nün muhterik 
menzil arsasına cari iken mfıma i leyh bir masura suyı 
yedinde ibka i le  n ısf masuras ını  Anadol ı  kozatın ın ser-
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levha-i yesarl Seyyid Mehmed Raşid Efendi'ye bey' i l e  
muma i leyhün Ayasafya-i sağir kurbında kain menzi l ine 
icra ve ta'yln olmdığınun istihkamı havl vir i len hüccet-i 
şer' iyye ve m uma i leyhün arz-ı hali ve çavuşbaşı 
ağanun i ' lamı mucebince Başmuhasebe'ye kayd i le  suret 
ve i l m  ü haberi i 'ta o l ınınak babında sadır olan ferman-ı 
all mucebince kayd o lınup sureti v i ri lmeğle su nazırı 
tarafına dahi işbu i lm ü haber vir i ld i . 

Fl sene minhü. 

215015 Suyolcu görevinde bulunan Ahmet ve Arif 
isimli şahısların görevi suistimalieri dolayısıyla gö
rev/erinden alınma/arına, tediplerine ve yerlerine yeni 
suyolcular tayin olunmasına dair ilmulıaber kaydı. 

[Derkenar] Divan-ı hüınayun tarafından vürfıd iden i lm 
ü haberdür. 

Rodos kal ' as ı  dizdarına hüküm ki : 
Der-sa'adet'ümde Suyolc ılar kethüdası o lan Hacı Arif 
ve Çukurçeşıne hıdmetine ıne'mur Ahmed nam kirnesne 
ba'zı ları itt ifak iderek kendi meraıniarını icra daiyesiyle 
gCınagCın hıyanet ve fesada cür'et ve kemal- i  taına' u 
irtikablarından naşl kefere hanelerine ve hammamlara 
su fürCıhtı ın isü l l ü  b i l af- ı rıza enva'- i  h ıyanete ınücaseret 
eyledükleri tahkik o lmarak bundan akdeın sadır o lan 
evami r- i  şerlftimle merklım Arif Rodos kal ' asına ve 
merküın Ahmed Mağosa kal ' asına nefy ve kal ' a-bend 
ol ınınış ve ba'dehCı ınerküın Ahmed'ün itlakı iyal ü 
eviadı taraflarından i st irhaın o lmarak fiına ba'd su 
yolc ı l ığa karışınayup yerine b i r  sadık kalfayı vekil 
nasbıyla idare itmek üzre rical-i Devlet-i al iyyemden 
Baruthane-i amire nazırı Mehmed Ataul lah dame 
mecduhCı ve Hassa s i lahşörlerinden su nazırı Mehmed 
Emin zlde mecduhCı i ' lam larıyla merküm Ahmed'ün 
ıtlakı babında bundan akdeınce emr-i şerif sadır olmu
şidi bu defa merhum Hacı Arifün zevcesi tarafından 
dahi arz-ı hal takdlmiyle zevc-i merkürnun nefyinden 
berü sağir eviad larıyla istirhaın ve i st id'a o lmmakdan 
naşl husus-ı mezbur Baruthane-i amire nazırı ve su nazı
rı muma i leyhimadan isti ' lam a l ınarak b ir  suyolcunun 
cünhası zuhurında nefy ile te 'dlb veya yedinden ahara 
tevclh o lmmak hususı ba hatt-ı hümayun-ı şevket
makrCın şürCıt-ı n izamlarından ise de merküm Ahmed'ün 
h ıdmetini  vekll nasbıyla idare itmek üzre bundan ak
deınce ıtlak o l ınmuş olup ancak mezkfır Hacı Ar ifün 
dahi ıtlakına müsa 'ade-i seniyye erzani k ı lındığı halde 
mezbur merkürnan Ahmed ve Arif suyolcı luk umurında 
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i st ihdam ol ınmamak üzre su nazırı kat ib i  cerldesine i lm 
ü haberi i ' tası emrine menut idüğini b i ' l - işt irak i ' lam 
idüp merkürnan Arif ve Ahmed'ün cünha-i sabıkalarına 
binaen fima ba'd su maslahatma ber vechi le  takarrübleri 
caiz olmamağla merkümanun su yolculukları su nazırı 
ma' rifetiyle ahara ferağ u kasr-ı yed itdüri lerek su mas
lahatından teb'ld ve dur o lmaları şartıyla merküm Hacı 
Arifün dah i evlad ü iyaline merhameten ıtlakıyla veeh-i 
muharrer üzre suyolcu lukların ın  nazır-ı muma i leyh 
ma'rifetiyle ahara ferağ u kasr-ı yedine ihtimam ve dik
kat o lmmak ferman um olmağın imdi merkürnan Arif ve 
Ahmed'ün su yolcı luklarınun mahsu l l eri muma i leyh 
ma'rifetiyle ahara ferağ u kasr-ı yed itdüri lerek su mas
lahatından dur [ve] teb'!d olmaları şartıyla merkü
manların dahi iyal u eviadına merhameten cürmi afv u 
it lak o lmdığı ve su yolc ı luklarınun ahara ferağ u kasr-ı 
yedi zımnında su nazırı defterlerip.e i lm ü haberi vi
ri ldiği sen ki d izdar-ı merkümsun ma' lumun o ldukda 
şart-ı ıtlakını merküma etrafıyla i fade ve tefhlm birle 
kal 'a- i  merklımeden tabi iyesiyle mübaderet eylemen 
babında evasıt-ı N sene ( 1 2]35  tarihi nde Divan-ı hüma
yun tarafından emr-i all v ir i ldiği mukayyeddür. 

215111 Ali Paşa kumiuğu mevkiine döşenecek olan 
kaldırımların sağlam olarak döşenmesine, hassa mi
marı tarafindan kontrol edilmedikçe üzerierinin ör
tülmemesine ve suyolu tanzimi ve lağım açılması se
bebiyle bozulan kaldırımların kaldırımcı/ar tarafindan 
tamir edilmesine dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fi 1 9  Z sene 1 240 [ 4 Ağustos 1 825] 

Eski All Paşa kuın l ığı verasından çarşu meydan ından 
Karagümrük'de vakı ' dörtyol ağzına ve Balat çarşusı 
guşesinden Yeniçeşme caddesiyle ( . . .  ) çeşmesi p!şga
h ından dörtyol ağzına varınca fersude ve fena-pezir 
o larak muhtac-ı ta' mir o lan kaldırımlarun mi 'mar ağa 
ma'rifetiyle ba'de' l-keşf mübaşir i  yazıcı ma'rifetiyle 
ta'm!ri hususını ocağ-ı amire tarafından ba takr!r inha 
olmdığından naşi sadır olan ferman-ı ali mucebince 
sabıkı keyfıyyeti ba'de' l- ihrac bu maküle kaldırımlarun 
az vakitde fena bulup canib-i ıniriye hasarı mucib 
keyfıyyetün vukü' ma sebebiyetl idür müddet-i medlde 
i lv irecek suretde tecdld ve ferşi ne maküle esbaba me
nutdur zikr al ınan mahal leri ınu'ayene ve keyfıyyeti 
iktiza idenler i le  müzakere ve tahkik-i madde eyleyerek 
iktiza-yı nizaının ı i ' lam eylemek üzre mi 'mar ağaya 
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lede ' l-havale ol  dahi keyfiyyeti iktiza ·idenler i le müza
kere eyledükde fi ' l-asl As.tane-i sa'adetde ferş o lman 
kaldır ımlar binalardan çıkan sağ taş ferş ve i ' mal oh
oarak tanzim ve müddet-i vafire i st i 'mal olmagelmi
şiken bir müddet[ den] berü o maküle kavl taş tedarüki 
mümkin o lamayarak Makrahora karyes i  c ivarında mev
cGd taş ocaklarından ihrac o lman çürük taş ferş o lınup 
ihtimam al ınmayarak az vakitde fena o larak canib-i 
ıniriye hasarı derkar ve zikr o lman kaldırımlarun re
saneti ancak sağ taş olarak birb i rine harc a l ınmakdan 
ibaret olup bu esnada mezkGr ocaklardan kavl seng-i 
beyaz ihracı nadiratdan a ldığından fima ba'd ferş al ı
nacak kaldırımlarun vefk derecesi Boğaziçi'nde kat' 
a l ınan seng-i s iyahdan ve ma'adası kadim! üzre kavl 
seng-i beyazdan mübaya'a olmarak i 'malinde metanet 
ve istihkam kisb ideceği bedldar ve Boğaziçi 'nden seng
i siyah mavnalar i le Bağçekapusı'ndan EyyGb beyninde 
iskeie iere vürGd idüp Ayasofya'dan Edirnekapusı'na 
varınca i ' mal i  iktiza iden kaldırırnlara ( . . . .  ) ihrac o l ın
ınakda suhGlet ve nef'- i  ıniriyi mGcib olacağı aşikar ise 
de Slmkeşhane kurbından Aksaray caddesiyle Heki
mağl ı  cami ' - i  şerifine varınca ve andan Mevlevlhane
kapusı'na değin zikr a l ınan i skeleler ba'ld aldığından 
nakl iyesi ve ınavnalar i l e  taşra kapu iskelelerine vü
rfıdına navl-ı ınavnadan masarıf-ı zaide iktiza ideceği 
eci lden ol havailde kaldırım ferşi lazım geldiği yalnız 
mahal l- i  mezkfırede ferş a l ınacak kaldırımlarun beher 
zira' ına b i r  mikdar zamm-ı fiyatına müsa'ade huyı
rı lması ve bundan böyle ocağ-ı amire tarafından kaldı
rırnlara me'mfır yazıcı-yı me' m Griyyete kemal- i  d ikkat 
ve sadakat ve istikamet üzre hareket iderek hıdmet idüp 
bir güne tekasül ve ( . . .  ) zuhGr itmedükçe azi ine mü
sa' ade buyurılınamak ve yazıcı-yı merküm dahi kemal-i 
sadakat üzre hareket iderek me ' mfıriyyet-i mezkGrede 
istihdamını kendüye himmet b i l üp ve ma'rifetiyle ferş 
eylediği kaldırımlar hassa m i ' marı olanlar taraflarından 
mu'ayene.o l ınmadukça üzerine türab ferş a l ınmayup ve 
eger kable ' l-mu'ayene türab ferş a l ınur i se ol  malıal l 
keşf-i sani dMterine idhal a l ınmamak ve Astane-i al iyye 
tariklerinde hasbe ' l-iktiza soyol l ar ı  tanzlmi ve ]ağın tef
rlkıyçün küşad o lman bacalarun h itamında üzerlerinde 
olan kald ırımlar der akab kaldmıncı ına'rifetiyle ferş 
o l ınınasıyçün suyolcı bölükbaşıs ı  ve l ağmc ı  neferatı 
yiğitbaşı l arına tenblh a l ınmak ve ıne' mfır yazıcınun 
canib-i ıniride olan ( . . .  ) nazaran Hazine-i amire'den 
haftalığına iktizası üzre zamm i le itası çaresine istihsal 
kı l ınmak ve i şbu tekaddüm-i(?) mevakı 'a  re'y-i all 
buyurdur i se ale'd-devam düstfıru ' l-amel tut ı lmak üzre 
izzetlü yeniçeri ağası tarafına ve su nazırına başka baş
ka i lm ü haberleri ve me'mfırin yedine te ' kldi havl di-
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van tezkiresi i ' tası hususını i '  lam itmeğle husus-ı m ez
bOr mi'miir ağa irsiiliyle mfımii i leyh yeniçeri ağasından 
istihnlc o lındukda ol dahi n izam-ı mezkfırun icriisını  
müniisib görmiş ald ığından mfımii i leyh mi 'miir ağa 
virmiş o ld ığına binilen i ' liimında muharrer fiat maddesi 
nesk-ı viihid üzre olup mahal l ine göre ziyade ve noksiin 
kabu l  iderek(?) beher zira' ına e l l işer akçeden altmış 
akçeye kadar fiat vaz' o lmagelmiş ise de ber minviil-i 
muharrer nizam-ı mezkOrun icriisına iriide buyurı ldığı 
halde Boğaziçi'nde nakl o lmacak taşun gerek ceride-i 
mimaride ve gerek iihar mahallde n izamma dair ol mev
zi'den taş kadim! esnafı ve miiunacı lar kethudası celb 
i le beher miiuna taş e l l i  çeki olmak ve beher çekisi 
canib-i ıniriye onar ve ibiidulliiha on ikişer pareye fü
rfıht o lmması husus[ ı] derdest tanzim olmağla anı dahi 
nizama rabt iderek başkaca ifade ideceğini ve fiat mad
desi dahi bundan sonra ferş o lmacak kaldırımlarda nü
mOne ve fihrist tutı larak ol dahi ol  vakit tebeyyün ide
ceğini ve karataş müddet-i medide fena bulmayup ancak 
ba'zı malıallden seyl cereyiin itmesi ve ba'zı mahal lerün 
dahi suyol ı  ve !ağın bacaları küşiid ol ındukda tesviye 
olmacak kaldırımları layıkı vechi le  ferş itdürmedükle
rinden o maküle yapı lup siiir mahallerini fersfıdeye se
beb aldığını ve bundan böyle su bacalarıyçün suyolcı 
esniifına su nazırı tarafından müekked tenblh olmarak 
dikkat o lmdığı halde beher hal kül ll  nef-i mirl müşiihe
de o l [ın]acağmı ifade itmeleriyle bundan sonra yapı la
cak kaldınınlar mi 'miir ağa tarafından mu'iiyene ol ın
madukça türiib ferş ol ın ınaınasına başdan savına yap ı l
ınamasına ihtiıniiın eylemesi ınesned-i(?) istifa tarafın
dan dahi i ' iinede kusur o lmmayacağın ı  ve adeın-i dikkat 
ve sadakati aniaşılur ise yalnız azl iyle iktifii a l ınmayup 
te 'dlbiit-ı layıkasını icrii k ı l ınacağı yazıcı-yı ınerküma 
lede't-tefhim ber minviil-i meşrfıh gayret ve sadakat 
üzre hıdınet ideceğine ta'ahhüd itıneğle bu sfıretde hu
sus-ı mezbfırun ber minviil-i ınuharrer tanzimi nezd-i 
samilerinde dahi istimviil buyurıldığı halde ila ma şii
e ' l liihu te' iil a  düstOru' l-amel tut ı lmak üzre Başmu
hasebe'ye kayd i le  mOmii i leyh yeniçeri ağası tarafına ve 
mi 'miir ağa ve su nazırı taraflarına başka başka i lm ü 
haberleri ve me'mfırln yedine başka ve biilada ınuharrer 
bu ınaküle tecdidi inhii ol ınan kaldırımlarun keşfiyçün 
başka divan tezkireleri i ' tii olmarak tanzimi menOt-ı 
re'y-i sami idüği bii takrir lede' l-arz mi 'miir ağa tarafın
dan işbu kaldırım maddesine kemal-i dikkat olmmak ve 
hin-i keşfde taşları metin ve kavi olmış ise i ' liimında 
göstermesine ve gösteri lınez ise mes'O l iyyeti ana dahi 
riici '  olmak üzre tanzim o lmmak bab ında siidır olan 
ferman-ı iili Başmuhasebe'ye kayd i le i lm ü haberleri 
viri lmek ferman buyurı l ınağın mOcebince kayd ol ınup 
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lazım gelen mahal lere i lm ü haberleri viri lmeğle su na
zırı tarafına dahi işbu i l m  ü haber viri lmişdür. 

Fl minhü. sene 

215112 İstanbul'a döşenecek olan kaldırımların sağ
lam olarak döşenmesine, lıassa mimarı tarafindan 
kontrol edilmedikçe üzerierinin örtü/memesine ve 
suyolu tanzimi ve lağım açılması sebebiyle bozulan 
kaldırımların kaldırımcı/ar tarafindan tamir edilme
sine dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber viiri
de e l-müverrah fi 25 Muharrem sene 1 242 (29 Ağustos 
1 826) 

Astane-i sa'adet kaldırımları bir tarafdan ferş ve tecdld 
ol ınup az vakitde fena bulması hln-i ferşi nde adem-i 
ihtimiim ve çürük taş i lavesinden neş'et eylediği geçen 
sene bi 't-tahkik o maküle ferş olacak kaldırımlarun ( . . .  ) 
Boğaziçi'nde kat' olman seng-i s iyahdan ve mii'adiisı 
kadiıni üzre kavl seng-i beyazdan mübiiya'a ve dikine 
vaz' o lmarak i 'mal inde metanet ve resanet kisb ide
ceğine binaen ba'd-ezln ferş olacak kaldırımlarun o l  
vechi le yapı lmasına hassa m i ' marı o lanlar nezaret idüp 1 
tarafından mu'ayene o l ınmadukça üzerlerine türab ferş 
al ınmayup ve eger kab le ' l-mu'ayene ferş ol ınur ise o 
malıal l  keşf-i sani defterine idhal al ınmamak ve hasbe ' l
'iciib suyol ları tanzim ve lağm tathlriyçün küşad ol ınan 
bacalarun hitamında üzerlerinde olan kaldırımlar der 
akab kaldırırncı ma'r ifetiyle ferş o l ınmasıyçün suyolcı  
bölükbaşısı ve lağmcı neferatı yiğitbaşı larına tenblh 
ol ınmak üzre n izama rabt o l ınup nizam-ı mezkı1r ale'd
devam düstfıru ' l-amel tutı l ınak içün Başmuhasebe'ye 
(kayd] i l e  iki yüz kırk senesi Z i ' l-h icce'sinde mi 'mar 
ağa ve su nazırı vesaire taraflarına i lm ü haberleri 
viri lmiş oldığı Başmuhasebe'den derkenar o l ınmış olup 
el-haletü hazihl nizam-ı mezkfırun muğayiri olarak 
suyolcı ve lağmcı tai fe leri küşad eylediikieri bacalarun 
kaldırımlarını kaldırııncıya ferş itdürmeyüp kendüleri 
ihtimam itmeyerek buldukları taş ları yirlerine bıragup 
hal i üzre terk eyledüklerinden bu def'a  müceddeden ferş 
olman kaldırımlarun b iraz(?) malıal lerine şimdiden fe
nalık gelıneğe başlamış oldığı ve b i ' l-ahare hasarı ca
nib-i ıniriye aid olacağı içün nizam-ı mezkfırun layıkıyla 
icrasıyla zikr o lman tarlklarun bozu lmamasına ve bozuk 
mahatler olur i se haber virüp can ib-i ıniriden yapdırı l
masına nezaret ve dikkat itmesi ihtisab ağası bul ınan
larun ıne'mfıriyyetleri ( . . .  ) olmak Icab-ı masiahatdan 
olmağla ber ınıleeb-i nizarn kerek müceddeden ferş 
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olman kaldırımlarun metin ve müstahkem ferş olm
masına ve gerek suyolcı ve lağmcı ta.ifelerinün küşad 
eyledükleri suyol ları ve lağm hacalarınun der akab kal
dırımcı ma'rifetiyle lazım gelenlere metin ve müstah
kem olarak ferş itdürmesine mfıma i leyh ihtisab ağası 
tarafından ale'd-devam taharrl ve nezaret o lmarak 
muğayir-i n izarn hareket ideri o lur ise iktizası vechiyle 
te 'dlb eylemek üzre ihtisab ağası mfıma i leyhün me'
mfıriyyetini havi başka ve keyfıyyet ma' lfımı olup kal
dırımlarun mu'ayene ve keşf ( . . .  ) layıkıyla tahkikine 
evvelkiden ziyade ihtimam ve d ikkat eylemesiyçün mu
ma i leyh m i ' mar ağaya başka i lm ü haberleri i 'tasıyla 
tanzimi menfıt-ı re'y-i allleri idüği ba takrlr Iede' l-arz 
mfıcebince başka başka i lm ü haberleri tanzim ve i 'ta 
o lmmak babında sadır olan ferman-ı all mfıcebince kayd 
o lı nup iktiza iden mahal lere i lm ü haberleri viri lmeğle 
keyfıyyeti ma' Ilim olmak iç ün su nazırı defterlerine 
dahi işbu i lm ü haber vir i ldi .  

Fi sene minhü. 

215211 Eyüp 'te, Halil Efendi katma suyundan Daye 
Hatun 'un tasarrufunda olup Küçük Ayasofya 'daki e
vine bağlı olan suyun Havva Hanım 'a satıldığına dair 
ilmuhaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber 
varide el-müverrah fi 9 Ca sene 1 24 1  [20 Aral ık 1 825] 

Havass-ı refi'a  kazasında Suyol ı  kuralarından Orta Bel
grad karyes i  kurbında vak ı '  etraf-ı erba'ası  Andonaki 
tarlası ve Galata yol ı  ve İbrahim Paşa ve İstanbul ağası 
yol larına müntehl sabıka Sadr-ı all kethüdası Halil 
Efendi 'nün mevzi '- i  hallde hafr itdürdiği abardan hası l  
olan ma-i tezizden müfrez nısf masura ma-i lezlze ba 
hüccet-i şer' iyye mutasarrıfe olan Daye Hatlin ma-i 
mezbfırı Küçük Ayasofya'da Cündi meydanına nazır 
menzi l ine ta'yin ve İcra idüp ancak menzi l-i mezkfırı 
bundan akdem Havva Hatlin ibnet-i Abdul lah'a ba 
ma'rifet-i mütevel l l  ferağ i le ma-i lezlz-i mezkfır mül
künde baki kaldığından el-haletü hazibi ma-i mezburı 
bey'- i  bat-ı sahlh-i şer'! üzre lağm ve kanavatma te
be' iyyet i le  mfıma i leyhima Havva Hanım'a beyne 'ş
şühfıd İbrahim Ağa vekaletiyle bey' u temllk idüp ber 
veeh-i muharrer ma-i mezkfırın ol menzil-i mezkfıra İcra 
o lmasıyçün Haslar kadlsı fazil et lü Efendinün virdiği 
hüccet-i şer' iyye mfıcebince su ret i ' tası ba arz-ı hal 
lede' l-ist id 'a n izamı ba'de' l-ihrac mfıcebince nısf masu-
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ra ma-i teziz-i mezkı1rı ber ınıleeb-i nizarn Başmu
hasebe'ye kayd ile sureti ve su nazırı tarafına i lm ü ha
beri i 'tas ını  Divan-ı hümayı1n çavı1şbaşısı veki l i  sa' adet
lü All Neclb Beğ Efendi hazretleri memhı1ren i ' lam 
itmeğle i ' lamı mı1cebince kayd i le  sureti ve i lm  ü haberi 
viri lmek babında ferman-ı all sadır o lmağın mı1cebince 
kayd o l ınup ma-i mezbı1re ınılma i leyha Havva HatCın'un 
tasarrufıyçün sureti viri lmeğle su nazırı tarafına dahi 
işbu i lm ü haberi viri ld i .  

Fl sene minhü. 

[Şerh] i şbu ma-i lezlz dahi zlrde mastür hacegan-ı DI
van-ı hümayCından Mustafa Efendi ibn-i Mehmed i le 
mahdCımı İbrahim Harndi Efendi'ye geçmiş o lmağla işbu 
mahalle şerh viri ldi .  

Fl 1 7  Muharrem sene 1 246 [8 Temmuz 1 830] 

215212 Orta Belgrat'ta, Halil Efendi katma suyundan 
Melımet Nuri Efendi 'nin tasarrufunda olan suyun 
mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafindan da Mus
tafa Efendi ile oğlu İbrahim Harndi Bey 'e satılarak 
Ayasofya yakınındaki evlerine bağlanmasına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber mCıceb-i ka lem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 7  Muharrem sene 1 246 [8 Temmuz 
1 830] 

Asrında Sadr-ı all kethüdası Halil Efendi Havass-ı refi 'a 
kazasına tab i '  Suyolı  kuralarından Orta Belgrad karyesi 
kurbında vakı' etraf- ı  erba'ası Andonaki tarlası ve Ga
lata yol ı  ve İbrahim Paşa ve İstanbul ağası yol larına 
müntehl mevzi'- i  hallde abar-ı müte'addide ve tahte ' l
arz ve lağm ve kanavat i le  cem' u tahsil eylediği beş 
masura ma- i lezlzün bir masurası hakk-ı mecra içün 
a l ıkanı lup ma'ada dört masura ma-i lezlzden müfrez bir 
masura ma-i lezlz-i mezkfırun nısf m'}surası Ayasofya 
nezdinde Cündl meydan ında maliki eslSeyyid Mehmed 
NCıri Efendi bundan akdem fevt olup verilseti zevce-i 
menkılha-i metrfıkesi Zeyneb Kadın ibnet-i Abdul lah i le 
sulbl sağir ağl ı es-Seyyid Mehmed Sadık ve sulbiyye 
sağire kızı Şerlfe Fatımatü'z-Zehra'ya ba'de' l-intikal 
ınılma i leyha Zeyneb Kadın ve sağiriin-ı mezbfıranun ba 
hüccet vasileri Dergah-ı all kapucıbaşı larından sergu
lam-ı baki sabık Mehmed Hayreddin Ağa ma-i mezkfı
rın diğer masurasınun mal ikesi Havva Hanım ibnet-i 
Abdu l lah mCıma i leyhalar kendü büsn-i rızalarıyla hace
gan-ı Divan-ı hümayCından Mustafa Efendi ibn-i Meh
med i le mahdfımı İbrahim Harndi Efendi'ye bey' u tem-



İSTANBUL SU KÜLLiYATl 

Ilk itmeleriyle muma i leyh ima mutasarrife o ldukları ma
i leiiz-i mezkurı Küçük Ayasofya nezdinde vak ı '  Cündl 
meydanı kurbında bir bab menzi l - i  keblre cereyan itmek 
üzre Haslar kadisı Efendinün v irdiği  hüccet-i şer' iyye 
mucebince süreti ve su nazırı tarafına i lm ü haberi vi
ri lmek fennan buyurı l ınağın mikebince kayd o l ınup 
sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber 
vir i ld i  

Fi sene minhü. 

215213 Eyüp 'te Karaköy civarında, Halkalı suyoluna 
mülhak katma sudan İsmail Vehbi Efendi'nin tasar
rufunda olan suyun bir miktarının Mehmet Emin 
Necip Efendi'ye verilerek Beylik yakınındaki evine 
bağlandığuıa dair ilmuhaber kaydı. 

Bin  iki yüz kırk sekiz senesi Muharremi'nün yiğirıni 
beşinci gün i  tarih iyle müverrah bir kıt'a keşf i ' l amında 
tafsil o lmdığı üzre Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Suyo l ı  
kuralarından Karka karyesi c ivarında Ayapa karyesi i le 
Bendin ice ç ift l iğ i  beyninde Halkal ı karyes i  tarlkinün 
can ib-i yesarında marrü 'z-zikr Ayapa ç iftl iğ i  mer'asında 
kendi ınal ıyla müceddeden yedi aded baca hafr ve tah
te ' I-arz !ağın ve kanavat i le kurbında vakı '  Saray-ı hü
ınayfına cari Halkal ı ma- i l ezlzi tariki ınesleğine idhal 
eylediği on buçuk masura ma-i lezlzi.in iki buçuk masu
rasını  kanun üzre hakk-ı ınecra içi.in tarlk-i mezkurda 
terk ma'ada sekiz masura ma-i lezizden gayr-ı ez fürüht 
baki kalan bir buçuk masura ma- i l ezlzün bu def'a nısf 
masurasını dahi Defterhane-i amire kalemi i ' l amcısı ei
Hacc İsma'l l  Vehbi Efendi bin Mehmed Ağa kalem-i 
mezbür hu lefasından el-Hacc Mehmed Emin Neclb 
Efendi'ye bey' u teın llk an lar dah i istlcar ve kabul birle 
ba'de ' l-yevın n ısf masura ma-i lezlz- i ınezkur Su ltan 
Ahmed Han cami ' - i  şerif! kurbında Toprak sokak nam 
mahal lde kain Beğl ik  su terazusundan ifraz ve kurbında 
vakı '  menzi l lerine icra ve ta'yln ve işt iriken tasarrufla
rıyçi.in n izamma tatblkan istihkaını havl Haslar kadlsı 
faziletiLi Mustafa Zahi d  Efendi'nün v ird iği  hi.iccet-i şer'
iyye mücebince mi.iceddeden ınuma i leyhi ına yedierine 
suret ve i lm i.i haberi i 'tası ba arz- ı hal lede' l - ist id 'a n i
zamı keyfıyyeti ba'de' l- ihrac Divan- ı  hi.imayun çavfış
başısı sa'adetlü atufetlü ei-Hacc Mehmed Neclb Efend i 
hazretterin ün meınhur i '  l am ı ve balasına sad ır o lan fer
man-ı all ve şürutı ınucebince kayd o l ınup muına i ley
h ima yedierine müceddeden sureti vir i l ıneğle ebniye-i 
hassa müdiri sa'adet lü  Efendi cerldesine dahi işbu  i lm 
[ü haber] viri l d i .  

F l  7 Z sene ı 249 [ ı  7 Nisan ı 834] 
[mühür] İs lam 
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215611 Eyüp'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
katma sudan Mehmet Sadık Efendi'nin tasarrufunda 
olan suyun İbrahim Nesim Efendi'ye verildiğine dair 
ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hasıl- ı  ma- i  leziz masura 0 . 5  

Ber mikeb-i kal em-i muhasebe-i evvel i l m  ü haber vari
de el-müverrah fi selh- i  R sene 1 232  [ 1  8 Mart 1 8 1 7] 

Astane-i al iyyeye cereyan i den sularun kuyudatı Haslar 
mahkemesi s ic i l iatında mukayyed o lup mevcud olan 
ma-i leziz mutasarrıfları tahte ' l-arz kanavatma tebe' iy
yetle bey' u ş irası hususının tanzimine ba hatt-ı hüma
yun-ı şevket-makrün i rade-i şahane ta' a l luk eylediği 
ecilden zikr-i ati ma-i lezizün menba ' ı  olup Havass-ı 
refi' a kazasına tab i '  suyol ı  karyelerinden Kömürci 
Belgrad karyesi  sını1rından Kızı lcık deresinde Mahmud 
Ağa suyı i l e  İmad Ağa suyı beynlerinde ma-i leziz ol 
mevzi ' a  karib Sultan Süleyman Han suyı yolına ba iz
n i ' l-mütevel l i  ba'de' l - i lhak hakk-ı mecradan ma'ada 
tarnın u kam i l  ik i  masura ve b i r  çuvalduz ma-i leziz cari 
ve mevcı1d o ldığı zahir ve nümayan o lmağla ma-i leziz-i 
mezbı1run ı1 1Sf masura hala Askeri kassam e l-Hacc 
Mehmed Sadık Efendi savb-ı şer'den mürsel Katib-i 
sani Sİpahizade es-Seyyid Mehmed Emin Efendi'nün 
Kırkdörtkapusı kurbında Kemal Paşa mahal les inde kain 
ei-Hacc Mehmed Sadık Efendi 'nün hanesinde sabık 
Rumi l i  kadiaskeri Halil Efendi 'nün mektubcısı İbrahim 
Nesim Efendi 'nün mahzarında ikrar i düp on beş senesi 
Z i ' l-ka'de-i şerif'inün dokuzıncı güni tarihiyle müverrah 
bir kıt'a hüccetde tafsil a lındığı üzre mal ik o lduğım n ısf 
masura ma-i lezizi müşarün i leyhün konağı ittisa l inde 
Ekşikaratut karyesinden ana mesleğirtden erbab-ı miyah 
ma'rifetl eriyle i fraz birle nısf masura ma-i leziz muma 
i l eyh İbrahim Nesim Efendi'nün müşterası ve hakk-ı 
sırfı olmağla b in ik i  yüz otuz ik i  senesi Rebi 'u ' l-ev
vel' inün onıncı güni tarihiyle m üverrah Haslar kadi'sı 
Mehmed Ataul lah Efend i'nün v irdiği hüccet ber mı1ceb
i şart Başmuhasebe'ye kayd o lınup sı1ret i 'tas ın ı  istid 'a  
itmeğle şürutı mucebince kayd u bendine heratı i ' tasını 
çavuşbaşı ağa hazretleri memhı1ren i ' lam itmeğle  i ' lamı 
mucebince Başmuhasebe'ye kayd ve sureti ve i l m  ü ha
beri i ' ta olmmak babında ferman-ı ali sadır olmağın 
mı1cebince kayd o l ınup zabt ve tasarrufiyçün sureti vi
r i lmeğle keyfiyyet ma' l ı1m olmak içün Başmuhase
be'den vürı1d i den i lm  ü haber kaimesi kayd ol ındı .  

Fi sene minhü.  
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2/5612 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak Sıdkı 
Paşa katma suyundan Mehmet Emin Bey 'e veraset/e 
intikal eden suyun, evine bağlanmasına dair ilmu
haber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0 .5  

Ber ınıleeb-i muhasebe-i evvel i lm ü haber varide el
müverrah gurre-i M sene 1 23 5  [20 Ekim 1 8 1 9] 

Sı d kı Paşa'nun Havass-ı refi' a kazasına tabi '  C ebeci 
karyesinde Bağçe-i Haslar kurbında hafr eylediği abar-ı 
müte' addide ve tahte ' l-arz !ağın ve kanavat i le cem' ey
lediği üç masura suyın ı ol mahalle karlb Kırkçeşıne suyı 
yolına ba'de' l-i lhak bir masurasını hakk-ı mecra iki 
masura suyından müfrez nısf masura ma-i leziz Aksaray 
kurbında A lem Beğ mahal lesinde bundan akdem ınüte
veffiye olan Feride HatOn bint-i Abdurrahman'un hane
sine cereyan iderken ba'de ' l-vefat ıniras i ' ş-şer'i Cebe
hane katibi Mehmed Emin Beğ'e intikal eyledükden 
sonra mOına i leyh ma-i mezkOrı cereyan itınek üzre 
Haslar kadisı İbrahim Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iy
ye ınOcebince Başmuhasebe'ye kayd ve yedine sOret 
i ' tasını ba arz-ı hal kaydı lede' l-istid'a şürOtı kaydı 
ba'de' l-ihrac mOcebince Divan çavOşbaşısı i ' laını mO
cebince yedine sOret ve su nazırı defterlerinelm ü haberi 
viri lmek babında ferman-ı ali sadır  o lmağın ınOcebince 
kayd o lınup yedine sOret viri ldiğini mübeyyin su nazırı 
defterlerine işbu i lm  ü haber v iri ld i .  
işbu ma-i lez!z el-yevın Tatar Halil Ağa i le damadı Ö
mer Ağa'ya geçmiş oldığını mübeyyin sOret viri l ıniş ol
dığından vürOd iden i lm ü haber işbu hıdmetde ınukay
yeddir. 

Fi 7 Receb sene ı 246 [22 Aral ık ı 830] 

215613 Eyüp 'te Orta Belgrat köyünde, Sultan Süley
man suyoluna müllıak Yusuf Ağa katma suyundan 
Salilıa Hat un 'un Kuyumcu Bahşayiş mahallesindeki 
evine bağlı olan suyun, Mehmet Haşim Bey'e satıldı
ğına dair ilmuhaber kaydı. 

Astane-i a liyye ve mahall-i saireye cereyan iden b i ' l
cüınle sular hakkında bu defa ba hatt-ı hümayOn viri len 
nizam-ı müstahsene üzre ınukaddeına Hassa su nazırı 
Mehmed Emin Ağa'nun vekil i20 mi.iseccel i  Kethüda-yı 
ralı-ı abi es-Seyyid Salih Ağa ve Katib-i rah-ı abi es
Seyyid M ustafa Efendi ve selatin-i maziyye evkafı ser-

20 Vekil-i 
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bölükleri  vesair hulefa ve haderne-i rah-ı abilerün ih
barlarıyla mahmiyye-i İstanbul 'da Lale l i  cami '-i şerifi 
kurbında Kuyumcı Bahşayiş mahallesinde kain bir  bab 
menzil i l e  derfinına cari zikr-i ati ma-i lezlzün malikesi 
Saliha Hanım ibnet-i Ahmed Efendi tarafından vekil-i 
şer' is i  Mehmed Memiş  Ağa ibn-i İbrahim nam kirnesne 
mec lis-i şer' - i  şerif- i  enverde Başmuhasebe kalemi 
küttabından Kıbrıs katibi Mehmed Haşim Efendi ibn-i 
es-Seyyid İsma'll 'ün vekil- i  mürsel i  Mehmed Sadık Ağa 
ibn-i Halil nam kirnesne mahzarında b i ' l-vekale takrlr-i 
kelam idüp müvekki les i  mezbfirenün yedinde olup iki 
yüz yiğirmi bir senesi Z i '  1-hicceti ' ş-şerife'nün yiğirmi 
yedinci güni tarihiyle müverrah bir kıt 'a  mübaya'a  hüc
cetinde tafsll ü beyan o lmdığı üzre mukaddem tarihiyle 
Dergah-ı all yen içeriler i  ocağında Kul kethüdası olan 
Yusuf Ağa'nun Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Orta Belg
rad karyesi hududı dah i l i nde Çiftehavz deresi d imeğle 
şehir kimesnenün mülk ve harimi olmayan mevzi ' - i  ha
Ilde kendi malıyla hafr itdirdiği abar-ı müte' addideden 
has ı l  ve ba'de' l -vezn mevcud ve cari olan sekiz buçuk 
masura ve bir çuvalduz ma-i lez'iz i le  Rahime bint-i 
•Abdullah nam hatundan iştira eylediği bir masura ma-i 
!ez iz ki cem' an dokuz buçuk masura ve bir çuvaldfiz 
ma-i lezlz-i mezkurın ı  mevzi ' - i  mezkfira karlb cennet
mekan Sultan Süleyman Han aleyhi ' r-rahmeti ve' l
gufran hazretlerinün suyı lağmına ba izn-i mütevel li  
i lhak ve idrac itdirdükden sonra kanun-ı padişahi üzre 
iki buçuk masura ve bir çuvaldfiz ma-i lezizi hakkı 
al ıkonıl up yedinde baki kalan yedi masura ma-i lezizden 
müfrez n ısf masura ma-i leziz maliki mahmiyye-i 
mezbfirede Şehzadebaşı'nda Eski odalar kurbında Ek
şikaratut karyesi yolunda erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
ifraz ve müceddeden kurşun borı ferşiyle salifti'z-zikr 
Kuyumcı Bahşayiş mahal lesinde kain sakin oldığı men
zil-i mezbura ta'yini vefatından berü menzil - i  mezbur 
i le  ma' an temllk ve temel l ük o lmarak tedavül- i  eyadiyle 
ber mantfik-ı hüccet-i mezkfir mezbfire Saliha Hanım'un 
mülkine dahi l  ve hakk-ı tasarrufına dah i l  o ldukdan son
ra bundan akdeınce mezbfire Saliha Hanım'a menzil - i  
merkiimı muma i leyh Mehmed Haşim Efendi'ye semen-i 
ma' l fim ve makbfiza bey' ü temllk idüp derunına cari 
n ısf masura ma-i lezlz yedinde baki kalmışidi e l-haletü 
hazihl ma-i Iezlz-i mezkfirı dahi !ağın ve kanavat ve 
müsennatından mikdar-ı mu'ayyen hissesine ta'yin i le  
tarafeynden icab ve kabul i  havl şürfit-ı müfside ve 
muvaza' adan ari bey ' - i  bat-ı sahilı-i şer 'i  ve erbab-ı 
miyahun inzimam-ı re'yleriyle beynlerinde ma' l fim se
men-i medffi' ve makbuza muma i leyh Mehmed Haşim 
Efendi'ye bey' u temlik ve layıkı üzre teslim eyledükden 
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sonra Efendi-i mfıma i leyh dahi iştira ve temel lük ve te
sellüm ve kabul itmeğle fima ba'd derun-ı menzil - i  mez
bura cari n ısf masura ma-i lezlz-i merkürnda mezbure 
Sal iha Hanım'un veehen mine' l-vücuh ve sebeben ınİ
ne' I-esbab alaka ve medhal i  kalmayup lağm ve kanavat 
ve müsenniitından mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iy
yet i le muma i leyh Mehmed Haşim Efendi'nün mülk-i 
müşteriisı ve hakk-ı sarlhi a l ındığını niltık sabıka Haslar 
nilibi Efendi-i muma i leyhün virdiği mümza ve mahtum 
hüccet-i şer' iyyesi mantukınca nizarnı üzre suret i 'tasını  
muma i leyh Mehmed Haşim Efendi Divan-ı alişana 
takdim eylediği bir kıt'a �rz-ı hal iyle istid 'a  itmekden 
naşl n izarnı kaydı iktizası Başmuhasebe'den ba'de ' l
ihrac istid 'a  ve nizamma nazaran iktizası hala Divan-ı 
hüınayfın çavuşbaşısı  atufetlü  ağa hazretlerinden lede ' l
isti ' lam ma-i teziz-i mezkur menzil-i mezbura cereyan 
itmek şartıyla n izarnı mucebince Başmuhasebe'ye kayd 
olmarak yed-i muma i l eyhe suret ve su nazırı defterleri
ne i lm ü haber i ' tasın ı  memhuren i ' lam itmeğin i ' lamı 
mucebince Başmuhasebe'ye kayd ile yedine suret ve su 
nazırı defterine ilm ü haberi i ' ta olmmak babında mu
sahhah ferman-ı all sildır olmağın mfıcebince kayd ol ı
nup n ıfs masura ma-i lezlz-i mezkur menzi l- i  mezbura 
cereyan itmek üzre Efendi-i muma i leyhün zabt u 
tasarrufıyçün sureti viri lmeğle su nazırı defterine dahi 
işbu ilm ü haber viri ld i .  

Fl  sene minhü. 

[Derkenar] Muma i leyh Mehmed Haşim Efendi vefat 
idüp ma-i mezbur zevcesi Şerlfe Nefise Hanım i le kız
karındiışı Fatıma Reşlde Hanım'a münha:sıra o lup mez
buretan mal ike o ldukları n ısf masura ma-i lezlzi es
Seyyid Mehmed Sal ih Ağa ibn-i Ata'ul lah i le halllesi 
Emine Hanım ibnet-i Ali'ye bey' u temlik itmeleriyle 
ke' l-evvel menzil-i ınezkura icra içün viri len hüccet 
mucebince suret viri ldiğini mübeyyin vürud iden i lm ü 
haberi icmalen işbu mahalle kayd ol ındı .  

Fl 9 Ş sene 1 23 5 [22 Mayıs 1 820] 

215711 Eyüp 'te, Izgara kemerine mü/hak Hüseyin 
Odabaşı katma suyundan Fatma Hanım 'ın tasarru
funda olan suyun, Mehmet Arif Bey 'e satıldığına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 9 C sene 1 239 [ 1 0  Şubat 1 824] 

Dergah-ı all yeniçerileri ortalarından otuz bir bölük orta 
mütevel lisi Hüseyin Odabaşı hayatında Havass-ı refı'a 
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kazasında Küçükköy nam karyede Fotaki bağı derunın
da kimesnenün lağmlarına ittisalden ari mevzi ' - i  halide 
kendi miilıyla müceddeden hafr-ı iibiir eylediği on üç 
aded bacalardan cem u tahsil eylediği suyını  ol mevzi 'a  
karlb Iskara kemerine bii izn i ' l-mütevel ll i lhak ve hakk-ı 
mecriisı ifriiz o l ındukdan sonra baki dört buçuk masura 
ve bir çuviilduz suyından müfrez bir masura ma-i lezlz 
mal iki iradesiyle menzi l- i  mezkura ta'ylni zemanından 
berü tedaviil-i eyiidlyle malik  ve mutasarrıfe olan Fa
tıma Hanım bu defa menzi l- i  mezkurı i l e  ma'an de
runına cari bir masura ma-i lezlzi kendi büsn-i rızasıyla 
mahmiyye-i mezburede Şehziide cami'- i  şerifi kurbında 
vakı' menzil-i mezkura mutasarrıf o lan Halil Hamid 
Paşazade siibık sadr-ı Rum Mehmed Arif Beğ Efendi'ye 
feriiğ u kasr-ı yed itmeğle mumii i leyh dahi i ştirii ve 
temlik ve kabul eylediikierin i  ikriir itmeleriyle Haslar 
kadlsı faziletlü Efendinlin virdiği hüccet-i şer' iyye mu
cebince suret i 'tasını  bii arz-ı hal lede' l- ist id'ii n izarnı 
kayd ı ba'de' l-ihriic iktizası Divan-ı hümayun çiivuş
başısı sa'adetlü atlıfetl ü  Efendi hazretleri memhuren 
i '  lam itmeğle i '  lam ı mCıcebince Başmuhasebe'ye kay d 
ve sOreti ve su nazırı defterl�rine i lm ü haberi i ' ta 
olmmak babında sildır  o lan ferman-ı ali mikebince 
Başmuhasebe'ye kayd i l e  sureti viri lmeğle su nazırı 
defterlerine işbu i lm ü haber vir i ld i .  

Fl sene minhü. 

215712 Eyüp Cebeci köyünde, Kırkçeşme suyoluna 
müllıak Sıdkı Paşa katma suyundan Osman Efen
di'nin tasarrufunda olan suyun, vefatıyla vakfa devri
ne ve vakif tarafindan Tatar Halil Ağa ve Ömer A
ğa ya satılarak evlerine bağlanmasına dair ilmu/ı aber 
kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fi 7 Receb sene 1 246 [22 Aralık 1 830] 

Asrında Sıdkı Paşa Havass-ı refi 'a  kazasına tab i '  Cebeci 
karyesinde Bağçe-i Haslar kurbın da mevzi ' - i  halide hafr 
eylediği abiir-ı müte 'addide lağm ve kanaviit i le cem' u 
tahsil ve Kırkçeşme suyı yol ına i lhak eylediği üç masu
ra ma-i lezlzden müfrez nısf masura ma-i lezlze muta
sarrıf o lan Rum kuziitından Osman Efendi b i la  veled 
fevt olup ma-i lezlz-i mezkur canib-i vakfa aid ve riic i '  
oldukdan sonra vakf- ı  mezbur mütevel llsi yüz e l l i  guruş 
mu'accele i l e  tiil ibi  o lan Tatar Halil Ağa i l e  damadı 
Ömer Ağa'ya ber veeh-i münasefe fı.irCıht itmeğle ma-i 
leziz-i mezbCır Alem Beğ mahal lesinde viikı ' menzi l- i  
mezkCıra cereyiiniyçün Haslar kadlsı Efendinün v irdiği  
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hüccet-i şer' iyye mucebince suret i 'Hisı ba arz-ı hal 
lede' l -istid ' a  nizarnı kaydı Başmuhasebe'den ihrac ol ı 
narak i ktizası Divan- ı  hümayun çavuşbaş ısı ağa hazret
lerinden i sti ' lam olmarak atik sureti ahz i le  mücedded�n 
sureti ve su nazırı tarafına i lm ü haberi i 'ta olmmak 
babında sadır olan ferman-ı all mucebince kayd o lınup 
sureti vir i lmeğle muma i leyhimalarun menzil-i mezku
relerine cereyaniyçün keyfıyyet ma' lum olmmak içün 
su nazırı tarafına işbu i lm ü haber vir i ldi .  

Fi sene minhü. 

215713 Eyüp Orta Belgrat'ta, Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak Yusuf Ağa katma suyundan Mehmet 
Efendi'nin Kuyumcu Bahşayiş mahallesindeki evine 
bağlı olan suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar 
tarafindan da Mehmet Salih Ağa ile Emine Hanım 'a 
satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Bin iki yüz otuz yedi senesi Cemaziye' l-evvel' inün yi
ğirm i  yedinci güni tarih iyle müverrah bir k ıt 'a  suret 
derkenarında tafsil ü beyan o l ındığı üzre merhum Yusuf 
Ağa hayat ında Havass-ı refi'a kazasına tabi '  Orta Belg
rad karyesi hududı dah il i nde Çiftehavz deresi dimeğle 
arif kimesnenün mülk ve harimi olmayan mevzi ' - i  ha
lide kendi malıyla hafr itdürdiği abar-ı müte 'addideden 
has ı l  ve ba'de' l-vezn mevcud ve cari olan sekiz buçuk 
masura bir çuvalduz ma-i leziz i le Rahime Hatun ibnet-i 
Abdullah'dan i ştira eylediği bir masura ma-i leziz k i  
cem'an dokuz buçuk masura b i r  çuvalduz ma-i lezizi 
mevzi ' - i  mezbura karib cennet-mekan Sultan Süleyman 
Han hazretlerinün suyol ı21 yol ına ba izn i ' l-mütevel li  
i lhak u idrac itdürdikden sonra kanun-ı şehenşahi üzre 
iki buçuk masura b ir  çuvalduz ma-i leziz hakk-ı mecra 
a lıkonı l up ma'ada yedi buçuk masura ma-i lezizden 
müfrez nısf masura ma-i lezize mutasarrıf Başmuhasebe 
kalemi hulefasından K ıbrıs katibi es-Seyyid Mehmed 
İbn'ihim Efendi vefat idüp ma-i mezbur zevcesi Şerife 
Nefise Hanım i le  kız karındaşı Fatıma Reşide Hanım'a 
münhasıra olup mezburetan bi ' 1-irs malike oldukları 
nısf masura ma-i l eziz-i mezburı es-Seyyid Mehmed 
Saim Ağa ibn-i Ata'u l lah i le  halllesi Emine Hanım 
ibnet-i A li'ye ba ma'rifet-i şer'! bey' u temlik ve an lar 
dahi iştira ve kabul itmel eriyle n ısf masura ma-i mezbur 
kadiıni üzre İstanbul 'da Şehzadebaşı'nda Ekşifundal ık 
kayası önünden ifraz ve Lalel i  cami '  - i  şerifı kurbın  da 
Kuyumcı Bahşayiş  mahallesinde kai n  bir bab menzil-i 
keblre kema fı 's-sabık icra ve ta'yin olındığını mübey-

21 suyı 
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yin Haslar kadisı faziletlü Mustafa Aziz Efendi hazret
leri hüccet-i şer' iyye virmeğin  mukaddem viri len sılret 
ziiyi 'o lmış idüği başka ve bu def'a ber mantfik-ı hüccet
i şer' iyye sılret i 'tiisı başka dört kıt'a arz-ı hal i le el
yevm viri lüp merküm ve mfimii i leyh imii istid 'ii itmele
riyle kaydı ve nizarnı ve atik sureti ziiyi' o lmış oldı
ğından bu def'ii zuhfir ider ise ahz ve battiilda h ı.fz ey
lemekde ve hıfz olmmak şartıyla müceddeden viri lecek 
sılret kayd(?) kı l ınması ( . . .  ) derkar olmağla Divan-ı hü
miiyfin çiivuşbaşısı sa'iidetlü atufetlü  ei-Hiicc Mehmed 
Necib Efendi hazretlerini.in memhCır i ' liimı  ve balasına 
sildır olan ferman-ı iili ve şi.irCıtı mucebince kayd o l ınup 
ınukaddeın viri len sCıretden aynı yed-i aharda zuhCır ider 
ise ahz ve battiilda h ıfz o l ın ınak şartı i l e  ınüceddeden 
sureti vi ri l ıneğle biri(?) su nazırı Efendi hazretleri ceri
desine dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

[Kenarnotu] 
DER H IDMET-İ NİŞANCI 

216411 Eyüp Uzuntarla 'da, Kırkçeşme suyoluna mül
lıak muhasebeci Mehmet Efendi katma suyunun bir 
miktarının Halil Ağa ve eşi Hatice Hanım 'ın Kumkapı 
Kazgancı mahallesindeki evlerine bağlanmasına dair 
ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i l eziz masura 0 .5  

Ber  ınıleeb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm i.i haber viiri
de e l-müverrah fi 6 Receb sene 1 233 [ 1 2  Mayıs 1 8 1 8] 

Cemi'-i sular hakkında viri len nizilm ınCıcebince Ha
viiss-ı refi 'a kazas ında Çiftehavz yanında Uzuntarla di
ıneğle ma'rCıf mevzi 'de bundan akdeın Muhasebeci 
Mehıned Efendi'nün hafr eylediği abiirdan biis ı l  eylediği 
gayr-ı ez hakk-ı mecrii dört masura suyını  Kırkçeşme 
suyı yolına ve andan Çiftehavz'a i lhiik idüp ınii-i ınez
kurdan nısf masurası Kuınkapu'da Kazgancı mahal l e
sinde s i lahdar-ı esbak Halil Ağa ve zevcesi Hadice 
Hanım'un ınutasarrıf o ldukları bir bab hanelerine cere
yiin id üp b i '  I-i ştirak tasarruflariyçün sılret i ' tasını bii 
arz-ı hal istid'ii itmeleriyle Haslar kadisınun i ' liimı 
ınCıcebince sCıret viri ldiğini ıni.iş' ir Başmuhasebe'den 
vürud iden i lm i.i haber kaimesi kayd o l ınd ı .  

Fi  minhi.i. 
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2/64/2 Eyüp Bakraçdere 'de, Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak Hüseyin Ağa katma suyunun bir mikta
rının Rumeli Kadıaskeri Haftz Ahmet Kamil Efen
di'nin İstanbul Tavşantaşı 'ndaki konağına bağlandı
ğına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 .5  

Ber mfıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı I 7 Muharrem sene 1 23 3 [28 Ekim 
ı 8 1 7] 

Bu defa ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-ınakrCın ma-i lezlz 
hakkında cari olan şürfıt-ı n izam-ı cedlde-i müstahsene 
ınfıcebince Havass-ı refı'a kazasında Kemerler canibin
de Bakracdere nam ınahallde Bostanl kethüdası Hüseyin 
Ağa suyı d i ıneğle ına 'rfıf bir masura ma-i lezlzden 
ınüfrez nısf masura ma-i l ezlz sal ifti'z-zikr Bakrac ke
meri ittisalinde havz kurbında Ayvad kol ından merhum 
Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün Astane
i al iyyeye cari ana lağmına temamen ve kami len cari ve 
ınevcfıd idüği keşf ol ınup ma-i Iezlz-i mezbfır A.stane-i 
al iyyede Tavşantaşı nam mahal lde Serrac İshak mahal
lesinde kain hala Rumi l i  kadiaskeri Hafız Ahmed Kami l  
Efendi hazretlerinün mutasarrıf oldığı konağına cari 
olmağla Efendi-i mfıma i leyh hazretlerinün zabt u tasar
rufıyçün Haslar kadlsınun vird iği memhfır ve mümza 
hüccet mfıcebince Başmuhasebe'ye kayd ol ınup sureti 
ve i lm ü haberi viri lmek ferman buyrulmağın ınGce
b ince ı1 1Sf masura ma-i lezlzi Efendi-i ınfıma i leyh haz
retlerinün zabt u tasarrufıyçün sfıret vi ri )diğini mü ş' ir  
Başmuhasebe'den vürfıd iden i lm ü haber kaimesi kayd 
o l ındı .  

Fl sene minhü. 

2/64/3 Eyüp Orta Belgrat'ta, Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak Yusuf Efendi katma suyundan İbrahim 
Paşa mahallesindeki eve bağlı olan suyun mirasçı/ara 
intikaline, mirasçılar tarafindan da Dergah-ı Ali ka
pucularından Hakkı Mehmet Ağa'ya devredi/diğine 
dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 1 çuvaldfız 0 . 5  

Fevt 
Ber ınfıceb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel vari
de el-ınüverrah fı 27 C sene 1 23 5 [ 1  I Nisan 1 820] 

Havass-ı refı 'a kazasına tab i '  Kemerler can ibinde Orta 
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Belgrad nam karye verasında H ınzir vadlsi nam malıal
lde Yusuf Efendi nam kimesnenün hafr itdürdiğ i  abar-ı 
müteferrikadan hası l  o lup hakk-ı mecradan ma'ada 
Sultan Sü leyman Han hazretlerinün suyo l ı  lağmına i l 
hak olman üç masura ma-i  tezizden müfrez b ir  masura 
ve nlm çuvalduz ma-i lezlze b i ' l- iştirak Kumkapu kur
bında İbrahim Paşa nam-ı diğer Muhsine Hatfın mahal
lesinde kain bir bab menzi l mutasarrıfları Bey l ikçi  All  
Enver! Efendi ve halllesi Şerlfe Hadice Hatun mutasar
rıf iken merküm All Efendi fevt o lup ma-i mezbur ber 
veeh-i mülkiyyet zevcesi i l e  oğlu Seyyid Mehmed Sa'
dul lah ve sağire kerimesi Şerlfe ve Fatıma'ya ba'de ' l
intikal an lar dah i her biri h isselerini  Dergah-ı all kapu
cıbaşı larından Hakkı Mehmed Ağa ibn-i Sü leyman nam 
kimesneye kasr-ı yed eyled iklerin i  mübeyyin Haslar 
mahkemesinden viri len hüccet-i şer' iyye mucebince 
ma-i mezburun zabtiyçün Başmuhasebe'ye kayd o l ınup 
yedi ne su ret ve su nazırı defterlerine i lm  ü haberi i 'ta 
olmmak babında çavuşbaşı ağanun i ' lamı  balasına sadır 
olan ferman-ı all mucebince kayd o l ınup suret viri l
meğle su nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü haberi vi
ri l d i .  

F i  sene minhü.  

[Derkenar] MGma i leyh el-Hacc Mehmed Ağa ibn-i 
Sü leyman fevt oldukda ma- i mezbfır varis ierine ba'de ' l
mevrGs an lar dah i  bir masura ve nim çuvaldfız ma-i 
mezbur i le menzi l- i  mezbGrı Dergah-ı ali kapucıbaş ı la
rından Kara Osmanzade Ya' küb Ağa ve biraderi el
Hacc Eyyub Ağa'ya bey' idüp zabtlariyçün sureti vi
ri ld iğini mübeyyin Başmuhasebe'den vürfıd iden i lm ü 
haber kaimesi mahffız ve i şbu hıdmetinde mukayyed-
dür. 

Fi 25 Ca sene 1 237[ 1 7  Şubat 1 822] 

2/64/4 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
Hüseyin Ağa katma suyundan Rumeli Kadıaskeri 
Mehmet Sait Bey 'in Tavşantaşı 'ndaki evine su bağ
lanmasına dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 . 5  

Ber mfıceb-i i lm ü haber kalem-i m uhasebe-i evvel vari
de e l-ınüverrah fı 8 Za sene 1 23 6[7 Ağustos 1 82 1 ]  

Havass-ı refı 'a  kazasında Kemerler can ib inde Bakrac
dere nam mahat lde Bostaniyan kethUdası Hüseyin  Ağa 
suyı dimeğle arif bir masura ma-i tezizden müfrez n ısf 
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masura ma-i lezlz Bakrac kemeri ittisalinde havz kur
bında Ayvad kol ından mürur iden Sultan Sü leyman Han 
hazretlerinün Astane'ye ciirl ana lağmından Tavşanta
şı 'nda Serrac İshak mahal lesinde kain Rumi l i  kadiaskeri 
sa'adetlü semahati Li Mehmed Es'ad Beğ Efendi hazret
lerinün menzi l ine cereyan eylemek üzre istihkamı havl 
viri len h üceet-i şer' iyye mucebince zabtını mübeyyin 
suret viri lmeğle su nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü 
haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

2/6511 İstanbul Kırkçeşme'de, Gazanfer Ağa vakfı 
valifı katma suyundan Haftz Alınzet Paşa 'nuı tasarru

funda olan suyun Etlıem Ağa 'ya verilerek Tatlıku
yu 'daki evine bağlanmasuıa dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 9  Za sene 1 23 7  [7 Ağustos 1 822] 

Babü' s-sa' adet i ' ş-şerlfe ağası nezaretinde asude evkaf
dan İstanbul 'da Kırkçeşme kurbında vakı '  merhfım Ga
zanfer Ağa vakfından Ahurkapu kurbında İshak Paşa 
cami'- i  şerlf[i ]  ittisalinde Hafız Ahmed Paşa sarayına 
cereyan iden vakf- ı şerlfün ihsan suyından bir masura 
ma-i lezlzden müfrez nısf masura vakf ma-i lezlz mu
kaddema Başmuhasebe'den i ' ta o l ınan bir kıt'a sfıret 
mantukınca mutasarrıf olan İsma' ll İsmet Efendi bin 
Ebubekir Efendi'nün ımıtasarrıf o ldığı ma-i mezbfırı 
meslek-i kadiminden ihrac ve Tavşantaşı nam mahal lde 
ana mesleğinden ifraz ve peş üstüne kurşun borı ferşiyle 
mahal l-i mezbura karlb Tatlukuyu'da Edhem Ağa ibn-i 
ei-Hacc Ahmed'ün hanesine cereyan eylemek üzre mü
ma i leyh Edhem Ağa'ya ferağat ve kasr-ı yed itmeğle 
atik sfıreti ahz ile battalda hıfz ol ınarak ba i ' lam-ı şer'
iyye müceddeden suret viri lmeğle su nazırı defterlerine 
işbu ilm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhiL 

2/6512 Hasan Tahsin Efendi'nin katma suyunun bir 
miktarınuı Haftz Mustafa Efendi'ye satı/nıasma evine 
ve bağlanmasuıa dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe- i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 I Receb sene 1 234[6 Mayıs 1 8 1  9] 

Ma-i mezbfırdan Efendi-i mfıma i leyhün rızas ıyla Mü
hürdarı Hafız Mustafa Efendi'ye kasr-ı yed eylediği n ısf 
masura ma-i lezlz Mabeynci Ahmed B�ğ mesleğinden 

8 1  
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ifraz ve müceddeden kurşun borı ferşiyle Kumkapu kur
bında İbrahim Paşa mahallesinde menzi l ine cereya
n iyçün suret viri lmeğle işbu i l m  ü haber viri ld i .  

[Derkenar] Hasan Tahsin Efendi'nün yedi  buçuk masu
ra ma-i tezizinden işbu nısf masura ma-i lezlz ifraz 
o l ınup muma i leyh Hafız Mustafa Efend i 'ye kasr-ı yed 
ol ınmağla hln-i hacetle işbu kayd iktiza o l ındukda 
Dizdariyye hıdmetde muına i l eyh Efendi hazretlerinün 
kaydına nazar o l ına. 

216513 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
Yusuf Efendi katma suyunun mirasçı/ara intikaline, 
mirasçılar tarafindan da Yakup Ağa ve Eyüp Ağa'ya 
satılmasına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 25 Ca sene 1 23 7  [ 1 7  Şubat 1 822] 

Astane-i a l iyye ve mahal l- i  saireye cereyan iden b i ' l
cüm le sularun hakkında bu def'a ba hatt-ı hümayun-ı 
şevket-makrun viri len n izam-ı  müstahsene mucebince 
hala Hassa su nazırı Mustafa Haınid  Ağa'nun vekil- i  
ınüseccel i  kethüda-yı rah- ı  abi es-Seyyid Hasan Ağa'nun 
i ltiınasıyla medine-i EyyCıb mahkemesinden me 'zunen 
irsal o l ın an Katib Mehıned Arif Efendi ve ralı - ı  abi
lerden müte 'ayyin Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa 
Ağa vesair ıne' ınCırin zikri ati ma-i lezlzün menba' ma
hal l ine varup nazar itdüklerinde ma-i mezbCır temam 
ınevcfıd ve ciir'i ve lağm ve kanavatı ına'mfır ve ari o la
rak b i ' l -mu'ayene keşf itdüklerini mecl is- i  şer'a ihbar 
itdüklerinden sonra mahıniyye-i mezburede Kumkapu 
kurbında Muhsine HatCın nam-ı diğer İbrahim Paşa ma
hallesinde vakı ' bir bab ınenzi l derunına ciiri zikr-i ati 
ma-i lezizün ınaliki olup Dergah-ı ali kapucıbaş ı ların
dan iken bundan akdeın vefat iden ei-Hacc Mehmed 
Ağa bin Süleyman nam kimesnenün veraseti zevce-i 
ınenkuhe-i ınetrukesi Hadice Han ım ibnet-i Emin Ağa 
i le sulbiyye keblre kerlmeleri Ayişe Hanım ve Nefise 
han ımiara ba'de' l - inhisar mezbCıre Hadice Hanım dahi 
müteveffıye oldukda veraseti sadriyye ker'imeleri ınez
buretan Ayişe ve Nefise hanımiara münhasıra ve 
mes'e le-i mirasları mahkeme i tt imasınca ve' l-ihtisar(?) 
iki selımden olup bir sehıni mezbCıre Ayişe Hanım'a ve 
bir sehmi mezbCıre Nefise Hanım'a isabet ba'de't
tahkiki ' ş-şer'l  verese-i mezbCıretan taraflarından vekil ie
ri İsına'il Ağa bin İbrahim nam kimesne mecl is-i şer '- i  
enverde Dergah-ı  all kapucıbaşı larından Kara Osman
zade Ya'küb Ağa ve biraderi e i-Hacc Eyyub Ağa ibn-i 
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el-Hikc Mehmed Ağa nam kirnesneler taraflarından ve
kil-i mürsel leri İbrahim Paşa hammaıncısı es-Seyyid 
Mehmed Ağa bin es-Seyyid Ömer nam kirnesne mahza
rında b i '  1-vekil.le takrlr-i k e lam id üp mezbfıretan Ay işe 
ve Nefise han ımlarun yedierinde olup bin iki yüz otuz 
beş senesi Cemaziye' l-evvel ' inün yiğirmi yedinci güni 
tarihiyle müverrah Başmuhasebe kaleminden virilen 
memhfır ve mümza sfıretde tahrlr u beyan al ındığı üzre 
mukaddema Yfısuf Efendi nam kimesnenün Havass-ı 
refi'a kazasına tabi '  Kemerler canibinde Orta Belgrad 
nam karye kurbında H ınzir deresi nam mahal lde hafr 
itdürdiği abar-ı müteferrikadan hil.s ı l  ba'de' l-keşf mev
cfıd olup hakk-ı mecradan ma'ada mersCım22 Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün suyı lağm ına i lhak itdirdiği 
üç masura suyından müfrez bir masura ve nlm çuvaldfız 
ma-i lezlz mal iki iradesiyle menzil-i mezbfıra ta'ylni 
zeman ından berü tedavül-i eyadl ile mezbfıretanun mev
rfısları müteveffa-yı m fıma i leyhün hayatında şıraeıP 

şer'! i l e  mülkine dah i l  ve hakk-ı tasarrufına dah i l  olup 
ba'de vefatih i  vereseleri mezbfıretana mevrfıse ve mün
takı l  o ldukda mezbfıretan bundan akdeınce menzi l-i 
mezkfırı m fıma i leyhima Ya'küb Ağa ve biriideri el
Hacc Eyyfıb Ağa'ya bey' u teslim idüp el-yevm derlı
nma cari bir masura ve nlm çuvaldfız ma-i lezlz yed
Ierinde baki kaldığından e l-haletü hazih i  baki kalan bir 
masura ve nlm çuvaldfız ma-i lezlz-i mezkfırı dahi tara
fından b i ' l-lcab ve' l-kabfı l  bey'- i  bat-ı sahlh-i şer'! ve 
lağm ve kanaviltı ve müsennatına tebe' iyyet i le  mfıma 
i leyhima Ya'küb Ağa ve el-Hil.cc Eyyfıb Ağa beynierine 
ına' lfım semen-i medffı' ve ınakbfıza bey' u temllk idüp 
derfın-ı menzil-i mezbfıra cari bir masura ve nlm 
çuvaldfız ma-i lezlz-i mezkfırda mezbfıretan Ayişe ve 
Nefise hanımlarun aslen ve kat'an alaka ve medhalleri 
kalmayup mfıma i leyhima Ya'küb Ağa ve biriideri el
Hacc Eyyfıb Ağa'nun mülk-i müşteriisı olup istihkamı 
havl Haslar kadlsı fazi letlü Efendinün virdiği hüccet-i 
şer' iyye mfıcebince sfıret i 'tasını mfıma i leyh ima bii arz
ı hal istid ' a  eyledikleri eci lden şurfıt-ı n izarnı ba'de ' l
ihrac iktizil.sı Divan-ı hümil.yfın çavfışbaş ısı atfıfetlü 
Efendi hazretlerinden lede' l-isti ' lam ma-i lezlz-i ınezkfır 
kadiıni üzre menzil-i mezbfıra cereyan itmek şartıyla 
şürfıtı mfıcebince Başmuhasebe'ye kayd ile yed-i mfıma 
i leyh imaya süret ve su nazırı defterlerine ilm ü haberi 
i 'tasını  memhfıren i ' lam itmeğle i ' laın ı  mfıcebince Baş
muhasebe'ye kayd ve yed-i muma i leyhimiiya bir kıt'a 
süret ve su nazırı defterlerine defterlerine24 ilm ü haber 

22 merhlım 23 şırı'l-i 
24 mükerrerdir. 
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i ' ta o lmmak babında ferman- ı all sadır o lmağın ınılee
bince kayd o l ın up atik sureti ahz ve battalda h ıfz o l ı
narak salifli'z-zikr bir masura ve niın çuvalduz ma-i 
lezlz menzil-i mezbura cereyan itmek üzre ınılma i ley
himanun zabt u tasarruflariyçün yedierine sılret viri l
meğle su nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü haber vi
ri ld i .  

Fl sene ıninhü. 

216611 Eyüp 'te, Güzelce kemer suyoluna miillıak 
Osman Ağa katma suyundan Melımet Ağa 'nın Katip 
Sinan malıal/esindeki evine bağlı olan suyun İbralıim 
Ağa ya verilerek aynı malıailedeki evine bağlanması
na dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 9  Ca sene 1 23 8  [ 1  Şubat 1 823]  

Havass-ı refi'a kazasında Güzelce kemerün üst  tarafında 
ve Ayasofya suyınun Küçükkemer şöhretiyle meşhur 
kemerün sağ canibinde vak ı '  Su nazırı esbak Osman 
Ağa'nun hafr itdird iği abar-ı müteferrikadan biisı l  ke
mer-i mezkQr suyı yol ına bii izn- i  mütevel li i lhak olman 
ma- i lezlzün nübu' mahal l ine varup n ısf masura ma-i 
lez'iz mevcud ve cari o ld ığı ralı-ı abi-i ınezburOnun ih
barlarıyla zahir ve tahkik oldukdan sonra mahmiyye-i 
mezbürede Katib S inan mahalles inde vakı '  Kösem el
Hacc Osman Ağa hanesi d imeğle arif bir  bab menzi l  
derünına cari zikri ati ma-i lezlzün ınal iki o ld ığı Meh
med Ağa yine Osman nam kimesnenün yedinde olup 
kasr-ı yedinden yine mahal le-i mezbQrda İbrahim Ağa 
bin Halil nam kimesnenün hanesine n ısf masura ma- i 
lezlz-i mezbür cereyan itmek üzre bii i ' l am-ı şer' iyye 
müceddeden süret ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi 
viri lmek babında sildır o lan ferman-ı all mucebince 
Başmuhasebe'ye kayd o l ınup süreti v iri lmeğle su nazırı 
defterlerine dahi işbu i lm  ü haber v iri ld i .  

Fl sene minhü.  

216612 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna müllıak Sepetçi 
Melımet Efendi katma suyundan Melımet Emin A
ğa 'nın Kumkapı 'daki evine su bağlanmasına dair il
mulıaber kaydı. 

Bey' 
Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel  i lm  ü haber vari
de e l-müverrah fi 7 S sene 1 239[  1 3  Ekim 1 823] 
Havass-ı refi 'a  kazasında Belgrad karyesi karşusında 
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Sepetci Mehmed Efendi'nün hafr eylediği [abar-ı] mü
te'adiddeden has ı l  eylediği ma-i lezlzi Su ltan Süleyman 
Han hazretlerinün Astane'ye cari Kırkçeşme suyoluna 
hakk-ı mecra ta'y(n ile i lhak eylediği ma-i lez(zden ı1 1Sf 
masura ma-i lezlz Kumkapu kurbında Nişancı Paşa 
mahal lesinde Hazinedarbaşı hanesi d imeğle ma'ruf bir 
bab haneye cereyan itmek üzre hane-i mezbure mutasar
rıtlarınun ferağlarından yorgancı esnafından es-Seyyid 
e l-Hacc Mehmed Emin Ağa'nun uhdesinde olup zab
tıyçün suret i ' tası ba arz-ı hal lede' l-istid 'a şürutı 
ba'de' l-ihrac çavuşbaşı ağanun i ' lam! mucebince Baş
muhasebe'ye kayd o l ınup sureti ve su nazırı defterlerine 
ilm ü haberleri viri l mek babında sadır o lan ferman-ı all 
mucebince kayd o l ınup sureti viri lmeğle su nazırı def
terlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl  sene minhü. 

2166/3 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak Muha
sebeci Mehmet Efendi katma suyundan Seyyit Meh
met Emin Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun, Taku
hi'ye(?) verildiğine dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 29 Za sene [ 1 ]247 [30 Nisan 1 832] 

Asrında Muhasebeci Mehmed Efendi Havass-ı refi'a 
kazasına tabi '  suyo l ı  kuralarından Belgrad karyesi kar
şusında mevzi '- i  hallde kendi miilıyla hafr itdirdiği 
abiir-ı müteferrikadan hiis ı l  olup merhum Sultan Süley
man Han hazretlerinün Astane-i al iyyeye cari Kırk
çeşme suyı yolına i lhak itdirdiği gayr-ı ez hakk-ı mecrii 
ol mikdar ma-i lezlzden müfrez nısf masura ma- i lezlze 
mutasarrıf sabıkı Yorgiini es-Seyyid el-Hacc Mehmed 
Emin Ağa bin es-Seyyid Mehmed Arif kendi hüsn-i 
rızasıyla Takuhi(?) nasriiniyyeye ferağ ve kasr-ı yed 
bey' u temlik itmeğle Haslar kadisı Efendinlin v irdiği 
hüccet-i şer' i yy e mucebince su ret i 'tası ba arz-ı hal le
de' l-istid 'ii nizarnı kaydı ba'de ' l-ihriic Başmuhasebe'ye 
kayd o lınup sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi 
i 'tası Divan-ı hümiiyfın çiivfışbaşısı  sa 'iidetlü atfıfetlü 
ağa hazretleri memhuren i' lam itmeğle mücebince sureti 
ve i lm ü haberi i ' tii o lmmak babında siidır  olan ferman-ı 
ali mucebince kayd ol ınup sureti v iri lmeğle su nazırı 
defterlerine işbu ilm ü haber v iri ld i .  

Fi  sene minhü. 
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216614 Kemerler 'de, Sultan Süleyman suyoluna mül
hak Vezir Şehit Mehmet Paşa evkafi suyundan Karaca 
Niko 'nun tasarrufunda olan suyun vakfa intikaline, 
vakıf tarafindan da bir kısmının Seyyit İsmail Refet 
Efendi'ye verilerek evine bağlandığına dair ilmuhaber 
kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber vari
de el-müverrah fı 27 Receb 1 240 [ 1 7  Şubat 1 825] 

Vezir-i a'zam-ı esbak Şehid Mehmed Paşa hazretl erinün 
evkaf-ı şerifLinden Kemerler'de vakı '  cennet-mekan Sul
tan Süleyman Han hazretlerinün lağmlarına i lhiik ve ba 
ferman-ı iili lciir o lmagelen ma-i lezlzlerinden bir ma
sura ma-i lezlzün mukaddema mutasarrıfı o lan Karaca 
Niko zimml ma-i lezlz-i mezkfirı mahmiye-i mezbfirede 
Petrokapusı harici nde kain menzi l ine ba'de' l -vürCıd 
ve't-ta'yin b i la  veled hal ik oldukda ma-i lezlz-i mezkfir 
mahlfil  ve canib-i vakf-ı şerlfe aid ve raci '  o ldukdan 
sonra ma-i lezlz-i mezkfirun nısf masurasını  iciire-i 
müeccele i le  kethüdii-yı hazret-i sadr-ı all hu lefiila
rından es-Seyyid İsma'll Re'fet Efendi'ye ftirCıht o lup 
ma- i mezbCır mahmiye-i mezbfirede Saltaban25 çeşmesi 
kurbında meslekden ifraz ve kurbında kiiin menzil ine 
icrii oldığını mübeyyin Haslar kadisı Efendinün v irdiği 
hüccet-i şer' i yy e mficebince s Cı ret i 'tas ın ı  bii arz-ı hal 
Iede' l-istid 'ii n izarnı kaydı ba'de' l- ihrac Başmuha
sebe'ye kayd i le  sCıreti ve su nazırı defterlerine i lm ü 
haberi i ' tası Divan-ı hümayfin çiivCışbaşıs ı  sa' iidetlü 
atCıfetl ü  ağa hazretleri memhCıren i' l am itmeğl e  i' lam ı 
mficebince Başmuhasebe'ye kayd ol ınup sCıreti ve i lm  ü 
haberi i ' tii o lmmak babında sildır o lan ferman-ı all 
mCıcebince kayd ol ınup sureti viri lmeğle su nazırı def
terlerine işbu i lm  ü haber viri ld i .  

Fl sene m inhü. 

216615 Eyüp 'te, Kirazlıhavuz suyoluna mü/hak su 
nazırı Mehmet Ağa katma suyundan Emine Hanım 'ın 
tasarrufunda olan suyun mirasçı/ara intikaline, mi
rasçı/ar tarafindan da Halime Hatun 'a satıldığına 
dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de e l-mi.iverrah fı 3 Ra sene I 24 7 [ 1 2  Ağustos 1 83 1 ] 

Su nazırı cerldesinden ba fennan-ı iili ihriic olman bir 
kıt' a derkenarda tafs'll o lmdığı i.izre Su nazırı katibi el-

2 5  Daltaban 
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Hacc Mehmed Ağa hayatında Havass-ı refi'a kazasında 
Kirasl ıhavz kurbında kirnesnenUn mülk ve harimi olma
yan mevzi ' - i  hallde abar-ı müte 'addide hafrıyla has ı l  ey
lediği suyından müfrez nı sf masura ma-i lezlze mutasar
rıf iken bundan akdem vefat iden Emine Hanım bint-i 
Hafız Mehmed Efendi'nün veraseti Mehmed Tahir Beğ 
bin Mehmed Şakir Beğ'e münhasıra oldığı şer' an zahir 
oldukdan sonra muma i leyh b i ' l-irs i ' ş-şer'l mal ik oldığı 
ma-i mezburı Halime Hatun ibnet-i Abdul lah'a bey' U 
temllk ve ol dahi iştira ve temel lük birle İstanbul'da 
Daltaban çeşmesi kurbıncia vakı '  meslekden ifraz ve 
civarında kain S inan mahallesinde vakı '  menzi l-i mez
bCıra ke' l-evvel icra ve ta'yln itmeğle istihkamı havl 
Haslar kadisı fazlletlü Efendin ün virdiği hüccet-i şer'
iyye ve Divan-ı hümayun çavfışbaşısı sa' adetlü atCıfetlü 
Ali Efendi'nün memhuren i ' lamı ve balasına sadır o lan 
ferman-ı ali mCıcebince kayd o l ın up sureti viri lmeğle su 
nazırı tarafına dahi işbu i lm u haber viri ld i  

Fl  sene m inhü. 

216711 Eyüp 'te, Çiftehavuz suyoluna müllıak İbralıim 
Efendi katma suyundan Eyüp Ağa 'nın tasarrufunda 
olan suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafin
dan da Ümmügülsüm Hanım 'a satılarak Nişancı Pa
şa-yı Atik malıallesindeki evine bağlandığına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i muhasebe-i evvel i lm ü haber varide el
müverrah fi 29 S sene 1 252[ 1 5  Haziran 1 836] 

Bin iki yüz on sekiz senesi Şevval-i şerlfinün on altıncı 
gün i  tarihiyle müverrah Havass-ı refi 'a mahkemesi si
c i l l inden bir kıt'a hüccet tafsil U beyan olmdığı üzre 
Daru ' s-sa'adet i ' ş-şerife ağası yazıcısı merhum İbrahim 
Efendi hayatında Havass-ı refı'a Kemerler dinibinde 
hafr i le cem' u tahsil ve ol mevzi ' a  kar\'b Ç iftehavz suyı 
yolına ba izn i ' l-mütevel li i lhak u idrac itdirdiği üç bu
çuk çuvalduz ma-i lezlzün üç çuvaldfızı hakk-ı mecra 
içün al ıkon ı lup ma'ada n ısf masura ma-i lezlz istanbul'
da Şehsuvar mahal lesinde bir bab menzil derunına cari 
iken mutasarrıfı el-Hacc Eyyfıb Ağa ibn-i ei-Hacc Sü
leyman bundan akdem vefat idüp ma-i mezbfır sulbl 
keblr oğlı ve hasren varisi ei-Hacc İbrahim Edhem E
fendi 'ye mevrfıs olmağla merküm irsen malik oldığı n ı sf 
masura ma-i leziz-i mezkfırı semen-i ma' lfım mukabi l i  
Başmuhasebe ketebesinden Çayır katibi Ahmed Nuri 
Efendi 'nün val idesi Şer\'fe Ümmügülsüm Hanım ibnet-i 
el-Hacc Ömer'e huzfır-ı şer' de bey' u temlik ve mfıma 
i leyhanun dahi veki l i  olan Kalem-i mezbCır ketebesin-
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den es-Seyyid Hal id Efendi b i ' l-vekale kabul birle ol 
vech i le  ma-i lezlz-i mezburda merklım ei-Hacc İbrahim 
Efendi'nün aslen ve kat 'an aliika ve medhali kalmayup 
ınılma i l eyhimii Şerife Ü mmügülsüm Hanım'un temel
lük müşteriisı olmağla ınılma i leyhii ş iriien maliki oldığı 
nısf masura ma- i lezlz-i mezburı İstanbul'da Kumkapu 
nezdinde Nişiincı Paşa-yı Atik mahal lesinde Değirmen 
sokağı'nda kain merhum Riigıb Paşa'nun teriizus ından 
ifriiz ve ittisalinde kiiin menzi l ine icrii ve ta'yln eyledi
ğin i  mübeyyin şurut-ı müstahsene tatbik içün istihkamı 
hiivl Haslar mahkemesi nilib i  fazlletlü Yusuf Ziyaeddin  
Efendi'nün v irdiği h üceet-i şer' iyye m ıleebince sılret 
i 'tiisını hanım-ı ınılma i leyha bii arz-ı hiil istid 'ii-yı inii
yet itmeğle n izamı ve iktizas ın ı  ba'de' l-ihriic Divan-ı 
hümayun çavuşbaş ıs ı  sa' iidet lü  atlıfetlü el-Hiicc Meh
med Neclb Efendi hazretlerinün memhur i ' lamı ve balii
sına sildır olan ferman-ı iili mucebi nce ınılma i leyha 
yedine müceddeden sureti v ir i lmeğle ebniye- i hiissa 
müdiri atufetlü Efendi hazretleri cer'idesine işbu i lm ü 
haber viri ld i .  

Fi sene minhü.  

216712 Kırkçeşme suyundan Şerife Züleyha Hanım 'ın 
tasarrufunda olan suyun Hasan Ağa ya satılarak So
ğan Ağa mahallesindeki ev arsasına bağlandığına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de e l-müverrah fi 7 Ca sene 1 250  [ l l Eylü l  1 834] 

Bin  iki yüz y iğirmi altı senesi Şa'biin-ı şerlfi nün on do
kuzuncı güni tarih iyle müverrah bir kıt'a hüccet-i şer'
iyyede tafsll u beyan olmdığı üzre Kırkçeşme suyından 
bii tem llkniime ihsiin-ı hümiiyun buyurı lan üç masura 
ma-i tezizden müfrez nısf masura ma-i tezize muta
sarrıfe Şerlfe Züleyha Han ım ibnet-i İbrahim dahi ma-i 
mezburı Çömlekçi Hasan Ağa ibn-i Musa'ya bey' u tem
llk ve ol dahi iştirii ve temel lük birle ma-i mezbur İstan
bul 'da Daltaban nam mahallde vak ı '  lağm derlımndan 
ifriiz ve kadiıni vechi le Hasan Paşa hiinı kurbında Soğan 
Ağa mahal lesinde kiiin muhterik menzil arsasına icrii ve 
ta'y'in ol ınmağla ber mt{ceb-i şurut-ı nizam-ı  müs
tahsene istihkamı hiivi Haslar kadisı fazlletlü Mustafa 
Hiimid Efendi'nün v irdiği hüccet-i şer' iyye mucebince 
sılret i ' tiisını bii arz-ı hiil lede' l- istid 'a  nizarnı üzre 
ba'de' l-ihriic Divan-ı hümiiyun çiivuşbaşısı  sa'iidet lü  
atfıfetlü  ei-Hiicc Mehmed Neclb Efendi hazretlerinün 
memhfır i '  liimı ve biiiiisına sa dır o lan ferman-ı iili ve 
şurfıtı mfıcebince kayd o l ınup n ısf masura mii-i lezlz 
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mahall-i mezkfıra İcra ve mutasarrıfı Hasan Ağa'nun 
zabt u tasarrufıyçün ınüceddeden yedine sureti viri l
ıneğle ebniye-i hassa müdiri sa' adet lü  Efendi hazretleri 
ceridesine dahi işbu i lm ü haberi vir i ldi .  

Fi sene ıninhü. 

[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ AZEBLER 

217011 Kiraz/ı/ıavuz 'da, Mustafa Ağa katma suyundan 
Giridi Mehmet Emin Ağa ile Ahmet Kaptan 'ın Üs
küplü malıal/esindeki evlerine su bağlandığına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Kasr-ı yed 
Hayatında Serın i ' ın ar-ı hassa Mustafa Ağa ibn-i İbra
him Çiftehavz'[a] karlb Kirazl ıhavz kurbında mevzi'-i 
hallde ve has ı l  eylediği hakk-ı mecradan baki bir buçuk 
masura suyından ınüfrez Cebe All kapusı dah i l inde 
Üskübl i  mahal lesinde sakin Giridi Mehıned Emin Ağa 
ibn-i Mehmed i le kayınpederi el-Hacc Ahmed Kapfıdan 
ibn-i Mehmed'ün hanesine cari 

Fl l l  C sene 1 209 [22 Aral ık 1 794] 

Ber ınfıceb-i ilm ü haber kaleın-i muhasebe-i evvel el
ınüverrah fi 25  N sene 1 232 [8 Ağustos 1 8 1 7] 

[Derkenar] Mfıına i 1eyh Ahmed Kapfıdan'un h issesine 
isabet iden ma-i 1ezlz Mehmed Emin Kapfıdan'a ferağat 
ve kasr-ı yed idüp cem' an bir buçuk masura ma- i tezize 
ınfıma i leyh Mehmed Emin Kapüdan'a tasarrufiyçün 
sfıret viri ldiğini mü ş' ir Başmuhasebe'den vürfıd iden i lm 
ü haber kaimesi mahffızdur. Fl  25 N sene 1 233 [29 

Temmuz 1 8 1 8] ve i şbu hıdmetinde mukayyeddür. 

217012 Kırkçeşme suyoluna müllıak Derviş Paşa kat
ma suyundan, Osman Ağa 'nın Azepler malıal/esindeki 
evine su bağlanmasına dair ilmulıaber kaydı. 
[Kenarnotu] Has ı l-ı ma-i leziz masura 1 

Ber mfıceb-i i lm ü haber kaleın-i muhasebe-i evvel dade 
fi' l-müverrah26 Fi 1 1  Receb sene 1 233  [ 1 7  Mayıs 1 8 1 8] 

Daru 's-sa'ade ağası nezaretinde asfıde evkafdan mer
hum Derviş Paşa'nun Kırkçeşıne vakfına bir masura ma
i tezizi İstanbul'da Hay[dar] Paşa kubbesinden Azeb1er 

26 El-müverrah 
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kol ı  ta' bir ol ınur baş meslekden ifraz ifral7 ve Azebler 
mahal lesinden yine Başe nam mahallde Giridi Kazgan
zade Osman Ağa'nun menzi l ine cereyan itınek üzre 
suret viri l ıniş  o lmağla işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi sene ıninhü. 

[Derkenar] Ber ınuceb-i i lm ü haber kaiıne-i kaleın-i 
muhasebe-i evvel e l-müverrah fi 1 7  Receb sene 1 243 [3 
Şubat 1 828] 

Merküm Osman Ağa fevt olup ma-i mezbur tedavül- i  
eyadiyle el-yevın bir tarafı Hadice Hanım ibnet-i Mah
mud'un olup tasarrufıyes içün suret viri lmiş olup vürud 
iden i lm ü haberi i şbu hıdmetde mukayyeddür. 

2/7013 Kırkçeşme suyolundan Şehit Ali Paşa ya ihsan 
olunan suyun bir miktarının Mehmet Ağa 'nın Haraç
çı Kara Mehmet Bey mahallesindeki evine bağlı oldu
ğuna dair ilmulıaber kaydı. 

[Derkenar] İşbu kayd battaldır. 

[Kenarnotu] Hası l- ı  ma-i leziz masura 1 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el- müverrah fi 28 C sene 1 232  [ 1 5  Mayıs 1 8 1 7] 

Bu defa ba hatt- ı hümayun-ı şevket-makrun cemi' sular 
hakkında viri len n izam-ı cedid-i müstahsene şurutı üzre 
Kırkçeşme suyından Şehld All Paşa hazretlerine ihsan 
ol ınan su lardan istanbul'da üskübl i  mahalles inde vakı '  
terazuya cereyan eyleyen iki masura ma-i  lezlzden ma
halle-i mezbura karib Haraccı Kara Mehmed Beğ ma
hallesinde sakin Mehmed Ağa'nun hanesine cari olan 
bir masura ma-i l ezizün istihkamın ı  havl Haslar kadi
sınun virdiği h üceet-i şer' iyye mucebince Başmuha
sebe'ye kayd i le  yedine suret ve su nazırı tarafına i lm ü 
haberleri i 'tasın ı muma i leyh ba arz-ı hal i stid 'a  ve 
şurutı kaydı ba'de' l-ihrac çavuşbaşı ağanun i ' lamı 
mucebince suret ve ilm ü haberi i ' ta o l ınmak babında 
sadır o lan ferman-ı ali mucebince suret vir i lıneğle su 
nazırı defterine i lm ü haber viri ld i .  

[Derkenar] Yukarı battalda h ıdmetinde kaydı mastur 
olup lakin mutasarrıf o ld ığı ma-i lezlzi ahara ftiruht 
itmeğle muma i leyhün alakası kalmadığını havi i lm ü 
haber ge lmişdür. 

27 " i  friiz" ınükerrerdir. 
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217014 Eyüp Çiftehavuz 'da, Sultan Süleyman suyolu
na mü/hak Sadrazam kethüdası Mehmet Ağa katma 
suyundan Ayşe Hanım 'ın Aşık Paşa mahallesindeki 
evine su bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0 .5 

Bey' 
Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm i.i haber vari
de el-mi.iverrah fı 27 C sene 1 233  [ 4 Mayıs 1 8 1 8] 

Cemi' sular hakkında vir i len n izarn mficebince Havass-ı 
refı'a kazasında Ç iftehavz'un kıble tarafında tarlk-ı arn
ınun sağ can ib inde Sadr-ı a'zam kethudası esbak Meh
med Ağa'nun iki aded hafr eylediği baca ve ta'mlr eyle
diği yedi aded bacalardan has ı l  eylediği suyın ı Sultan 
Süleyman suy ı  yol ına i lhak Kumkapu'da Hace çeşmesi 
suyında ve hakk-ı mecra olarak iki buçuk masurasın ı  
i fraz ve baki kalan bir  buçuk masura ma-i tezizden n ısf 
masurasın ı  Cebe All kapusı dah i l i nde Aşık Paşa mahal
lesinde Horasancı karşusında Çeşmlzade hanesi d imeğle 
ma'rfif Ayişe Hatfin bint-i Yemişci Halil'ün tasarrufiy
yesinde İshak menzi l ine cereyan eylediği nümayan olup 
Haslar kadi'sınun vird iği  hüccet mficebince ba arz- ı hal 
şurfitı ba'de' l- ihrac çavfişbaşınun i ' lamı mficebince 
sılret ve su nazırı defterlerine i lm  ü haberlerin i  i ' ta 
al ınmak babında ferman-ı all sadır olmağın mficebince 
sılret vir i lmeğle su nazırı defterlerine i şbu i lm ü haber 
v ir i ld i .  

F l  sene minhü. 

[Derkenar] Mfima i leyha Ayişe Hatfin mutasarrıfe 
ald ığı n ısf masura ma-i tezizi Zahlre sergi hallfesi  
İbrahim Edhem Efendi 'ye bey' u temllk ve ol dahi iştira 
ve temel lük birle n ısf masura ma-i teziz-i mezkfir ka
dim! üzre menzi l- i mezkfira icra al ınd ığın ı müş ' i r  vi
r i len hüccet mficebince Başmuhasebe'den sureti v ir i lmiş 
aldığını mübeyyin vürfid iden i lm ü haber kaimesi işbu 
h ıdmetde mukayyeddür. 

Fl 7 L sene 1 247 [ 1 0  Mart 1 832] 

217015 Kemerler Fınd1klı koltuğunda, su nazm Halil 
Ağa katma suyundan Mehmet Ağa 'nın evine su bağ
landığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Şerh] Mfima i l eyh Mehmed Ağa menz i l  i l e  ma-i teziz-i 
mezbfirı Kapan-ı dakik tüccarlarından el-Hacc Vel iy
yüddin Ağa'ya bey' u temllk eylediğin i  mübeyyin viri-

9 1  
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ten hüccet Azebler h ıdmetinde ınukayyed o lmağla i şbu 
mahal le ma' IQm o lmak içün şerh viri ld i .  

Fi 19 Ca sene 1 239 [2 1 Ocak 1 824] 

[Kenarnotu] Ma-i lez'iz masura 0 .5  

Kezal ik kaza-i merkümede Kemerler can ib inde Başhavz 
i le  Malova kemeri beyn inde Fındıkl ık koltuğı nam 
mahatlde Su nazırı esbak Halil Ağa'nun beş aded ba
calarından has ı l  olan ma-i tezizden müfrez nısf masura 
Kapan-ı dakik kurbında Azebler hammamı külhanı ka
pusı karşusında Mehmed Ağa ibn-i Ahmed Ağa'nun 
menzi l ine cereyan idüp tasarrufıyçün sureti vir i lmeğle 
i şbu ilm ü haber viri ld i .  

Fi  sene minhü. 

2170/6 Kırkçeşme suyoluna mü/hak Şehit Ali Paşa 
suyundan, İshak Ağa 'nın Üskübi malıal/esindeki evi
ne su bağlandığına dair ilmulıaber kayd1. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 .5  

Bey' 

Ber muceb-i muhasebe-i evvel i lm ü haber varide el
müverrah fi 27 C sene 1 232 [ 1  4 Mayıs 1 8 1 7] 

Bu defa ba hatt- ı hümayun v iri len n izam-ı ınüstahsene 
şurutı üzre istanbul 'da Üskübl mahal lesinde Hisar kar
şusında İshak Ağa'nun hanesine cari olan n ısf masura 
ma-i lezlz Kırkçeşme suyından Şehld All Paşa hazretle
rine ihsan al ınan sulardan olup Çukurçeşme i le Zen
clrl ikuyı beyninde vakı ' ana lağmından kanavat ve 
müsennat i le  mahal le-i mezburede vak ı '  terazi'ıya cere
yan i le  mfıma i leyhün hanesine cari olup i stihkamını  
havl Eyyub mahkemesinden viri len hüccet-i şer' iyye 
ibraz i le  yedine sfıret ve i lm ü haberi i 'tas ın ı  ba arz-ı hal 
muma i leyh istid ' a  itmeğle şurfıtı ba'de' l - ihrac ça
vuşbaşı ağanun i ' lamı  mfıcebince Başmuhasebe'ye kayd 
o l ınup  yedine sfıret ve i lm ü haberi vir i lmek babında 
sad ır olan fennan-ı all mfıcebince kayd o l ınup yedine 
sfıret vir i ld iğini  mübeyyin  Başmuhasebe'den vürud iden 
i lm ü haber kaimesi kayd a l ın d ı .  

F i  minhit 
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[Şerh] Mılma i l eyh İshak Ağa mutasarrıf o ld ığı nı sf ma
sura ma-i lezlz-i mezbfırı kassam-ı askeri ketebesinden 
Şerif Hasan Efendi'ye bey' u temllk ve veeh-i layıkıyla 
tesilm itıneğle vir i len hüeeet ınıleebinee Başmuhase
be'den sılret v ir i lmiş  oldığını ınübeyyin vürıld iden i lm ü 
haberi i şbu hıdınetde ınukayyed ol ınağla şerh vir i l d i .  

F l  27 L sene [ 1 ]245 [2 1 N isan 1 830] 

2171/1 Kadıçeşme yakınlarındaki bir eve bağlt olan 
suyun Şerife Fatma Hanım 'ın tasarrufuna verildiğine 
dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 2 

Ber ınıleeb-i kaleın-i muhasebe- i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 22 Reeeb sene 1 233 [28 Mayıs 1 8 1 8] 

Kadlçeşınesi kurbında ( . . .  ) mahallesinde bir bab menzi l 
dereın ında cari o lan iki masura mülk ma-i lezlze Şeyhü
l islam-ı esbak Kam i l  Efendi 'nün kerimesi Şerife Fatıma 
Han ım'un tasarrufes iyçün sCıret v iri ld iğin i müş ' i r  Baş
muhasebe'den vürCıd iden i lm ü haber kaimesi kayd 
ol ınd ı .  

F l  m inhü. 

217112 Eyüp 'e tabi Demir köyünde, Kırkçeşme suyo
luna müllıak Çevgani Halil Ağa Katma suyundan 
Şerife Cemile Hanım 'ın Üskübi malıal/esindeki evine 
su bağlandığına dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hası l- ı  ma- i leziz masura 0 .5  

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 21 Reeeb sene 1 233  [27 Mayıs 1 8 1 8] 

Havass-ı refi'a  kazasına tabi ' Temür karyesi kurbında 
Obar(?) tarlası nam mahal lde Çevganl Halil Ağa'nun 
hafr eylediği abardan has ı l  olan ma-i tezizi Kırkçeşme 
suyı yol ına i lhak ve İstanbul 'da Üskübl mahal le,sinde 1 
Osman Efendi hanesi d imeğle ma' rılf Şerlfe Cemlle 
Hatıln'un menzi l ine iera ol ınan ı1 1Sf masura ma-i tezize 
tasarrufıyçün sCıret vir i ld iğ in i  müş' i r  Başmuhasebe'den 
vürCıd iden i lm ü haber kaimesi su nazırı defterlerine 
kayd ol ındı .  

Fi minhü.  
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217113 Eyüp Deliklikaya 'da çıkan ve Ahmet Ağa 'nın 
tasarrufunda olan suyun Haftz Ahmet Ağa 'ya satıla
rak Unkapanı 'ndaki çeşmeye bağlamlığına dair ilmu
haber kaydı. 

[Kenarnotu] Has ı l- ı  ma-i lezlz masura 3 

[Derkenar] Çeşme- i mezbürede İcra 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel ilm ü haber vari
de el-ınüverrah fi 1 5  Za sene 1 233  [ 1 4  Eylü l  1 8 1 8] 

Havass-ı refi'a  kazasına tab i '  Cebeci karyesi s ınürında 
Şahin deresi kurbında Del ikl ikaya nam mahallden hiis ı l  
olan üç  masura ma-i lezlzün Azebler kubbesine ve 
Azebler kubbesinden F i l  yokuşu şiidurvan ınesleğine 
cari ma-i lezlzün mutasarrıfı Ahmed Ağa ibn-i e l-Hacc 
Mehıned hüsn-i rızasıyla bin sekiz guruşa Hiifız el-Hacc 
Ahmed Ağa'ya kasr-ı yed itmeğle muına i leyh dahi ma-i 
mezburı şiidurvan- ı  ınezkurdan Unkapanı haricinde 
Çörekçi menzi l i nde inşa eylediği çeşıneye cari olmağla 
zabt u tasarrufıyçün sureti viri ldiğini müş' ir Başmuha
sebe'den vürud iden i lm ü haber kaimesi kayd ol ındı .  

Fl ıninhü. 

2171/4 Eyüp Orta Belgrat köyünde, Sultan Süleyman 
suyoluna mülhak Mehmet Paşa katma suyundan 
Hatice Hatun 'un tasarrufunda olan suyun Nefise Ha
nım 'a verilerek Sinan Ağa mahallesindeki evine hağ
landığına dair ilmuhaher kaydı. 

Ber muceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi l l  Receb sene 1 234 [ 6 Mayıs 1 8 1 9] 

Merhum Mehmed Paşa'nun Havass-ı refi'a kazasına ta
bi '  Orta Belgrad nam karyeye mürur iden tarlkun canib
i yemininde Kiras l ıbağçe i l e  Kirkor bostanı beyninde 
olan viidin ün mevzi ' - i  hallsinde hafr itdirdiği abardan 
nübü ' iden altı masura ma-i lezlzden hakk-ı mec
riisından baki dört masurasın ı  ol ınevzi ' a  karlb İbrahim 
Han suyı mesleğine ve andan merhum ve mağffırun leh 
Sultan Süleyman hazretleri suyı lağınına i lhak u idrilc 
idi.ip gayr- ı ez ifraz iki masurasından tedavül-i eyadl i le  
baki kalan Hadlee Hatun'un tasarrufesinde o lan n ısf 
masura. ma-i lezlzi Hacce Nefise Hatün'a ferağat ve 
kasr-ı yed eyleyüp muına i leyha Nefise Hatlin'un İstan
bul'da S inan Ağa mahal lesinde mutasarrife o ld ığ ı  men
zi l ine cereyan iden bir çuvalduz ma-i lezizün kadim 
yoluyla sal ifti'z-zikr n ısf masura dahi zamm o lmarak 
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cem'an üç çuvalduz ma-i lezlzün tasarrufesiyçün suret 
virmiş olmağla su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber 
viri ld i .  

Fl sene minhü. 

217115 İstanbul Gümrüğü malından arz vermeden 
kanunlara ayktrı olarak maaş alan kimselerin maaş
larımn kesilmesine ve yapttkları vazifeye göre kendi
lerine ücret tayin olunmasına dair ilmulıaber kaydt. 
Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 9 C sene 1 23 8  [2 1 Şubıtt 1 823) 

Saray-ı cedld-i amire ve Saray-ı atik-i ma'mfıre ve ha
rem-i hüınayfın ağaları ve saray-ı Galata gı l ınananı ulu
fe ve ıne'ku latı ( . . .  ) memhur icınal ve hassa anbar emin
i şehr nezaretinde o lan harc-ı hassa ruznaınçesinde 
ınukayyed i stanbul gümrüği mal ından o lmak üzre cihat 
vesair cihet mis i l lü  bu ayi ıkiara kezalik ınemhur arz i le  
viri legelür iken bi la arz ba'zı kiınesnelere gerek ınahlu l  
ve gerek kasr-ı yedden ba arz-ı ha l  istid 'a iderek ruus-ı 
hümayfin i le  birer takrlb ınugayir-i şurfıt yedierine berat 
ahzıyla cereyan ve bu ayi ıkiara ınutasarrıf oluııLıp ez 
kadim viri legelen nizaın ve şurut-ı kadlmenün ınugayiri 
harekete ictisar itmeleriyle bu maküle halata cesaret ve 
bi la arz emin-i şehr yedierine berat ahz idenlerün 
kayd iarı terkin o l ınup fıma ba'd üınena-yı şehr tarafla
rından arz o l ınmadukça cereyan ve bu ayi ıkiara kimes
neye berat a l ınmamak üzre şurfitı havl kaydiarı balasına 
şerh ve Başmuhasebe ve rufis-ı hü ınayfina ve harc-ı 
hassa rfiznamçesine ve şehremini tarafına vesair iktiza 
iden mahal lere i lm ü haberleri i ' tası ba takrlr lede' l -inha 
bu ınaküle tevcihat emekdar ve istihkakı nüınayan o
lanlara şehremini arzıyla tevcih o l ınagelüp ferağ ve 
kasr-ı yedi eri ve ınahlfi latı vukü' ında alıara viri lıneyüp 
ve bir kiınesneye iki veyahud üç h ıdınet viri l ınek ve her 
bir h ıdınet içün bir ücret ta 'yln o l ın mak üzre bii hatt-ı 
hüınayun-ı şevket-makrün (s i l ik) n izaın şurutından idüği 
derkar ol ınmağla takrlr ve şurutı ınficebince amel ve 
mahal l ine kayd ol ına diyü hatt-ı hümayun-ı şevket
makrün şeref-riz-i sudur itmeğle şeref-sudur iden müba
rek hatt-ı hümayfin-ı şahane ve şurCıtı kaydiarı balaları
na şerh viri lüp iktiza iden mahal lere i lm ü haberleri i 'ta 
olmmak babında ferman-ı all sadır  o lunınağın mucebin
ce Başmuhasebe'de kaydiarı baliiiarına şerh viri lüp 
mCıcebince fı 5 S sene 1 223 [2 Nisan 1 808] tarih inde ru
Cıs-ı hümayfin ve harc-ı hassa ruznamçesine ve şehre
ınini tarafına vesair iktiza iden mahal lere başka başka 
ilm ü haberleri viri lm işdi el-haletü hazibi ber veeh-i 
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muharrer n izam-ı mezbfırun te 'kid in i  havi tekrar i lm ü 
haberleri i 'tasın ı  şehremini sa'adet lü atfıfetl ü  Efendi 
hazretleri memhfıren takriryi l e  inha itmeğle mfıcebince 
n izam-ı mezbfırun te 'kidi n i  havi tekrar i lm ü haberleri 
tahrir ve i 'ta o lmmak babında sad ır o lan ferman-ı all 
mfıcebince rufıs-ı hümayun ve harc-ı hassa ve şehremini 
tarafına vesair iktiza i den mahallere i lm ü haberleri 
vir i lmekle su nazırı ağa tarafına dahi işbu i lm ü haber 
viri ld i .  

M inhü .  

217116 Ayvad deresinde, Sultan Süleyman suyoluna 
müllıak Mimarbaşı Mustafa Ağa katma suyundan 
Faiz Efendi'nin Haydarpaşa 'daki konağına bağlı olan 
suyun Seyyit Me/ımet Emin Efendi'ye verildiğine dair 
ilmulıaber kaydı. 

Fevt 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 1 Receb sene 1 234 [6 Mayıs 1 8 1 9] 

Kaza- i mezbura tabi '  Ayvad deresi nam ınahal lde 
M i 'marbaşı Mustafa Ağa'nun hafr eyled iği  abardan ha
s ı l  suy ın ı  Sultan Süleyman hazretleri yol ına i lhak ve 
gayr-ı ez i fraz nısf masurası müteveffa Faiz Efendi 'nün 
İstanbul'da Haydar Paşa mahalles inde kain menz i l ine 
cereyan idüp tedavül- i  eyadi i le hane-i mezbuni ma-i 
ınezkurun cereyan itınek şartıyla es-Seyyid Mehmed 
Emin Efendi'ye ferağat ve kasr-ı yed ol ınup zabtiyçün 
suret vir i lmiş olmağla i şbu i lm  ü haber v ir i ld i .  

Fl  sene minhü. 

[Derkenar] Muma i leyh Mehmed Emin Efendi fevt 
olup verilseti zevcesi Hadlee Hüsna Hanım i le sulbiyye 
kerimesi Şerlfe Ayişe Hanım'a ınünhasır olup ınuma 
i leyhimalarun mal ik[ e] oldıkiarı irsen n ısf masura ma-i 
lezlzi Fertk-i alay-ı asakir-i mansüre sa'adetlü atufetlü 
Mehmed Paşa hazretlerinün mülk- i  müşteriisı o lup 
Üskübl yolunda !ağın ağzı mesleğinden ifraz ve S iyavuş 
mahallesinde hanelerine i cra ve ta 'yin buyurduklar ın ı  
müş' i r  su ret viri l ın i ş  o l ınağla Başmuhasebe'den vürud 
iden i lm ü haberi işbu h ıdmetde mukayyeddür. 

Fl 1 3  L sene 1 246 [27 Mart 1 83 1 ]  
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217211 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Mustafa Ağa katma suyundan Mehmet Emin kapta
nın Ce be ali Kapısı 'ndaki evine su bağlanmasına dair 
ilmuhaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fı 1 6  Receb sene 1 233  [22 Mayıs 1 8 1 8] 

Havass-ı refı' a kazasına tabi '  Çiftehavz kurbın da Ki
rasl ıhavz nam mahallde sabıka Mi 'mar-ı hassa Mustafa 
Ağa'nun hafr eylediği abardan has ı l  olan ma-i lezizi Sul
tan Süleyman suyı yol ına  i lhak eylediği b ir  buçuk masu
ra ma-i leziz Cebe A li kapusı dah i l i nde Üskübi mahal le
sinde Mehmed Emin Kaplıdan ibn-i Ömer'ün hanesine 
cereyan itmek üzre ber ınıleeb-i şurı1t sılret viri lmiş ol
mağla işbu i lm ü haber viri ld i . 

Fl sene minloıü. 

217212 Eyüp 'te, AyasofYa suyoluna mü/hak su nazırı 
Osman Ağa katma suyundan Seyyit Halil Efendi'nin 
Debbağ Yunus mahallesindeki evine bağlı olan suyun 
bir kısmının başkalarına devredi/diğine dair ilmuha
ber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i l m  ü haber vari
de el-müverrah fı 7 R sene 1 23 5  [23 Ocak 1 820] 

Su nazırı esbak el-Hacc Osman Ağa'nun Havass-ı refı'a  
kazasına tab i '  Cebeci karyesi kurbında merhum S inan 
Paşa çeşmesi mukabi l inde Hayırbaşı'nda hafr eylediği 
abar-ı müte'addideden has ı l  eylediği ma-i lezizden 
müfrez bir masura ma-i leziz Ayasofya lağmına i lhak 
olmarak İstanbul'da Sultan Selim cami ' - i  şerlfı kurbında 
Debbağ Yunus mahallesinde Seyyid Halil Efendi'nün 
pederinden mevrfıse menzi l ine cereyan ider iken nısf 
masurasın ı  ifraz ve ahara ferağat itmeğle yedinde baki 
kalan n ısf masura ma-i lezizün cereyaniyçün Haslar 
kadisı İbrahim Efendi 'nün virdiği h üceet-i şer' iyye ve 
ba arz-i hal çavı1şbaşı ağanun i ' l am ı  ve sadır  olan fer
man-ı  ali mı1cebince yedine sılret viri lmeğle su nazırı 
defterlerine dahi işbu i lm ü haber vir i ldi . 

Fi sene m inhü. 
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217213 Eyüp 'te, Mermerçeşme suyoluna mü/hak su
dan Musa Çavuş mahallesindeki hamama bağlı olan 
suyun, Hasan Ağa 'nın evine bağlandığına dair ilmu
lıaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 3 C sene 1 23 6  [9 Mart 1 82 1 ]  
Mehmed Kethüda sahibü' l -hayrun cami '-i şerlfı müsta
ğaWitından med'ine-i Eyyfıb'de Mfısa Çavfış mahallesin
de vak ı '  Kırkık harnmaını dimeğle ma'rfıf bir bab harn
ınam mürur-ı ezmine i le kü l l iyyen harab ve mu'attal 
olup mütevell'isi nef' an l i ' l -vakf ma' rifet-i şer' bey' it
düklerinden sonra hammarn-ı mezbfırun verasında vakf
ı mezbfır müstagal latından o lan bir bab bostan derfı
n ı ııda vakıf- ı  müşarun i leyhün hafr itdürdiği abar-ı mü
teferrikadan has ı l  o lup vakfıyyet üzre hammarn-ı mez
bfıra ta'y'in ve icra eylediği ma-i lez'iz-i mezbfır dahi hall 
ve mu'attal kaldukda hala evladiyyet ve meşrfıtiyyet 
üzre vakf-ı mezbfırun mütevell'isi o lan İ sma''il Beğ ma-i 
lez'iz-i mezbfırı mahal le-i mezbfırdan mürfır iden Mer
merçeşme suyı lağmına bii izn-i mütevell'i i lhak ve idrilc 
idüp hakk-ı mecradan ma'ada baki kalan bir masura ma
i lez'iz Aşık Paşa cami '-i şer'ifı kapusı ittisal inde vak ı '  
ab-ı lez'iz çeşmesinün mes leğinden erbab-ı miyah ma'ri
fetleriyle ifriiz ve müceddeden kurşun borı ferşiyle ma
hal le-i mezkfırda vakı '  ei-Hiicc Hasan Ağa'nun sakin 
oldığı menzi l ine İcra ve ta'y'in eylediği ve ber veeh-i 
muharrer mutasarrıf oldığı n ısf masura ma-i lez'iz-i 
mezbfırı şürfıtıııa tatbik içün istihkamı hav'i Haslar 
kad'isı mevlana Üsküdar'i Mehmed Emin Efendi'nün 
virdiği h üceet-i şer' iyye mfıcebince sfıret ve su nazırı 
defterlerine i lm ü haberi i 'tası bii arz-ı hal lede' l-istid'a 
şürfıtı ba'de' l- ihrac Başmuhasebe'ye kayd i le sfıret ve su 
nazırı defterine i lm ü haberi i ' tas ın ı  Divan- hümayfın 
çavfışbaşıs ı  Mustafa Efendi hazretleri memhfıran i' lam 
itmeğle mucebince sfıret ve i lm ü haber i 'ta o lmmak 
babında bii tel his sildır o lan ferman-ı all mfıcebince 
kayd o l ınup sfıreti viri lmeğle keyfıyyet ma' l fım olmak 
içün su nazırı defterine dahi işbu i lm ü haber viri ldi .  

F'i sene minhü. 

[Derkenar] Mfıma i leyh ei-Hiicc Hasan Ağa fevt olup 
nısf masura ma-i lez'iz-i mezkfır üç sehm i ' tibariyle bir 
sehmi  kerimesi Mahrfıme Han ım'a ve bir sehmi diğer 
kerimesi Rafize Hanım'a ve bir  sehmi sulbl keblr oğlı 
Mehmed Salih Efendi'ye ba'de' l- intikal mezbfıre Rafize 
Han ım ve mfıma i leyh Salih Efendi mutasarrıflar ol
dukları iki  sehm hisse-i şayi ' alarını mfıma i leyha 
Mahrfıme Han ım zevci ei-Hacc Mehmed Ağa'ya ba izn-i 
mütevell'i ferağ ve kasr-ı yed itmiş o lduklarından viri len 
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hüccet mikebince sureti viri ldiğini mübeyyin vürud 
iden i lm ü haberi işbu h ıdmetde ınukayyeddür. 

Fi' 3 S sene [ 1 ]243 [26 Ağustos ı 827] 

217214 Mehmet Ney/ Bey ile eşi Nejise Hanım 'ın 
İstanbul Kasap Demir Han mahallesindeki evlerine 
bağlı olan suyun, Mehmet Ney/ Bey 'in vefatıyla mi
rasçı/ara intikaline, mirasçtlar tarafindan da Nalbur 
Mehmet Ağa ve eşi Şerife Emine Hatun 'a devredi/di
ğine dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mikeb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 25 Receb 1 240 [ 15 Mart ı 825] 

Sadr-ı esbak Mehmed Paşa hazretlerinün evkaf- ı  şeri
tinden olup mahmiyye-i mezburede Kassab Temür Han 
mahal lesinde vakı '  bir bab menzi l derunına cari bir ına
sura ma-i lezlzün mutasarrıfları mevall-i izamdan Meh
med Neyi Beğ Efendi i le halllesi Nefıse Hanım muma 
i leyh Mehmed Neyi Beğ Efendi bundan akdem fevt 
olup mutasarrıf aldığı n ısf masura ma-i teziz-i mezkurı 
sulbi kebir kerimeleri Samiye ve Zahide Hanım'lar i le 
sulbi sağir ağl ı Mehmed Nai ll Beğ nam sağire adiyen 
intikal itmeğle bu defa dahi kendi hüsn-i rızalarıyla 
Na' lbur Mehmed Ağa'ya ve halllesi Şerife Emine Ha
tun'a ferağat u kasr-ı yed itmeğle istihkamı havi Haslar 
kadisı Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye mucebince 
suret i ' tasın ı  ba arz-ı hal lede ' l-istid'a n izarnı kaydı 
ba'de' l- ihrac Başmuhasebe'ye kayd ol ınup suret ve i lm 
ü haberi i 'tası Divan-ı hümayun çavuşbaşıs ı  Efendi 
hazretleri memhuren i ' lam itmeğle i ' liimı mücebince 
Başmuhasebe'ye kayd o lınup sureti ve ilm ü haberi i 'ta 
a lınmak babında sadır olan ferman-ı all mucebince kayd 
ol ınup sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine dahi işbu 
i lm ü haber virildi .  

Fi sene minhü. 

217215 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Mustafa Ağa katma suyundan Mehmet Emin Ağa 'nın 
tasarrufunda olan suyun mirasçıya intikaline, mirasçı 
tarafindan da Veliyyüddin Ağa'ya satıldığına dair 
ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 29 S sene 1 24 1  [ 1 3  Ekim 1 825]  
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Asrında m i 'mar-ı esbak Mustafa Ağa Havass-ı refi'a 
kazasına tabi '  Çiftehavz kurbında Kiras l ıhavz civarında 
hafr eylediği abardan has ı l  ve Su ltan Süleyman haz
retlerinün suyı yol ına ba izn i ' l-mütevel l l  i lhak eylediği 
ma-i lezlzden bir buçuk masura ma-i lezlzün mal iki iken 
vefat iden Mehmed Emin Ağa bin Ömer nam kimes
nenün sulbiyye kerimesi Şerlfe Atiyye Hanım'a irsen 
intikal itmeğle muma i leyha dahi kendi hüsn-i rızasıyla 
Kapan-ı dakik tüccarlarından ei-Hacc Veliyüddln A
ğa'ya bey' u temllk idüp kadim! üzre menzil-i mezkura 
İcra ve ta'yin oldığını mübeyyin Haslar kadlsı fazlletlü 
Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye mucebince suret 
i ' tas ın ı  ba arz-ı hal lede' l- istid 'a nizarnı kaydı ba'de ' l
ihrac Başmuhasebe'ye kayd o l ınup sureti ve su nazırı 
defterlerine i lm ü haberi i 'tası iktiza eylediğini Divan-ı 
hümayun çavuşbaşısı sa'adetlü atufetl ü  ağa hazretleri 
memhuren i ' lam itmeğle i ' lamı mucebince Başmuha
sebe'ye kayd o lınup sureti ve i lm ü haberi i 'ta o lmmak 
babında sadır olan ferman-ı  all mucebince kayd o l ınup 
sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm  ü haber 
viri ld i .  

Fl sene minhü .  

217311 İstanbul'da, Mehmet Efendi vakfı suyundan 
Mehmet Emin kaplanın tasarrufunda olan suyun mi
rasçıya intikaline, mirasçı tarafindan da Veliyyüddin 
Ağa ya satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber vari
de el-müverrah fi 3 Ca sene 1 24 1  ( 1 4  Aral ık 1 825]  

Cebe All kapusı dah i l inde Seferikoz(?) ei-Hacc Meh
med Efendi vakfı musakkafatından keblr Arslanzade 
konağı dimeğle ma'ruf menzi l- i  keblr i le  tahtında ve 
mukab i l inde vak ı '  iki aded çeşmelere cari bir buçuk 
masura vakf ma'-i lezlzün mukaddema mutasarrıfı o lan 
Mehmed Emin Kapudan bundan akdem fevt olup keri
mesi Atiyetul lah Hanı m'a adiyen intikal itmeğle muma 
i leyha dahi kendi hüsn-i rızasıyla Kapan-ı dakik tüccar
larından el-Hacc Veliyüddln Ağa'ya ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle istihkamı havl Haslar kadlsı Efendinün virdiği 
hüccet-i şer' iyye m ucebince suret i 'tas ın ı  ba arz-ı hal 
lede ' l-istid'a n izarnı kaydı ba'de' l - ihrac Başmuhase
be'ye kayd o l ınup sureti ve su nazırı defterlerine i lm  ü 
haberi i 'tası iktiza eyl ediğini Divan-ı  hümayun çavuş
başısı sa'adetlü ağa hazretleri ınemhuren i ' lam itmeğle 
mucebince kayd o lınup sureti ve su nazırı defterlerine 
i lm ü haberi i 'ta o lmmak babında sadır  o lan ferman-ı all 
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mucebince kayd ol ınup sureti viri lmeğle su nazırı def
terlerine işbu i lm  ü haber viri ld i .  

Fl  sene minhü. 

2173/2 Eyüp Terkos 'ta, Sultan Süleyman suyoluna 
mü/hak su nazırı Hüseyin Ağa katma suyundan Seyyit 
Halil Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun, Seyyit Halil 
Ağa 'nın vefatıyla devlet tarafindan zaptedilerek Seyyit 
Mehmet Raşit Efendi ile eşiAzize Hanım 'a devredi/di
ğine dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah ve fi 25 Receb sene ı 24 ı [ 5 Mart ı 826] 

Sabıka su nazırı Hüseyin Ağa bin Musa'nun doksan beş 
senesinde Havass-ı refi 'a  kazasına muzafa Terkos nahi
yesinde Ç iftehavz kurbında dere nezdinde kimesnenün 
mülki o lmayan mevzi ' - i  hallde kendi malıyla hafr itdür
diği abar- ı müteferrikadan cem' u tahsil idüp ma'rifet-i 
şer ' le ba'de ' l-keşf ve' l -vezn tarnın ve revan mevclıd 
bul ınan altı buçuk masura ma'-i lezizün bir buçuk ma
surasını  hakk-ı mecra ta'yin ile ol mevzi ' a  karib mer
hum Sultan Süleyman Han hazretlerinün suyı yol ına ba 
izn-i mütevel ll i lhak u idrac itdürdiği sahhü' l-baki dört 
buçuk masura ma-i lezizden müfrez o lup lağm ve kana
vat ve müsennatdan mikdar-ı mu'ayyen h issesine te
be' iyyet i le  Yenihammam tahtında kain ana lağmından 
ifraz ve Müfti harnmaını kurbında vakı ' bir bab menzi le 
cari bir masura ma-i lezlze ber maktu' a  hüccet mal ik 
o lan Dergah-ı mu'al lam kapucıbaşı l arından Emlak-i hü
mayun nazırı sabıka es-Seyyid Halil Ağa bundan akdem 
fevt o lup can ib-i miri ve Darbhane-i amire i le ahz ve 
i ' tası o ldığına binaen kaffe-i nüküd ve zimemat ve vakf 
konağınun canib-i miriyçün fliruhtı hususına irade-i se
n iyye- i mülukane ta'a l luk idüp mlıcebince menzi l- i  
mezklır i le  derunına cari bir masura ma-i leziz-i mezklır 
ba mülkname-i hümayun hala askeri kadisı fazilet lü es
Seyyid Mehmed Raşid Efendi i le  halilesi Azize Hanım 
bi ' l- iştirak malik t>lduklarından şürlıt-ı cedidesine tatbik 
içün istihkamı havi Haslar kadisı Efendinün virdiği hüc
cet-i şer' i yy e mucebince suret i ' tasını  ba arz-ı hal le
de' l-istid 'a  nizarnı keyfiyyeti ba'de ' l-ihrac ma-i mezbur 
mülkname-i hümayun mlıcebince muma i leyhimanun 
ş iraen tasarruflarında o lmağla ber muceb-i n izarn mü
ceddeden yedierine sılret ve su nazırı defterlerine i lm ü 
haberi i ' tasını Divan-ı hümayun çavuşbaşısı veki l i  
sa'adetlü atüfetlü Ali  Necib Efendi hazretleri memhlıren 
i ' lam itmeğle mucebince hüccet-i mezklıre Başmuha
sebe'den kayd i le  sureti ve i lm ü haberi olmmak babında 
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bii telhis sildır olan ferman-ı all mucebince kayd ol ınup 
sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü 
haber viri ld i .  

Fi sene minhü. 

217313 İstanbul'da, Kırkçeşme suyoluna müllıak olup 
Derviş Paşa evkaftna ilısan olunan sudan Giridi Kaz
ganzade Osman Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun 
mirasçıya intikaline, mirasçı tarafindan da Hatice 
Hanım 'a verilerek Azepler malıal/esindeki evine bağ
landığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fı 1 3  Ra sene 1 243 [ 4 Ekim 1 827] 

Bin iki yüz otuz üç senesi Receb'ün on ikinci güni tari
hiyle müverrah bir kıt' a memhur ve mümzii suretde 
tafsil ü beyan o lmdığı üzre Hi.idavendigiir-ı esbak Sultan 
Sü leyman Han hazretlerini.in Kemerler'de viikı '  Kırk
çeşme ta'bir o l ınur ma-i leziz lağmlarından vezir-i 
a'zam-ı esbak merhum Derviş Paşa hazretlerinün vakf-ı 
şerıtlerine ihsiin buyurduktan ma-i tezizlerinden müfrez 
kanaviltına tebe' iyyet i le i care-i mi.ieccele ve şehriyye 
on akçe iciire i le bir masura ma-i tezize mutasarrıf o lan 
Giridi Kazganziide Osman Ağa bundan akdem fevt olup 
sulbi kebir oğl ı Mustafa'ya intikal inden sonra tediivül-i 
eyadi i le ma-i nıezkura Hadlee Han ım ibnet-i e l-Hiicc 
Mahmud ba ma' rifet-i mi.itevel l l  feriiğat u kasr-ı yed ve 
ol dah i kabül ve vakf-ı müşiirun i leyh vakf mi.itevel l iyesi 
han ı nıun i ' ta eylediği temessükden ni.imayan olmağla 
muma ileyhii ma-i mezkurı İ stanbul'da Haydar Paşa 
karyes inden Azebler kol ı  ta'bir o l ın ur baş meslekden 
ifriiz ve Azebler mahal lesinde Depebaşı nam mahallde 
vakı ' nıutasarrıfe oldığı menzi l i  derunına ke' l-evvel icrii 
ve ta'yin eylediğini mübeyyin şi.irüt-ı mi.istahsene tatbik 
içün istihkiimı havi Haslar kadisı Mehmed Kami l  E
fendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye ve mukaddem viri len 
suret kaydı ba'de' l-ihriic Divan-ı hümiiyun çiivuşbaşıs ı  
ağa hazretlerinün i ' liim ı ve sildır olan ferman-ı all 
mücebince kayd o l ın up müceddeden sureti viri lmeğle su 
nazırı tarafına dahi işbu i lm i.i haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 
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2/7314 İstanbul'da, Kırkçeşme suyoluna mü/hak olup 
Şehit Ali Paşa 'ya ihsan olunan sudan İshak Ağa 'nın 
Üskübi mahallesindeki evine bağlı olan suyun Şerif 
Hasan Efendi'ye satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 27 L sene 1 245 [2 1 Nisan 1 830] 

Şehld All Paşa hazretlerine ihsan buyurılan iki masura 
Kırkçeşme suyından müfrez İstanbul'da Çukurçeşme i le 
Zenc'ir l ikuyu beyn lerinde ana lağmdan kanavat [u] mü
sennat ile cari n ısf masura ma-i lez'iz-i mezkurı Üskübl 
mahal lesinde Kal ' abisan karşusında vakı '  bir bab men
zil-i keblr derunına cari n ısf masura ma-i lez'izün muta
sarrıfı İshak Ağa ma-i mezkurı kassam-ı askeri ketebe
sinden Şerif Hasan Efendi'ye bey' u tem l'ik ve veeh-i la
yıkıyla tesilm itmeğle ber veeh-i muharrer malik aldığı 
n ısf masura ma-i lezlz-i mezkurı ke' l-evvel menzil- i  
mezkura cereyan itmek üzre Haslar kadlsı fazlletlü E
fendinün virdiği hüccet-i şer' iyye mucebince suret 
i ' tas ın ı  bii arz-ı hal lede' l- istid 'a nizamı kaydı ba'de' l 
ihrac Başmuhasebe'ye kayd o l ınup sureti ve su nazırı 
tarafına i lm ü haberi i ' tasın ı Divan-ı  hümayun çavuş
başısı sa'adetlü atufetlü ağa memhuren i ' lam itmeğle 
mı1cebince kayd o l ınup sureti viri lmeğle su nazırı tara
fına dahi işbu i lm ü haberi viri ld i .  

F'i 27 L sene 1 245 [2 1 Nisan 1 830] 

217411 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Mimarbaşı Mustafa Ağa katma suyundan Seyyit Meh
met Emin Efendi 'nin tasarrufunda olan suyun miras
çı/ara intikaline, mirasçılar tarafindan da Mehmet 
Paşa 'ya verilerek Haydar Paşa 'daki evine bağlandığı
na dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi ı 7 L sene ı 246 [3 1 Mart 1 83 1 ]  

Mahmiyye-i İstanbul 'da Haydar Paşa mahal lesinde kain 
bir bab menzil-i keb'ir derunına cari n ısf masura ma-i 
lezlz-i mezkurun kanaviitından mikdar-ı mu'ayyen h is
sesine tebe' iyyetle  maliki iken bundan akdem vefat iden 
es-Seyyid Mehmed Emin Efendi bin Abdu l lah bin Ab
durrahman'un verilseti zevcesi Hadlee Hüsni Hanım ib
net-i Abdul lah i le sulbiyye kerimesi Şer'ife Ayişe Ha
n ım'a münhasıra ve mes'ele-i mirasları bi hükmi ' l-feraiz 
sekiz selımden olup siham-ı mezkureden bir sehmi zev
ce-i mezbure Hadlee Hüsn i Hanım ve baki yedi sehmi 
Şer'ife Ayişe Hanım'a isabeti ba'de' t-tahkik bi ' l-ma'ri
feti ' ş-şer' iyye Mehmed Arif Ağa ibn-i İbrahim ve All 
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bin A ll şehiidetleriyle sabit o lan es-Seyyid İbrahim Ağa 
bin Mustafa mecl is-i şer' -i enverde hala ınirmiran-ı  
kirarndan ferik a lay-ı asiikir-i mansüre sa' iidetl ü  atufetl ü  
Mehmed Paşa hazretleri tarafmdan husus-ı iitide tasdlka 
vekil i  oldığı es-Seyyid Hüseyin Nazif Efendi bin es
Seyyid Hüseyin mahzarında b i ' l-vekiile i kriir ve takrir-i 
keliim idüp bin iki yüz otuz dört senesi Cemiiziye' l-ev
ve l'inün on beşinci güni tarihiyle müverrah Başmuha
sebe'den i 'tii o lman bir  kıt'a suret-i iiiide tafsll ü beyan 
o lmdığı üzre Mi 'miirbaşı Mustafa Ağa hayatmda Ha
viiss-ı refi'a kazasına tabi '  Eyyub deresi nam mahal l de 
hafr itdürdiği abiirdan hiis ı l  [suyın ı]  ol mevzi 'a  karlb 
Sultan Sü leyman Han hazretleri [suyı] yol ına bii izn-i 
mütevel ll  i lhiik i le mumii i leyhün ma-i mezkurede aliika 
ve medhali kalmayup müvekki l- i  mumii i leyh Mehmed 
Paşa hazretlerinün mülk- i  müşteriisı ve hakk-ı s ırfı o lup 
mahmiyye-i mezburede Üskübi yol ında Lağmağzı mes
leğinden ifriiz ve Haydar Paşa nam mahal lesinde kiiin 
biinelerine icrii ve ta'yln buyurdukların ı  mübeyyin 
Haslar kadlsı fazlletlü Efendi bir  kıt'a hüccet-i şer' iyye 
virmeğle sfıret i ' tii bii takrlr lede' l-inhii n iziimı kaydı 
ba'de' l- ihriic iktiziisı Divan-ı  hümiiyun çiivfışbaşıs ı  sa' ii
detlü atGfetlü ağa hazretlerinden lede' l-isti ' liim ber ınG
ceb-i i' lam su ret i ' ta ol ının ak babmda ferman-ı iili siidır 
o lmağın mfıcebince kayd o l ınup paşa-yı mumii i leyh 
hazretlerine28 yedine suret viri lmeğle su nazırı tarafına 
dahi işbu i lm ü haber vir i ld i .  

Fi sene minhü. 

2/7412 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak Mehmet 
Ketlıüda camii vakfı katma suyundan Hasan Ağa 'nın 
Aşık Paşa mahallesindeki evine bağlı olan suyun mi
rasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafindan da Mehmet 
Ağa'ya devredi/diğine dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de e l-müverrah fi 3 S sene 1 247 [ 1 4  Temmuz 1 83 1 ]  

Bin iki yüz otuz altı senesi Cemiiziye' l-iihir'ün yedinci 
gün i i 'ta o l ı nan b iri kıt' a sfıretde ta fs ll ü beyan o ldığı 
üzre malıruse-i Galata'ya muziifa Ortaköy'de kiiin aslıab
ı hayratdan Mehmed Kethüdii cami ' -i şerlfı müstağal
liitından medine-i hazret-i Ebii Eyyub-i Ensiirl nam 
mahal lde Mfısii Çiivfış mahal lesinde viik ı '  K ırkık ham
maını d imeğle arif el-yevm münhedim olan harnınarn 
verasmda bostan derfınında abar-ı müteferrika hafr ve 
tahte ' l-arz !ağın ve kanavat i le cem' u tahsil ve ham
mam-ı mezkfıra icra ve ta'yln idüp e l-haletü hazihi 

28 hazretleri 
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Kırkçeşme lağmına ba izni ' l-mütevel l l  i lhak o l ınan 
gayr-ı ez hakk bir  masura ma-i lezlzden müfrez nısf 
masura ma-i lezlze mutasarrıf e l-Hacc Hasan Ağa ibn-i 
İsma'll bundan akdem fevt olup ma-i mezbur üç sehm 
i 'tibariyle bir sehm i  kerimesi Mahrume Hanım'a ve bir 
sehmi diğer kerimesi Hafıze Hanım ve bir sehmi  sulbl 
keblr oğl ı Mehmed Sal ih Efendi i le29 ba'de' l-intika l  
mezbure Hafize Hanım i le muma i leyh Sal ih Efendi 
i ntikalen mutasarrıflar o ldukları iki selım hisse-i şa
yi 'alarını  ınılma i leyha Mahrume Hanım zevci ei-Hacc 
Mehmed Ağa'ya ba re 'y-i mütevel l l  ferağ u kasr-ı yed 
itmiş olduklarından ol vechi le ma-i mezburun bir sehmi  
muma i leyha Mahrume Hanım'un ve  iki sehmi zevci 
muma i leyh ei-Hacc Mehmed Ağa'nun o lmağla ma-i 
mezbfır Aşık Paşa mahal lesinde vakı ' ab-ı lezlz çeşmesi 
mesleğinden ifraz ve kadiıni vech i le mahal le-i mez
kurede vakı ' menzi l ine icra ve ta'yln aldığını müş ' ir 
Has lar kadisı fazllet lü Mehmed Tevfik Efendi'nün vir
d iği hüccet-i şer' iyye i le  atik sureti hıfz i le müceddeden 
suret i 'tası ba arz-ı hal lede' l-ist id'a mukaddem viri len 
suret kaydı ve n izamı ba'de' l-ihrac Divan-ı hümayfin 
çavuşbaş ıs ı  sa'adet lü All Efendi hazretlerinün memhur 
i ' lamı ve balasına sadır  o lan ferman-ı all mucebince 
kayd ol ınup atik sureti battalda hıfz ile müceddeden 
merküm ve muma i leyha yedierine suret viri lmeğle su 
nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl  sene minhü. 
217413 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak Mehmet 
Ağa katma suyundan Ayşe Hatun 'un Aşık Paşa ma
hallesindeki evine bağlı olan suyun İbrahim Ethem 'e 
satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 7 L sene 1 247 [ l l Mart 1 832] 

B in iki yüz otuz üç senesi Cemaziye' l-ah ir'inün yiğirmi 
yedinci güni tarih iyle mi.iverrah Başmuhasebe'den i 'ta 
o l ınan suretde tafsll o lmdığı üzre Kumkapu kurbında 
Nişancı mahal lesinde vak ı '  Hace çeşmesi ile çeşme-i 
mezkura cari ma-i lezlzün Havass-ı refı' a kazasında 
Ç iftehavzun kıble canibinde tarlk-ı ammun sağ tarafında 
mevzi '-i hallde vak ı '  menba' ve kanavatı harab ve ma-i 
car'is i  münkat ı '  o ld ığına binaen sadr-ı a 'zam kethüdası 
Mehmed Ağa hayatında çeşme-i mezkurı ba'de't-ta'mir 
salifli'z-zikr mevzi '- i  mezkurda kendi malıyla iki aded 
baca hafrıyla çeşme-i mezkurun yedi aded bacaların ı  
ta'mlr ve tatbir ve kanavat [u] müsennat i le cem ' u tah
sil eyledüği dört masura ma-i lezizini Sultan Süleyman 
Han tabe serahu hazretlerinün Kırkçeşme suyı yol ına 

29  Efendi'ye 
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i lhak birle iki buçuk masurası hakk-ı mecra i le çeşme-i 
mezkura icra ve ta' yin idüp ma'ada mülkinde ibka ey
lediği b ir  buçuk masura ma-i lezlzden müfrez ve Haydar 
Paşa çeŞmesi kurbında vakı '  ana mesleğinden ifraz ve 
Cebe All kapusı dah i l inde sürsatçı karşusında kain Aşık 
Paşa mahal lesinde vakı '  Çeşmlzade hanesi d imeğle arif 
menzi l derfınına cari n ı sf masura ma-i lezlze ba suret 
mutasarrıfe Ayişe Hatun ma-i mezburı Zahlre sergi ha
llfesi İbrahim Edheın Efendi'ye bey' u tem llk ve ol dahi 
iştira ve temel lük birle fiına ba'd nısf masura ma-i lezlz
i ınezkfır kadiıni üzre ınenzi l-i ınezkura İcra aldığını 
ınüş ' i r  istihkaını havl Haslar kadlsı fazllet lü İbrahim 
Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' i yy e mucebince su ret 
i ' tası ba arz-ı hal lede' l-istid 'a  ınukaddeın viri len sfıret 
kaydı ve n izarnı ba'de' l- ihrac Divan-ı hümayfın çavuş
başısı  sa'adetlü atfıfetl ü  All Efendi hazretlerinün ıneın
hfır i' lam ı ve balasına sad ır o lan ferman-ı all ve şürutı 
mfıcebince kayd o l ınup atik sureti battalda hıfz o lmarak 
ınüc�ddeden sureti viri l meğle su nazırı tarafına dahi 
işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene ıninhü. 

217414 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak olup 
Derviş Mehmet Paşa evkafina ihsan olunan sudan 
Mustafa Efendi'nin tasarrufunda olan suyun Balçık/ı 
Hoca Seyyit Ali Efendi'ye devredilerek Sur mahalle
sindeki evine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Kasr-ı yed 
Ber mfıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-ınüverrah fi 23 Ra sene I 248 [20 Ağustos 1 832] 

Daru' s-sa'adeti ' ş-şerlfe ağası hazretlerinün nezaret-i a
l iyyelerinde asude evkafdan Sadr-ı a'zam-ı esbak Der
viş Mehıned Paşa hazretlerinün İstanbul'da Tophane 
kurbında Daye Hatfın mahal lesinde vakı '  evkaflarına 
tahs'isan ihsan-ı hüınayun buyurılan Kırkçeşıne ta'b'ir 
al ınur ma-i lez'izden müfrez bir masura ma-i lez'izün 
ınutasarrıf- ı  sabıkı Katibzade ei-Hacc Mustafa Efendi 
kendi hüsn-i rızasıyla ınüderrisln-i kirılından Balçıkl ı  
Hace es-Seyyid All Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ma-i lezlz-i ınezkurı Sur mahal lesinde sakin aldığı men
zi l ine icra eylediğini ınübeyyin  Haslar kadlsı fazll etlü 
Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye ınucebince sfıret 
i 'tasın ı  ba arz-ı hal istid'a itmeğle n izaını kaydı ba'de ' l
ihrac Başmuhasebe'ye kayd i le sureti ve ebniye-i hassa 
müdiri ·Efendi tarafına i l m  ü haberi i ' tası iktiza eyl edi
ğini Divan-ı  hüınayun çavuşbaşı s ı  sa'adetlü atfıfetl ü  
Efendi memhuren i ' laın itıneğle mucebince Başmuha
sebe'ye kayd i le sureti viri l meğle ebniye-i hassa müdiri 
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Efendi tarafına işbu i lm ü haber viri ld i .  
Fl  sene minhü. 

[Derkenarl Mfıma ileyh es-Seyyid All Efendi mutasar
rıf aldığı bir masura ma-i lezlzün nısf masurasın ı  es
Seyyid Hasan Efendi'ye ve diğer n ısf masurası ei-Hacc 
Osman Ağa ibn-i Abdul lah'a kasr-ı yed idüp müma 
i leyhimalar ma-i mezkürı medine-i Eyyüb'da Abdül
vedüd nam-ı diğer Hadice Sultan mahallesinde menzil i 
ne icra eyledüklerin i  mübeyyin başka başka vürfıd iden 
i lm ü haberi işbu h ıdmetde icab-ı h ıdmetde30 mukay
yeddür. 

217511 Eyüp 'te, Ayasofya-i Kebir suyoluna mü/hak 
Osman Ağa katma suyundan Şerif Bey 'in tasarrufun
da olan suyun İsmail Zühdü Efendi'ye satılarak Aşık 
Paşa mahallesindeki evine bağlandığına dair ilmulıa
ber kaydı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel varide el-müver
rah fi 9 C sene 1 248 [3 Kas ım 1 832] 

Asrında su nazırı ei-Hacc Osman Ağa Havass-ı refi'a 
kazasında Çavfış karyesi c ivarında Güzelce kemer'e 
karib Söğüt l idere nam mevzi'de kirnesne mülkine31 ve 
harimi olmayan mevzi '- i  halide abar-ı müte'addide hafr 
ve tahte' l-arz cem' u tahsil ve ol mevzi 'a karlb tevzl ' i  
civarında kain Ayasafya-i keblr su lağmma i l hak eyle
d iği gayr-ı ez hakk-ı mecra bir masura ma-i leziz-i 
mezkürı müvekkil- i  mfıma i leyh Şerif Halll Beğ Efendi 
müvekkil-i müma i leyh İsma'll Zühdi Efendi beyn
lerinde ma' lfım semen ve mefrfığ ve makbfızma bey' u 
temellük32 ve veeh-i layıkıyla teslim eyledikde ol dah i 
yedinden ber veeh-i mubarrer iştirak ve teslim ve kabz 
itmeğle müma i leyh ma-i mezbfır Aşık Paşa mahal lesin
de sakin aldığını menzil cereyan mal ından Haslar kadlsı 
fazlletlü Efendin ün v irdiği hüccet-i şer' i yy e mücebince 
sfıret i ' tası ba arz-ı hal Jede' l-istid'a nizamı kaydı 
ba'de' l-istihrac Başmuhasebe'ye kayd ile sfıret ve eb
n iye-i hassa müdiri Efendi tarafına i lm ü haberi i ' tası 
iktiza eylediği Divan-ı  hümayfın çavfışbaşı sa'adetlü 
atfıfetlü ağa hazretleri memhüran i '  lam itmeğle m üce
bince kayd olmup sfıret [ve] i lm ü haberi i 'ta al ınmak 
babmda sadır olan ferman-ı ali mfıcebince kayd ol ınup 
süret viri ldiği ebn iye-i hassa müdiri Efendi tarafma işbu 
i lm ü haber vir i ldi .  

311"icab-ı hıdmetde" fazladır. 
31 mülk 
32 teııılik 

Fl sene m inhü. 
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217512 Eyüp Ayvad deresinde, Sultan Süleyman su
yoluna müllıak Mustafa Ağa katma suyundan Mir
miran Mehmet Paşa 'nın tasarrufunda olan suyun Hü
seyin Ağa ile eşi Azime Ümmülıan Hanım 'a verilerek 
Üskübi malıal/esindeki evlerine bağlandığına dair il
mulıaber kaydı. 

Ber ınCıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-ınüverrah fı 23 Ş sene 1 248 [ l S Ocak 1 833 ]  

Asrında ın i 'marbaşı Mustafa Ağa hayatında Havass-ı 
refı'a kazasına tabi '  Ayvad deresi nam ınahal lde hafr 
itdürdiği abardan has ı l  o lan suyı Su ltan Süleyman Han 
hazretlerinün suyı yolına bii izn-i ınütevel l l  i l hiik eyle
diği ma-i lezlzden ınüfrez n ısf masura ma-i lezlz-i mez
kCırun mutasarrıfı ınirmirandan Mehmed Paşa hazretleri 
ma-i ınezkCırı hüsn-i r ızasıyla ve veeh-i layıkıyla teslim 
eyledükde hala kaimmakam-ı hazret-i sadaret-penahl 
devletiii inayetlü  atlıfetiii Hulusi Ahmed Paşa hazret
lerinUn Hazinedan hacegan-ı Divan-ı hümayCın el-Hacc 
Hüseyin Hüsam Efendi ibn-i Mustafa Ağa i le  hallle-i 
muhteremeleri Azlme Ümmühan Hanım ibnet-i Musta
fa'ya bey' u temllk itmeğle ma-i Iezlz-i mezkur istan
bul'da Üskübl yol ında Lağmağzı ınesleğinden ifraz ve 
ke' l -evvel ınenzil-i mezbCıra icra ve ta'yln a l ındığını 
mübeyyin Haslar kadlsı faziletiii EfendinUn virdiği hüc
cet-i şer' i yy e mCıcebince su ret i ' tası bii arz-ı hal !ed e '  1-
istid 'a nizamı kaydı ba'de' l-ihrac Başmuhasebe'ye.kayd 
i le sureti ve ebniye-i hassa müdiri Efendi tarafına i lm ü 
haberi i 'tası iktiza eylediğin i Divan- ı  hümayCın ça
vfışbaş ısı sa'adetl ü  atfıfetl ü  Efendi hazretleri memhüren 
i ' lam itmeğle mücebince süret ve i lm ü haberi i ' ta al ın 
mak babında sadır  olan fennan-ı all mfıcebince kayd 
o l ın up mfıma ileyhima yedierine süret viri lmeğle ebni
ye-i hassa müdiri tarafına işbu ilm ü haber vir i ldi .  

217513 İstanbul'da, Haremeyn-i Şerifeyn evkafı su
yundan Seyyit Osman Ağa 'nın Elvanıade malıallesin
deki evine bağlı olan Alırnet Bey 'e satıldığına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe- i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 20 Za sene 1 249 [3 1 Mart 1 834] 

B in iki yüz yiğirıni üç senesi Ceınaziye ' l-ahir'inün on 
yedinci güni tarihiyle ınüverrah bir kıt'a hüccet-i şer'
iyyede tafsll ü beyan al ınd ığ ı  üzre Haremeynü ' ş-şerl
feyn evkafı ınülhakatından Astane-i al iyyeye cari ma-i 
lezlz lağmlarından Ceneviz lağmına andan Havass-ı re-
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fi'a kazası na tabi '  Cebeci karyesinden Eğrikapu savağı
na gel ince etraf katmalarun ba izn i ' l -mütevel l 'ı'  i lhak ey
ledükleri ma-i lez'ı'zün vakfa ta'y'ı'n eyledükleri hakk-ı 
mecralar ından müctemi' ma-i lez'ı'zün fazla-i ma' lfımele
rinden o lup ber mu'tad şer'ı''at-i şer'ı'fe tab i '  o larak vakf 
mütevel lis inden l ağm ve kanavat ve müsennatından 
mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyet i le  iştira a lın
dığı iki masura ma-i tezizden müfrez bir masura ma-i 
lez'ı'z Haydar Paşa kurbında Azebler karyes inden ifraz 
ve Kapan-ı dakik kurbmda Elvanzade mahal lesinde 
Kayabaşı nam mahat lde vakı '  bir bab menzi l derfınına 
icra a l ınarak maliki o lan es-Seyyid e l-Hacc Osman Ağa 
ibn-i es-Seyyid Ham'ı'd ma-i mezbfırı semen-i ma' l fıme 
mukabi l i  i ltizamcı Ahmed Beğ ibn-i Hasan'a bey' u 
teml'ı'k ve ol dahi iştira ve temel lük birle ma-i mezbür 
kadiıni üzre hane-i merküma icrasiyçün istihkamı hav'ı' 
Haslar kad'ı'sı faz'ı'letlü es-Seyyid Ahmed Muh'ı'b Efen
di'nün virdiği hüccet-i şer' iyye mücebince müceddeden 
süret i ' tası ha arz-ı hal lede' l- istid'a n izarnı kaydı 
ba'de ' l-ihrac Divan-ı hümayün çavfışbaşıs ı  sa'adetlü 
atfıfetlü el-Hacc Mehmed Nec'ı'b Efendi hazretleri mem
hüren i ' lam ve sadı r  olan ferman-ı all mücebince kayd 
o lınup süreti viri l meğle ebniye-i hassa müdiri sa'adetlü 
Efendi ceridesine dahi işbu i lm ü haber viri ldi .  

[Derkenar] Müma i leyh Ahmed Beğ ma-i mezkürı Ha
remeynü 'ş- şer'ı'feyn tercemanı es-Seyyid ei-Hacc Meh
med Sadık Efendi 'ye kasr-ı yed itmeğle tasarrufıyçün 
süret virildiğini müş' ir vürfıd iden i lm ü haberi icmalen 
işbu mahalle kayd o l ındı .  

F'ı' 28  L sene 1 25 1  [ 1 6  Şubat 1 836] 

2/75/4 Kırkçeşme suyoluna mü/hak olup Şehit Ali 
Paşa 'ya ihsan olunan sudan Ahmet Ağa 'nın Müftü 
Ali mahallesindeki evine bağlı olan suyun Demhuş(?) 
Kadın 'a verildiğine dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 1 7  N sene 1 249 [27 Ocak 1 834] 

Bin iki yüz otuz üç senesi Cemaziye' l-ahir'inün yiğirmi 
dokuzuncı gi.ini tarih iyle müverrah Başmuhasebe'den 
i ' ta o lman bir kıt'a sfıretde tafs'il o lmdığı i.izre K ırkçeş
me suyından mukaddema Şeh'id All Paşa hazretlerine 
ihsan-ı hümayün buyurılup İstanbul'da Çukurçeşme i le 
Zenclrl i kuyu beyninde ana lağmdan kanavat [u]  mi.isen
natda katma yiri maha l l i  o lan Üskübl cami '- i  şerlfı itti
sal inde vakı '  terazüda mevcüd on iki masura ma-i teziz
den müfrez ve Mi.iftl All mahal lesinde vakı' bir bab ha-
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neye Debbağ Yunus mahal lesinde kain ana mesleğinden 
ifraz i le  icra k ı l ınan n ısf masura ma-i tezize ba sCıret 
mutasarrıf olan S i l i stre l i  Hacı Ahmed Ağa ma-i mezbCırı 
DemhOş Kadın bint-i Abdul lah'a ferağat u kasr-ı yed ve 
yedinde ınevcCıd suret-i atiki teslim i le i st ihkaını havi 
Haslar kadisı faziletlü es-Seyyid Ahmed Necib Efen
di'nün vird iği hüccet-i şer' iyye ınCıcebince suret-i atiki 
ibraz o l ın arak müceddeden sCıret i ' tası ba arz-ı hal 
lede' l - istid'a ınukaddem viri len sCıret kaydı ve nizaını 
ba'de ' l - ihrac Divan-ı  hüınayCın çavCışbaşıs ı  sa'adetlü 
atCıfetlü es-Seyyid Mehıned Sal ih Efendi hazretlerinün 
meınhCır i '  lam ı ve balasına sad ı r  o lan ferman-ı ali 
ınCıcebince kay d o l  ın  up suret-i atiki h ıfz ile ma-i ınezbür 
kadim! üzre hane-i merkuma icra ve ınCıına i leyha 
DemhCış(?) Kadın yedine sureti vir i lmeğle keyfıyyet 
ma' ICım o lmak içün ebniye-i hassa müdiri sa'adetlü 
Efendi ceridesine dahi işbu i lm  ü haber viri ld i . 

Fi sene ıninhü . 

2/7611 Derviş Melımet Paşa evkf�{tna ilısan olunan 
sudan Mustafa Eşref Efendi'nin Molla Gürani ma
lıallesindeki evine bağlı olan suyun Ayşe Hanım 'a 
verilerek Azepler malıal/esindeki ev1ne bağlandığına 
dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınCıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber vari
de e l-ınüverrah fi 9 S sene I 250 [ I  7 Haziran I 834] 

Bin iki yüz kırk sekiz senesi Receb-i şerif'ün on b irinci 
güni tarih iyle ınüverrah i ' ta o l ın an bir kıt 'a  süretde taf
sil ü beyan olmdığı üzre Daru ' s-sa'adeti 'ş-şerife ağası 
hazretleri nezaret-i al iyyelerinde asCıde evkafdan Sadr-ı 
a'zaın-ı esbak merhum Derviş Mehıned Paşa hazret
lerinUn İstanbul'da Teınürkapu nezdinde vakı '  evkafla
rına ba hatt-ı hüınayCın-ı şevket-makrün ihsan buyurı lan 
bir lü le ma-i tezizden ınüfrez o lup Mol la Gürani ma
hallesinde vakı ' bir bab menzi l derCınına cari olan nısf 
masura ma-i leziz-i ınezklırun mutasarrıfı es-Seyyid 
Mustafa Eşref Efendi bin Hafız Mehmed Emin nısf 
masura ma-i leziz-i ınezkürı kanavatma tebe'an Ayişe 
Han ım'a ba ma'rifet-i m ütevel li ferağ u tefviz itıneğle 
ınüma i leyha dah i ınal ike oldığı ma-i ınezbCırı Kapan-ı 
dakik dah i l inde Depebaşı nam ınahal lde vak ı '  terazCıdan 
ifraz ve ınüceddeden yol ferşiyle Azebler mahal lesinde 
kain menzi l ine İcra ve ta'yin itmeğle şürfıt-ı ınüstahsene 
tatbik içün Haslar kadi'sı fazilet lü Mustafa Hamid Efen
d i'nün virdiği hüccet-i şer' iyye ınücebince süret i ' tası ba 
arz-ı hal lede' l- ist id'a ınukaddem viri len sCıret kaydı ve 
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nizarnı iktizası ba'de ' l- ihrac Divan-ı hümayun çavuş
başısı sa'adet lü atufetlü ei-Hacc Mehmed Neclb Efendi 
hazretlerinün memhur i' lam ı ve balasına sad ı r  olan fer
man-ı all mucebince muma i leyha yedine atik sureti h ıfz 
o lmarak müceddeden sureti viri lmeğle ebniye-i hassa 
müdiri sa'adetlü Efendi hazretleri ceridesine dahi işbu 
i lm ü haber viri ld i .  

Fi  sene minhü. 

217711 Eyüp 'te, Ayasofya-i Kebir suyoluna mü/hak 
sudan Süleyman Efendi ve Mehmet Emin Efendi'nin 
Molla Aşki mahallesindeki evlerine bağlı olan suyun 
Osman Ferid Efendi'ye verildiğine dair ilmuhaber 
kaydı. 

Mahmiyye-i İstanbul 'da hısnı ebvabından Eğrikapu da
h il inde Mol la  Aşki mahal lesinde vakı ' Ahmed Paşazade 
hanesi dimeğle arif bir bab menzi l- i  kebir derunına cari 
nısf masura ma-i leziz-i mezkurun mutasarrıfı ei-Hacc 
Süleyman Efendi ve Mehmed Emin Efendi mutasarrıf 
o ldukları ma-i mezkQreyi hacegan-ı  Divan-ı hümayün
dan Osman Ferid Efendi'ye ferağat u kasr-ı yed itmeğle 
Efendi-i muma i leyh mutasarrıf aldığı ma-i mezkureyi 
Havass-ı refi'a  kazas ına tabi '  Cebeci karyesi kurbında 
Iskara-i atik ve Iskara-i cedid beynlerinde kimesnenün 
mülki ve harimi olmayan mevzi '- i  haliyede lağm ve 
kanavat ile cem' u tahsil ve ol mevzi 'a  karib Ayasafya-i 
kebir lağmına ba izn-i mütevel l i  i lhak ve menzil- i  mez
kur kurbında meslekden ifraz ve mutasarrıf ald ığı hane
s ine İcra ve ta'yln eylediğini havl Haslar kadlsı fazlletlü 
Rifat Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye mficebince 
suret i ' tası ba arz-ı hal lede' l- istid'a nizamı kaydı ve 
iktizası ba'de' l-ihrac iktizası Divan-ı hümayun çavüş
başısı sa'adetlü atufetlü ağa hazretlerinden lede' l
i sti ' lam mfima i leyhün arz-ı haline merbfit hüccet-i 
şer' iyyede mezkQr nı sf masura ma-i lezlz-i mezkfirun 
şiraen tasarrufında olup e l-yevın uhdesinde o lan men
zi le cereyar,ı itmekde a ld ığını münderic o lmağla ber 
mficeb-i n izam-ı müstahsene Başmuhasebe'ye kayd i le 
muma i leyh yedine bir  kıt'a sfiret ve ebniye-i hassa 
müdiri sa'adetl ü  Efendi ceridesine i lm ü haber i ' tas ı 
iktiza eylediğini memhfiren i ' lam itmeğle mucebince 
tanzim ve icra al ınmak bab ında sadır  o lan ferman-ı all 
mucebince kayd o l ınup mfima i leyhün yed ine suret 
viri lmeğle keyfıyyet ma' I Qm o lmak içün ebniye-i hassa 
müdiri Efendi ceridesi ne dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl 1 3  L sene 1 25 1  [ 1  Şubat 1 836] 
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[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ YUKARI ANA 

2/7811 Eyüp 'te, Kirazlıkemer suyoluna mü/hak Mah
mut Efendi katma suyundan Ahmet Ağa 'nın Cebeali 
Kapısı 'ndaki evine su bağlandığına dair ilmuhaber 
kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura I 

Ber mficeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fı I I Receb sene 1 233  [ I  7 Mayıs 1 8 1 8] 

Cemi' sular hakkında vir i len nizarn mı1cebince Havass-ı 
refı'a kazasında Çiftehavz korıs ı  dah i l inde Kiras l ıhavz .r..ı�ı.. 

'"'"""1. kurbıncia sabıka Matbab emini Mahmud Efendi'nün hafr 
\ eylediği abardan has ı l  o lan gayr-ı ez hakk-ı mecra iki 

masura ma-i lezizden Sultan Süleyman Han'un Kiras
l ıkemer suyı yol ına  i l hak i l e  b ir  masurası Cebe Ali 
kapusı dah i l inde Kapan-ı dakik tüccarlarından e i-Hacc 
Ahmed Ağa'nun menz i line cereyan iden b ir  masura ma-i 
ınezbfirun iskihkamın ı  mübeyyin  Haslar mahkeme
sinden viri len hüccet-i şer' iyye mficebince sfiret vi
ri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber vir i ld i .  

Fi sene m inhü. 

[Terkin] Bundan akdeınce ba hatt-ı hümayfin cemi' 
sular hakkında vir i len n izarn mucebince Beğoğl ı'nda 
vak ı '  Val ide Sultan hazretlerin in  taks imine cereyan iden 
ma-i lezizden kuyuddan 

2/7812 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak Hasan 
Ağa katma suyundan Arif Ağa 'nın Hüseyin Ağa ma
hallesindeki evine bağlı olan suyun yarısının Piroğlu 
Mehmet Ağa'ya satılarak evine bağlandığına dair 
ilmuhaber kaydı . . 

Ber ınficeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i l m  ü haber vari
de e l-ınüverrah fı 5 Muharrem 1 232  [25 Kas ım 1 8 1 8] 

Cemi' sular hakkında bu defa ba hatt-ı hümayfin viri len 
nizarn mficebince hassa odabaşı i şbu Hasan Ağa'nun 
Havass-ı refı'a kazası nda Bakrac nam derede abar-ı 
müteaddide hafr ve tahsil eylediği ma-i lezizini  Kırk
çeşme suyına i l hak idüp ma-i mezbı1rdan gayr-ı ez h is
se-i müşterek bir masura ve üç çuvaldı1z ma-i lezlz 
Ayasofya-i kebir kurbıncia Hüseyin Ağa mahal lesinde 
Hammaıncı Arif Ağa'nun hanesine cereyan itmekde 
sene-i sabıkı Ceınaziye' l-evvel ' inün on beşinci güni vi-
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ri len sılret mantı1kınca mı1ma i leyhün tasarrufında olan 
ma-i lezizden bu defa mı1ma i leyhe iki çuvaldı1z ta'yin 
ol ınan nısf masurası ifraz i le haseki Piroğlı Mehmed 
Ağa'ya ftirı1ht ve Kapudi l i  nam mahallde nefsiyçün 
müceddeden peş üzre kurşun borısı ferşiyle Mahmud 
Ağa cami '- i  şeritinden sakin o ldığı hanesine icra ve 
ta'yln eylediğini mübeyyin Haslar kadisı Seyyid Halil 
Efendi'nün v irdiği hüccet-i şer' i yy e mı1cebince yedi ne 
sı1ret i ' tası bii arz-ı hal istid 'a  itmeğle şürı1tı ba'de' l
ihrac mikebince suret ve i lm ü haberi viri lmek babında 
ferman-ı ali sildır o lmağın mucebince kayd ol ınup mu
ma i leyh Hammarncı Arif Ağa'ya mukaddem virilen 
sılret battalda hıfz ve müceddeden bir masura ve bir 
çuvaldı1z tasarrufiyçün başka ve merküm Piroğlı Meh
med Ağa'nun nısf masura ma-i lezlze tasarrufiyçün baş
ka suretleri viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu ilm ü 
haber viri ld i .  

Fi sene minhü . 

[Derkenar] Muma i leyh Hassa hasekilerinden Pi
re33oğlı Mehmed Ağa fevt olup nısf masura ma-i lezlz-i 
mezbı1r sulbiyye kerimesi Rafize Hanım'a mevrı1s ol
dığını müş' i r  Eyyub mahkemesinden v iri len hüccet def
ter-i cedidde Yukarı ana h ıdmetde mukayyeddür. 

Fi l l  Receb sene 1 23 8  (24 Mart 1 823] 

217813 Yeni Cami suyoluna mü/hak Mihrişah Va/ide 
Sultan ev kafi suyundan Sarraf Şamant o 'nun Ba
lat'taki yoluna su bağlanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 1 

Terkin 
Ber mı1ceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari

de el-müverrah fi sene 1 233 [ 1 8 1 8) 

Arabacıoğl ı  mandırasında Mihri şah Viiiide Sultan'un 
[vakf-ı] kebiri hası latından Yenicami ' - i  şerifi şadurvanı 
suyı yol ına i lhak o lınan ma-i lezizden bir masura ma-i 
leziz Balatkapusı kurbında sarraf Şamanto yehudi yo
lına cereyan itmek üzre sureti viri ldiğini müş ' ir Baş
muhasebe'den vürı1d iden i lm ü haber kaimesi virildi 

Fi sene minhü. 

[Derkenar] İşbu kayd sehv i le bu mahal le kayd ol ınmış 
olmağla terkin olmarak Ayvansaray hıdmetinde kaydı 
mukayyeddür. 

33 Pir 
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217814 Mihrişah Va/ide Sultan suyundan, Eludi-
ye 'nin evine su bağlanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fi 5 Zi ' l-hicce sene 1 233  [6 Ekim 1 8 1 8] 

Ma-i mezbfırdan bir masura ma-i leziz Fenerkapusından 
sarraf Şamanto'nun damadı Eludiye nam yehudinün 
menzi l ine cereyiin itmek üzre sureti viri lmiş olmağla 
Başmuhasebe'den i lm  ü haber kaimesi kayd o l ındı .  

Fl sene minhü. 

[Derkenar] işbu ma-i lezizden başka mezburun b ir ma
sura suyı dahi o lup Ayvansaray kurbında d iğer menzi l i
ne cereyiin itmek üzre h ıdmet-i mezkurede mukayyed
dür. 

2/7815 Şehit Ali Paşa 'ya ihsan olunan sudan Meh
met Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun yarısının Ahmet 
Ağa'ya, diğer yarısının da Halil Ağa 'ya verildiğine 
dair. 

Terkin 

Üskübl cam i ' -i şerifi i ttisalinde Şehid All Paşa'nun ih
siin suyı mesleğinden ifriiz ile Hariiçcı Kara Mehmed 
mahallesi nde Mehmed Ağa'nun hanesine cereyiin iden 
bir masura ma-i lezizün nısf masurasını S i listre l i  e l
Hiicc Ahmed Ağa'ya ve nısf masurasını ei-Hiicc Halil 
Ağa'ya 

217911 Eyüp Saye deresinde, Şaban Halife katma su
yundan İbrahim Hanzade 'nin Şah Sultan malıallesin
deki salıi/sarayına bağlı olan suyun bir miktarının 
Süleyman 'a verilerek Debbağ Yunus malıal/esindeki 
evine bağlanmasına dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hasıl- ı  ma-i leziz masura 0.5 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de e l-müverrah fi 2 1  Receb sene 1 233  [27 Mayıs 1 8 1 8] 

Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Siiye deresi nam mahallde 
Şa'biin Halife'nün yedi aded hacalarından biisı l  o lan ma
i lezizden müfrez Şah Sultan mahallesinde İbrahim 
Hanzade sahi lsarayına cari üç masura ma-i lezizden 
müfrez n ısf masura ma-i leziz İstanbul'da Debbiiğ Yu
nus mahal lesinde Ç ifteçeşme kurbında maksernden 
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tevzi' i le mahall- i  mezbılreden Süleyman Ağa bin Meh
med'ün hanesine cereyan itınek şartıyla sfıret viri l ıniş 
o lmağla Başmuhasebe'den vürfıd iden i lm ü haber kai
mesi kayd a l ındı .  

Fi sene ıninhü. 

217912 İstanbul'da, Kırkçeşme suyoluna mü/hak kat
ma sudan Mehmet Ağa 'nın Haraççı Kara Mehmet 
mahallesindeki evine su bağlanmasına dair ilmuhaber 
kaydı. 

[Kenarnotu] Hasıl-ı ma-i leziz masura ı 

Kasr-ı yed 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fı 27 C sene 1 232 [ ı 4  Mayıs ı 8 ı 7] 

İhsan suyı ta'bir al ınur ba hüccet-i şer' iyye ka
dimlerinden berü zabt ve tasarruf olman sulardan olup 
müstakı l len katması o lmadığına binaen İstanbul'da Ü s
kübi cami ' -i şerifı i ttisal inde terazılya viri len iki masura 
ma�i leziz cari ve mevcfıd aldığı zahir  oldukdan sonra 
Kırkçeşme suyt i le beyninde ana lağmında ifraz ve te
razıl-yı mezkılrdan müfrez bir masura ma-i leziz Haraçcı 
Kara Mehmed mahallesinde Mehmed Ağa'nun hanesine 
cereyan itmek şartıyla Haslar kadisı Efendi'nün virdiği 
hüccet-i şer' iyye ve şürıltı mfıcebince yedine sılret ve su 
nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' ta o lmmak babında 
ferman-ı ali sadır olmak mfıcebince kayd ol ınup yedine 
sılret virildiğini müş' ir su nazırı defterlerine dahi iş b� 
i lm ü haber vir i ldi .  

Fl sene minhü. 

217913 Şehit Ali Paşa 'ya ihsan olunan sudan Mehmet 
Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun yarısının Ahmet 
Ağa 'ya, diğer yarısının da Halil Ağa 'ya verildiğine da
ir ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hası l-ı ma-i lezlz masura ı 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 29 C sene ı 233 [6 Mayıs I 8 ı 8] 

Üskübl i  cami '-i şerifı i tt isal inde Şehid Ali Paşa'nun 
ihsan suyı mesleğinden ifraz ile Haraçcı Kara Mehıned 
mahal lesinde Mehmed Ağa'nun hanesine cereyan iden 
bir masura ma-i lezizün nısf masurasını S i l i strel i  el-

1 1 5 

217912 

217913 
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Hacc Ahmed Ağa'ya ve n ısf masurasını el-Hacc Halil 
Ağa'ya ferağat eylediğini mübeyyin atik sureti h ıfz 
o lmarak başka başka iki k ıt 'a  suretleri virilmeğle su 
nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi  sene minhü. 

[Derkenar] Mı1ma i leyh S i l istrel i  ei-Hacc Ahmed Ağa 
mutasarrıf o ldığı nısf masura ma-i leziz-i mezkı1rı Dern
hfiş Kadın ibnet-i Abdul lah'a bey' itmeğle vürı1d iden 
i lm ü haberi Azebler h ıdmetinde mukayyeddür. 

Fi 1 7  L sene 1 249 [27 Şubat 1 834] 

217914 Eyüp 'te, Ayasofya-i Kebir suyoluna mü/hak 
Seyyit Osman Ağa katma suyundan Vasi/'in evine 
bağlanacak olan suyun Acı Sava ve eşine verildiğine 
dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0 .5  

Mürd-şod 

Havass-ı refı'a kazasına tabi '  Cebeci karyesi kurbında 
Sinan Paşa çeşmesi mukabelesinde hayır eteğinde vakı '  
Su nazırı Seyyid el-Hacc Osman Ağa'nun hafr-ı abar ve 
kanavat i le cem' eylediği ma-i tezizden mahall-i mez
bı1rede Petro zimmi tarlası nam mahalle  karlb savak 
ağzından tahte' l-arz yevmi bir akçe hakk-ı mecra 
ta'yiniyle n ısf masura ma-i leziz Ayasofya-i kebir la
ğmına cereyan itdürilerek ma-i mezbı1r İstanbul'da Fe
ner kurbında Tahtaminare nam mahallde Temürkaş 
terazı1sından ifraz birle Kerasteci V asil zimminün men
ziline cereyan itmek üzre iken ma'a hane-i mezbı1rı 
mersı1m Acı Sava ve zevcesi Maryem nasraniyyeye 
ferağat eylediğini müş' ir  Haslar mahkemesinden v irilen 
hüccet-i şer' iyye mı1cebince yedierine sı1ret ve su nazırı 
defterlerine i lm ü haberi i ' ta olmmak babında sadır olan 
ferman-ı all mı1cebince sureti viri lmeğle su nazırı def
terlerine işbu i lm ü haber virild i .  

[Derkenar] İş bu n ısf masura ma-i lezize malik  olan Acı 
Sava ve zevcesi Maryem nasraniyye mutasarrıflar iken 
mesfı1r Acı Sava zimml halik olup h issesi mesfı1re zev
cesi Maryem nasraniyye i le sulbi kebir oğul ları  Nikola 
ve İstavraki zimmiler[e] münhasır o lmağın mersı1me 
Maryem nasraniyye kendi h issesiyle irsen mutasarrıf 
oldığı h isseyi mersı1man Nikola ve İstavraki zirnınilere 
bey' itmeğle virilen hüccet mı1cebince sı1ret virildiğini 
müş'ir Başmuhasebe'den vürı1d iden i lm ü haber i şbu 
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hıdmetde mukayyeddür. 
Fl 29 R sene 1 24 7 [7 Ekim 1 83 1 ]  

217915 Eyüp Cebeci köyde, Ayasofya-i Kebir suyolu
na mülhak Osman Efendi katma suyundan Keresteci 
Süleyman 'ın tasarrufundaki suyun, vasiyet i üzerine 
Debbağ Yunus mahallesindeki bir hana bağlanmasına 
dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 22 S sene 1 23 5 [ ı  O Aralık ı 8 ı 9] 

Su nazırı esbak el-Hacc Osman'un Havass-ı refi'a kaza
sına tab i '  suyol ı  kuralarından Cebeci karyesi dimeğle 
ma'ruf karyede merküm Sinan Paşa çeşmesi mukabele
sinde vakı '  bay ır eteğinde sekiz ad ed baca hafr ve tah
te ' I-arz lağm ve kanavat i le savak ağzında cem' u tahsil 
ve Petro zimminün tarlasından Ayasofya-i keblr lağ
mına i lhak eylediği suyın hakk-ı mecrasından ma'ada 
dört masura ma-i lezlzden müfrez n ı  sf masura ma-i lezl
ze bundan akdem mahmiyye-i mezburede merhum Sul
tan Selim cami ' - i  şerlfı kurbında Debbağ Yunus ma
hallesinde sakin iken vefat iden Kerasteci Süleyman 
ibn-i Halil'ün sülüs mal ıyla ma-i lezlz-i mezkurı müte
veffa-yı mezburun vasiyyeti üzre mezkur Debbağ Yu
nus mescid-i şerifinde vak ı '  bir hana vakfıyyet üzre 
ta'yin ve cereyanıyçün Haslar kadlsı Efendinün virdiği 
bir kıt 'a  hüccet-i şer' iyye mucebince cami ' - i  şeriflin 
mütevel llsi yedine suret ve su nazırı defterlerine i lm ü 
haber i ' tası babında ba arz-ı hal çavfışbaşı ağa hazret
lerinün i ' lamı balasına sadır o lan ferman-ı all muce
bince kayd ol ınıip mescid-i mezkura cereyan itmek şar
tıyla mütevel ll-i muma i leyh yedine sureti viri lmeğle su 
nazırı defterlerine i şbu i lm ü haber v iri ldi .  

Fi sene minhü. 

218011 Eyüp Kömürcü Belgrat köyünde, Muslu E
fendi ve İbrahim Ağa katma suyundan Ahmet Ağa 'nın 
tasarrufundaki suyun yarısının Hoca Nefise Hanım'a 
verilerek Yazıcı mahallesindeki evine bağlanmasına 
dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 28 R I 235 [ 1 3  Şubat 1 725] 

Asrında merhfım Musl ı  Efendi ve Su nazırı es-Seyyid 
İbrahim Ağa b i ' l-ma' iyye Havass-ı refi'a  kazasına tab i '  
Kömürci Belgrad karyes i  korbında Çiftehavz verasında 

, Subaşı cisri nam mahal lde hafr eyledükleri abiir-ı mü-

1 1 7 
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te 'addideden nübü ' iden ma-i tezizden müfrez üç masu
ra ma-i tezizden baki bir buçuk masura ma-i tezizden 
müfrez bir masura ma-i lezlz mevcüd ve cari oldığı za
hir oldukdan sonra ma-i lezlz-i mezkürun mal iki o lan 
Kerasteci ei-Hacc Ahmed Ağa ibn-i Ahmed mutasarrıf 
oldığı bir masura ma-i lezlzün n ısf masurasın ı  iki yüz 
e l l i  guruşa Mısr-ı Kahire tüccarından el-Hacc Ahmed'ün 
val idesi Hace Nefise bint-i Ömer Hatün'a ferağat ve 
kasr-ı yed idüp o l  dahi maliki oldığı  nısf masura ma-i 
lezlz-i mezbürı İstanbul'da Fethiyye cami ' -i şerlfı kur
b ında Yazıcı mahal lesinde cereyan iden ana lağmından 
ifraz ve kurşun borı ferşiyle mahal le- i  mezbı1rede muta
sarrıf o ldığı menzi l ine cereyaniyçün istihkamı havl Has
lar mahkemesinden viri len hüccet-i şer' iyye mücebince 
süret ve i lm ü haber i ' tasın ı  Divan-ı hümayı1n çavüş
başısı  memhüren i ' lam itmeğle i ' lamı mücebince Baş
muhasebe'ye kayd ve yedine ve su nazırı defterlerine 
ilm ü haberi i 'ta o lmmak babında ferman-ı all sadır 
olmağın mücebince kayd o l ınup müma i leyha yedine 
sureti viri ldiğin mübeyyin Başmuhasebe'den vürüd iden 
i lm ü haber kaimesi kayd o l ınmışdur. 

Fl sene minhi.i. 

2180/2 Eyüp 'te, İbrahimzade Süleyman Bey katma 
suyundan Ayşe Hanım 'ın Çırakçı mahallesindeki evi
ne bağlı olan suyun, bağlı olduğu ev ile birlikte Şerife 
Adi/e Hanım 'a verililiğine dair ilmuhaber kaydı. 

Fevt 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 5 N sene 1 23 5  [ 1 6  Haziran 1 820] 

Vezlr- i a'zam İbrahimzade Süleyman Beğ ve Havass-ı 
refi'a kazasına tabi '  Ayvad nam karye kurbında Bakrac 
deresi nam mevzi ' de kirnesnenUn mülk ü harlm[i] ol
mayan mevzi '- i  hallde kendi mal ıyla [a]bar-ı müte'ad
dide hafr ve tahte ' l-arz lağm ve kanavat i le muhrez ola
rak hakk-ı mecrasından ma'ada sekiz masura ma-i le
zlıden müfrez nısf masura ma-i lezlzi mahmiyye-i İs
tanbul 'da Çıraket mahal lesinde vakı '  ana makseminden 
erbab-ı miyah ma'rifetiyle ifraz birle mahal l - i  mez
bürede Ayişe Han ım'un hanesine cereyan ider iken ha
ne- i ınezbür i le ma-i mezbürı Şerlfe Adi le Hanım'a 
ferağat ve kasr-ı yed oldığını mübeyyin kadiıni üzre 
hane-i mezbüra cereyan itmek üzre süret viri lmeğle su 
nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl  sene minhü. 
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218013 Eyüp 'te, Muslu Efendi ve İbrahim Ağa katma 
suyundan Şerif'e Adi/e Hanım 'ın Hoca Hamza ma
hallesindeki evine bağlı olan suyun mirasçıya intika
line, mirasçı tarafindan Girit/i İbra/ıim Ağa ya satıl
dığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mCıceb- i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber va
ride el-müverrah fı 25  S sene 1 239 [3 1 Ekim 1 823] 

Havass-ı refı' a  kazasına tab i '  Ayvad nam karye kur
bında Bakracdere nam mevzi 'de kimesnenün mülk ü ha
rimi olmayan mevzi '- i  halide kendi mal ıyla hafr itdür
diği abar-ı müteferrikadan mahmiyye-i mezbCırede Sul
tan Selim cami ' - i  şerifı nezdinde Hacı Hamza mahalle
s inden34 vakı '  bab-ı menzil ile dereınında cari n ısf masu
ra ma-i lezize mali ke ve mutasarrıfı iken bundan akdem 
müteveffıye olan Şerife Adile Hanım ibnet-i Mehmed 
Beğ hasren varisesi li ebeveyn hemşiresi Şerife Hadice 
Hanım tarafından ber veeh-i ati bey' i ikrar ve i ' ta-i hüc
cete vekil i  aldığı Ahmed Efendi ibn-i İbrahim ve diğer 
Ahmed Efendi ibn-i Musa nam kirnesneler şehadet
leriyle sabit o lan Mehmed Emin Efendi bin All nam ki
mesne mecl i s-i şer' - i  şerifde hala Divan-ı ali çavCışla
rından Girldl İbrahim Ağa ibn-i All'ye ferağat ve kasr-ı 
yed itmeğle atik sureti ahz i le ve battalda hıfz olmarak 
ba i ' lam-ı şer'( müceddeden sureti viri lmeğle su nazırı 
defterlerine dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

218014 Eyüp 'te, Mustafa Efendi, Ali Ağa ve Abdu/la/ı 
Efendi katma suyundan Mehmet Sadık Ağa 'nın Yazısı 
malıal/esindeki evine bağlı olan suyun ev ile birlikte 
Emine Hanım 'a satıldığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 28 R sene 1 23 7 [22 Ocak 1 822] 

Astane-i aliyye ve mahal l- i  saireye cereyan iden b i ' l
cümle sular hakkında bu def'a ba hatt-ı hümayun-ı şev
ket-ınakrun viri len n izam-ı müstahsene mucebince hala 
Su nazırı Mustafa Hamid Ağa'nun vekil-i müseccel i  
kethüda-yı rah-ı abi es-Seyyid Hasan Ağa'nun i ltima
sıyla Haslar mahkemesinden me'zCınen mürsel Katib 
Mehmed Arif Efendi ve rah-ı abilerden müte'ayyin 
Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa Ağa ve Yenicami '  
hadernesinden İsma'll  Ağa vesair me'mur haderne-i rah
ı abiler zikri ati ma-i lezizün menba' ı mahall ine varup 

34 mahallesinde 
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bi ' l-ma' iyye nazar itdüklerinde ma-i mezbur temamuha 
mevcud ve ciirl lağm ve kanavatı ma'mur ve ari olarak 
rü'yet ve keşf itdüklerini mec lis-i şer' - i  şerlfe ihbar 
eylediikierinden sonra zikr-i carf5 ma-i lezlzün maliki 
olan Mehmed Sadık Ağa bin e l-Hacc All nam kirnesne 
mecl is-i şer'-i enverde sabıka Kağıdcıbaşı müteveffa es
Seyyid ei-Hacc Mahmud Efendi'nün halllesi Emine 
Hanım ibnet-i İsma'll tarafından vekil-i mürsel i  ei-Hacc 
Ahmed Reşld Ağa bin Süleyman mahzarında takrlr-i 
kelam idüp yedinde mevcud olup bin iki yüz yiğirmi 
dört senesi Muharrem'inün üçünci güni tarihiyle mü
verrah bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsll ü beyan o ldığı 
üzre mukaddema Lankazade(?) Mustafa Efendi ve İs
tanbul ağası All Ağa ve şeyhül is lam olup ba'dehG ir
tihal-i dar-ı beka iden Abazade dimeğle arif Abdullah 
Efendi'nün Havass-ı refi'a kazasına tabi '  suyol ı  kura
sından Bağçe karyesi mukabelesinde kestanel ik içinde 
vakı ' mevzi ' -i hallde hafr eylediikieri lağm-ı müte'ad
didede müctemi ' a  olmak üzre muma i leyh Abazade 
Abdullah Efendi'nün mahmiyye-i İstanbul'da Zeyrek 
kurbında Timurhan mahal lesinde kain menzil ine cari 
altı masura ma-i lezlzden müfrez olarak malik  oldığı 
nısf masura ma-i tezizi mahmiyye-i mezbGrede Yazucı 
mahal lesinde olan ana lağmından erbab-ı miyah ma'ri
fetleriyle ifraz ve Tahtaminare mahal lesirrün çeşmesi 
yolına i lhak birle yokuş ham işinde o lan meslekden ifraz 
ve müceddeden kurşun borı ferşiyle mahal le-i mez
bGrede vakı' ba temessük-i mütevel ll taht-ı tasarrufında 
olan menzi l i  derGnına icra ve ta'yln eyledükden sonra 
menzi l-i merkümı bundan mukaddemce ba re'y-i müte
velll mGmii i leyhii Emine Hanım'a feriiğ-ı mu'teber-i 
kat ' !  i le feriiğ u tefvlz itmiş  ise de derGnına cari n ısf 
masura ma-i lezlz-i mezkGr üzerinde baki kaldığından 
el-haletü hiizihl nısf masura ma-i teziz-i mezburı dahi 
tarafından Icab ve kabul i  hiivl şürut-ı müfside ve 
muvaza'adan ari bey'-i  bat-ı sahlh-i şer' !  i le mGma 
i leyhii Emine Hanım ibnet-i İsmii'll 'e semen-i ma' l ume-i 
makbuza mukabelesinde bey' u temllk eylediğİnden 
sonra mumii i leyha dahi ber veeh-i muharrer iştirii ve 
temel lük ve kabul itmeğİn fima ba'd nısf masura ma-i 
lezlz-i merkümda Mehmed Sadık Ağa'nun aslen ve 
kat'an alaka ve medhal i kalmayup mezbure Emine 
Hanım'un mülk-i müşteriisı aldığını ve ma-i teziz-i 
mezbürı han ım-ı müma i leyha ke' l-evvel menzil - i  mer
küma icra ve ta'yln eylediğini natık Haslar kadlsı 
fazlletlü  Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye mantükınca 
ber müceb-i n izarn süret i 'tas ın ı  müma i leyha Emine 
Hanım ba arz-ı hal istid 'a eylediği eci lden şürüt-ı n iza-

35 zikri ciil 
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mı ba'de' l- ihnk mucebince Başmuhasebe'ye kayd i le 
yed-i ınılma i leyhaya suret ve su nazırı defterlerine i lm 
ü haberi i 'tasını Divan-ı hümayun çavuşbaşısı atfıfetlü 
Efendi hazretleri memhuren i ' lam itmeleriyle şürutı 
mılcebince kayd ve sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü 
haberi i ' ta olmmak babında musahhah sadır olan fer
man-ı all mucebince kayd ol ınup ma-i leziz-i mezburun 
zabt u tasarrufıyçün sureti viri lmeğle su nazırı defterle
rine dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

218111 Eyüp Fındıklı 'da, Halil Ağa katma suyundan 
Mustafa Ağa 'nın Kasım Gönani mahallesindeki evine 
bağlı olan mirasçıya intikaline, mirasçı tarafindan da 
Mehmet Ağa ya verildiğine dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 6 Za sene 1 239 [3 Temmuz 1 824] 

Asrında su nazırı-ı esbak Halil Ağa Havass-ı refi'a ka
zasında Başhavz i le Malova kemeri beynlerinde Fındıkl ı 
nam mahal lde kendi mal ıyla müceddeden hafr-ı abar-ı 
müte'addide ve tahte' l-arz lağm ve kanavat i le cem' u 
tahsil ve bii izn i ' l-mütevelll ana lağmına i lhak itdürdiği 
ma' l umu' l-mikdar suyından müfrez olarak mahmiyye-i 
mezbılre hısnı ebvabından Balatkapusı dah i l inde Kasım 
Gönani mahallesinde vakı ' bir bab menzil derunına cari 
nı sf masura ma-i lezlz-i mezbura mutasarrıf o lan Musta
fa Ağa fevt o lup kerimesi Hediyyetullah Hanım'a irsen 
intikal itmeğle bu defa dahi muma i leyha kendü hüsn-i 
rızasıyla Mehmed Ağa'ya ferağat ve kasr-ı yed itmeğle 
Haslar kadi sı Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye mu
cebince sılret i ' tasını ba arz- ı hal lede ' l-ist id'a n izarnı 
kaydı ba'de' l-ihrac iktizas ı [nı]  Divan-ı hümayun çavuş
başısı ağa hazretleri memhuren i ' lam itmeğle muce
bince kayd ol ınup sureti ve i lm ü haberi i 'ta olmmak 
babında sadır olan ferman-ı all mucebince Başmuna
sebe'ye kayd olınup sureti ve i lm ü haberi viri lmek fer
man buyurılınağın mucebince kayd o l ınup sureti vi
ri lmeğle su nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü haber 
viri ld i .  

Fi  sene minhü. 

1 2 1  
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

218112 Milırişalı Va/ide Sultan vakfı suyundan Niko
la 'nın tasarrufundaki suyun, Nikola 'nın ölümüyle 
devlet tarafindan zaptedilerek 0/ıan ile eşi Derulıi'ye 
satıldığına dair ilmulıaber. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fı 1 8  L sene 1 240 [5 Haziran 1 825]  

Cennet-mekan fırdevs-iişiyiin merhum ve mağffırun lehii 
Mihrişah Viiiide Sultan tabet serahu36 hazretlerinün icrii 
boyurdukları ma' lumu' l-mikdar vakf sularundan müfrez 
olarak nısf masura ma-i lezlz-i mezbura malik ve muta
sarrıf olan Nikola veled-i Aleksandri halik o lup ma-i 
lezlz-i mezbur canib- i  ıniriye zabt o l ınmağla bii mu'ac
cele-i ma' lume ve bii mülkname-i hümayun sarriif taife
sinden Ohan zimml i le  zevcesi Deruhi nam nasriiniy
ye['ye] fıiruht olmağla ma-i lezlz-i mezbur Fenerkapusı 
haricinde kain bir bab menzi l- i  mezkura ta'yln ve icrii 
eyledüklerin i  hiivl Haslar kadlsı fazlletlü Efendinün vi
rdiği h üceet-i şer' iyye mucebince suret i 'tasını  bii arz-ı 
hal lede' l-istid 'a  nizarnı kaydı ba'de' l- ihrac mucebince 
Başmuhasebe'ye kayd ve sureti ve i lm ü haberi i ' tasın ı  
Divan-ı hümayun çiivuşbaşısı ağa hazretleri i '  lam it
meğle mucebince sureti ve i lm ü haberi i ' ta o lmmak 
babında sadır olan ferman-ı iili mucebince kayd o lınup 
sureti vir i lmeğle su nazırı defterlerine dahi i şbu i lm ü 
haber viri ldi 

Fl sene m inhü. 

218113 Eyüp Cebeci köyünde, Kırkçeşme suyoluna 
müllıak Süleyman Paşa katma suyundan Süleyman 
Paşa 'nın tasarrufundaki suyun bir kısmının Yavedud 
malıal/esindeki çeşmeye bağlandığına bir kısmının da 
Melımet Emin Ağa 'ya satılarak Debbağ Yunus ma
lıa/lesindeki evine bağlandığına dair ilmulıaber kay
dı. 

[Derkenar] Mumii i leyh Mehmed Emin Ağa mutasarrıf 
aldığı n ısf masura ma-i lezlzini hala Saray-ı hümiiyun 
döğmecibaşısı Mustafa'ya bey' itmeğle v iri len hüccet 
mucebince Başmuhasebe'den suret viri ldiğini mü ş' ir 
vürfıd iden i lm ü haberi işbu hıdmetde mukayyeddür. 

Fl 3 Receb sene [ 1 ]246 [ 1 8  Aralık 1 830] 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fı 29 S sene 1 24 1  [ l 3  Ekim 1 825]  
Asrında sadr-ı a'zam kaimmakamı o lan merhum Süley-

36 seraha 
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man Paşa Havass-ı refi'a  kazasına tabi '  Cebeci karye
sinde kimesnenün mülk ü harimi olmayan mevzi ' - i  
hallde hafr-ı abar-ı müte'addide ve tahte' l-arz lağm ve 
kanavat i le cem' u tahsll idüp hakk-ı mecrasından 
ma'ada baki kalup ba izn i ' l-mütevel li Kırkçeşme suyı 
lağmına i lhak u idrac i le malik o ldığı iki masura ma-i 
lezizi Eyyub mahallatından Yavedud mahallesinde Çı
nar nam mahallde dörtyol ağzında kain ma-i Ieziz 
çeşmesinün müşarun i leyh hayatında harab o lan çeşme-i 
mezbureye malik old ığı iki masura ma-i leziz-i mez
burun n ısf masurasını  çeşme-i mezbureye İcra i le kusur 
baki kalan bir buçuk masurası mülkiyyet üzre ibka 
o lmarak çeşme-i mezbureye cari olup ezmine-i vafıre 
mürurtnda çeşme-i mezburenün kanavat ve müsennatı 
harab ve ta'mlre muhtac oldukda mülkiyyet üzre baki 
kalan bir buçuk masura ma-i lezlzden müfrez nı sf masu
ra ma-i tezizi serneo-i mis l iyle sabıka Tuz emini Meh
med Emin Ağa'ya bey' u temllk idüp muma i leyh dahi 
malik oldığı nısf masura ma-i tezizi Debbağ Yunus ma
hallesinde menzi l ine icra ve ta'yln eylediğini mübeyyin 
Haslar kadlsı fazilet lü Hüseyin Hıfzl Efendi'nün virdiği 
hüccet-i şer' iyye mucebince su ret i ' tasın ı  ba arz-ı hal 
lede' l-ist id 'a  nizarnı kaydı ba'de' l-ihrac Başmuhase
be'ye kayd ol ınup sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü 
haberi i ' ta olmmak babında sadır o lan ferman-ı all mu
cebince kayd olınup sureti viri lmeğle su nazırı defterle
rine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

218114 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak Halil 
Ağa katma suyundan Halil Ağa 'nın kendi tasarrufun
da olan suyun mirasçıya intikaline, mirasçı tarafindan 
da yarısının Mehmet Zeynelabidin Efendi'ye verilerek 
Molla Hüsrev mahallesindeki çeşmeye bağlandığına 
dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi I 1 C sene 1 239 [ 1 2  Şubat 1 824] 

Halil Ağa hayatında Havass-ı refi'a kazasında Kemerler 
canibinde Başhavz i le Malova kemeri beyninde Fındık l ı  
koltuğı nam mahalde kendi malıyla müceddeden hafr-ı 
abar-ı müte'addide ve tahte ' l-arz lağm ve kanavat i le 
tahsil ve hakk-ı mecractan ma'ada malik oldığı iki buçuk 
masura ma-i lezlzini ba izn i ' l-mütevel li Kırkçeşme suyı 
lağmına i lhak [birle] Astane-i aliyyeye dah i l  oldukdan 
sonra malik oldığı iki b�çuk masura ma-i lezizün nısf 
masurasını  hayatında erbab-ı miyah ma'rifetiyle ifraz 

1 23 
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idüp ma'ada malik oldığı iki masura ma-i lezlze muta
sarrıf iken fevt o lup iki masura ma-i lezlz-i mezburı 
sulbiyye kerimesi Fatıma Hanım'a mevrus ve müntakı l 
o ldukdan sonra müvekki l- i  muma i leyha irsen malike 
oldığı iki masura ma-i lezlzün n ısf masurasını alıara 
ifraz idüp yedinde baki kalan bir buçuk masura ma-i 
lezlzün bu defa bir masurasın ı  yedinde ibka idüp nısf 
masurasın ı  mevall-i izaından hala imam-ı sani hazret-i 
cihandarl fazlletlü es-Seyyid Mehmed Zeynelabidln 
Efendi hazrederine kendü hüsn-i rızasıyla ferağ ve kasr
ı yed idüp ınfıına i leyh Efendi hazretleri n ısf masura ma
i lezlz-i mezbfırı mahmiyye-i ınezburede Müftl ham
maını kurbında Kara Sarıklı 'nun tekkesi civarında kain 
ab-ı lezlz ınesleğinden ifraz [ve] Küçük Mustafa Paşa 
kurbında Monla Hüsrev mahallesinde vakı '  Şemsiseha 
Hatfın vakfından mutasarrıf o ldığı menzil- i  keblrün zo
kak kapusı ittisal inde kain ma-i lezlz çeşmesine icra ve 
ta'yln eyledüklerini Haslar kadlsı fazlletlü Efendinün 
hüccet-i şerif[ i] mfıcebince s Cı ret i ' tasını ba arz-ı hal 
lede' l-ist id'a nizaını kayd ı ba'de ' l- ihrac iktizası[nı]  DI
van-ı hümayfın çavfışbaşısı Efendi hazretleri ınemhuren 
i ' laın itıneğle i ' lamı mucebince Başmuhasebe'ye kayd 
ve silret ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i 'ta 
o lmmak babında sadır olan ferman-ı all ınfıcebince kayd 
olınup sureti v iri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü 
haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

218211 Kadırga 'da, Kırkçeşme suyoluna mü/hak Es
ma Sultan Sarayı suyundan ve Eyüp 'te Halil Efendi 
katma suyundan Maryora 'nm tasarrufundaki suyun 
mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafindan da An
tice ye verildiğine dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınfıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 1 8  C sene 1 24 1  [28 Ocak 1 826] 

Merhum ve ınağffırun leha Esına Sultan hazretlerinün 
Kadırga Ilmanında kain saray-ı alilerine cari Kırkçeşıne 
suyından müfrez nısf masura ma-i lezlz i le asrında sadr
ı all kethüdası Halil Efendi Havass-ı refi'a kazasına ta
bi '  Orta Belgrad karyesi kurbında vakı '  etraf-ı erba'ası 
Andonaki ziınınl tarlası ve Galata yol ı  ve İbrahim Paşa 
ve İstanbul ağası yollarına ınüntehl olup erbab-ı m iyah 
ına'rifetleriyle ba'de' l-keşf ve' l-vezn has ı l  olan beş ma
sura ma-i lezlzün kanlın-ı şehinşahl üzre bir ınasu-
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[Derkenar] Mersume Antice(?) nasraniyye mutasarrıf 
o ldığı işbu bir masura ma-i lezlzün n ısf masurasını Ka
rabet zirnıniye bey' u temllk idüp mersum Karabet 
zimml dahi mutasarrıf oldığı nısf masura ma-i lezlz-i 
mezkurı Yenikapu kurbında Fuçıcı sukında menziline 
icra eylediğini mübeyyin suret viri lmiş o lmağla vürud 
iden i lm ü haberi i şbu defterde Çukurçeşıne h ıdınetinde 
mukayyeddür. 

Fi 23 Receb sene 1 248 [ 1 5  Aralık 1 833]  

218212 Eyüp Küçükköy 'de, İbrahim Ağa katma su
yundan Ebubekir Efendi'nin Kürkçübaşı malıallesin
deki evine bağlı olan suyun, Uzun Şücaaddin camiin
deki su haznesine bağlanarak vakfedildiğine dair 
ilmuhaber kaydı. 

Ber ınuceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fi l l  N sene 1 24 1  [ 1 9  N i san 1 826] 

Hala Serçukadar-ı hazret- i şehriyari sa'adetlü atufetlü 
Ebubekir Efendi hazretlerinün yedinde olup bin iki yüz 

37 masurası 
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kırk bir senesi Şa'ban-ı şerlf' inün on birinci güni tari
h iyle müverrah bir kıt 'a hüccet-i şer' iyyede tafsil ü be
yan a lındığı üzre Havass-ı refı'a kazasına tab i '  Küçük
köy kurbında Iskaraalt ı  nam mahall de kimesnenün mül
kine ittisalden ari mevzi ' -i hallde menba' ı  olup esbak su 
nazırı İbrahim Ağa ınecra ve kanaviltına te be' iyyet i le 
cem' u tahsil itdirdiği ma-i tezizden tefrlk o lınan iki 
masura ma-i lezlzden ınüfrez İstanbul'da Davud Paşa 
iskelesinde Kürkcibaşı mahal lesinde vakı '  ma' lumu' 1-
hudud ınenzil derunına ınalike iradesiyle ta'yln ve icra 
ol ınup ınılma i leyh Ebubekir Efendi hazretlerinün ber 
ınantuk-ı h üceet-i şer' iyye-i ınezkure şiraen malik ol
dukları !ağın ve kanavatından mikdar-ı ınu'ayyen h isse
sine te be' iyyet i le n ısf masura ma-i lezlzlerini kezalik 
yedinde olup işbu ınah-ı ınübarekenün evahiri tarihiyle 
bir kıt 'a  vakfıyyede tafsil ü beyan olmdığı üzre mah
ıniyye-i [ ınezbure] h ı  s nı ebvabından Bal at dah i l inde 
kassab dükkanı derunında vakı ' meslekden ifraz ve ınü
ceddeden peş üzerine kurşun borı ferşiyle bab-ı mezkur 
haricinde el-Hacc İsa mahal lesinde Uzun Şücii'uddln 
cami '  -i şerlfı derunında ka in ma-i leziz hazinesine has
beten I i l iahi te 'ala vakf üzre İcra ve ta'yin buyurdukla
rını müş' ir ve şürut-ı cedldesine tatbik iç ün i st ihkamı 
havl Haslar kadlsı fazlletlü Müftlzade es-Seyyid el
Hacc İsma'll Fahruddin Efendi'nün virdiği hüccet-i 
şer' iyye mucebince sılret i ' tas ı bii arz-ı hal lede' l-ist id'a 
nizarnı kaydı ba'de' l-ihrac mucebince sılret ve su nazırı 
defterlerine i lm ü haberi i ' tasını Divan-ı hümayun ça
vuşbaşısı vekil i  sa'adetl ü  atüfetl ü  All Neclb Beğ Efendi 
hazretleri memhuren i ' lam itmeğle i ' lamı mucebince 
süreti ve i lm ü haberi i ' ta o lmmak babında sildır olan 
ferman-ı all ınucebince kayd ol ınup sureti v iri l meğle su 
nazırı defterlerine dahi işbu ü haber viri ldi 

Fl sene m inhü. 

218213 Kırkçeşme suyoluna mü/hak olup Şehit Meh
met Paşa vakfına ihsan olunan sudan Fatma Ha
tun 'un tasarrufundaki suyun bir miktarının Seyyit 
Hasan 'a verilerek Hacı İlyas malıal/esindeki evine 
bağlandığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 9  N sene 1 242 [ 1 6  Nisan 1 827] 

Merhüm Sultan Süleyman Han hazretlerinün kemerler
de vakı' Kırkçeşme ta'blr o l ınur ma-i lezlz lağmla
rından Vezlr-i a'zam-ı esbak merhum Şehid Mehmed 
Paşa hazretlerinün vakf-ı şerlfe i hsan huyurdukları ma-i 
leziz fazlasından kanaviltına tebe' iyyetle iciire-i mu'ac-
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cele ve şehriyye kırk beş akçe icare-i müeccele i le bir 
buçuk masura ma-i l ezlze mutasarrıfe o lan Fatıma Ha
ti'ın bundan akdem ma-i lezlz-i mezburun nısf masu
rasını es-Seyyid Hasan bin Ömer'e ba temessük-i müte
velll ferağ ve kasr-ı yed idüp ol dahi kabul birle ma-i 
lezlz-i mezkur İstanbul'da ei-Hacc İ lyas mahallesinde 
kain ana mesleğinden ifraz ve mahalle-i meıkurede kain 
menzi l ine ta'yln ve İcra eylediğini mübeyyin ve şürut-ı 
cedldesine tatbik içün istihkamı havl Haslar kadlsı fa
zlletlü Kami l  Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye mG
cebince suret i 'tasını ba arz-ı hal lede' l-ist id'a nizarnı 
kaydı ba'de' l-ihrac şehriyye lazım gelen icaresin vakf-ı 
şerlfe icra itmek şartıyla ber muceb-i nizam müced
deden bir kıt'a sureti ve su nazırı tarafına i lm ü haberi 
i ' tasını Divan-ı hümayun çavuşbaşısı sa'adetlü Hüsnl 
Beğ Efendi hazretleri memhuren i ' lam itmeğle ınGce
b ince sureti ve i lm ü haberi viri lmek babında ferman-ı 
all sadır o lmağın mucebince kayd olınup sureti viri l
meğle su nazırı tarafına işbu i lm ü haber v irildi 

Fl sene minhü. 

2/82/4 Mihrişah Va/ide Sultan vakfı suyundan Av
ram ve Nesim 'in tasarrufundaki suyun Refil'e satıla
rak evine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el -müverrah fı 25 N sene 1 242 [22 Nisan 1 827] 

Cennet-mekan merhume Mihrişah Valide Sultan evkaf-ı 
şerifeleri ma-i tezizlerinden müfrez ve İstanbul'da Fener 
dahi l inde Tahtaminare nam mahat lde terazudan ifraz ve 
kurbında vakı' bir bab menzile cari şehriyye otuz akçe 
icare i le bir masura vakf ma-i tezize mutasarrıflar Av
ram ve Neslm yehudller ma-i mezburı bundan akdem ba 
ma' rifet-i mütevell'i Rasi l  veted-i Sarraf Kanorta yehG
diye bey' u temllk ve ol dahi iştira ve temel lük birle 
fıma ba'd ma-i mezbur mersumun mülk- i  müşterası olup 
menzi l - i  evvel ine İcra a l ındığını müş ' ir şürut-ı eecll
desine tatbik içün istihkamı havi Haslar kadlsı fazlletlü 
Mehmed Kami l  Efendi'nün vird iği hüccet-i şer' iyye ve 
sadır olan ferman-ı all mucebince kayd ol ınup sureti 
viri lmeğle su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber v iri l
di .  

Fi sene minhü. 

1 27 

2/82/4 



1 28 V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

218311 Eyüp'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak Kırımi 
Mehmet Efendi katma suyundan Sarraf Şamanto 'nun 
Ayvansaray 'daki evine bağlı olan suyun mirasçılarına 
intikaline, mirasçılar tarafindan İ/ya ya, İ/ya taraftn
dan da Rafaka ya satılarak evine bağlandığına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Terkin 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber vari
de el-müverrah fi 1 3  Za sene 1 242 [8 Haziran 1 827] 

Bin iki yüz otuz üç Z i ' l-hicce's inün on beş inci güni 
tarih iyle müverrah bir kıt'a sfıretde tafs'il ü beyan 
ol ındığı üzre Kırımi Mehmed Efendi hayatında Havass-ı 
refi 'a kazasında merhfım Sultan Bayezld- i  Veli tabe 
serahu hazretlerinün cam i ' - i  şerlfı ve imaret-i am ire
lerine cereyan iden su lağmınun başı i le Bal ık l ıhavz 
beyn inde dereye karlb mahal lde hafr-ı abar itdürdiği 
yedi aded bacalar i le tahsil ve Bal ık l ıhavz ta'blr o l ınur 
Kemerl i çavuş karyesi mabeyninde o lan kemer-i mezkfır 
başına gel ince kanavat ferşiyle ba izn-i mütevel l l  Kırk
çeşme suyı lağmına i lhak itdürdiği gayr-ı ez hakk-ı mec
ra üç masura ma-i lezlzden müfrez nısf masura ma-i 
lezlz Eğrikapu haricinde taksim nam mahal lden ifraz ve 
Ayvansaray kapusı haric inde Dibek nam mahal lde men
z i l  derun ına cari nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf sar
raf Şamanto veled-i Hayim yehudl mürd olup ma-i 
mezbur sulbl oğl ı  Refai l  ve sulb iyye kızları Sav i l  ve 
Rafaka yehudiyyelere ba'de' l - intikal mersfım ve mersCı
metan irsen malik oldukları n ı sf masura ma- i lezlz-i 
mezkfırı İ lya veled-i Yasef yehfıdlye bey' u tem llk ve o l  
dah i iştira ve kabu l  id üp ·mesfCır i lya yehüdl dah i mal ik  
oldığı nısf masura ma- i  mezburı mürd-i mersumun ke
rlmesi Rafaka yehfıdiyyeye bey' u temllk idüp ol vec
h i le nısf masura ma-i lezlz-i mezkCıre mersume Rafaka 
[yehfı]d iyyenün mü lk- i  mUşterası o lup ke' l-evvel men
zi l- i  mezkfıra icra ve ta'yln a l ındığını mübeyyin Haslar 
kadlsı fazllet lü Mehmed Kam i l  Efendi'nün v ird iği  hüc
cet-i şer' iyye ve sadır o lan ferman-ı all mfıcebince kayd 
o l ınup atik sureti h ıfz i le ınüceddeden sureti vir i lmeğle 
su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber vir i ld i  

Fl sene m inhü. 

[Şerh) işbu kayd sehven kayd o l ınmış o lmağla Ayvan
saray hıdmetine kayd o l ınmağla işbu mahal le şerh viri l
d i .  
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2183/2 218312 Kırkçeşme suyolundan Melımet Arif Bey 'in 
tasrrufundaki suyun yarısının Melımet Şakir Ağa 'ya 
diğer yarısının da Abdullıalim Efendi'ye verilerek ev
lerine bağlandığına dair ilmulıaber kaydı. 
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Kırkçeşme suyından vir i len bir  masura ma-i Iezizün n ısf 
masuras ı n ı  s i lahşöriin- ı  hiissadan es-Seyyid e l-Hacc 
Mehmed Şiikir Ağa'ya feriiğat idüp n ısf- ı  alıar ın ı  dah i bu 
defa mühendishane-i h ümayun hacesi Abdülhalim E
fendi 'ye ferağat buyurduklar ı n ı  ve ma-i mezburı muma 
i l eyh Abdiiihalim Efendi İstanbul h ısnı  ebviibı ndan Ba
Iatkapusı dah i l inde Su ltan hammilını kurbında Hiice 
Kasım Göniini mahal lesinde vakı ' ana lağmından ifriiz 
ve müceddeden yol ferşiyle mahal le-i mezburede kiiin 
menzi l ine i cra eylediğini  mü ş'  ir  Eyyub mahkemesinden 
vir i len h üccet-i şer' iyye mucebince zabtiyçün sureti ve 
su nazırı defterlerine ve muhal lefiita i l m  ü haberleri 
i ' tiisı bab ında sildır  o l an fennan-ı iili mucebince kayd 
o l ınup sureti ve muhal lefiita i l m  ü haberi viri l mekle su 
nazırı  defterlerine dahi işbu i lm ü haber vir i ldi  

Fi sene minhü . 

2/8313 Eyüp Kömürcü Belgrat köyünde, Emine Sul
tan suyundan Mehmet Sadık Ağa 'nın tasarrufundaki 
suyun Nazife Hanım 'a verilerek Debbağ Yunus ma
hallesindeki evine bağlandığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe- i evvel i l m  ü haber viiri
de el-müverrah fı 23 C sene 1 243 [ 1 2  Ocak I 827] 

Merhum ve mağffırun lehii Emine Su ltan tiibe seraha 
hazretlerinün Havass-ı refı 'a  kazas ına tab i '  Köınürci 
Belgrad karyesi kurbında Paşaderesi nam mevzi' de 
mevcud üç masura ma-i  lezizden ınüfrez n ısf masura 
ma-i Iezize bundan akdem mutasarrıfı o lan Mehmed Sa-
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diılt Ağa ibn-i Halil kendü hüsn-i rızasıyla cennet-mekan 
firdevs-aşiyan Sultan Abdülhamld Han şahzil.desi mer
hum Sultan Mehmed hazretlerinün dayezadesi iffetlü 
Nazlfe Hanım ibnet-i Abdul lah'a ferağ ve kasr-ı yed 
itnıeğle nıuma i leyha dahi ma-i lezlz-i mezburı Sultan 
Selinı cami'- i  şerlfı kurbmda Debbağ Yunus mahalle
sinde kain ana lağmmdan ifraz ve mahall-i nıezburede 
vakı ' nıutasarrıf o ld ığı menzi l ine yol ferşiyle icra ve 
ta'yln eylediğini mübeyyin istihkiinıı hiivl Haslar kadlsı 
fazlletlü Efendinün v irdiği hüccet-i şer' iyye nıucebince 
suret i ' tasmı bii arz-ı hal lede' l-istid 'a n izarnı kaydı 
ba'de ' l-ihrac Başmuhasebe'ye kayd sureti ve su nazırı 
defterlerine i lm ü haberi i ' tiisı iktiza eylediğini Divan-ı 
hünıayun çavuşbaşısı  sa'adetlü atfıfetlü ağa hazretleri 
nıenıhuren i ' lam itmeğle i ' lamı nıucebince Başmuha
sebe'ye kayd olmup sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü 
haberi i ' ta olmmak babında sildır olan ferman-ı all 
nıucebince kayd ol ınup sureti viri lmeğle su nazırı def
terlerine işbu i lm ü haber v iri ld i .  

Fl sene minhü. 

218314 Kırkçeşme suyolundan İbrahim Ağa 'nın Deb
bağ Yunus mahallesindeki evine bağlı olan suyun Ha
san Ağa ya verildiğine dair ilmulıaber kaydı. 

Ber nıuceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-nıüverrah fi 27 Receb sene 1 244 [2 Şubat 1 829] 

Bin iki yüz kırk iki senesi Z i ' l-ka'de'[si]nün on beşinci 
güni  tarih iyle nıüverrah bir kıt' a  hüccetde tafsll ü beyan 
al ındığı üzre Hüdavendigar-ı esbak merhum Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün evkaf- ı  şerlfeleri mülhaka
tından Kırkçeşme ta'blr o l ınur ma-i lezlzlerin vakfiy
yesinden olup Sultan Selinı cami '  -i şerlfı c ivarında 
Çifteçeşmeler lağmından ifraz ve mahal l- i  mezbura 
karlb Debbağ Yunus mahal lesinde vakı ' bir bab menzi l 
derunına İcra ve ta'yln olman nısf masura ma-i lezize 
bi ' l-icareteyn bii temessük-i mütevelll nıutasarrıf olan 
kapan tüccarlarından es-Seyyid ei-Hiicc Hiifız İbrahim 
Ağa bundan akdenı bii ma' rifet-i mütevel ll  ma-i mezburı 
ihtisab ağası cizyedarı Hasan Ağa ibn-i Hasan'a ferağ ve 
kasr-ı yed eylediğİnden vakf-ı müşarun i leyh kaim
nıakam-ı mütevel llsi Selim Sabit Efendi'nün hatınİyle 
malıtum bir kıt' a temessük mucebince ma-i mezbur 
kadlml üzre hane-i merküma cari aldığını mübeyyin is
tihkamı havl Haslar kadlsı fazllet lü Yazıcızade Hüseyin 
Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye ve Divan- ı  hümiiyun 
çavuşbaşıs ı  sa'adetlü atufetlü Efendi hazretlerinün 
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memhı1r i ' lamı ve balasına sadır o lan ferman-ı all mı1-
cebince kayd ol ınup müceddeden sureti v iri lmeğle su 
nazırı tarafına dahi işbu ilm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

2/83/5 Sultan Ahmet vakfı Ahmediye arazisindeki 
çeşme, cami ve şadırvana, mülga yeniçeri ocağı kış
laklarının suyundan su bağlanmasına ve geri kalan 
suyun satılmasına dair ilmuhaber kaydı. 

Merhum ve mağfCırun leh Sultan Ahmed Han tabe se
rahu hazretlerinün evkaf-ı şerifelerine zamm ü i lhiik 
olman Ahmediyye nam arazi üzerine menazi l  ve deka
kin ve ebniye-i saire bina ve inşa o l ınınakda i se de 
malıall vas i '  o lmak takribiyle Icab iden ma-i lezlzün 
cereyanı husı1sı Mehterhane-i amire nazırı sa'adetlü atı1-
fet lü Efendi hazretleriyle b i ' l-müzakere arsa- i mezbı1re 
derı1nında mevcı1d olan su çeşmelerinden altı adedi ibka 
i le ba'dehı1 ta'mlr olmacak cami '- i  şerlfınün dahi şadur
van vesair Icab iden ınahal leriyçün ocağ-ı ınülga kış
Iaklarınun canib-i ıniriden ınansCıb ma-i lezlzinden on 
dokuz buçuk masura ma-i lezlzün taraf-ı vakf-ı ınüşarun 
i leyhe terk ve ihsan buyurı l ınası Galata voyvodası sabık 
Süleyman Ağa ba arz-ı hal i nha itınekden naşl sadır 
olan ferman-ı all ını1cebince kuyCıda ınüraca'at olın
dukda kışiak-ı ınenhı1belerün canib-i ıniriden zabt alı
nan ma-i Iezlzinden gayr-ı ez fı.irı1ht ve istibdal baki yi
ğirıni buçuk masura ma-i lezlz ald ığı ve eınsali keyfiy
yeti ba'de' l-ihrac iktizası sual ve ist i ' laın olındukda sa
l ifı.i 'z-zikr arazi-i ınezkı1rda ibka o lman altı aded çeş
ıneler i le cami ' -i şerif ve şadurvanı ne mikdar ma-i lezlz 
idare ideceği erbab-ı vuküfdan lede't-tahkik cami ' - i  
şerif i le şadurvana dört ve kurbında vakı '  çeşıne-i keblre 
üç ve baki beş aded çeşınelere ikişer buçuk masuradan 
on iki buçuk masura ki cem'an on dokuz buçuk masura 
ma-i lezlz kifayet ideceği su nazırı ağa tarafından i ' lam 
ve ber ınıleeb-i i ' laın ol mikdar ma-i lezlzün cereyanına 
irade-i seniyye müte 'al l ik buyurılur ise icrasiyçün su 
nazırı defterlerine ve Haslar mahkemesi sici l latına ve 
keyfi yy et ma' lu  m olmak iç ün Başmuhasebe'ye başka 
başka i lm ü haberleri i 'tası ve girü kalan bir masura ma
i lezlzün tal ibine fı.irı1htlyçün ınezad kaimesi i ' tası iktiza 
ideceği mahall inden derkenar ve ba takrlr lecie ' l-arz 
ını1cebince kaiıne ve i lm ü haberleri i ' tasıyla tanzimine 
ınübaderet al ınmak babında sadır o lan fennan-ı all ını1-
cebince kaime ve i lm ü haberleri viri l ınek ferman 
buyurı lınağın ını1cebince kayd ol ınup kaiıne ve diğer 
i lm ü haberleri v iri lınekle sal ifı.i ' l-beyan cami ' - i  şerlf ve 

1 3 1  

2/83/Sa 
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şiidurvan ve çeşmelere on dokuz buçuk masura ma-İ Je
z'izün icrasiyçün su nazırı ağa defterlerine dahi işbu i lm 
ü haber viri ldi .  

F'i 13 Za sene 1 243 [27 Mayıs 1 828] 

218411 Kırkçeşme suyoluna tahsis olman Kiraz/ıde
re 'deki bendierin su sızdıran kısımlarının tamiratma 
ve masraftnın gereken yerlerden alınmasına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 7 Receb sene 1 246 [22 Aral ık l 830]  

Hala hassa su nazırı ağanun bir k ı t 'a  takr'ir meal inde 
Der-al iyyeye cari Kırkçeşme ma-i lez'izine tahsis o l ınan 
kuralardan Belgrad karyesi civarında K iras l ıdere nam 
mevzi 'de ihya gerde-i şahaneden bend-i cedld-i hüma
yun ile civarı(?) bendierinlin ba'z ı  mahallerinden bu
runlarına terş'ih-i ab-ı mezbur itmekde aldığından ta' m'i
ratını ifade itmeğle mucebince keşf ü mu'ayenes iyçün 
Evkaf-ı hümayun nazır-ı atGfetlü Efendi hazretleri tara
fına ve hassa m i 'marı ağa tarafına halife ve nazırı muma 
i leyh tarafına kethüda-yı rab-ı abi ve çend nefer suyai
c ı lar irsa l iyle bend-i mezburları mu'ayene itdürildükde 
hıdematları mahrec-i mermerzar keş'idel i  o lup fakat ka
fataş ı tahtlarından mükevven derzleri hareket itmiş ise 
de su maddesi ebniyye-i saireye ta'y'in o lmdığından 
vakı '  o lan ta'm'iratı içün nazır-ı muma i leyhi.in me'mG
riyyetlerinden ibaret ve umur-ı hayriyyeden olmağla 
zikr o lman mahal lerün ta'm'iriit c izyelerini seri' an mü
başeret ve h ıdmetinde mu'ayene ve tahkik ve mesarifı 
iktiza iden malıal lerden te 'diye o lmmasını derciyle na
zır-ı muma i leyhün mi.ibaşeretiyçün bir kıt'a  i lm i.i habe
ri i ' tasını hassa mi 'marı ağa memhuren i ' lam itmeğle 
ber muceb-i i ' lam i lm i.i haberi i 'ta o lmmak babında 
sildır o lan ferman-ı all m ucebince i lm i.i haberi v iri lmek 
ferman buyurı l ınağın mucebince kayd o l ınup zikr o l ınan 
mahal lerün nazır-ı muma [ i leyh] ma' rifetiyle ta'm'irine 
mi.ibaşeretiyçi.in işbu i lm ü haber vir i ldi .  

Fl sene minhü. 
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2/8412 Şehit Mehmet Paşa vakfı suyundan Yordan 'ın 
Cebeali Kapısı 'ndaki evine bağlı olan suyun mirasçı
/ara intikaline, mirasçılar tarafindan yine mirasçılar
dan olan İstorlaki ve Yanako 'ya verildidiğine dair il
mulıaber kaydı. 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 3 Ş sene 1 244 [8 Şubat 1 829] 

Sadr-ı esbak merhum Şehld Mehmed Paşa evkaf-ı şe
rlfleri vakfından icare-i mu'accele-i ma' ICıme ve şeh
riyye otuz akçe icare-i müeccele kadlmlü bir masura 
ma-i lezlz kadim müfrezi olan yazusında vakı ' terazlı
dan ifraz ve kadim yol ıyla Cebe All kapusı kurbında 
Petro kapusı nam mahallde kain bir bab menzi l derfınına 
cari bir masura vakf ma-i lezlze mutasarrıf olan Y ordan 
veled-i Yani zimml bal ik  o lup ma-i mezkfır sulbl keblr 
oğul ları ve İstorlaki ve Yanako zimınller i le sulbiyye 
keblre kızları A leşko ve Harşime(?) ve Kozince(?) ve 
Ezınerağda ve Zanko ve Karaşi (?) nasraniyye ma-i le
zlzden sekiz selım i 'tibarıyla ber veeh-i muharrer b i ' l
intik'il mutasarrıflar o ldukları altı selım hisse-i şa
yi 'a[larını] karındaş ları mesffıran İstorlaki ve Y anak o 
zimmllere ba ma'rifet-i mütevel l l  bin iki yüz otuz senesi 
Saferü' l-hayr'un yiğirmi beşinci güni tarihiyle ferağ ve 
kasr-ı yed ve ol vechi le temessük i 'ta ol ınmağla ber 
mfıceb-i n izam istihkamı havl Haslar kadlsı fazlletlü 
Yazıcızade es-Seyyid Hüseyin Efendi'nün virdiği hüc
cet-i şer' iyye mfıcebince sfıret i ' tasını mersfıman lede ' l
i stid 'a şürfıt ve iktizası ba'de' l- ihrac Divan-ı hümayfın 
çavfışbaşısı sa' adetl ü  atfıfetlü  Mehıned Ata Efendi 
hazretlerinün memhfır i ' lamı ve balasına sadır olan fer
man-ı ali mfıcebince kayd o l ınup bir masura ma-i lezlz-i 
mezbfır kadiıni üzre hane-i mezbfıra İcra olmarak muta- · 
sarrıfları ınersfıman İstorlaki ve Yanako zimınllerün 
zabtlariyçün ber ınıleeb-i nizam müceddeden sureti v i
ri lmeğle su nazırı tarafına dahi i şbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl  sene ıninhü. 

2/8413 Haremeyn-i Şerifeyn evkaft suyundan Meh
met Salim Ağa 'nın Kefe/i Kasım Ağa malıallesinde 
evine su bağlanmasına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 5  Receb sene 1 245 [ 1 O Ocak 1 829] . 

Haremeynü ' ş-şerlfeyn evkafı musakkafatından olup 
mahmiyye-i mezbfırede Salmatomruk kurbında Kefe l i  
Kasım Ağa mahal lesinde vakı' b i r  bab menzi l derfınına 
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car'i bir masura m ii-i lezlzün b i '  1-iciireteyn mutasarrıfı 
Mehmed Salim Ağa ibn-i Abdürrezziik ma-i lezlz-i mez
burun mukaddemii mutasarrıfları Seyyid All Ağa ve 
Şerlfe Esmii ve Mehmed Arif mumii i leyhimden her 
birleri kendü hüsn-i rıziilarıyla Mehmed Sal im Ağa'ya 
feriiğat ve kasr-ı yed itmeğle ol dahi mii-i lezlz-i mez
burı Esbiib hammilını kurbında çeşme lağmından ifriiz 
ve menzi l-i mezkuresine cereyiiniyçün Haslar kadlsı 
Efendin ün virdiği hüccet-i şer' iyye mucebince suret 
i ' tiisını bii arz-ı hal lede' l-istid 'ii  niziimı kaydı ba'de ' l
ihriic Başmuhasebe'ye kayd ol ınup sureti ve su nazırı 
defterlerine i lm ü haberi i ' tii o lmmak babında siidır  olan 
fennan-ı iili mucebince kayd o l ınup sureti vir i lmeğle su 
nazırı defterlerine i şbu i lm ü haber vir i ldi .  

Fl sene minhü. 

218414 Kırkçeşme suyoluna müllıak Şelıit Melımet 
Paşa suyundan Belaş 'ın tasarrufunda olan suyun Sar
raf Hoça Mati/'e devredilerek salıillıanesine bağlan
dığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fı 3 Receb sene ı 246 [ ı  SAralık ı 830] 

Merhum Şehld Mehmed Paşa evkaf-ı şerifelerine cari 
Kırkçeşıne ta'blr ol ınur ına ' luınu ' l-m ikdiir suyından 
ınüfrez nısf masura mii-i lezlzün ınutasarrıfı Belaş 
zimml veledi İsteraki kendü hüsn-i rızasıyla Darbhane-i 
amire'de ecniis-ı sarriifı Hoça Matil veled-i Kiğork zim
mlye feriiğ ve kasr-ı yed itmeğle mersum dah i ma-i le
zlz-i mezbürı .İstanbul'da hısnı ebviibından Fenerkapusı 
dahi l inde Kiremit mahal lesinde kiiin Kanlı  k i l ise deru
nında ana lağmından ifriiz ve kapu-yı mezkur haricinde 
Tahtaminare mahal lesinde kiiin müşterek su terazlı
sından icrii ba'dehu terilzu-yı mezkurdan h isiir ittisal in
de yine müşterek su teriizusından ifriiziyçün ve karşu
sında viikı '  sah i l hanesine icrii ve ta'yln eylediğini Has
lar kadlsı faz\'letlü Efendinün vird iği hüccet-i şer" iyye 
mücebince suret i ' tiisın ı  bii arz-ı hal lede' l -istid 'ii n izii
mı kaydı ba'de' l- ihriic Başmuhasebe'ye kayd i le sureti 
ve su nazırı tarafına i lm ü haberi i ' tasını Divan-ı hümii
yun çiivuşbaşısı sa'iidetlü atı1fetlü Ağa hazretleri mem
huren i ' liim itmeğle mucebince sureti ve i lm  ü haberi 
i ' tii o lmmak babında siidır o lan ferman-ı iili mucebince 
kayd ol ınup süreti viri lmeğle su nazırı tarafına i şbu i lm 
ü haber viri ldi 

Fl sene minhü. 
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2/84/5 Eyüp Cebeci köyünde, Kırkçeşme suyoluna 
mü/hak Hafiz Mehmet Emin katma suyundan Debbağ 
Yunus mahallesindeki evine bağlı olan suyun bir kıs
mının Abdülvedud mahallesindeki çeşmeye bağlan
masına ve kalan kısmının Mustafa Ağa'ya satılarak 
bedelinin çeşmenin tamir masrafina tahsis olunduğu
na dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 25 L 1 246 [8 Nisan 1 83 1 ]  

İstanbul'da Debbağ Yunus mahal lesinde bir bab men
zil-i keblr derunına cari n ısf masura ma-i lezlzün mal iki 
sabıka Tuz emini Hafız Mehmed Emin ibn-i Abdullah 
tarafından husus-ı inhada vekil i  oldığı All ve Mehmed 
Arif Ağa şehadetleriyle sabit o lan es-Seyyid All Ağa 
ibn-i es-Seyyid İbrahim meclis-i şer' - i  hatlrde hala Sa
ray-ı hümayun Döğmecibaşısı Mustafa Ağa tarafından 
Mustafa Ağa mahzarında ikrar ve takrlr-i kelam idüp 
müvekki lüm mezburun yedinde o lup sadr-ı a'zam 
kaimmakamı olan Süleyman Paşa canibinde Havass-ı 
refı'a kazasına tabi '  Cebeci karyesinde kimesnenün 
mülk ve harimi olmayan mevzi'- i  hallde kendi malıyla 
abar-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz !ağın ve kanavat 
cem' u tahsil ve o l  mevzl'a karlb Kırkçeşme suyı lağ
m ına gayr-ı ez hakk-ı mecra i lhak eylediği iki masura 
ma-i lezlzün nısf masurasını medine-i Eyyub'da Abdül
vedud mahal lesinde Dörtyol ağzında kain banlsi ve 
vakıfı na ma' lum ma-i lez'iz çeşmesine vakfiyyet üzre 
icra ve ta'yln idüp ma'adası olup çeşme-i mezburın ha
z'inesiyle kanavat ve müsennatı harab o lup ta'm'ir ve 
termime muhtac aldığından mürsel semen-i mis l iyle 
nısf masurasını ahara bey' ve semen-i mis l iyle ta'mir ve 
termim o lmmak üzre çeşme-i mezkGrede ibka eylediği 
bir buçuk masura ma-i leziz-i mezkureden mikdar-ı 
mu'ayyen h issesin i tebe' iyyet i le merküm Hafız Meh
med Emin Ağa mal ik o ldığı n ısf masura ma-i leziz-i 
mezkurı Enderun-ı hümayun Döğmecibaşısı Mustafa 
Ağa'ya beynlerinde semen-i medfı1'a ve makbuzına bey' 
u temlik idüp ol dahi yedinden i ştira ve temellük ve te
sel lüm ve kabz ve kabul itmeğle mahmiyye-i İstanbul'da 
Debbağ Yunus mahal lesinde kain ana mesleğinden ifraz 
ve ke' l -evvel menzil- i  mezkura İcra ve ta'yin eylediğini 
Haslar kadisı Efendi bir kıt'a  hüccet-i şer' iyye virmekle 
sGret i ' tası ba arz-ı hal lede' l-istid' a  n izarnı kaydı 
ba'de ' l-ihrac iktizası serçavuşan-ı Divan-ı hümayun 
sa'adetlü atufetlü ağa hazretlerinden ba'de' l- ist i ' lam ber 
muceb-i i ' lam suret ve i lm ü haberi i 'ta olmmak babın
da sadır o lan ferman-ı all mucebince kayd ol ınup muma 
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i leyh Mustafa Ağa'nun yedine sureti v iri lmeğle keyfıyet 
ma' lfım olmak içün su nazırı tarafına işbu i lm ü haber 
vir i ld i .  

Fl sene minhü.  

218511 Eyüp Cebeci köyünde, Ayasofya vakfı suyun
dan Acı Sava ile eşi Maryem 'in tasarrufunda olan su
yun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafından da 
Sarraf 0/ıannes 'e satılarak salıillıanesine bağlanma
sına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınOceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fı 29 R 1 24 7 [7 Ekim 1 832] 

Bin iki yüz otuz beş senesi Muharrem'inün yiğirmi  seki
zinci güni tarih iyle ınüverrah Başmuhasebe'den i ' ta 
olman bir kıt'a sOretde tafsll ü beyan olmdığı üzre silbı
ka Su nazırı ei-Hacc Osman Ağa hayatında Havass-ı 
refı'a kazasına tab i '  Cebeci karyes i  kurbında S inanit Pa
şa Çeşınesi ınukabelesinde bayır eteğinde hafr-ı abar ve 
kanavat i le  cem' u tahsil ve mahall- i  mezbOrda Petro 
ziınınl terazfısında savak ağzından tahte ' l-arz yevınl bir 
akçe hakk-ı mecra ta'yln iyle Ayasafya-i şerif vakfı 
lağmına icra olan nısf masura ma-i lezlz-i mezkfır Acı 
Sava zi ınınl i le zevcesi Maryem nasraniyyelerün işti
raken tasarruflarında iken ınesffır Acı Sava zimml hali k  
olup h issesi zevces i mersfıme i le  su lbl keblr oğul ları 
N ikola ve Astoraki zimmllere münhasır o lmağın zevce
leri kendi h i sses iyle irsen ınutasarrıfe ald ığı h isseye ve 
mersfıman N ikola ve Astoraki dahi h isselerini semen-i 
ma' lume mukab i l i  sarraf Ohannes veled-i Tomas zimml 
bey' u teınllk ve ol dahi işt ira ve temel lük idüp ol vec
h ile n ısf masura ma-i lezlz sarraf-ı ınersfıınfın mülk-i 
müşteriisı olup ber veeh- i  m uharrer mal i k  aldığı n ı sf 
masura ma-i lezlz-i mezbfırı İstanbul 'da patrikhane de
rfınında vakı ' meslekden ifraz ve müceddeden kurşun 
borı ferşiyle marrü' z-zikr Fener haricinde kain sah i l 
hanesine i cra ve ta'yln murad itmeğle müceddeden yol 
ferşiyle hanes ine icrası ferman-ı aliye muhtac aldığı n i
zamdan aldığını mübeyy in  i st ihkamı havl Haslar kadlsı 
fazllet lü Mehmed Tevfik Efendi'nün v irdiği  hüccet-i 
şer' i yy e mfıcebince sfıret i ' tas ı ba arz-ı hal leri lede ' 1-
ist id 'a mukaddem vir i len sfıret kaydı ve n izarnı ba'de ' l
ihrac nı sf masura ma-i lezlz ş iraen tasarrufında o lup el
yevm uhdesinde olarak tasarruf itmekde aldığı münde
ric oln:ıağla hüccet-i mezkfıre Başmuhasebe'ye kayd 
olınup ber mikeb- i n izarn müceddeden bir kıt 'a  sOreti 
i 'ta ve su nazırı tarafına i lm ü haberi i ' tasını Divan-ı 
hümayfın çavfışbaşısı sa'adetlü atfıfetlü All Efendi haz-



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

retleri ıneınhfıren i' him itıneğle ınCıcebince Başmuha
sebe'ye kayd ol ınup slıreti ve i lm ü haberi tahrlr ve i ' tası 
telhis o l ındukda te lhlsi ınfıcebince kayd olınup slıreti ve 
i lm ü haberi tahrlr ve i ' ta olmmak babında fennan-ı all 
sadır o lmağın ınfıcebince kayd o l ın up atik sureti bartal
da hıfz ve ancak zabt ve takrlriyçün ınüceddeden slıreti 
viri lıneğle su nazırı tarafına dah i işbu i lm ü haber vi
ri ldi .  

Fl sene ıninhü. 

2/85/2 Eyüp Kemerler 'de, Kırkçeşme suyoluna mül
hak olup Veziriazam Şehit Mehmet Paşa evkafina 
ihsan olunan sudan Nikola 'nın tasarrufunda olan su
yun Dimitri 'ye verilerek Karabaş mahallesindeki evine 
bağlamlığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınlıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fı 1 5  Receb [ I  ]252 [26 Ekim 1 836] 

Cennet-mekan fırdevs-aşiyan Sultan Süleyman hazret
lerinün Kemerler'de vakı ' Kırkçeşıne ta'blr alınur ma-i 
lezlz lağınlarından vezlr-i a'zaın-ı esbak ınerhlıın Şehld 
Mehıned Paşa hazretlerinün evkaf-ı şerltıerine ihsan 
huyurdukları ma-i lezlz fazlasından n ısf masura ma-i 
lezlz-i ınezklırın kanavatma tebe' an ba teınessük-i ınü
tevel ll  ınutasarrıfe-i sabıkası Bukbedine(?) bint-i Nikola 
nasraniyye ma-i ınezkfırı kendü büsn-i rızasıyla Dimitri 
veled-i M ihal ziınınlye ferağ ve kasr-ı yed itıneğle 
ınersuın ziınınl ma-i ınezklırı ke' l-evvel i stanbul hısnı 
ebvabından Fenerkapusı haric inde Karabaş mahal lesin
de vak ı '  bir bab ınenzi l-i ınezklır derlınına cari aldığın ı 
Haslar kadlsı Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye ınlı
cebince slıret i ' tas ı ba arz-ı hal lede' l-istid ' a  şürlıtı ve 
nizaını kaydı ba'de' l-ihrac Başmuhasebe'ye kayd o l ınup 
sureti ve su  nazırı tarafına ilm ü haberi i ' tasını Divan-ı 
hüınaylın çavlışbaşısı sa'adetlü atfıfetlü ağa hazretleri 
ıneınhfıren i ' laın itıneğle i ' laını ınfıcebince Başmuhase
be'ye kay d i le sureti ve su nazırı tarafına i !ın ü haberi 
viri l ınek babında sadır o lan ferman-ı all ınucebince 
kayd ile sureti viri l ıneğle su nazırı tarafına işbu i lm ü 
haber viri ldi .  

Fl sene ıninhü. 
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218513 Eyüp Kömürcü Belgrat köyünde, Sultan Sü
leyman suyoluna mü/hak Seyyit Mehmet Abdülhalim 
Efendi katma suyunun Sarraf Ayaniç 'e satılarak Fe
ner yakınındaki sahilhanesine bağlandığına dair il
mulıaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fi 1 8  Za 1 247 [ 1 9  Nisan 1 832] 

Asrmda Altunıçok Yusuf Efendi Havass-ı refi'a kazası
na tabi' Kömürci Belgrad karyesinde Ağasuyı dimeğle 
ına' lum ma- i leziz çeşmesi kurbmda kimesnenün mül
kine ittisalden ari mevzi '- i  halide kendi malıyla hafr-ı 
abar ve merhum Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
tarikierine bii izn i ' l-mütevel li i lhak o lman nısf masura 
ma-i lezizün mutasarrıfı es-Seyyid Mehmed Abdülhallm 
Efendi ma-i leziz-i mezkurı sarraf Ayaniçe zirnıniye 
bey' u temlik itmeğle mesflır ma-i mezkurı Fener kur
b ında sahi lhanesine icra ve ta'yin itdiğini Haslar kadisı 
fazlletlü Efendinlin v irdiği hüccet-i şer' iyye mlıcebince 
sılret i ' tasmı bii arz-ı hal lede' l- ist id'a şürlıtı kaydı 
ba'de' l-ihrac Başmuhasebe defterlerine sureti ve su 
nazırı defterlerine i lm ü haberi i 'tasmı  Divan-ı hümayun 
çavlışbaşıs ı  sa' adetlü ağa memhlıren i ' lam itmeğle 
i' lam ı m ıleebince kay d i le sureti ve su nazırı defterleri
ne ilm ü haberi i 'ta o lmmak babında sildır o lan ferman-ı 
ali mlıcebince kayd ol ınup sureti v iri lmeğle su nazırı 
defterlerine işbu i lm ü haber viri ldi 

Fi sene minhü. 

2185/4 Daye Hatun malıallesinde bulunan Musa 
Mehmet Efendi vakfı suyundan bir miktarının Fatma 
Hanım 'a verilerek Debbağ Yunus mahallesindeki 
evine bağlandığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 8 Z sene 1 248  [28 N isan 1 83 3 ]  

Tersane-i amire Yoklamacısı Hiifız Mustafa Reşid E
fendi Cezayirli merhum Ahmed Paşa hazretlerinün İs
tanbul'da Temürkapu kurbında Daye Hatlın mahal lesin
de bina ve ihyasma muvaffak o l ındığ/8 cami ' - i  şerife ve 
medrese-i münifelerine ta'yin eyleyen merhum Musa 
Mehıned Efendi vakfı müstağallatından bir buçuk masu
ra ma-i lezizün kanaviltına tebe'an mutasarrıfesi Fatıma 
Hanım ibnet-i Mehmed Efendi ma-i mezkurın kana
viltına tebe'an nısf masurasını  ifraz birle bii ma'rifet-i 
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mütevel ll ferağ ve kasr-ı yed itmeğle su mahal l ine nısf 
masura ma-i leziz-i mezkurı nıahmiye-i mezburda Deb
bağ Yunus mahal lesinde vakı '  ana lağmından ifraz ve 
mahal le-i mezburda kain menzi line İcra ve ta'yin eyle
diğini esbak Haslar kadlsı fazlletlü EfendinUn virdiği 
hüccet-i şer' iyye mucebince suret i ' tasını ba arz-ı hal 
lede' l-istid 'a  nizamı kaydı ba'de' l- ihrac Başmuhase
be'ye kayd i le suret ve ebniye-i hassa müdiri Efendi 
tarafına i lm ü haberi i ' tası iktiza eylediği Divan-ı hüma
ylın çavCışbaşısı sa' adetlü atufetlü ağa hazretleri mem
huren i' lam itmeğle mucebince suret ve ilm ü haberi i ' ta 
al ınmak babında sad ır olan ferman-ı all mucebince kayd 
ol ınup muma i leyh yed ine suret viri lmeğle ebniye-i 
hassa müdiri Efendi tarafına işbu ilm ü haber viri ldi 

Fi sene minhü. 

[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ BAYRAM PAŞA 

218611 Sultan Bayezit suyoluna müllıak su nazırı 
Osman Ağa katma suyundan Münevvere Hamm 'm 
Şehremini yakuılaruıdaki evine bağı olan suyun, ev ile 
birlikte Seyyit Abdüllıalim Ağa ile Seyyit Osman Efen
di'ye verildiğine dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 1 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 9  S sene 1 234 [ 1 8 Aral ık 1 8 1 8] 

Su nazırı esbak ei-Hacc Osman Ağa'nun Küçük karye 
civarında hafr eylediği abardan hası l  olan suyı ba'de' l
vezn hakk-ı mecradan baki Sultan Bayezld-i Veli suyı 
yolına i lhak eylediği bir buçuk lüle suyından müfrez bir 
masura ma-i lezlz Şehremini kurbında Münevvere Ha
nım'un hanesine icra al ınan ma-i lezlz muma i leyhün 
kasr-ı yedinden hane-i mezkur i le Seyyid Abdülhalim 
Ağa i le Seyyid ei-Hacc Osman Efendi'ye kasr-ı yed 
al ındığını mübeyyin viri len hüccet-i şer' iyye mucebince 
zabtiyçün slıret virildiğini mübeyyin kalem-i mezburdan 
vürud iden i lm ü haber kaimesi viri ldi .  

Fi sene minhü. 
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2/8612 Eyüp Kiraz/ıdere 'de, Hasan Tahsin Efen
di'nin tasarrufundaki suyun bir kısmının Mustafa Ka
ni Efendi'ye ve Hasan Bey 'e satıldığına, diğer kısmı
nlll mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafindan da 
Şeref Bey 'e satılarak evine bağlandığma dair ilmu
lıaber kaydı. 

[Derkenar] Su nazırı tarafına. 
Bin iki yüz otuz dört senesi malı-ı Recebü' l-ferd'ün 
yed inci güni tarih iyle müverrah bir kıt'a sfıret derkenii
rında tafs'il ü beyan a l ındığı üzre Havass-ı refi'a  kazası
na tab i '  suyol ı  kuralarından Ayvaddere kurbında Kiras
l ıdere dimeğle meşhur mahal lde vakı ' ba hatt-ı hümii
yfın-ı şevket-makrfın ta'mlr ü tathlr o lman sekiz aded 
katınalardan has ı l  olan yedi buçuk masura ma-i lezlzün 
ımıtasarrıfı müteveffa Hasan Tahsin Efendi hayatında 
malik aldığı yed i masura ma-i lezlzün bir masuras ın ı  
bin ik i  yüz otuz altı senesi Z i '  1-ka' de's inün on beşinci 
gün i  musarrıf-ı hazret-i şehriyari Mustafa Kani Efen
di 'ye ve n ısf masuras ın ı  dah i kırk üç senesi Muhar
rem' inlin beşinci gün i  Tophane-i am ire hulefiisından 
Hasan Beğ'e ba hüccet-i şer' iyye bey' u temllk idüp 
ma'ada beş buçuk masura ma-i lezlz i l e ' I-vefat yedinde 
malı ve mü lki iken vefat idüp ma-i mezbfır zevceleri 
Şerlfe Cemlle Han ım ve Emine Hanım ile oğlı es
Seyyid Mehmed Atıf Beğ ve kerimesi Ayişe S ıdd'ika 
Hanım'a b i ' l- irsi ' ş-şer ' 'i  mevrfıs o ldukdan sonra verese-i 
mezbfırfın ma- i mezbfırı hala mektfıbl-i hazret-i sadaret
penalıl serhallfesi Şerif Halil Beğ Efendi'ye bey' u tenı
lik ve ol dahi iştira ve temel lük itmeğle ma-i mezbfır 
kadiıni vech i le i stanbul 'da Dizdariyye medresesi derü
n ında ana lağmdan ifraz ve kadim yol ıyla mahal le-i 
mezbfırda vakı '  menzi l ine İcra ve ta'y'in ve mukaddem 
viri len sfıret-i (?) sfıretde amel ve i 't ibar olmamak üzre 
Haslar kadlsı faziletiLi Mehmed Tevfik Efendi'nün vi
rd iği lıüccet-i şer' iyye mfıcebince müceddeden s Cı ret 
i 'tası bii arz-ı hal lede ' l- istid 'a  kaydı ve n izamı ba'de ' l 
i lırac Divan-ı hümayfın çavüşbaş ıs ı  sa' adet lü  atlıfetiLi 
All Efendi hazretlerinün memlı fır i ' lamı ve balasına 
sadı r  o lan ferman-ı all mfıcebi nce atik sfıreti bii'de'l
ihrac zulıfır ider ise ahz ve battalda hıfz al ınmak üzre 
mlr-i mCıma i leyh Efendi hazret leri yedi ne müceddeden 
sureti v ir i lmeğle su nazırı tarafına dahi i şbu i lm ü haber 
vir i ldi 

Fl 9 Ş sene 1 247 [ 1 30cak l 832] 
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[Kenarnotu] 

DER HIDMET-İ ZAL PAŞA 

218811 Sultan Süleyman suyolundan Cedid Ali Pa
şa 'nm Eyüp 'te yaptırdığı çeşmeye su bağlanmasma 
dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 1 5  L sene 1 240 [2 Haziran 1 825]  

Merhüm ve mağfürun leh Su ltan Süleyman Han hazret
lerinUn medine-i Eyyüb'da Beğl ik çayırı derunında 
Döıiyol ağzında vakı '  Ç itoz(?) lağını ta' blr o l ınur keblr 
kemer i le icra eylediği ına' lüınu' l-ınikdiir ma-i lezlzden 
müfrez ihsan-ı hümayün olarak medine-i ınezburede 
vakı ' Cedld All Paşa hazretlerinün ihyiis ına muvaffak 
oldığı çeşmesine üç masura ma-i lezlz ta'yln o lındığını 
müşarun i leyhün evkaf-ı  şerlfe lerinün ınütevel i iyan-ı 
muma i leyhima Ayişe S ıddlka ve Fatımatü'z-zehra nam 
hanımlar ma-i lezlz-i mezbur çeşme-i mezbura cereya
n iyçün Haslar mahkemesinden bir kıt 'a  hüccet-i şer'
iyye mucebince süret i ' tiisını  bii arz-ı hal lede ' l-istid 'a 
n izarnı kaydı ba'de' l- ihrac ınfıcebince Başmuhasebe'ye 
kayd ol ınup sureti ve i lm ü haberi i 'tası Divan-ı hüma
yfın çavuşbaşıs ı  sa'adetlü atGfetlü  ağa meınhuren i ' l iiın 
itıneğle mfıcebince kayd o l ın up sureti ve i lm ü haberi 
i ' ta olmmak babında sildır olan fennan-ı all ınfıcebince 
kayd ol ınup müına i leyhi ına yed ierine sureti viri lmeğle 
su nazırı defterlerine işbu ilm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

2/88/2 Eyüp Çiftelıavuz 'da, su nazırı Selim Ağa kat
ma suyundan Ahmet Efendi'nin tasarrufunda olan 
suyun Abdülmümin Ağa'ya verilerek Cezeri Kasım 
Paşa mahallesindeki evine bağlandığma dair ilmulıa
ber kaydı. 

Bey' 

Ber ınfıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fi 2 1  M sene 1 242 [25 Ağustos 1 826] 

Asrında Su  nazırı Selim Ağa Havass-ı refi'a  kazasına 
tabi '  Çiftehavz dimeğle arif mevzi 'de hafr eylediği altı 
masura ma-i lezlzün bir buçuk masurasın ı hakk-ı mecra 
içün alıkonı lup baki dört buçuk masura ma-i tezizden 
ınüfrez nısf masura ma-i lezlz-i ınezbfırın mal iki olan 
Takyeci imaın ı Ahmed Efendi bu def'a  kendü hüsn-i 
rızasıyla e l-Hiicc Abdülmü' ınin Ağa'ya feriiğ ve kasr-ı 
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yed itmeğle muma i leyh dahi ma-i lezlz-i mezburı me
dlne-i Hazret-i Eba Eyyub-i Ensarl'de Cezerl Kasım 
Paşa mahallesi 'nde kain menzi l-i mezburesine İcra olm
dığını mübeyyin Hasl ar kadlsı fazllet lü Efendinün vir
diği hüccet-i şer' iyye mikebince suret i ' tasım ba arz-ı 
hal istid 'a  itmeğle nizamı kaydı ba'de' l - ihrac Başmuha
sebe'ye kayd ol ınup sureti ve i lm ü haberi i ' ta olmmak 
babında sadır o lan ferman-ı all mucebince Başmuhase
be'ye kayd o lmup sureti ve i lm ü haberi i ' ta olmmak ba
bmda sadır olan ferman-ı  all mucebince Başmuha
sebe'ye kayd39 olmup suret vir i lmeğle su nazırı defterle
rine işbu i lm ü haber vir i ldi .  

Fl sene minhü. 

[Şerh] Muma i leyh Abdülmü'min Ağa malik o ldığı n ısf 
masura ma-i lezlz-i mezburı hazinedar ustal ık h ıdme
tiyle şeref-yab buyurı lan Zehra Hamm'a bey' eylediğini 
müş' ir  suret viri ldiğini mübeyyin vürud iden ilm ü ha
beri i şbu hıdmetinde mukayyed olmağla şerh viri ldi .  

Fl 27 C sene 1 244 [ 4 Ocak 1 829] 

218813 Eyüp Fındıklı 'da, Halil Ağa katma suyundan 
Şerife Cemile Hanım 'ın tasarrufunda olan suyun, 
Eyüp 'teki Sultan İkinci Selim ve Mahmut Paşa camii 
vakıjlarına satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 7  Ş sene 1 24 1  [27 Mart 1 826] 

Halil Ağa'nun Havass-ı refi'a  kazasmda Kemerler cani 
binde Başhavz i le  Malova kemeri beyninde Fındıkl ı  
nam mahal lde kendi malıyla müceddeden hafr-ı abar-ı 
müte'addide ve tahte ' l-arz !ağın ve kanavat i le cem ' u 
tahsil ve hakk-ı mecradan ma'ada iki buçuk masura ma
i lezlzden müfrez Şerlfe Cemlle Hanım ibnet-i Hüse
yin'ün ber mantuk-ı hüccet-i mezklıre kanavat ve mü
sennatından mikdar-ı mu 'ayyen hissesine tebe' iyyet i le 
mal ike oldığı nısf masura ma-i teziz-i mezkurı otuz 
guruşa medine-i Hazret-i Eba Eyylıb-i Ensarl'de merku
man ve mağflırun leha Şah Sultan İbnet i ' i-Gazi Sultan 
Selim Han-ı sani ve Zevci Zat Mahmud Paşa hazret
lerinün medine-i mezburede vakı '  cami '  -i şerifleri 
vakfınun mütevel llsi o lan Enderun-ı hümaylından muh
rec es-Seyyid Hasan Ağa ibn-i Mahmfıd'a bey' u temllk 
ve ol dahi vakf-ı mezkur içün iştira idüp ma-i mezblır 
ber veeh-i muharrer vakf-ı mezbur müstağal lat ından 

39 "olınup sfiret ve i lm ü haberi i'ta olınmak babında sildır olan ferman-ı all 
ıııficebince Başmuhasebe'ye kayd" mükerrerdir. 
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oldığını müş' i r  ve şürfıt- ı cedldesine tatbik içün istih
kamı havl Haslar kadlsı fazllet lü es-Seyyid el-Hacc İs
ma'il Fahruddln Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye 
mfıcebince sfiret i ' tasın ı ba arz-ı hal lede ' l-istid 'a  niza
mı kaydı ba' de ' l-ihrac mfıcebince sfıret i 'tasın ı Başımı
hasebe'den kayd i le süreti ve su nazırı defterlerine i lm ü 
haberi i ' tasını Divan-ı hümayün çavfışbaşısı vekil i  sa'a
detlü atlıfetiii All Neclb Beğ Efendi hazretleri mem
hfiren i ' lam itmeğle i ' laım mücebince süreti ve i lm ü 
haberi i 'ta o l ınmak babında sad ır olan fennan-ı all 
mücebince kayd o l ınup süret vir i lmeğle su nazırı def
terlerine dahi i şbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl  sene minhü. 

218814 Eyüp Çiftelıavuz 'da, su nazırı Hüseyin Ağa 
katma suyundan Hacı Mürnin Ağa 'nın tasarrufunda 
olan suyun, Zelıra Hanım 'a satılarak Cezeri Kasım 
Paşa mahallesindeki evine bağlamlığına dair ilmu
lıaber kaydı. 

Terkin 

Ber mficeb-i kalem-i muhasebe-i evvel-i i lm ü haber 
varide el-müverrah fı 27 C sene 1 244 [4 Ocak 1 828] 

Bin iki yüz kırk iki  senesi Muharrem' inlin yiğirmi birin
ci güni tarihiyle müverrah virilen bir kıt' a süretde tafsil 
o lmdığı üzre esbak Su nazırı Hüseyin Ağa bin Mfısa 
Havass-ı refı 'a kazasına tabi '  Çiftehavz dimeğle arif 
mevzi 'de hafr-ı abar ve tahte ' l-arz lağm ve kanavat i le  
cem' eylediği altı masura ma-i lezlzün bir buçuk masu
rası hakk-ı mecra al ıkan ı l up ma'ada dört buçuk masura 
ma-i tezizden müfrez n ısf masura ma- i lezlz medine-i 
Hazret-i Eba Eyyüb-i Ensari radiye anhü ' l-Bari'de Ce
zer! Kasım Paşa mahal lesinde vakı '  Akarçeşme kurbın
da olan terazlıdan ifraz ve mahal le- i  mezbürede kain bir 
bab menzi l ine cari olup ba süret mutasarrıfı olan el
Hacc Mü'min Ağa bin el-Hacc Mehmed mutasarrıf ol
d ığı n ı sf masura ma-i lezlz-i mezbürı semen-i ma' lüm 
mukabi l i  hazinedar ustal ık hıdmetiyle şeref-yab buyu
rı lan Zelıra Hanım'a bey' u temllk ve ol dahi iştira ve 
temel lük birle fıma ba'd n ısf masura ma-i mezbfır ha
nı ın-ı mfima i leyhanun mü lk-i mUşterası olup ke ' l-evvel 
menzi l-i mezküra icra ve ta'yin eylediğini mübeyyin 
istihkamı havi Haslar kadisı Yazıcızade es-Seyyid Hü
seyin Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye ve Divan-ı 
hümayfın çavfışbaş ısı Mehmed Ata Efendi hazretlerinün 
memhür i ' lamı  ve balas ına sadır  olan ferman-ı all 
mücebince kayd o l ınup atik süreti battalda hıfz i le ha-
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nım-ı ınılma i l eyhanun yedine müceddeden sureti viri l
meğle su nazırı tarafına dahi i şbu i l m  ü haber vir i ldi  

Fi sene minhü. 

[Şerh] Mı1ma i l eyha Zehra Hanım ma-i mezbı1rı el
Hacc Şemseddln Ağa'ya ve Emine Hanım hazrederine 
hibe ve temllk eylediğini  mübeyyin viri len hüccet mı1-
cebince sılret viri ldiğini mübeyyin vürı1d iden i lm ü ha
beri i lm40 işbu h ıdroetinde mukayyed o lmağla şerh 
viri ld i .  

Fl 28 Ş sene 1 245 [22 Şubat 1 830] 

218911 Eyüp Çiftehavuz 'da, su nazırı Hüseyin Ağa 
katma suyundan Zelıra Hanım 'ın tasarrufunda olan 
suyun Şemseddin Ağa ve Emine Hanım 'a hibe edile
rek Cezeri Kasım Paşa mahallesindeki evlerine bağ
lanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel i lm 
varide e l-müverrah fi 28 Ş sene I 245 [22 Şubat 1 830] 

Asrında Su nazırı Hüseyin Ağa Havass-ı refi'a kazasına 
tabi '  Çiftehavz d imeğle arif mevzi ' -i hallde tahsil eyle
d iği altı masura ma-i tezizden müfrez nısf masura ma-i 
lezlzün mutasarrıfı hazret-i cihandar'i Efendimüz haz
retlerinün hazinedarl ık  usta hıdroetlerinde mukim ismet
lü Zehra Hanım ma-i mezbı1rı ei-Hacc Şemseddin Ağa 
ve Emine Hanım hazrederine h ibe ve temllk idüp ma-i 
Iezlz-i mezbı1rı medine-i Hazret-i Eba Eyyı1b-i Ensari'de 
Cezeri Kasım Paşa mahal lesinde vakı '  Akarçeşme kur
bında terazı1dan ifraz ve mahalle-i mezbı1rede menzil-i 
mezkı1relerine cereyaniyçün Haslar kadisı Efendinün 
virdiği h üceet-i şer' i yy e m ıleebince sılret i ' tasını ba arz
ı hal lede' l-istid 'a nizarnı kaydı ba'de' l- ihrac iktizası 
Divan-ı  hümayı1n çavı1şbaşısı  Efendi memhfıren i ' lam 
itmeğle mı1cebince sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü 
haberi i 'ta o lmmak babında sadır  o lan ferman-ı all 
mı1cebince kayd o lınup sureti viri lmeğle su nazırı tara
fına dahi işbu i lm ü haber v ir i ld i .  

Fl  sene minhü. 

[Derkenar] Mfıma i leyhima e i-Hacc Şemseddin Ağa ile 
Emine Hanım mal ik  o ldukları nısf masura ma-i lezlzi 
Duhanl İsma'll Ağa ibn-i Mustafa'ya bey' u temllk it
meleriyle · viri len hüccet mı1cebince sfıret viri ld iğini 

411 " i lm"  nıükerrerdir. 
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müş'ir vürfıd iden i lm ü haberi işbu h ıdmetinde mukay
yeddür. 

Fl 1 7  R sene 1 246 [5 Ekim 1 830] 

218912 Eyüp 'te, Ayasofya-i Kebir suyoluna mülhak su 
nazırı Osman Ağa katma suyundan Ahmet Şakir E
fendi 'nin tasarrufunda olan suyun Şemsihıram Kalfa 
ve Lalezar Kalfa ya satılarak Cezeri Kasım Paşa ma
hallesindeki evlerine bağlandığına dair ilmuhaber 
kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fi 1 5  M sene 1 246 [6 Temmuz 1 830] 

Asrında Su nazırı esbak ei-Hiicc Osman Ağa Havass-ı 
refi'a kazasında Güzelce kemerün üst tarafı nda Şahin 
deresi nam mahal lde Gice(?) kurbında abiir-ı müte 'ad
dide hafr ve tahte ' l-arz lağm ve kanaviit i le cem' u tahsil 
ve ol mevzl 'a  karlb Cebeci karyesinde cereyiin iden 
Ayasofya-i keblr cami ' - i  şerifı suyı yol ı na bii izn-i mü
tevel ll i lhiik u idrilc o lman iki masura altı çuviildfız ma-i 
lezlzden üç çuviildfızı hakk-ı mecrii al ıkanı lup baki ka
lan iki masura ma-i lezlzden müfrez n ısf masura ma-i 
lezlze mutasarrıf Ahmed Şiikir Efendi ibn-i e i-Hiicc 
Mebmed Efendi kendü büsn-i rızasıyla piidişiih-ı iilem
peniih Sultan Mahmud Han eyyedehu' l liihu devletebu 
i la  iibir i 'z-zemiin Efendimüz hazretlerinün ikinci hazi
nedar ustal ık hıdmet-i cell le leriyle ve iffetlü  i smetlü 
Esmii Sultan hazretlerinün cariyelerinden Şemsibırarn 
Kalfa ve hazinedar Liileziir Kalfa'ya bey' u temllk idüp 
muma i leyhimiilar ma-i lezlz-i mezburı medine-i Haz
ret-i Eba Eyyub-i Ensiirl'de Baba Haydar-ı Nakşibendl 
mahal lesinde kain  Şahincibaşı konağı kurbında viikı'  
mes lekden ifriiz ve mahall- i  mezbura karlb Cezerl Ka
sım Paşa mahal lesi'nde bir bab menzi l - i  keblr derunına 
cari old ığın ı Has lar kadlsı Efendinün virdiği hüccet-i 
şer' iyye mfıcebince suret i 'tiis ın ı  bii arz-ı hal lede' l
istid'ii nizarnı kayd ı ba'de ' l- ihrac Başmuhasebe'ye kayd 
i le mumii i leyhimii yedierine sureti ve su nazırı tarafına 
i lm ü haberi i ' ta o lmmak babında sildır o lan ferman-ı all 
mfıcebince kayd ol ınup sureti viri lmeğle su nazırı tara
fına dahi i şbu i l m  ü haber vir i ld i .  

Fl sene minhü 
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2/89/3 Eyüp Ç!ftelıavuz 'da, su nazırı Hüseyin Ağa 
katma suyundan Hacı Şemseddin Ağa ve Emine Ha
mm 'ın tasarrufunda olan suyun İsmail Ağa 'ya satılelı
ğına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 7  R sene 1 246 [ 1  Ocak 1 830]  

Med'ine-i Hazret-i Eba Eyyüb e i -Ensarl radiye anhü ' l
Barl'de Cezerl Kasım Paşa mahal lesi'nde sakin el-Hacc 
Şemseddln Ağa ibn-i Abdul lah mecl is-i şer '- i  şerif-i en
verde mahal le-i mezbürede sakine Emine Hanım ibnet-i 
Abdu l lah tarafından vekil aldığı zat-ı mezbüreyi bi ' l
ma' rifeti ' ş-şer' iyye arifan olan müderrisln-i kiranı ze
vi ' l- ihtiramdan es-Seyyid Mehmed Arif Efendi ibn-i el
Hacc Mustafa ve Mustafa Ağa ibn-i Mehmed Arif 
şehadetleriyle sabit olan i shak Ağa ibn-i All hazır ald ığı 
halde ba' isü ' l  vekil Duhanl İ sma'l l  Ağa ibn-i Mustafa 
mahzarında ikrar-ı tanım ve takrlr-i kelam idüp işbu 
yedümde olup bin iki yüz kırk beş senesi Şa'ban-ı şerl
fi 'nün yiğirmi sekizinci güni tarihiyle müverrah Baş
muhasebe'den i ' ta a l ı nan bir kıt'a sOret-i allde tafsil ü 
beyan a l ınd ığı üzre asrında Su nazırı Hüseyin Ağa ibn-i 
MCısa Havass-ı refi'a kazasına tabi '  Çiftehavz dimeğle 
arif mevzi'de kimesnenün mülkine itti salden ari mev
zi'-i hallde kendi malıyla abar-ı müte'addide hafr ve 
tahte ' l-arz lağm ve kanavat i le  cem' u tahsil eylediği altı 
masura ma-i lezlzün bir buçuk masurası hakk-ı nıecra 
alıkan ı l up ma'ada dört buçuk masura ma-i lezlzden 
müfrez mahal le-i ınezbürede vakı'  bir bab menzi l de
rün ına cari n ısf masura ma-i lezlzün kanavatma tebe 'an 
nısf hisse- i şayi 'ası benüm ve n ısf-ı şayi ' - i  aharı mü
vekki le-i mezbüre Emine Hanım'un yed lerimüzde ber 
mantük-ı sOret-i mezklır emval lerimüz olmağla el-haletü 
hazihl ben ve müvekki le-i mezbüre Emine Hanım nısf 
masura ma-i lezlz-i mezkCırı kanavatına tebe'an mezbür 
İ sma'll Ağa'ya beyn imüzde ma' lOm semen-i medffı' ve 
makbOza bey' u temllk ve veeh-i layıkıyla tes ilm eyle
diğimüzde o l  dahi yedimüzde ber veeh-i muharrer i ştira 
ve temel lük ve tesel l üm ve kabz ve kabOl ey lediği Has
lar kadlsı fazl letlü Mehmed Raşid Efendi bir kıt' a hüc
cet-i şer' iyye virmeğle sOret i ' tası ba arz-ı hal lede ' l 
istid 'a n izılın ı kaydı ba'de' l - ihrac iktizası Divan-ı  hü
mayCın çavOşbaş ısı sa' adet lü atOfetlü ağa hazretlerinden 
lede' l- isti ' lam mücebince atik süreti battalda hıfz i le  
müceddeden sOreti i ' ta a l ınmak babında sıld ır o lan fer
man-ı all mOcebince kayd o l ınup ma-i mezbOr müma 
i leyh İ sma'il Ağa'nun yedine sOreti vir i lmeğle su nazırı 
tarafına dah i işbu ilm ü haber vir i ldi  

Fi sene minhü.  



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

2/9011 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
Melımet Sait Efendi evkaft katma suyundan M uradiye 
lıamamına bağlanmış olup Hajiz Feyzullalı Efen
di'nin tasarrufunda bulunan suyun bir kısmının Şakir 
Ağa'ya devredildiğine, bir kısmının da İmamed Ali 
Ağa 'nın tasarrufuna verilerek evine bağlandığına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Aslıab-ı hayratdan merhum Mehmed Sa'ld Efendi ha
yatında medine-i Hazret-i Eba Eyyub-i Ensarl radiye 
anhü ' l-Barl'de N işancı Mustafa Paşa mahallesi'nde Ta
rikat-ı nakş ibendlyeden eş-Şeyh Murad e l-Buhar( haz
retlerinün hangalıında hücre-n işin olan Fakih Beğ ma
karnından(?) merküm bu vakf-ı şerıtleri müstağal latın
dan Havass-ı refi'a kazasına tab i '  suyol ı  kuralar[ından] 
Küçükköy kurbında vakı '  abardan has ı l  Iskara kemerin
den Sultan Süleyman Han hazretlerinün suyı yol ına ba 
izn yine vakf-ı  mezbür müstağal latından olup medine-i 
mezburda Davud Ağa mahal lesi 'nde vakı ' Muradiye 
harnmaını d imeğle arif bundan akdem münhedim olan 
hammama icra ve ta'yln a l ınan gayr-ı ez hakk-ı mecra 
iki masura ma-i su41 lezlzün taraf-ı  vakfdan ba temes
sük(?) b i ' l- istihbar mutasarrıfı Hafız Feyzul lah Efend i 
ibn-i eş-Şeyh Mehmed hazretleri ma-i leziz-i mezkürun 
nısf masurasın ı  bundan akdem su kanavatma tebe' an 
tüccardan Şakir Ağa'ya ba ma'rifet-i mütevel l l  ferağ 
idüp ma'ada bu b ir  buçuk masura ma-i lezlz yedünde 
baki kalmışdı el-haletü hazibi yedünde baki kalan ma-i 
mezkurun dahi bu vakı '  kanavata tebe'an n ısf masurası 
ifraz birle ba ma' rifet-i mütevel li İmameci Ali Ağa ibn-i 
Sü leyman'a ferağat itmeğle mezbur dahi ma-i mezkürı 
medine-i mezburede Zal Mahmud Paşa cami ' - i  şerlfı 
derunında vakı ' terazudan ifrazlu destgahında kain men
zi l ine icra ve ta'yin eylediğini  mübeyyin istihkamı havl 
Has lar kadi'sı fazilet i li es-Seyyid Ahmed Neclb Efen
di 'nün virdiği hüccet-i şer' i yy e mucebince su ret i ' tası ba 
arz-ı hal lede ' l- istid ' a  n izamı kaydı ba'de ' l-ihrac DI
van-ı  hümayun çavuşbaşıs ı  sa'adet lü atufetl ü  es-Seyyid 
Mahmud Sal im Efendi hazretlerinün memhur i ' lamı ve 
balasına sadı r  olan ferman-ı ali mucebince kayd o l ınup 
merküm yedine müceddeden sOreti vir i lmeğle ebn iye-i 
hassa müdiri semahatlü Efendi hazretleri cerldesine 
dahi işbu i lm  ü haber viri ld i .  

Sene. 

41 azladır. 

1 47 
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219111 İstanhulıda, Ayazma suyoluna mü/hak Beylik 
suyundan Seyyit Şemsettin Efendi'nin tasarrufunda o
lan suyun Hafiz Mustafa Efendi'ye devro/unarak Kız
taşı hamarnı şadırvanına bağlanmasına dair ilmu
haher kaydı. 

Mahmiyye-i İstanbul'da Ebu ' l-feth Sultan Mehmed 
Han-ı Gazi tabe serahu hazretlerinün cami '  -i şerlfi 
kurbıncia Dülgerzade mahallesinde vakı ' bir bab menzil 
derfınına cari bir masura ma-i lezlzün kanavatma te
be 'an ba temessük-i mütevel ll Hafız Mustafa Efendi 
ibn-i Hafız Ömer mecl is-i şer'de takrlr-i kelam idüp bin 
iki yüz kırk bir senesi Receb-i şeri'fün on üçünci güni 
tarihiyle müverrah Başmuhasebe'den i ' ta ol ınan bir kıt'a 
suret-i derkenarı natık old ığı üzre ba irade-i seniyye-i 
şahane Evkaf- ı  hüınayun- ı  mülukaneye mülhak o lan 
evkafdan cennet-mekan firdevs-aşiyan Ebu ' l-feth Sultan 
Mehmed Han-ı Gazi tabe serahu hazretlerinün evkaf- ı  
eelllesinden Ayazma yol ı  fazlas ı  suyından Beğlik su
yına i lhak ol ınan bir masura ma-i lezlz bedel i  Beğl ik 
suyından senevi yedi yüz yiğirmi akçe mukata'a ta'yl
n iyle menzil- i  mezkura cari olan bir masura ma-i le
zlzün mutasarrıfı müderrisln-i kirarndan es-Seyyid Şern
seddin Efendi ibn-i kadi'asker-i esbak es-Seyyid Mustafa 
Efendi kanavatma tebe'an bir masura ma-i leziz-i mez
kurı bundan akdem ba ma'rifet-i mütevelll bana ferağ u 
kasr-ı yed eylediğinde ve ben dahi yedinden ba'de't
teferruğ ve' l-kabul bir masura ma-i Iezlz-i mezkurı ca
mi ' - i  müşarun i leyh kurbıncia Valide türbesi önünde va
kı ' ana mesleğinden ifraz b irle Kıztaşı harnmaını di
meğle arif harnınarn şadurvanına icra ve ta'yln ve ma
hal l ine cari oldığı Haslar kadisı fazlletlü Rifat Efendi 
virdiği hüccet-i şer' iyye mucebince silret i 'tası ba arz-ı 
hal lede' l- ist id'a kaydı ve n izarnı keyfiyyeti ba'de ' l
ihrac iktizası Divan-ı hümayun çavuşbaşısı sa'adetlü 
atlıfetlü ağa hazretlerinden lede' l - i st i ' lam Hafız Musta
fa Efendi'nün takdim eylediği arz-ı hali ne merbutan bir 
kıt'a hüccet-i şer' iyyede mezkur bir masura ma-i lezlz 
şiraen tasarrufında olup el-yevm mahal l ine cari oldığı 
m ün deri c olmağla h üceet-i şer' iyye-i mezkur Başmuha
sebe'ye kayd i le muma i leyhün yedine silret ve ebniye-i 
hassa müdiri Efendi tarafına ilm ü haber i ' tasın ı  mem
huren i ' lam itmeğle mucebince tanzim o lınmak babında 
sadır olan ferman-ı all ınuceb ince ve muma i leyhün mu
tasarrıf o ld ığı Kıztaşı harnmaını şadurvanına cereya
niyçün yedine sureti viri lmeğle keyfiyyet ma' lum olmak 
içün ebniye-i hassa müdiri Efendi cerldesine dahi i şbu 
i lm ü haber viri ldi . 

Fl 2 1  Za sene 1 25 1  [ 1 0  Mart 1 836] 
mühr 
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219112 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak Süley
man Paşa katma suyundan Dökmeci Mustafa Ağa 'nın 
Debbağ Yunus mahallesindeki evine bağlı olan suyun 
Mehmet Nuri Efendi'ye satılmasına dair ilmulıaber 
kaydı. 

Bin  iki yüz kırk altı senesi Receb-i şerlfün üçünci güni 
tarih iyle müverrah bir  kıt'a sı1retde beyan olmdığı üzre 
kaimmakam-ı sadr-ı a'zam merhum Süleyman Paşa 
hayatında Havass-ı refi'a  kazasına tab i '  Cebeci karyesi 
kurbında kimesnenün mülkine ittisalden ari mahallde 
abar-ı müte' addide hafr ve Kırkçeşme suyı lağmına i l 
hak eylediği iki masura ma-i leziz-i mezkı1run n ısf ma
surasın ı  medine-i Eyyı1b'da Abdülvedı1d mahallesinde 
Dörtyolağzı'nda kai n  banlsi ve vakıfı nama' l ı1m o lan 
ma-i lezlz çeşmesine vakfıyyet üzre ve ma'adası çeşme 
ve hazinenün lağmlarına ta'yin eylediğine b inaen bir 
buçuk masuranun nısf masurası ber ınıleeb-i sılret Sa
ray-ı hümayı1n[dan] Döğmeci Mustafa Ağa bin Abdul
lah'un Debbağ Yunus mahal lesinde kain menzil ine cari 
iken ınılma i l eyh mezbı1rı Mehmed Nuri Efendi bin 
Osman'a bey' u temllk ve n ısf masura ma-i leziz-i mez
bı1r mülk-i müşterası olup mahalle-i mezbı1rda vakı '  ana 
mesleğinden ifraz ve ke' l-evvel menzi l- i  mezkı1ra icra 
ve ta'yin itmeğle şürılt-ı müstahsenesine tatbik içün 
Haslar kadlsı Efendin ün v irdiği h üceet-i şer' iyye ınılee
b ince sılret i ' tası ba arz-ı hal lede' l - istid 'a  mukaddem 
viri len sılret kaydı ve n izarnı keyfıyyeti ba'de' l -ihrac 
Divan-ı hümayı1n çavılşbaşı s ı  sa'adet lü atı1fetlü Efendi 
hazretlerinün memhı1r i ' lamı ve balasına sadır  o lan fer
man-ı  all ve şürıltı mılcebince kayd o lınup sureti viri l
meğle ebniye-i hassa müdiri sa'adetlü Efendi ceridesine 
dahi işbu ilm ü haber vir i ld i .  

Fl 5 Muharrem sene 1 250  [ 1 4  Mayıs 1 834] 
mühr 

2191/3 Eyüp Ayapa köyünde, Beylik suyoluna mül
hak su nazırı Mustafa Hamit katma suyundan Şerifi 
Fatma'nın Ayasofya-i kebir mahallesindeki evine bağ
lı olan suyun Hatice Hanım 'a satıldığına dair ilmu
haber kaydı. 

Bin  iki yüz kırk dokuz senesi R�ceb-i şerlfün on do
kuzuncı güni tarihiyle müverrah bir k ıt 'a  hüccet-i şer ' 
iyyede tafs'il ü beyan o l mdığı üzre su nazırı esbak mer
hum Mustafa Hamid Ağa hayatı nda Havass-ı refi'a ka
zası nda Ayapa karyesi hudıldı nda Yeldeğirman kur
b ında mevzi ' - i  hallde kendi  mal ıyla abar-ı müte' addide 
hafr ve tahte ' l-arz !ağın ve kanavat i l e  cem' u tahsil ve 
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ol mevzi 'a  karlb Beğlik suyı yol ına i lhak eylediği iki 
buçuk masura ma-i lezizün n ısf masura hakk-ı mecra 
al ıkon ıl up ma'ada iki masura ma-i lezizden n ısf masura 
ma- i leziz Ayasafya-i kebir kurbında Sakalar karha
nesi'ne karib Beğlik su terazusmdan ifraz ve Ayasafya-i 
kebir mahal lesinde Şerlfe Fatıma Hanım'un menzil ine 
icra o lmarak han ım-ı muma i leyha mutasarrıfe iken 
ınuına i leyha bu defa ma-i mezbur ba ma' rifet-i şer' 
semen-i ına' lfım i le Hacce Hadice Hanım ibnet-i Ab
durrahınan'a bey' u teın lik ve muma i leyha dah i iştira ve 
temel l ük ve kabul eyledükden sonra ma-i mezbur ka
dimi üzre hane[sine] icra ve ta'yin aldığını  m üş ' i r  ni
zamma tatbikan istihkamı havi Has lar kadisı fazilet lü 
Mustafa Hamid Efendi'nün v ird iği hüccet-i şer' iyye 
mucebince suret i ' tası ba arz-ı hal lede' l-istid 'a  şürutı 
ba'de' l-ihrac Divan-ı hümayun çavuşbaşı s ı  sa'adet lü 
atufetlü  ei-Hacc Mehmed Necib Efendi hazretlerinün 
ınemhur i ' lamı  ve balasına sadı r  olan ferman-ı ali ınfı
cebince kayd o l ınup n ı sf masura ma- i lezlz içün mfıma 
i leyha Hacce Hadlee Hanım'un yedine m üceddeden 
sureti vir i lmeğle ebniye-i hassa-i müdir[i] sa'adet lü  
Efendi hazretleri cerldesine dahi i şbu i lm ü haber viri ldi 

Fi 1 9  Ca sene 1 250  [23 Eylü l  1 834] 
mühr 

219114 Çatalçeşme 'de, Fati/ı Sultan Melımet çeşme
sinin tamiri sebebiyle, suyunun Beylik sarayı suyolu
na verilmesine dair ilmulıaber kaydı. 

Tophane-i amire nazırı sabık sa' adetlü atufetl ü  Arif Beğ 
Efendi hazretlerinün takdim eylediği bir kıt' a takrlri 
meal inde Bab- ı defteri civarında Çatalçeşme nam ma
hallde merhum Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han nev
vera' 1 lah u merkadehu hazretlerinün inşa buyurmı ş  ol
dukları çeşıne mürur-ı zeman i le harab almışiken saye-i 
inayet-vaye-i hazret-i şehenşahide ta'mlr ve derkar olan 
ruhsat ve müsa'ade-i sen iyye vechi le suyol ları müced
deden ferş ve tanzim ve Evkaf-ı  hümayfın tarafından 
vakı ' olan tenblh üzre Su ltan Mehmed suy ından zikr 
ol ınan çeşmeye mukaddema cari ma-i lezlz mikdan 
mikdarınca Beğliksaray suyı yol ına viri lerek lede ' l
iktiza ta'mirinde sühfılet o lmak içün Divanyal ı 'nda kai n  
Acılıarnınam önünde vakı '  terazildan viri lerek el-an 
mezkur çeşmeye cereyan itmekde ise de müesses olmak 
içün ol mikdar suyın ol vechi le  Beğliksaray suyına vi
ri lerek ınüşarun i leyhün çeşmesine mezkfır terazildan 
cereyan eylediği mahal l ine kayd a l ınarak vakf-ı müşa
run i leyhe i lm ü haberi vir i lmek üzre ebniye-i hassa 
müdiri Efendiden b i ' l- ist i ' lam iktizası nun icrası muva-
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fık-ı idide-i sen iyye idüğini tahrir ve inha itmeğle ikti
zası ba ferman- ı  all ebniye-i hassa müdiri sa'adetlü E
fendiye lede' l-havale çeşme-i mezkur Fatih-i müşarun 
i leyh hazretlerinün çeşmelerinde o lmak mü labesesiyle 
su yın mikdan ma' !um olamadığı ec i lden çeşme-i mez
kureye kafi ma-i lezizün mikdan erbab-ı miyahdan bi ' t
tahkik ancak ı1 1Sf masura ma-i leziz derece-i kifayetde 
old ığını ifade itmiş o lmalarıyla bu suretde Esbbazarı 
c ivarında Eğerci ler içinde Fatih-i müşarun i leyh hazret
lerinün ma-i lezizi mes leğinden n ısf masura ma-i lezlz 
b i ' l- ifraz kurbında vakı' Saray-ı cedid-i hümayfın suyı 
mesleğina bi tarlkı ' l -mübadele i lhak olmarak tanzlmi 
Icab itm i ş  oldığına b inaen keyfıyyeti Başmuhasebe'ye 
kayd i le  vakf-ı mi.işarun i leyh canibine ve tarafına i lm ü 
haberlerinlin i ' tasın ı  memhfıren i ' lam itmeğle mfıce
bince Başmuhasebe'ye kayd i le iktiza iden ilm i.i haber
leri i ' ta ol ınmak babında sad ır olan ferman-ı all mfıce
bince kayd ol ınup diğer i lm ü haberi vir i lmekle ebn iye- i 
hassa müdiri Efendi muma i leyh hazretleri tarafına dahi 
işbu ilm ü haber viri ldi .  

Fi 1 8  Ca sene 1 249 [3 Ekim 1 833 ]  
mühr 

[Kenarnotu] 

DER HIDMET-İ HACE PAŞA 

219211 İstanbul'da, Haremeyn-i Şerifeyn evkaft su
yundan bir miktarının Hatice Hanım 'a verilerek E
min-i Cev mahallesindeki evine bağlandtğına dair il
muhaber kaydt. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 .5 

Ber mfıceb-i i lm ü haber-i kaime-i kalem-i muhasebe-i 
evvel el-müverrah fı 23 Ra sene [ 1 ]233 [3 1 Ocak 1 8 1 8] 

Astane-i al iyye ve mahall- i  saireye cereyan iden bi ' l
cümle sular hakkında ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-mak
rün viri len nizam-ı müstahsene mfıcebince mahmiyye-i 
İstanbul 'da Bab-ı asafı kurbında Emin-i cev mahal lesin
de vakı '  Haremeynü ' ş-şerlfeyn evkafından ve sadr-ı a'
zam-ı esbak All Paşa ve Babü' s-sa'adet i ' ş-şerife ağası 
Ahmed Ağa vakfıyla malı lut mukarrer bir bab menzil 
derun ına cari n ı sf masura ma-i lezlzün ba temessük 
mütevel lisi hazır old ığı halde mahal l- i  mezburda vakı '  
bir bab menzil bi ' l-icareteyn mutasarrıfesi Hadlee Ha
tfın bint-i Mehmed Emin menzi l i  derfınına vakfıyyet 
i.izre cari o lan ma-i mezbur muma i leyhanun vakfıyyet 
üzre mutasarrıfesiyçün vi ri le n hüccet mfıcebince kay d 

ı 5 ı 

219211 
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ol ınup sureti v iri lmek ferman buyurıl ınağın mucebince 
sureti vir i lmeğle su_nazırı defterlerine i şbu i lm ü haber 
viri ld i .  

Fl  sene minhü 

219212 Eyüp 'te, su nazırı Osman Ağa katma suyun
dan bir miktarının Mahmut Efendi ile kızkardeşi Zey
nep Hanım 'a verilerek Hoca Paşa mahallesindeki ko
nağa bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu) Ma-i leziz masura 0 .5  

Ber muceb-i i lm ü haber-i kaime-i kalem-i muhasebe-i 
evvel e l-müverrah fi 28 C sene 1 233  [5 Mayıs 1 8 1 8] 

Su nazırı esbak Osman Ağa'nun Havass-ı refi'a kazasına 
tabi '  Küçük karye'nün istanbul tarafında vakı' köpriden 
aşağı lağm ağzından bağlara varınca has ı l  eyledjği a
bardan tahsil eylediği dört buçuk masura ma-i lezizden 
gayr-ı ez hakk-ı mecra ifraz a l ınan n ısf masurası Hace 
Paşa mahal lesinde vakı' Kettani el-Hacc Musl ı  Ağa 
konağı'na cereyan idüp mutasarrıfları e l-Hacc Mahmud 
Efendi i le kerimesi Zeyneb Hanım'un tasarruflariyçün 
suret viri lmiş o lmağla su nazırı defterlerine i şbu i lm ü 
haber viri ld i .  

Fi  sene minhü 

2/92/3 Terkos 'ta, Mahmut Efendi katma suyundan 
Küçük Mustafa Ağa ve Okumuş Nesibe Hatun 'un İ
mam Ali mahallesindeki evlerine bağlı olan sudan 
Nesibe Hatun 'un hissesinin Küçük Mustafa Ağa'ya 
satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0 .5  

Kasr-ı yed 
Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el müverrah fi 26 Ra sene 1 234 [23 Ocak 1 8 1 9] 

Matbalı-ı amire emini esbak Mahmud Efendi'nün Ter
kos nahiyesi c ivarında has ı l  eylediği dokuz masura su
yından müfrez n ısf masurası İ stanbul'da Na' l l ı  mesci d  
kurbında İmam All mahallesinde Küçük Mustafa A
ğa'nun zevcesi Okumış Nesibe Hatun'un menzil ine ce
reyan itmek üzre tasarrufında iken zevci muma i leyhe 
feriiğat ü kasr-ı yed eylediğin i  müş' ir sureti vir i lmeğle 
su nazırı defterlerine dahi i şbu i lm ü haber viri ld i . 

Fi sene minhü 
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2192/4 Eyüp 'te, Kirazlıkemer suyoluna mü/hak Kü
çük Mustafa Ağa ve eşinin tasarrufunda olan suyun, 
İmam Ali mahallesindeki evlerine bağlandığına dair 
ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 1 8  Muharrem sene 1 23 8  [5 Ekim 
1 822] 

Havass-ı refi'a kazasına tabi '  Burgos nahiyesi civarında 
Çiftehavz karyesi dah i l inde Kiras l ıhavz kurbıncia hafr 
itdürdiği abar-ı müteferrikadan nübu' idüp cem' u tahsil 
ve vezn o l ınan dokuz masura ma-i lezizi carf2 Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün Kiras l ı  kemeri suyına i lhak 
eylediği ma-i mezburdan müfrez sahib-i hazret-i şeh
riyari Küçük Mustafa Ağa ve zevcesi Okumış Neslbe 
Kadın b i ' l- işt irak mutasarrıf o ldukları mahmiyye-i mez
burede Na' l l ı  mescid kurbıncia İmam All mahal lesinde 
sakine oldığı menzi l i ne İcra eyledüği n ısf masura ma-i 
lezlzi tarafından b i ' l-lcab ve kabul ve lağm ve kanavat 
[u] müsennatından mikdar-ı mu' ayyen h issesine tebe' iy
yet eylediği beynlerinde ma' IGm semen-i medfı1' ve 
makbuza ve temllk eyledüklerini mucebince Başmuha
sebe'ye kayd o l ınup sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü 
haberi viri lmek babında sadır  o lan ferman-ı all ınGce
b ince kayd ol ı nup sureti ve i lm ü haberi viri lmek fer
man huyurulmağın mucebince kayd o lınup sureti viri l
meğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü 

219215 Salil,ıa Hatun 'un Soğukçeşme 'deki evine su 
bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 .5  

Kasr-ı yed 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 0  Za sene l 233  [ l l Eylü l  1 8 1 8] 

Süleymaniyye'de Dlvoğlı furun ı  karşusında ana lağ
mından ifraz ve Ayasofya kurbında erbab-ı miyah ma'
rifetleriyle  i le43 Soğukçeşme kurbında Saliha Hattın'un 
hanesine cari n ısf masura ma-i lezizün tasarrufesiyçün 
suret viri ldiğini müş ' ir Başmuhasebe'den vürud iden i lm 
ü haber kaimesi kayd a l ındı .  

41 lezlz-i cari 
43 "ile"fazladır. 

Fl sene minhü 
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[Derkenar] Mı1ma i l eyha Sal iha Hatı1n müteveffiye 
olup ma-i mezkı1r sadr-ı keblr oğl ı  Mehmed Rıfkı Efen
di  ve sadriyye keblre kızı Neslbe Hanım'a münhasıra 
olup mezbı1r Mehmed Rıfkı Efendi mutasarrıf aldığı 
h isses in i  mezbfıre Neslbe Hanım'a bey' itmeğle viri len 
hüccet işbu mahal le  kayd a l ındı .  

Fl 24 Za sene [ 1 ]252 [2 Mart 1 83 7] 

219216 Ayasofya-i kebir suyoluna mü/hak Yusuf Ağa 
katma suyundan Mehmet Tahir Efendi'nin tasarru
funda olan suyun bir kısmının veraset/e Fatma Ha
tun 'a intikal ederek Hoca Paşa camii yakınındaki 
evine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 .5  

Ber mfıceb- i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 2 Ş sene 1 233 [ 1 7  Haziran 1 8 1 8] 

Cemi' sular hakkında vir i len n izaın ınfıcebince Ayasaf
ya-i keblr vakfından cenfıb lağmına yeniçeri ler kethüda
sı müteveffa Yusuf Ağa'nun i lhak o lman yedi masura 
ma-i lezlzinden nısf [masura] ma-i leziz Hace Paşa ca
mi ' -i şerlfı kurbında Fatıma Hatfın'un menz i l ine cereyan 
idüp ınılma i leyhaya pederi Veznedar Mahmud Tahi r  
Efendi'den intikal itmiş  a ld ığını mübeyyin Haslar kadlsı 
Mahmud Efendi'nün virdiği  hüccet-i şer' iyye ınılee
b ince şürfıtı ba'de' l - ihrac çavfışbaşı ağanun i ' laını ve 
sadır o lan ferman-ı all ınfıcebince menzi l- i  merkuma 
kadiıni üzre cereyan itınek şartıyla sılret vir i ld iğini  
ınüş ' ir Başmuhasebe'den vürfıd iden i lm ü haber kaiıne
si kayd a l ındı .  

Fl sene ın inhü 

219217 Dükkani Halil Ağa çeşmesi vakfı suyunun 
fazlasından bir miktarının İsmail Vehbi Efendi'nin 
Hobyar mahallesindeki evine bağlanmasına dair il
mulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 . 5  

[Kasr-ı yed] 
Ber ınfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber vari
de el-müverrah fi 29 Z sene 1 233  [ I  Kasım 1 8 1 9] 

Dükkani Halil Ağa'nun N i şancı harnmaını kurbında çeş
mesi vakfı fazlasından nısf masura ma-i lezlz Hace Paşa 
mesleğinden Ermeni hanı kurbından ifraz Hobyar ma
hal lesinde Defterhane-i amire kalemi hulefasından is-
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mı'i'll Vehbi Efendi'nün menzi l ine cereyan itmek üzre 
sCıret viri ldiğini müş' i r  Başmuhasebe'den vürfıd iden i lm 
ü haber kaimesi kayd ol ındı .  

Fi sene minhü 

[Derkenar] MCıma i leyh İsma'll Vehbi Efendi ma-ı 
mezkfırı bundan akdem ba ma'rifet-i mütevel l i  rical-i 
Devlet-i al iyyeden Hüseyin Hüsnl Beğ Efendi'ye ferağ u 
kasr-ı yed ve ınCıına i leyh dahi fevt olup ma-i ınezbfır 
sulbl oğul ları Abdul lah ve Ahmed Kami l  Beğler'e 
ba'de' l- intikal ınir-i merkürnan mutasarrıtıar oldukları 
n ısf masura vakf- ı  ma-i lezlzi dört sehm i 'tibariyle iki 
sehmin i  hala Zahlre nazırı es-Seyyid Ahmed Ağa'ya ve 
birer sehınden iki sehınini hal'ilesi Fatıma Hatfın ve 
kerimesi Fatıma Han ıın lar'a ferağ u kasr-ı yed eyle
düklerini ınüş ' i r  Hass lar kadlsı fazlletlü Efendinün vir
diği hüccet-i şer' iyye ınfıcebince sfıret viri ldiğini müş' ir 
Başmuhasebe'den vürfıd iden i lm ü haber kaiınesi işbu 
h ıdınetde mukayyeddür. 

Fl 3 N sene 1 244 [9 Mart 1 829) 

219311 Burgos Fındıklı 'da, Sultan Süleyman suyolu
na miilhak Mehmet Efendi katma suyundan Fatma 
Hatun 'un tasarrufunda olan suyun Arapgiri Mehmet 
Efendi'ye satılarak evine hağlandığına dair ilmulıaber 
kayd1. 

[Kenarnotu] Has ı l-ı ma- i lezlz masura 0 .5 

[Kasr-ı yed) 

Ber mfıceb-i i lm ü haber ve kalem-i muhasebe-i evvel 
i lm ü haber varide e l-müverrah fi 1 1  Ca 1 232  [ 1  N isan 
1 8 1 7] 

Kostantın iyyetü' l -mahmiyye'ye cereyan iden cemi' sul
anın kuyfıdatı Haslar mahkemesinde mastur u mukay
yed olup ma-i lezlze dair sened- i şer' le kanavat [u] mü
sennatun muhafazasiyçün mahkeme-i ınezbfıreden gayrı 
mehakimde takrlr ü tahrlr olmmak ba ferman-ı all mem
nfı'  oldığı oldığı şurfıt-ı kadimeden olup fima ba'd ma-i 
lezlz bey' u şi rası vukü' ında mahkeme-i mezbfıreden 
katib ve rah-ı abilerden kethüda ve bölükbaşı lardan 
mezkfırü' l-ism kirnesneler su nazırı ma' rifetiyle re 's  
katmaya varup ba'de' l-keşf ve' l-mu 'ayene mevcfıd olan 
ma-i leziz ba'de' l -vezn ne mikdara baliğ oldığı ve 
mevcfıd olan ma-i lezlzün mutasarrıtıarı tahkik u beyan 
o l ınarak kanavatma te be' iyyetle bey' u şi rası husfısınun 
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tanzimine i rade-i şahane ta' al luk eyled iğine b inaen mü
ceddeden nizama rabt ve ilm ü haberi i ' ta o l ınan şürut-ı 
müstahsene-i eecildeden oldığına mebni hala Su nazırı 
Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethü
da-yı rab-ı abi e l-Hacc Mehmed Arif Ağa i lt imasıyla 
mahkeme-i mezbureden mürsel Kat ib es-Seyyid Musta
fa Edib Efendi ve rab- ı  abilerden Ayasofya serbölüği es
Seyyid İsa ve İsma'i l  Halife ve Rah-ı abi İzzet Halifeler 
yediyle zikri iiti ma-i lezizün mübni[i] o lup asrında ye
niçeri Efendis i  olan Mehmed Efendi b in İ skender haya
tında Havass-ı refi' a  kazasında Kemerler can ib inde 
Burgos karyes i  havallsinde Başhavz kurbında viik ı '  
Fındıkl ık nam mahal lde kendi malıyla hafr ve  tahte ' l
arz feth44 ve kanavat i l e  cem' u tahsil ve Sultan Süley
man Han suyı yol ına izn-i mütevel l iyle i lhak itdiğ i  dört 
buçuk masura suy ın  b ir  masurası hakk-ı ınecrii içün 
al ıkonı ldukdan sonra baki kalan üç buçuk masura ma-i 
leziz katınası olan mahal l - i  ınerküına varup ba'de' l-keşf 
ve' l-ınu'iiyene ma-i lezlz-i ınerküın veeh-i ıneşruh üzre 
el-yevın ciirl ve ınevcud oldığı kat ib- i  ınezbur ve riih-ı 
iibilerün ihtiyiirlarıyla ziihir  ve tahkik o l ındukdan sonra 
ma-i leziz-i ınezburun n ısf masurasınun !ağın ve kana
viltına tebe' iyyet i le bii hüccet-i şer' iyye ınüstak ı l len 
mal ikesi Fatıma Hatun ibnet-i Mustafa'nun damadı ve 
tarafından husus-ı ati ' l-beyanda vekil oldığı zat-ı ınez
bureyi bii ma' r ifeti ' ş-şer' iyye iirifiin o lan es-Seyyid 
Mehıned b in  Hasan ve çiivuş ve riih-ı abi Mehıned Hal'i
fe nam ki ınesneler şehiidetleriyle ziihi r  olan İsına i l  Ağa 
bin Abdul lah nam kiınesne mec l i s- i  şer'de i şbu kitab-ı 
s ıhhat-takrlrün hiifızı ınahıniyye-i mezburede İbrahim 
Paşa se b i l i  kurbı n  da Hobyiir ma hal lesinde sakin olup 
İstanbul eınt i 'a  güınrüği i skele nazırı Arabgiri Mehıned 
Ağa bin Abdülınuhsin tarafından ber veeh-i iiti husus-ı 
mahsusaların tasdika vekil- i  şer'lieri olan rab-ı abi İ s
ına'il Ağa b in  Hüseyi n  ınahzarında b i ' l-vekiile i kriir-ı 
taınm ve takrir-i keliim idüp müvekki lem mezburenün 
i şbu yedinde olup b in  ik i  yüz otuz bir senesi Cemii
ziye ' l-evvel ' is inün on yedinci  gün i  tarihiyle müverrah 
bir kıt 'a hüccet-i şer' iyye mantukınca mahmiyye-i mez
burede Kumkapu kurbıncia Tavaşi Süleyman Ağa ma
hallesinde viikı ' lede ' l -ahiill ve' l-ciriin b i r  bab vakf 
menzi l ine cari o lan n ısf masura ma-i leziz kanaviit ından 
mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyet i le ala haz i ll i ' I
an müvekki teın mezburenün yedinde mülk ve hakkı 
otmağta ma-i teziz-i mezbureden müfrez n ısf masura 
ma-i teziz-i merkümun şürfıt-ı mer' iyyesine tatbik i l e  
ber veeh-i  ati bey' murad eyled iğ inde nazır- ı  mfımii 
i teyh Mehmed Emin Ağa tarafından vekil- i  müseccel i  

44 1agm 
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Kethüdii-yı riih-ı abi e l-Hiicc Mehmed Arif Ağa vesiiir 
masturu' l-esiiml evkaf- ı  seliitin-i miiziyye serbölükle
rinün inzimiim-ı re'y ü ma'r ifetleriyle ve kanaviit-ı mü
senniitına tebe' iyyetle tarafeynden Icab ve kabul i  hiivl 
şürut-ı müfs ide ve muviiza'adan ari bey'-i bat-ı sahilı-i 
şer'! i le müvekki l - i  mumii i leyh Mehmed Ağa beyn
lerinde ma' llım semen-i medffı' ve makbuza bey' u tern
Ilk oldığı vech üzre teslim eylediğinde ol dahi ber veeh
i ati iştirii ve temel lük ve tesel lüm ve kabz ve kabul  idüp 
sal ifı.i 'z-zikr İbrahim Paşa sebl l i  kurbında Ermeni hanı 
ittisal inde terazlıdan ifriiz ve sakin oldığı menzil ine 
ta'yln ve icrii itmeğle fima ba'd nısf masura ma-i lezlz-i 
merkürnda müvekki lem mezbure Fatıma Hiitun'un asla 
ve kat'a alaka ve medhali  kalmayup müvekki lem mumii 
i leyhii Arabgirl Mehmed Ağa'nun mülk-i  müşteriisı ve 
hakk-ı sarlhi olmışdur d iyü Haslar kadlsı fazlletlü 
Mehmed Ataul liih Efendi'nün v irdiği  hücceti Başmuha
sebe'ye kayd ve yedine süret vir i lmek ba hatt-ı hüma
yün-ı şevket-makrün vir ilen n izamından idüği ba'de' l
ihraç nizarnı üzre hüccet-i mezbur Başmuhasebe'ye 
kayd ve yedine suret i 'tiisın ı  atlıfetlü  çiivuşbaşı ağa 
memhuren i ' liim itmeğle i ' lamı mucebince kayd ve su
ret viri lmek ferman buyurıl ınağın mucebince kayd 
ol ınup n ısf masura ma-i lezlz-i mezkur muma i leyh 
Arabkirl Mehmed Ağa'nun zabt u tasarrufıyçün sureti 
viri lmeğle su nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü haber 
viri ldi .  

Fl sene minhü 

[Derkenar] Mürnil i leyh Arabkirl Mehmed Ağa muta
sarrıf oldığı n ısf masura ma-i lezlzi hüsn-i rızasıyla 
sabık Aydın muhassı l ı  es-Seyyid el-Hiicc Ömer Ağa'ya 
kasr-ı yed eylediğini mübeyyin Başmuhasebe'den i lm ü 
haberi vürud itmeğle vürud iden i lm ü haberi i şbu 
h ıdmet-i mezb.Grda mukayyeddür. 

Fl 23 C sene 1 240 [ 1 2  Şubat 1 825] 

219312 Babüssaade ağası Ahmet Ağa vakfı suyundan 
bir kısmının Ahmet Ağa çeşmesine, bir kısmının da 
Eyüp Nafiz Bey konağına bağlandığına dair ilmu
haber kaydı. 

[Kenarnotu] Hası l- ı  ma-i lezlz çeşmeye cari masura 
menzi le cari 1 

2 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fi 1 5  Z sene 1 234 [5 Ekim 1 8 1 9] 
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Babü' s-sa'adeti ' ş-şerlfe ağası esbak ammim Ahmed 
Ağa'nun ba ihsan-ı hümayfın mal ik ald ığı iki masura 
suyı vakfına ba'de ' l  i lhak Şengül hammamı karşusında 
Sultan Süleyman suyı yal ından ifraz ile bir masurasın ı  
Zeynep Sultan cam i ' i  karşusında inşa eylediği çeşmesi
ne İcra ile ma'ada bir masurasını fazla-i vakfdan yine 
vakf- ı mezbur müstagal lat ından Katib-i kethüda-yı haz
ret-i sadr-ı all Eyyub Nafız Efendi'nün konağı'na ka
navat ve müsennatına mikdar-ı mu'ayyen h issesine 
ta'yln i le  cari aldığını mübeyyin vir i len hüccet muce
bince sureti ve i lm ü haberi i ' tas ın ı  çavuşbaşı ağa mem
huren i '  lam itmeğle mucebince sureti ve i Im ü haberi 
viri lmek babında ferman-ı all sadı r  olmağın mucebince 
kayd o l ınup sureti vir i ldiğin i  müş ' i r  Başmuhasebe'den 
vürud iden i lm  ü haber kaimesi kayd a l ınd ı .  

F 1  sene minhü 

Fevt 

Kömürci Belgrad karyesi kurb ında Kavak l ıdere [namt5 

mahal lde nübu' ve Fındıkl ıdere'den Çaşnlglr kemeriyle 
Kiras l ıhavz kemeri beyninde Süleyman iyye suyına mül
hak bir  masura suya mal ik Yenicam i '  kurbında Çelebi
ağl ı  mahal lesinde sakin sabıka sadr-ı Anadal ı mektı1b
cısı İsma'll Efendi ibn-i All fevt i le(?) baki bir masura 
suyı dört yüz guruşa Bostancı Mustafa Ağa ibn-i All'ye 
bey' ol dah i Hace Paşa mahal lesinde menzi l ine icra. 

sene [ 1 ] 1 94 [ 1 780] 

[Şerh] Bu ma-ı lezlz Kolçak Mustafa Ağa'dan geçmiş 
o lmağla şerh viri ld i .  

sene [ 1 ]  1 94 [ 1 780] 

Bey' 

Mektubl-i hazret-i sadr-ı all İsma'll Efendi ibn-i All fevt 
oldukda irsen varis i  Ahmed Ağa b in  el-Hacc Süleyman 
nam kimesne irsen mal i ki ald ığı  bir masura suda Fatıma 
Hatun'un sadrı sağir oğl ı  All Beğ ve sağire kızı Fatı
ma'nun aslen alakası kalmadığından b i r  masura suyı ha
la Mühendis hacesi Abdurrahman Efendi 'ye bey' o l  dah i 
Hace Paşa mahal lesinde menzi l derunına icrası mukay
yeddür. 

Fl 24 Ş sene 1 2 1 4  [2 1 Ocak 1 800] 

Bey' 

Hace Paşa mahal lesinde vak ı '  Kolçak Mustafa Ağa ha-

�; [nam] ilave edilmiştir. 
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nesi d imeğle [arif146 bir  bab menzi l  derfınına cari zikr-i 
ati ma-i lezizün maliki umdetü' l-müderrisin-i kirarndan 
Abdurrahman Efendi ibn-i Mehmed Emin Efendi tara
fından hatirü ' l- lazım vekil oldığı Hüseyin Ağa ibn-i 
İbrahim Mehmed Arif Efendi ibn-i Mehmed Sa'id nam 
kirnesneler şehadetleriyle sabit o lan ei-Hacc Mehmed 
Arif Ağa ibn-i Mustafa mecl is-i şer' - i  hatirü ' l- lazımü't
tevkirde Serbostaniyan-ı hassa amm im o lan sa' adetlü 
atfıfetlü Mehmed Ağa ibnü' l-merhfım Ahmed Ağa ve 
halileleri o lup hal iya Sadr-ı a'zam es-Seyyid Hiifız İ s
ma'll Paşa hazretlerinün kerimesi Fatıma Hanım tarafı
na n ısf masura ve Serbostaniyan-ı hassa Mehmed 
Ağa'ya ıliSf masura ma-i lez'izi bii hüccet-i şer' iyye i le 
mutasarrıf o ldığı mukayyeddür. 

Fi 8 C sene 1 220 [3 Eylül 1 805] 

219314 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna müllıak sudan 
Fatma Hanım 'ın Hoca Paşa malıallesindeki evine 
bağlı olan suyun İzzet Kadın 'a satıldığına dair ilmu
lıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hası l-ı ma-i leziz masura 1 

Bey' 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 2 Ş sene I 233 [7 Haziran I 8 I 8] 

Astane-i a liyye ve mahal l- i  saireye cereyan iden bi ' l
cümle sular hakkında bii hatt-ı hümayfın-ı şevket-mak
rfın viri len nizarn mfıcebince Su nazırı Mehmed Emin 
Ağa tarafından vekil-i müseccel i  kethüda-yı rab-ı abi 
Mehmed Arif Ağa ve Haslar mahkemesinden mürsel 
Musa Efendi me'mCırln-i saire ma-i lezlz-i mezkfırun 
bey' mahall i  olup Havass-ı refi 'a kazasına tabi '  Kömür
ci Belgrad karyesi kurbında Kavakl ıdere nam mahal lde 
nübfı ' idüp Fındıkl ıdere'den Çaşnigir Kirasl ıhavz keme
ri beyninde vakı '  merhum Sultan Süleyman Han haz
retlerinün Kırkçeşme suyı yol ına i lhak olan mahal le 
varup bir masura ma- i leziz mevcCıd oldığı merkü
mun[ un] ihbarlarıyla mütehakkık o ldukdan sonra ma-i 
Iezlz-i mezbfırun mal ikesi olan Fatıma Han ım bint- i 
Seyyid İsma'il Paşa savb-ı şer' den mürsel Samizade 
Mehmed Emin Efendi'nün Hace Paşa mahal lesinde 
vakı '  Kolçak Mustafa Ağa hanesi dimeğle arif hanede 
akd eylediği mecl is-i şer'de hala Aydın  muhassı l ı  vezlr
i mükerrem Süleyman Paşa hazretlerinün halilesi İzzet 

46 [arıf'! ilave edilmiştir. 
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Kadın  mahzar ında takrir-i kelam idüp bundan akdem 
tasarrufumda olan bir  masura ma-i lez'izi tarafeyn bi ' l
lcab ve' l-kabul muma i leyhaya beynimüzde ma' lum 
semen-i medffı' ve makbuza bey' eylediğümde muma 
ileyha dahi i ştira ve temel lük ve kabul itmeleriyle fima 
ba' d  dun-ı menzil- i  mezkura cari bir  masura ma-i leziz-i 
merkürnda benüm aslen medhalüm kalmayup muma 
i leyhanun mülk-i müşterası o lmı şdur didükde mutasarrı
fına Haslar kadi sı h üceet-i şer' i yy e virmeğin şürutı 
ba'de' l-ihrac muma i leyha İzzet Kadın'un tasarrufiyçün 
sureti ve su nazırı tarafına i lm ü haberi i ' tasını ça
vCışbaşı ağa hazretleri memhuren i '  lam itmeğle mu
cebince suret ve ilm ü haberi viri lmek babında sadır  
olan ferman-ı a l i  mucebince kayd o lınup sureti viri l
meğle su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber vir i ldi .  

Fi sene minhü. 

[Şerh] Muma i leyha İzzet Kad ın  mutasarrıfe oldığı 
menzi l-i mezbur i le bir masura ma-i lez'iz-i mezkurı ken
di hüsn-i rızas ıyla Hassa haseki lerinden es-Seyyid Os
man Ağa'ya bey' eylediğin i mübeyyin Eyyub mahkeme
sinden viri len h üceet-i şer' iyye mucebince suret viri l
diğini mübeyyin i lm ü haberi vürud itmeğle vürud iden 
ilm ü haberi işbu h ıdmetde kayd ol ınmakla işbu mahalle 
dahi şerh viri ld i .  

Fi  29 Ra sene 1 24 1  [ l l Kasım 1 825] 

219411 Sinan Paşa katma suyundan Sultan Bayezit 
vakfina ait bostana bağlı olan suyun Cebecibaşı Ömer 
Ağa ya verildiğine dair ilmu/ı aber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 6 Za sene 1 23 9  [3 Temmuz 1 824] 

Nezaret-i hazret-i şeyhül islamide asude evkafdan vezir-i 
a 'zam-ı esbak fatih-i Yemen Gazi S inan Paşa hazretle
rinün Havass-ı refı'a  kazasına tab i '  Cebeci karyesi fev
kında hafr ve cem' u tahsil eylediği ma-i lezizden karye
i mezbur kurbın  da vak ı '  çe ş me zahrında ka in terazlıdan 
ifraz i le  karye-i mezblırda kain merhum Sultan Bayezid
i Veli hazretleri evkafmdan bir  kıt' a kebir bostan de
runına cari dört masura ma-i lezizün mutasarrıfı Cebe
cibaşı-i sabık Ömer Ağa'nun tasarrufına i stihkamı havi 
Haslar kadis ınun virdiği hüccet mı1cebince yedine suret 
viri lmeğle su nazırı defterlerine i şbu i lm ü haber viri ldi .  

F'i sene minhü 
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219412 Eyüp 'te, Ayasofya suyoluna müllıak Çavuş
başı Ebubekir Ağa katma suyundan Seyyit Mustafa 
Salim Efendi'nin Hoca Paşa 'daki evine su bağlandı
ğına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınüceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı gurre-i S sene 1 236  [8 Kasım 1 820] 

Havass-ı refı'aya tab i '  Cebeci karyesinde Iskara-i atik 
ve cedld beynlerinde Çavuşbaşı Ebübekir Ağa'nun do
kuz aded abar-ı müteferrika hafr ve tah te' I-arz lağm ve 
kanavat i le  cem' u tahsil itdürdiği suyını ol mevzi ' a  ka
rlb Ayasofya suyı lağmına i lhak o l ınan ve ma-i lezlz i le 
sair malıal lerden idhal ol ınan ma-i lezlzden müstecın i '  
altı masura ma-i lezlzden ınüfrez n ısf masura ma-i lezlz 
ınenba'da ınevcüd ve has ı l  olup Hace Paşa nam ınahal
lde İbrahim Paşa sebll i  kurbında ana mesleğinden ifraz 
ve cedld yol ferş iyle mahall- i  ınezkurda kain (boş) nam 
mahal lde ınüderrisln-i kirılından Seyyid Mustafa Sal im 
Efendi'nün hanes ine cari aldığını müş ' ir Haslar kadlsı 
Efendinlin virdiği hüccet mCıcebince zabt u tasarrufıy
çün süreti viri l ıneğle su nazırı defterlerine dahi işbu i lm 
ü haber viri ld i .  

Fi sene ın inhü 

219413 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
Veziriazam İbrahim Paşa katma suyundan Melımet 
Esat Ağa'nın Hoca Paşa 'daki evine bağlı olan suyun 
ev ile birlikte Fatma Hanım 'a verildiğine dair ilmu
lıaber kaydı. 

Ber ınüceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fı 29 Ca 1 23 9  [3 1 Ocak 1 824] 

Asrında vezlr-i a 'zaın-ı esbak İbrahim Paşa Havass-ı 
refı'a  kazas ına tabi '  Orta Belgrad nam karye kurbında 
Boyacı çayırı nam mevzi ' de karye-i mezbure deresinde 
hafr-ı abar ve tahte ' l-arz lağm ve kanavat ile cem' u tah
sil ve erbab-ı ıniyah ına' rifetleriyle mevs iminde ba'de' l
vezn ve't-tahmln ol mevzi 'a  karlb ınerhüın ve ınağfürun 
leh Sultan Süleyman Han hazretlerinün suyı yol ına ba 
izn i '  1-müteve l l l  i !hak ve hakk-ı ınecrasından ma' ada 
baki bir masura ma-i lezlzden müfrez !ağın ve kana
vatma tebe' iyyet i le n ısf masura ma-i lezlzün ınal iki 
olan Mehmed Es'ad Ağa Hace Paşa mahal lesinde bir 
bab ınenzi l i le  derCın ına ciir'i ıı ısf masura ma-i lezlzi bu 
def'a kendü hüsn-i rızasıyla hala Serbostaniyan-ı hassa 
el-Hacc Mehmed Ağa'nun hallle-i ınuhtereıneleri Fa
tıma Hanıın'a ferağ u kasr-ı yed itıneğle Haslar kadlsı 

1 6 1  
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fazlletlü Efendirrün v irdiği hüccet-i şer' iyye mücebi nce 
süret i ' tası n ı  ba arz-ı hal 1ede ' 1- istid 'a  n izarnı kaydı 
ba'de ' l - ihrac iktizası Divan- ı  h ümayün çavüşbaşı s ı  
sa'adetlü atilfetlü Efendi hazretleri memhilren i ' lam 
itmeğle i ' lamı mücebince Başmuhasebe'ye kayd olınup 
sureti ve su nazırı  defterlerine i lm ü haberi i ' ta o lmmak 
bab ında sadır  olan ferman-ı  ali mucebi nce Başmuha
sebe'ye kayd ol ınup sureti v ir i lmeğle su nazırı defterle
rine işbu i lm ü haber vir i ld i .  

Fi sene minhü. 

2/9414 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak Hafiz 
Mehmet Efendi katma suyundan Hariri Hüseyin A
ğa 'nın floca Kasım Gönani mahallesindeki evine 
bağlı olan suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar 
tarafindan da Mehmet Ali Ağa 'ya devredi/diğine dair 
ilmuhaber kaydı. 

Fevt 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 5  R sene 1 239  [ 1 9  Aral ık 1 823] 

Sadr-ı Rum-i  esbak merhum Hafız Mehmed Efendi'nün 
Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Çiftehavz ve Kemerler 
niim mahallde Fatıma Sultan suyı kemeri kurbında ik i  
tarafdan kefere maşatl ığı ve b ir  tarafdan kemer ve bir 
tarafdan yol üstü Ermeni bostiinı  i l e  mahdüd mevzi ' - i  
halide hafr-ı abar eylediği cem' u tahsil itdürdiği  ik i  
masura suyını  Kırkçeşme suyı 1ağmına bii izn i ' l-müte
velli ba'de' l - i lhiik ma-i mezbilr b ir masurası müfrez 
olup mahmiyye-i mezbilrede Hiice Kasım Göniini ma
hallesinde viikı ' asrı nda Beyhan Sultan sarayı d imeğle 
ma'ruf ebniyesi muhterika olup arsa-i mezkureye cari 
bir masura mii-i tezize mutasarrıf  o lan Hariri es-Seyyid 
el-Hacc Hüseyin Ağa b in es-Seyyi d  Ali fevt olup sul
b iyye47 kebir oğulları es-Seyyid Ömer Nesib Efendi ve 
Hüseyin  Reşid Efendi ve es-Seyyid Ahmed Ratıb(?) 
Efendi ve sulbiyye kerimesi Şerife Emine Hiinım'a irsen 
i ntikal eyledükden sonra verasetleri müma i leyhim ma
l ik  oldukları arsa-i mezkilre içün derünına cari bir ma
sura ma-i lezlzi dahi kendü hüsn-i rıziilarıyla es-Seyyid 
es-Seyyid48 Mehmed All Ağa'ya bedel-i makbuz muka
belesinde bii izn i ' l-mütevelll ferağ u ka'>r-ı yed itmeğle 
mucebince bii arz-ı hiil lede ' l - i st id 'ii  n iziimı kaydı 
ba'de' l- ihriic ınucebince Başmuhasebe'ye kayd i le  sureti 

47 sul bl 
4H "es-Seyyid" mükerrerdir. 
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ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i 'tası iktiza eyledi
ğin i  Divan-ı hümayun çavuşbaşısı sa' adetlü atufetlü 
Efendi memhuren i ' lam itmeğle i ' laın ı ınucebince sureti 
ve i lm ü haberi i ' ta olmmak babında sadır  olan ferman-ı 
al\' ınucebince Başmuhasebe'ye kayd i le  ınüceddeden 
sureti vir i l ıneğle su nazırı defterlerine dahi i şbu i lm ü 
haber viri ld i .  

F\' sene ıninhü. 

[Derkenar] Muma i l eyh es-Seyyid Mehıned Al\' Ağa 
fevt olup nısf masura ma-i leziz-i ınezblırun dört hisse 
i 't ibarıyla halilesi Rukiyye Hatun'a bir rub' hisse ve 
kusur üç rub' hisse biraderi es-Seyyid Mehmed Selim 
Ağa'ya irsen intikal itmeğle hal\'lesi Rukiyye Hatun 
mutasarrıfe oldığı h isses in i  hüsn-i rızas ıyla ınuına i leyh 
Mehıned Selim Ağa'ya kasr-ı yed itmeğle viri len hüccet 
mikebince Başmuhasebe'den suret vir i ld iğini ınübeyyin 
kaleın-i ınezburdan vürlıd iden i lm ü haber kaiınes i i şbu 
hıdınetde ınukayyeddür. 

Fi 5 Ş sene 1 240 [25 Mart 1 825] 

219415 Atik Gazanfer Ağa evkaft suyundan İhralıim 
Ağa'nın tasarrufunda olan suyun Haftz Mustafa Ra
şit Efendi'nin tasarrufuna verilerek Hoca Paşa 'daki 
evine bağlanmasına dair ilmulıaher kaydı. 

Nakl 

Ber ınuceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fı l l  C sene 1 239  [ 1 2  Şubat 1 824] 

Sabıka Babü' s-sa' adeti ' ş-şerlfe ağası merhlıın ve ınağ
flırun leh Atik Gazanfer Ağa nam sahibü' l-hayrun ınah
ıniyye-i ınezbCırede Kırkçeşıne nam mahal lde vakı'  ca
mi ' - i  şerif ve medrese-i celileleri evkaf-ı  şerifeleri müs
tağallatından olup ınahmiyye-i mezklıre Ahurkapu kur
bında İshak Paşa cami ' -i şerifı itt isal inde kain arsası 
mukata'alu ve binası evkaf-ı  hUmaylından o lan saray-ı 
kebire cereyan iden yanl ız altı masura ma-i lezizden 
müfrez o larak nısf masura vakf ma-i leziz ber ınantuk-ı 
teınessük-i ınütevel li b i ' l- icareteyn mutasarrıf olan ça
vuşlar Mehteri İbrahim Ağa ibn-i Ali nam kimesnenün 
mutasarrıf o ldığı n ısf masura ma-i leziz-i ınezburı beyn
lerinde ma' lum bedel-i makbuz mukabelesinde Hafız 
Mustafa Reşid Efendi 'ye ferağ-ı ınu'teber-i kat'i idüp o l  
vechi le mutasarrıf oldığı n ısf masura vakf ma-i leziz-i 
merkümda asla alaka ve medhal i kalmayup ınuma i leyh 
Hafız Mustafa Reş!d Efendi'nün hakk-ı hukükı ve da-
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h i l49 ü tasarrufı olup muma i leyh Hafız Mustafa Reşld 
Efend i'nün mutasarrıf oldığı n ı sf masura vakf ma-i le
ziz-i mezbur Hace Paşa'da Ermeni hanı kurbında ana 
mesleğinden ifraz ve Hace Paşa seblli karşusında hane
sine icrii olmmak üzre ruhsatı havl Havass-ı refi' a  
kadi'sı Abdülkadir Efendi memhur hüccet-i şer' iyye 
virmeğin mucebince Başmuhasebe'den yedine süret 
i ' tasını mutasarrıf-ı muma i leyh ba arz-ı hal istid 'a  
itmeğle n izarnı kaydı ba'de' l- ihrac iktizası Divan-ı hü
miiyCın çiivCışbaşıs ı  atlıfetlü ağa hazretlerinden i st i' lam 
ol ındukda hüccet-i şer' iyye ve şürfıtı ma-i lezlz-i 
mezkCıre müma i leyh Mustafa Reşld'ün zabt u tasarru
fıyçün yedine sCıret i ' tiisın ı  memhuren i ' lam itmeğle 
mücebince Başmuhasebe'ye kayd ve sureti i ' tii o lmmak 
babında ferman-ı ali sadır olmağın mücebince kayd 0-
l ınup mumii i leyhün zabt u tasarrufıyçün sureti vir i l
meğle su nazırı defterlerine dahi i şbu i lm ü haber vi
r i ld i .  

Fi sene minhü 

[Şerh] MCıma i leyh Mustafa Reşid Efendi ma-i mezbCırı 
Kadırga limanı kurbında Bali Paşa taksiminden ifriiz i le  
kurbında viikı '  Serbostaniyan All  Ağa mahal lesinde sa
kin oldığı menzi l ine  icrii eylediğin i mübeyyin viri len 
sCıret mücebince vürCıd i den ilm ü haberi Bali Paşa hıd
met inde mukayyed olmağla i şbu mahal le şerh vir i ld i .  

F i  25 Receb sene 1 245 [20 Ocak ! 830] 

2/9511 Eyüp Söğütlüdere 'de, Ayasofya-i Kebir suyo
luna mü/hak Osman Ağa katma suyundan Fatma Ha
nım 'ın tasarrufunda olan suyun Mustafa Ağa 'nın ta
sarrufuna verilerek Daye Hatun mahallesindeki evine 
bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 27 M sene 1 240 [2 1 Eylü l  1 824] 

Asrında Su nazırı esbak Osman Ağa Havass-ı refi'a  
kazasına tab i '  Çavüş karyesi  c ivarında Güzelce kemer'e 
karib Söğüdl idere nam mahal lde kimesnenün mülk ve 
harimi olmayan mevzi ' -i hallde kend i  mal ıyla abiir-ı 
müte 'addide hafr ve cem' u tahsil eylediği suyını mev
s iminde ba'de' l-vezn tamm u kam i l  ve revan mevcüd 
bul ınan beş masura ma-i leziz in i  ol mevz i 'a  karib Tuna 
!ağını ta'blr ol ınur vasıtasıyla Ayasafya-i kebir suyı 
lağmına bir masura hakk-ı mecra ta'yin i le  ba'de ' l-i lhak 
ve icra Astane-i al iyyeye vas ı l  olan dört masura ma-i 

49 dahi 
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lezlzden müfrez bir masura ma-i lezlze mutasarrıf olan 
Fatıma Hanım bu defa mal ik oldığı ma-i lezlz-i mez
bOrun nı sf masuras ını  kendi hüsn-i rızasıyla s i lahşöran-ı 
hassaclan Mustafa Ağa'ya ferağat u kasr-ı yed itmeğle o l  
dahi ma-i lezlz-i mezbOrı mahmiyye-i mezbOrede Erme
ni hanı kurbında kain ma-i lezlz taksim inden erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle ifraz ve müceddeden kurşun borı 
ferşiyle mahal l- i  mezbOra karlb Daye HatOn mahal le
sinde Hacce han ı  nezdinde sakin oldığı menzi l ine İcra 
ve ta'yin eylediğini mübeyyin hüccet-i şer' iyye mOce
bince sOreti ve i lm ü haberi i ' tası iktiza eylediğini Di
van-ı hümayOn çavOşbaşıs ı  Efendi hazretleri memhOran 
i' lam itmeğle mOcebince sOreti vi ri lmeğle su nazırı def
terlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü 

[Şerh] MOma i leyh Mustafa Ağa mal ik o ldığı n ısf ma
sura ma-i lezlzi Attar İsma'll Ağa'ya bey' u temllk it
meğle ol dahi Yen ibağçe kurbında Karabaş mahal lesin
de ana lağmından ifraz i le mahal le-i mezkOrede menzi
l ine İcra itmeğle vürOd iden i lm ü haberi Aksaray hıd
metinde mukayyed olmağla işbu şerh vir i ldi .  

Fl 2 1  Ra sene [ 1 ]247 [30 Ağustos 1 83 1 ]  

219512 Eyüp Cebeci'de, Ayasofya suyoluna nıüllıak 
Ebubekir Paşa katma suyunun bir kısmının Kum
kapı 'da bina olunan çeşnıe vesair yerlere, bir kısmının 
da Mustafa Ağa'nın İnıanı Ali malıal/esindeki evine 
bağlandığına dair ilnıulıaber kaydı. 

Ber mOceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 9 C sene 1 240[27 Şubat 1 825] 

Havass-ı refi'a kazas ına tab i '  Cebeci karyes i  kurbında 
Iskarateyn beyninde kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mahall-i hallde müceddeden ma' lOmu ' l-aded baca hafr 
eylediği merhOm Şeyhülharem-i esbak-ı Mekke-i mü
kerreme ei-Hacc EbO Bekr Paşa hazretleri cem' u tahsil 
eylediği ma-i leziz ol mevzi 'a  karib Ayasofya lağmına 
ba izn i ' l-mütevel l i  i lhak ve erbab-ı miyah ma'rifetle
riyle bade' l-vezn ve' l-keşf kanOn-ı şehenşahi üzre hakk
ı mecrası al ıkonı lup baki kalan on beş masura ma- i le
z'izün on masurasını Kumkapu etraflarında bina ve inşa 
eylediği çeşme vesair ciran-ı sairelerine ber muceb-i 
vakfiyye ta'y'in ve İcra ve Haremeynü ' ş-şerlfeyn muha
sebesine ba'de' l-kayd baki kalan beş masura ma-i lez'iz
den ifraz n ısf masura ma-i lez'izi tedavül-i eyadi i le 
Artarlar kethüdası Mustafa Ağa'ya Hace Paşa kurbında 
Acımeslek nam mahal lde İmam All mahal lesinde vakı '  
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mutasarrıf  aldığı menzil ine icrii ve ta'yln eylediğini  
mübeyyin Haslar kadlsı fazllet lü Efendinün v irdiği hüc
cet-i şer' i yy e mücebi nce süret i 'tasın ı  bii arz-ı h ii i  
lede ' l- ist id'a n izarnı kaydı ba'de' l- ihrac iktiziisı Divan- ı  
hümayfın çiivfışbaşı s ı  sa'adet lü atfıfetl ü  Efendi mem
huren i ' lam itmeğle i ' lamı mucebince Başmuhasebe'ye 
kayd ve sureti ve su nazırı defterlerine i lm  ü haberi i ' ta 
olmmak babında ba telhis ferman-ı iili siidı r  olmağın 
mucebince kayd o l ınup sureti v ir i lmeğle su nazırı  def
terlerine işbu i lm  ü haber viri ld i .  

Fi  sene minhü 

219513 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
Melımet Efendi katma suyundan Arapgir/i Mehmet'in 
tasarrufunda olan suyun Ömer Ağa 'nın tasarrufuna 
verilerek Hobyar malıal/esindeki evine bağlandığına 
dair ilmulıaber kaydı. 

[Şerh] Atik kaydına şerh vir i lm işdür. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber viiri
de e l-müverrah fi 23 M sene 1 240 [ 1 7  Eylü l  1 824] 

Asrında Yeniçeri Efendis i  Mehmed Efendi hayatında 
Havass-ı refi'a kazasında Kemerler canibinde Burgos 
karyes i  havallsinde Başhavz kurbında viikı '  F ı ndıkl ık 
niim mahallde kend i  mal ıyla hafr ve cem' u tahsil ve 
Sultan Süleyman Hiin hazretlerinün suyı yol ına  i l hiik 
itdürd iği dört buçuk masura ma-i lezlzden müfrez nısf 
masura mii-i lezlze mutasarrıf o lan Arabkirl i Mehmed 
kendi hüsn-i rızasıyla sabık Aydın muhassı l ı  es-Seyyid 
el-Hiicc Ömer Ağa'ya ferağat u kasr-ı yed itmeğle ol 
dahi mal ik  o lduğı n ı sf masura mii-i lezlzi mahmiyye-i 
mezburede Hobyiir mahall esinde İbrahim Paşa sebl l i  
kurbında sakin aldığı menzi l ine icrii ve ta'yln eylediğini 
mübeyyin Haslar kadlsı fazll etlü Efendinün v irdiği hüc
cet-i şer' iyye mucebi nce süret i 'tiis ın ı  bii arz-ı hiil le
de' l- ist id'ii n izarnı kaydı bade' l- ihrac iktiziisı Divan-ı 
hümiiyun çavuşbaşı s ı  Efendi memhuren i '  liim itmeğle 
mucebince Başmuhasebe'ye kayd o l ınup atik sureti ahz 
ve battiilda hıfz olmarak müceddeden sureti ve su nazırı 
defterlerine i lm ü haberi i 'tii o lmmak babında sadı r  olan 
ferman-ı iili mucebince Başmuhasebe'ye kayd olmup 
atik sureti ahz o l ınmağla müceddeden muma i l eyhe su
ret vir i lmeğle su nazırı defterlerine dahi i şbu i lm  ü ha
ber v iri ld i .  

Fi sene minhü. 
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2/95/4 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak Hafiz 
Mehmet Ağa katma suyundan Seyyit Mehmet Ali A
ğa'nın tasarrufunda olan suyun mirasçı/ara intikaline 
ve mirasçılardan Rukiye Hanım'ın hissesinin diğer 
mirasçı Seyyit Mehmet Selim Ağa'ya verilerek evine 
bağlanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

[Şerh] Atik i lm ü haber kaydına şerh virl ın i şdür. 

Kasr-ı yed 

Ber ınuceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel ilm ü haber vari
de e l-ınüverrah fı 5 Ş sene 1 240 [25 Mart 1 825] 

Asrında Sadr-ı Rum-ı esbak merhum Hiifız Mehmed ha
yatında Havass-ı refı 'a  kazas ında Çiftehavz ve Kemer
ler nam mahal lde Fatıma Su ltan suyı kemeri kurbında 
iki tarafı kefere maşadl ığı ve bir tarafdan Pol İstovri 
Ermeni bostan ı i le  mahdud mevzi ' - i  hallde hafr- ı abar 
eylediği iki masura suyını  Kırkçeşme suyı yol ına i lhak 
ma-i ıezız Astane-i al iyyeye dah i l  o ldukda ma-i ıezlz-i 
mezburdan müfrez bir masura ma-i lezlze mutasarrıf 
olan es-Seyyid Mehmed Ali Ağa bundan akdem fevt 
o lup ma-i lezlz-i mezbur dört hisse i 't ibarıyle halilesi 
Rukıyye Hatun'a bir rub' h issesi ve kusur üç rub' hissesi 
biriideri es-Seyyid Mehmed Selim Ağa'ya irsen intikal 
itmeğle halilesi Rukıyye Hatun mutasarrıfe oldığı bir 
rub' hissesin i  kendi  büsn-i rızasıyla muma i leyh Meh
med Selim Ağa'ya ferağat u kasr-ı yed itmeğle ma-i 
lezlz- i mezburı mahal l- i  münasibden ifriiz ve Kırkçeşme 
kurbında hanesine cereyan iyçün Haslar kadlsı Efendi
nün virdiği hüccet-i şer' i yy e mucebince su ret i 'tas ın ı  bii 
arz-ı hal lede ' l- istid'a nizamı kaydı ba'de ' l -ihrac Baş
muhasebe'ye kayd ol ınup sureti ve su nazırı defterlerine 
i lm ü haberi i ' tası Divan-ı hümayun çavuşbaşıs ı  ağa 
hazretleri memhuren i ' lam itmeğle i ' lamı mucebince 
Başmuhasebe'ye kayd ol ınup atik sureti ahz ve battalda 
hıfz olmarak müceddeden mCıma i l eyh yedine suret ve 
i lm  ü haber i 'ta o l ınmak babında sadır o lan ferman-ı ali 
mucebince kayd ol ınup sureti v ir i lmeğle su nazırı def
terlerine i şbu i lm ü haber viri ld i .  

F1 sene minhü. 

[Derkenar] Muma i l eyh Sel\'m Ağa mutasarrıf oldığı 
bir masura ma-i lezlzün n ısf masurasın ı  Mustafa Ağa'ya 
bey' idüp ol dah i ma-i mezburı Tahtekal 'a  kurbında Ha
ce Hamza mahal lesinde menzi l ine İcra eylediğini  mü
beyyin viri len h üceet-i şer' iyye mucebince Başmuhase
be'den suret vir i ldiği n i  mübeyyin i lm ü haberi vürCıd 
itmeğle vürud iden i lm  ü haberi Tahtekal 'a  hıdmetinde 
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mukayyeddür. 
Fl 9 R sene 1 24 1  [2 1 Kasım 1 825] 

[Derkenar] MOına i leyh Selim Ağa yedinde baki kalan 
nısf masura ma-i lezlz-i ınezbürı dahi hüsn-i rızasıyla 
Attar ei-Hacc Hüseyin Ağa'ya bey' idüp ol dahi Tah
teka l 'a  kurbında menzi l ine İcra eylediğ in i  mübeyyin 
viri len hüccet-i şer' iyye mücebince Başmuhasebe'den 
sOret v i ri ld iğini  mübeyyin i lm ü haberi vürüd itmeğle 
vürOd iden i lm ü haberi Tahtekal 'a  h ıdmetinde mukay
yeddür. 

Fl 9 R sene 1 24 1  [2 1 Kasım 1 825] 

[Derkenar] Gerçi sOretleri başka başka vir i lmiş ise de 
i lm ü haberleri b i r  o lup ikisi b irden zikr a l ınarak başka 
başka i lm  ü haberi yokdur iktiza eyledükde ikis ine dah i 
emr derkenar ola 

219611 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Mehmet Efendi katma suyundan Ahmet Ağa'nın ta
sarrufunda olan suyun Hacı Mehmet Ağa'nın tasar
rufuna verilerek Nallı Mescit mahallesindeki evine 
bağlandığına dair ilmulıaber kayd1. 
Ber ınOceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i l m  ü haber vari
de el-müverrah fi 25 M sene 1 24 1  [9 Eylü l  1 825]  

Asrında Yen içeri Efendisi  Mehmed Efendi hayatında 
Havass-ı refi'a kazasında Kemerler canib inde Burgos 
karyesi havalls inde Başhavz kurbında vakı '  fındıkl ıkda 
kendi mal ıyla hafr ve tahte ' l-arz lağm ve kanavat i le 
cem' u tahsil ve Su ltan Sü leyman suyı yol ına i lhak ey
lediği dört buçuk masura suyınun bir masurası hakk-ı 
ınecra içün ifraz o l ındukda baki kalan üç buçuk masura 
ma-i lezlzden müfrez n ısf masura ma-i lezlzün ınal iki 
zu' aınadan Ahmed Ağa bu defa kendi hüsn-i r ızasıyla 
hala Şıkk-ı evvel defterdan es-Seyyid Mehmed Tahir 
Efendi hazretlerinün kethüdal ık h ıdmet-i celile leriyle 
şeref-yab olan ei-Hacc Mehmed Ağa ferağat u kasr-ı 
yed itmeğle ol dahi mal ik a ldığı  ma-i lezlz-i mezbCırı 
Ha ce Paşa kurbında Na' 1 I ı M esc id mahal lesinde ei
Hacc Hüseyin Efendi mes leğinden i fraz ve kurbında 
kain menzi l ine icra ve ta'yln a l ındığın ı mübeyyin Has
lar kadlsı fazllet lü  Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye 
mOcebince süret i ' tasın ı ba arz-ı hal i st id'a itmeğle ni
zamı kaydı ba'de' l- ihrac mOcebince Başmuhasebe' ye 
kayd o l ın up sOreti viri lmeğle su nazırı defterlerine dahi 
işbu i lm ü haber vir i ld i .  
Fl sene ıninhü. 
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219612 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna müllıak sudan 
İ zzet Kadııı 'm Hoca Paşa yakımndaki evine bağlı olan 
suyun ev ile birlikte Osman Ağa'ya satıldığıııa dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber mCıceb-i kalem-i muhiisebe-i evvel i lm  ü haber vari
de el-müverrah fı 29 Ra sene 1 24 1  [ 1 2  Kasım  1 825] 

Havass-ı refi'a kazasına tabi ' Kömürci Belgrad nam 
karye kurbında Kavakl tdere nam mahat lde nubCı' idüp 
F ındıkl ıdere'den Çaşnig\'r Kirasl ıhavz kemeri beyninde 
vakı ' merlıfım Sultan Süleyman hazretlerinün Kırkçeş
me suyı yol ına i lhak al ınan bir masura ma-i teziz-i mez
bCıra mutasarrıf olan esbak Ayd ın muhass ı l ı  Sü leyman 
Paşa hazretlerinün halile-i muhteremeleri İzzet Kadm 
istanbul'da Hace Paşa kurbmda Kolçak Mustafa Ağa 
hanesi d i nıeğle mu'arref hane-i mezkfır ile ma'an bir 
masura ma-i lez\'z-i mezbfırı kendi büsn-i rızasıyla hala 
Hassa haseki lerinden es-Seyyid Osman Ağa'ya bey' u 
temlik itmeğle Has lar kadisı Efendinün v ird iği hüccet-i 
şer' iyye mfıcebince sfıret i ' tasın ı  mfıma i leyh ba arz-ı 
hal lede' l-istid 'a n izam ı kaydı ba'de' l- ihrac Başmuha
sebe'ye kayd o l ınup sfıreti ve i lm  ü haberi i ' tası iktiza 
eylediğini Divan-ı hümayfın çavfışbaş ıs ı  ağa hazretleri 
memhfıren i ' l am itmeğle mfıcebince kayd olmup sfıreti 
ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' ta a l ınmak ba
bında sact ır o lan ferman-ı all mfıcebince kayd o l ınup 
sfıreti viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber 
viri ld i .  

Fi sene minhü 

219613 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyolwıa müllıak İsmail 
Bey katma suyundan Hüseyin Ağa'mn tasarrufunda 
olan suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafin
dan da Hüseyin Raşit Efendi 'ye verildiğine dair ilmu
lıaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 5  Ca sene 1 240 [5 Ocak 1 825]  

İsma'il Beğ nam kimesne hayatında Havass-ı refı'a 
kazasma tabi '  Burgos karyesi kurb ında Devecioğl ı  has
tanı ve İbrahim Hanzade suyı ve Paşa kemeri beyn
lerinde kimesnenün mülk ve harimi o lmayan mevzi '-i 
hallde kendi mal ıyla müceddeden hafr-ı abar-ı müte'ad
dide ve !ağın ve kanavat i le  cem' u tahsil ve Astane-i 
al iyyeye cari Kırkçeşme suyı lağmına ta'yln eylediği 
hakk-ı mecradan ma'ada ba izn i ' l -mütevel l i  i lhak i le 
A.stane-i at iyyeye cari olarak malik ald ığı beş çuvaıcteız 
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ma-i lezlzden müfrez n ısf masura ma-i lezlz maliki ira
desiyle Ayasofya kubbesinden tefrlk ve Paşakapusı 
kurbında baş terazı1dan ifraz ve Elvanzade cami ' - i  şer'ifı 
kurbında Kassabbaşı terazı1sına cari ve andan erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle ifraz ve cedld yol i le  menzil-i 
mezkı1ra ta'yln ve icra o l ın an nısf masura ma-i lezlze 
malik ve mutasarrıf olan e l-Hacc Hüseyin Ağa fevt o lup 
sulbiyye kerimesi Ayişe Han ım'a irsen intikal idüp mG
ma i leyha Ayişe Han ını kendü hüsn-i rızasıyla es-Sey
yid Hüseyin Reşld Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
Haslar kadlsı fazlletlü Efend inün virdiği hüccet-i şer'
iyye nıCıcebince sCıret i ' tas ın ı ba arz-ı hal lede' l- ist id'a 
n izanı ı kayd ı ba'de ' l- ihrac Başmuhasebe'ye kayd o l ınup 
sCıreti ve su nazırı defterlerine ilm ü haberi i ' ta o l ınmak 
babında sad ır o lan fennan-ı all nıCıcebince kayd ol ınup 
sCıreti viri l nıeğle su nazırı defterlerine işbu ilm ü haber 
viri ld i .  

F'i sene minhü. 

2/96/4 Hafız Hayrullalı Efendi vakfı suyundan Ö
mer Nelıci Efendi 'nin ElvallZade mahallesindeki evine 
bağlı olan suyun bir miktarının mirasçı/ara intikaline, 
bir miktarınm da vakıf tarafindan kiraya verilmesine 
dair ilmu/taher kaydı. 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 7 S sene I 243 [30 Ağustos 1 827] 

Nezaret-i hazret-i şeyhül i slamlde asCıde evkafdan Kadi
asker-i sadr-ı ROm i l i-i esbak merhum el-Hacc Hafız 
Hayrul lah Efendi'nün vakf-ı şerlfı nıüstağal latından 
olmak üzre i stanbul'da Cığalzade sarayı kurbında Tahta
kaptı ta' blr ol ınur ana mesleğinden ifraz ve kadim 
yolıyla Bağçekapusı dah i l inde Elvanzade mahal lesinde 
vakı ' bir bab menzi l derCı n ına diri iki masura vakf ma-i 
lezlze mutasarrıf olan RuCıs-ı hümayCın klsedarı Ömer 
Nehcl Efendi fevt olup ma-i mezbCır ker'inıeleri Emine 
ve Fatıma ve Hadlee ve Ayişe han ımiara ba'de' l- intikal 
mezbGretandan Ayişe Han ım dahi bila veled fevt o lup 
mutasarrıfe oldığı rub' hissesi mah!Cı l  ve canib-i vakf-ı 
şerlfe aid olnıağla rub '  hisse-i mezkCırı vakf-ı şerifLin 
b i ' l-meşrCıta mütevel llsi Seretibba-i Sultani fazlletlü 
Mustafa Behcet Efendi hazretleri mu'accele-i ma' ICım 
ve beher yevm altı akçe icare-i müeccele-i kadimesiyle 
mezbCırana kar ve isticar ve ol vechi le  yedierine başka 
başka temessükat i ' tasıyla şürCıt-ı ced!de tatbik içün 
istihkamı havl Haslar kadlsı fazl letlü Mehmed Kamil  
Efendi'nün vird iği hüccet-i şer' iyye ve sadır olan fer-
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man-ı all mucebince muma i leyhima yedierine tasar
rufeleriyçün sureti v iri lmeğle ma-i mezbur hane-i kadi
me cereyan itmek üzre su nazırı tarafına dahi i şbu i lm  ü 
haber vir i ld i . 

Fl sene minhü. 

219711 Eyüp Terkos 'ta, Kırkçeşme suyoluna mü/hak 
Abdi Ağa katma suyundan Osman Paşa 'nın tasarru
funda olan suyun Ayşe Şefika Hamm 'a satılarak Ho
calıam yakınındaki evine bağlanmasına dair ilmu
lıaber kaydı. 

[Derkenar] Han ım-ı muma i leyhün işbu Kırkçeşme 
suyından başka diğer zlrde bir  dahi Kırkçeşıne suyı olup 
Saray-ı hümayüna cereyan iden sudan dah i suyı olup 
beğl ik hıdınetinde ınukayyeddür. 

Bey' 
Ber ınüceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 5  Ş sene [ 1 ]243 [3 Mart 1 828] 

Bin iki yüz on senesi Saferü ' l-hayr'un selhiyle müverrah 
Haslar mahkemesi s ic i l iatından ınuhrec bir  kıt'a hüccet
i şer' iyyede tafsll o lmdığı üzre Abdi Ağa bin Mustafa 
nam kirnesne Havass-ı refi'a kazasına tabi '  Terkos kar
yesine karib Başhavz kurbıııda Kavakdere dimeğle arif 
mevzi ' - i  hallde hafr ve tahte ' l-arz !ağın ve kanavat i le 
cem' u tahsil ve mahal l- i  mezbürede Kırkçeşme suyı su 
yolına izn-i mütevelll i le i lhak o lman ik i  buçuk masura 
ma-i lezlzden müfrez nısf masura ma-i Iezlz-i ınezkur 
ınutasarrıfı sabıka Kayseriyye ınutasarrıfı o lan sa'adetlü 
atufetl ü  Osman Paşa hazretleri ma-i lezlz-i mezkurı 
seınen-i ma' lum mukabi l i  b i ' l-vekale Şerlfe Ayişe Şe
fıka Han ım ibnet-i merhum Osman Paşa s i lahdan Mus
tafa Ağa'ya bey' u teml ik  ve ol dahi i ştira ve temel lük 
birle han ım- ı  muına i leyha ber veeh-i  muharrer ınal ike 
o ldığı n ı sf · masura ma-i Iezlz-i mezkürı Çiftesaray 
kurbında Yazıcı Mehmed Efendi terazüsından ifraz ve 
Hace hanı kurbında kain b ir  bab menzi l- i  keblr derunına 
kadim! vechi le cereyan ı içün istihkamı havl Haslar 
kadi sı fazilet lü  Efendin ün vird iği h üceet-i şer' iyye ve 
Divan-ı hümayun çavüşbaşıs ı  sa'adetlü atufetlü Efendi 
hazretlerinün i ' lamı mücebince ve sadır  olan ferman-ı 
all mücebince kayd ol ınup müceddeden süreti v ir i l
meğle su nazırı tarafına dahi i şbu i l m  ü haber vir i ld i  . 

Fl sene m inhü 

[Şerh] Muma i leyha Şerlfe Şefıka Hanım i şbu n ısf ma
sura ma-i Iezlz i le zirdeki n ı sf masura ma-i Iezlzi ve 

1 7 1  
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beğli k  suyından o lan b ir  masura ve b ir  çuvalduz ma-i 
tezizin i  hala Bağdad kapu kethüdası es-Seyyid Mehmed 
Hablb Efend i 'ye bey' eyled iğ in i  müş ' ir suretleri vir i l 
diği n i  mübeyyin topına(?) bir i lm ü haber vürud itmeğle 
beğl ik  h ıdmetinde mukayyed o lmağla şerh vir i ld i  

Fl 2 1  Z sene 1 247 [22 Mayıs 1 832] 

2/9 712 Eyüp 'te, Naili Abdu/la/ı Paşa katma suyun
dan Osman Paşa 'nın tasarrufunda olan suyun Musta
fa Ağa 'ya satılarak Hoca/ıanı yakınındaki evine bağ
landığuıa dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe- i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 5  L sene 1 243 [30 Nisan 1 828] 

Bin yüz yetmiş üç senesi Rebl 'u ' l-evvel ' inün y iğirmi 
üçünci gün i tarihiyle müverrah ba ferman-ı all Has lar 
mahkemesi s ici l i atından muhrec bir kıt'a hüccetde tah
rir al ındığı üzre merhum Naill Abdul lah Paşa hazretleri 
Havass-ı refi 'a  kazas ında Kemerler canib inde ol kemer 
kurbında kimesnenün mülk ve lağmına itt isal i nden ari 
mevzi 'de mal larıyla sekiz aded baca hafr ve tahte ' l-arz 
cem' u tahsil eylediğ i  hakk-ı mecradan baki b i r  buçuk 
masura ma-i tezizden müfrez n ısf masura ma-i lezlzün 
mal iki olup sabıka Kayseriyye mutasarrıfı olan sa' a
detlü atfıfetli .i Osman Paşa hazretleri ma-i mezkurı se
men-i nıa ' lume mukab i l i  b i ' l-vekale Şerife Ayişe Şefika 
Han ım ibnet- i merhum Osman Paşa s i lahdan Mustafa 
Ağa'ya bey' u temllk ve ol dahi iştira ve temel lük birle 
hanım-ı muma i leyha ber veeh-i muharrer mali ke oldığı 
n ısf masura ma- i lezlz-i mezkurı Ç iftesaray kurbında 
Yazıcı Mehmed Efendi terazusından ifraz ve Hace hanı 
kurbında kain b ir  bab menzi l - i  kebi r  derunına kadim! 
vechi le cereyan ı içün istihkamı havl Haslar kadıs ı  fa
zlletlü Efendin ün virdiği hüccet-i şer' iyye ve Divan-ı  
hünıayun çavuşbaş ıs ı  sa' adet lü atfıfetlü Efendi hazret
terinlin  i ' lamı ve sad ı r  olan ferman-ı all mucebi nce kayd 
o l ınup müceddeden sureti v i r i lmeğle su nazırı tarafına 
dahi i şbu i lm ü haber v i r i ld i .  

Fl sene minhü 

2/9 713 Eyüp Bakraç deresinde, Gazanfer Ağa katma 
suyundan Şaban Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun 
Züleyha Hanım 'a satılarak Hoca Paşa mahallesindeki 
evine bağlandığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kaleın-i muhasebe- i evvel i lm  ü haber vari
de el-ınüverrah fi 9 Muharrem sene 1 244 [22 Temmuz 
1 828] 
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Daru 's-sa'adeti ' ş-şerlfe ağası merhum Gazanfer Ağa 
hayatında Havass-ı refı 'a  kazasına tabi '  Burgos karyesi  
sınurında Bakrac deresi nam mahallde kendi ınal ıyla on 
beş aded baca hafr ve tahte ' l-arz !ağın ve kanavat i le 
cem' u tahsil eyled iği ına' lfiınu' l-mikdar suyından ınüf
rez ba hüccet-i şer' iyye n ı  sf masura ma-i lezlze muta
sarrıf Şa'ban Ağa ibn-i e i-Hacc Şa'ban ma-i mezbürı 
semen-i ma' lfime ımıkabi l i  Zü leyha Han ım ibnet-i Ab
dul lah'a bey' u temllk ol dahi işt i ra ve kabfıl idüp ma-i 
mezbfir İstanbul'da Na' l l ı  Mescid kurbında Bağçeağzı 
nam meslekden ifraz ve ke' l -evvel Hace Paşa mahal le
sinde vak ı '  sabıka Arpa emini All Ağa konağı haremi 
ittisa l inde vakı '  mutasarrıf old ığı menzi l i  derfinına icra 
ve ta'yln eylediğin i  mübeyyin istihkamı havl Has lar 
kadıs ı  fazlletlü Mehmed Sa'ld Efendi 'nün virdiği hüc
cet-i şer' iyye mikebince süret i 'tas ın ı  ba arz-ı hal ist id'a 
itmeğle şürfıtı ve Divan-ı hümayfın çavfışbaş ısı sa'  a
det lü  atfifetl ü  Mehmed All Efendi hazretlerinün mem
hfır i ' lamı ve sadır olan ferman-ı  ali mfıcebince sfıreti 
v ir i lmeğle su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber vi
ri ld i .  

Fl  sene minhü 

2/97/4 Çeşme ve sebillere bağlanmış ve şahıslarm 
tasarrufuna verilmiş olan suların tespit edilerek evkaf 
defterlerine kayd edilmesine; suya mutasarr�f olup 
fazla su talep eden şahıslara fermansız olarak su ve
rilmemesine; izinsiz olarak su devredilmesi durumun
da su nezareti tarafindan onaylanmadıkça vakıflardmı 
temessük verilmemesine dair ilmuhaber kaydr. 

Saye-i merahim-vaye-i mülfıkanede ibadul lahun katıbe-i 
ahvalde asayiş  ve İsti rahatları zımnı nda su husfısın un 
dahi taht-ı zabıtaya idhal ve tevslkı matlfıb-ı all old ığına 
mebnl fıma ba'd aslıab-ı hayratun cevami' ve sebll ve 
çeşmelerine ve su mutasarrıflarına mahsfıs bul ınan su
larun keyfıyyeti refte refte zahire ihrac ve defatir-i ev
kafa kayd ve idrilc o l ındukdan sonra esas i 'tibariyle ge
rek ashabı kasr-ı yedi nden ve gerek mahlfil inden su 
al ınup satanlarından defat ir- i  evkafda münderic bul ınan 
kuyfıd ına nazaran ferağ u intikalat ı  icra ve kuyfıddan ha
ric bir masura suyın bey' u ş irasından ve hiç ferd ve 
ale' 1-husfıs re'ayaya ınutasarrıf oldukları sularından 
ziyade bir katre su icra ve re 'ayaya ehl-i İslam mahlfı
l inden ve müceddeden su fürfiht ve i ' ta olmmasından ve 
nı sf masuradan noksan olarak çuvaldfız i 't ibarıyle su 
al ınup sat ı lmasiyçün sened i ' tasından kemaliyle ictinab 
ve itti ka ve re' ayaya has be' I-Icab müceddeden su vir i l -
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rnek lazım gelür ise irade-i seniyye-i şahane müte 'a l l ık  
buyurı lmaksızın viri lmemesine ve su yollarında b i la  fer
man-ı ali ferş o lmamasına i ' tina o lmması husüsı fi 1 6  R 
sene [ 1 ]252 [2 Ağustos 1 836] tarihinde ba hatt-ı hüma
yün-ı şevket-makrün-ı şahane nizama rabt o lmarak baş
ka ve ba'de ez In ma-i l ezlzün ferağ u intikalatı vu
kü' ından ve su nezareti can ibinden inha o l ınmadukca 
vakfları tarafından temessük vir i lmemesi nizam-ı ka
dlmine zeyl ve i lave k ı l ınması babında fi 1 5  Ca sene 
1 266 [29 Mart 1 850] tarihinde Evkaf muhasebesinden 
başka vürüd iden i l m  ü haber işbu sici l l e  kayd o l ınd ı .  

2/97/5 Nişancı Paşa-yı Atik lıamamı yakınında Ha
lil Ağa çeşmesi suyundan İsmail Zilıni Efendi 'nin ta
sarrufunda olan suyun, Hüseyin Hüsni Bey 'e verildi
ğine, Hüseyin Hüsnü Bey 'den mirasçı/ara intikal etti
ğine ve mirasçılar tarafindan da Ahmet Ağa'ya, lıa
nımına ve kızına verildiğine dair ilmulıaber kaydı. 

[Derkenar] İşbu ma-i tezizden başka bir  masura ve bir  
çuvaldüz suları dahi olmağla i şbu h ıdmetinde kaydı mu
kayyeddür iktiza itdükde nazar o lı na. 

Bey' 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i l m  ü haber vari
de el-müverrah fi 3 N sene 1 244 [9 Mart 1 829] 

Bin iki yüz otuz üç senesi Cemaziye' l-ahir'ün yiğirmi 
dokuzıncı güni tarih iyle müverrah bir k ıt 'a  süretde tafsil 
ü beyan o lmdığı üzre nezaret-i hazret-i sadaret-penahlde 
asüde evkafdan Dükkani Ha111 Ağa-i merhümun Nişanc ı  
Paşa-yı Atik harnmaını kurbında vakı ' çeşmesi ma-i ie
zlzi fazlasından beher şehr on akçe icare-i müeccelelü 
n ı sf masura ma-i lezlz-i mezküra mutasarrıf o lan İ sma'll 
Zihnl Efendi ma-i mezkürı bundan akdem ba ma'rifet-i 
mütevelli rical-i Devlet-i a liyyeden Hüseyin Hüsni Beğ 
Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed ve müma i leyh dahi fevt 
olup ma-i mezbür sulb'i oğu l lar ı  Abdul l ah ve Ahmed 
Kami l  beğlere ba'de' l - intikal ınir-i merkürnan mutasar
rıflar oldukları n ısf masura vakf ma-i lez'izi dört sehm 
i ' tibariyle iki sehmini  hala Zahlre nazırı es-Seyyid 
Ahmed Ağa'ya ve b irer sehmden iki sehmini halllesi 
Fatıma U lve ve kerimesi Fatıma Behiyye hanımiara 
ferağ u kasr-ı yed anlar dahi kabü l  itmeleriyle taraf-ı 
vakfdan viri l en temessük mücebince i stihkamı havl 
Haslar kadıs ı  fazlletlü Efendi hüccet-i şer' iyye virmeğin 
mukaddem viri len süret kaydı ve n izarnı ba'de' l - ihrac 
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Divan-ı hümayı1n çavı1şbaşı s ı  sa'adetlü Efendi hazret
lerinün memhür i ' l am ı  ve balasına sadır  o lan ferman-ı 
ali mı1cebince kayd o lınup mukaddem v ir ilen sılret bat
talda hıfz olmarak mutasarrıfları ınılma i l eyhim tarafla
rına sureti virilmeğle su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü 
haber viri ld i .  

Fi sene minhü. 

[Şerh] Mı1ma i leyha Şerife Şefika Hanım i şbu nısf ma
sura ma-i l eziz i l e  baladaki n ısf masura ma-i tezizi ve 
beğli k  suyından olan bir masura ve bir çuvaldı1z ma-i 
tezizini hala Bağdad kapu kethüdası es-Seyyid Mehmed 
Habib Efendi'ye bey' eylediğini müş' i r  suretleri v irdi
ğini mübeyyin topına(?) bir ilm ü haber vürud itmeğle 
beğlik hıdmetinde mukayyed olmağla şerh vir i ldi .  

Fi 2 1  Z sene 1 24 7 [22 Mayıs 1 832] 

219811 Veraset yoluyla suyolculuğu görevinde olan 
İbrahim Ethem 'in, işinin e h li olmaması sebebiyle gö
revden alınmasına ve yerine ehil birisinin tayin olun
masına dair ilinuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i Evkaf- ı  kalem-i küçük i lm ü haber varide 
e l-müverrah fi 3 Za sene 1 239  [30 Haziran 1 824] 

İstanbu l'da Ma'cı1ncı çarşı1sı kurbında Yeniçeşme ve 
civarında Kazıkl ıçeşme ve Bostanbaşı çeşmesi ve Ko
ruk Mahmud çeşmesi ve Deniz Abdal çeşmesi ve Şeh
remini çeşmesi ve civarında Taşmekteb çeşmesi ve 
Topkapu'da Ahmed Paşa cami ' i  şadurvanı ve çeşmesi 
su yol lar ı  harab ve ba i ' lam-ı şer' iyye keşf ol ınup yi
ğirmi bin guruşdan mütecaviz sarf mecraları ta'mir 
o lınmışiken çeşme-i mezkurlarun Suyolcısı İbrahim 
Edhem nam kimesnenün san 'atında behresi oldığından 
başka Kırbostancı l ığ ı  h ıdmetinde müstahdem olup ve 
çeşme-i mezburlarun ma-i tezizini  dahi mahal l- i  alıaria
ra sarf içün muma i leyhün ba'zı mahal lerini hedm ve 
çeşmelerün birinde bir katre ma-i leziz bul ınmadığl 
zabiti nazır ağaya defe 'atiyla ahall-i mahal le fukaraları 
ifade eyledüklerinde kendüsine dahi adem-i ita'at birle 
eşkıyadan o ld ığını b i ' l-cümle ahali-i mahal le bii arz-ı 
hal ihbar eyledüklerini mebni kuyud-ı lazımesine mü
raca'at o l ınd ıkda nezaret-i şeyhül is lamlde asılde evkaf
dan Hazret-i Ebii Eyyı1bi' l-Ensari ve gayrlde vak ı '  Şey
hülislam-ı esbak müteveffa Ebı1's-Su' ı1d Efendi vak
fınun yevmi on akçe vazife i le  tevl iyyeti esiah-ı eviad-ı 
vakıfdan Nesibe Hatı1n ibnet-i Ahmed Efendi'nün ve 
yevml dört akçe vazife ile ralı-ı abilük ciheti Mustafa 
veted-i Ahmed Beşe'nün e l-yevm ba işaret-i a liyye ve 

1 75 

2198/la 

2198/lb 



1 76 

2198/lc 

2/98/ld 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

başka başka bereviit-t şerife i l e  üzerlerinde a ld ığı muha
sebe-i mezkureden bii'de ' l- ihriic ve muktezii-yı şer ' is i  
ferman-ı iillşiinumla neziiret-i hazret-i sadiiret-peniihide 
iisude Evkaf müfettiş i  meviili-i i ' ziimdan Salih Efen
diziide hafidi(?) es-Seyyid Mehmed Şerif Efendi i l e  
neziiret-i hazret-i şeyhül isliimide iisude Evkaf müfettiş i  
müderrisln-i kirarn zevi ' l- ihtiriimdan Cilbiziide All E
fendi tarafından mürsel Kiitib İbrahim Arif Efendi hazır 
oldıkiarı halde İstanbul  kadlsı Riişid Efendiziide fazi
letlü es-Seyyid el-Hiicc Ca'fer Efendi buzfırında b i ' l
ma' iyye yedine haviile o l ındukda neziiret-i hazret-i şey
hül is liim selleınehu's-seliimlde iisude evkafdan asrıncia 
şeyh-i ıneşiiyihi ' l-İsliiın ve müfti-i iiınıneti ' l-eniiın olan 
merhum ve ınağffırun leh Ebussu'ud Efendi hazretleri 
vakfınun hala b i ' l-meşruta ınüteve l liyesi İmamzade ke
rlmesi Neslbe Hanım ibnet i ' l-merhuın Kadiasker-i es
bak Ahmed Efendi tarafından vekil-i ınüseccel- i  şer ' ls i  
Kiitib ve Ciibi-i vakf Mehmed Atiiul liih Efendi ibn-i 
Mustafa ve neziiret-i hazret-i ınüşiirun i leyhde iisude 
evkafdan merhum Çariı l ı  · Ali Paşa vakfınun ınütevel lisi 
Darbhane-i amire nazırı sa'iidetlü Hüseyin Hüsni Beğ 
Efendi tarafından umur-ı vakfı ru'yete vekllleri Mustafa 
Viisıf Efendi ibn-i Mehmed ve neziiret-i hazret-i sadii
ret-peniihide iisude evkafdan merhum Kassiibbaşı Meh
ıned Ağa vakfının b i ' l-meşruta ınütevel lisi biiiii Kethü
dii-i nilı- ı  abi Mehıned Sadık Ağa ibn-i Halil tarafından 
uınur-ı vakfı ru 'yete kaiınınakaını es-Seyyid Hiifız All 
Efendi ibn-i es-Seyyid Ahmed ve İstanbul kadisı nezii
retinde ınahıni evkafdan Defterdar Mehmed Paşa vak
fınun bii hüccet mütevelli'si ınüderrisln-i k irilmdan 
Hüseyin Beğ Efendi ibn-i Ahmed ve yine kadi-i mü
şiirun i leyhün neziireti nde iisude evkafdan S ipiih ocağı 
kethüdiisı merhum Kara ei-Hiicc Ahmed Ağa vakfınun 
bi' 1-ıneşruta ınütevel l iyesi Şerlfe Hadice Hiitfın ibnet-i 
Abdul lah tarafından mürsel veki l i  es-Seyyid Hiifız All 
Efendi ibn-i Ahmed ve y ine kadi-i ınüşiirun i l eyhün 
neziiretinde iisude evkafdan merhum Arif Ali Beğ 
vakfınun ınütevel lisi Arakıyeci Mehıned Sa'id Ağa ibn
i Mehıned ile Koruk Mahmud mahallesi imaını es
Seyyid Hasan Efendi ibn- i es-Seyyid Mehmed ve Deniz 
Abdal mahallesi imaını es-Seyyid Mahmud Efendi ibn-i 
es-Seyyid İbrahim ve su nazırı tarafından mürsel es
Seyyid Hüseyin Latlf Efendi ibn-i es-Seyyid Hüseyin ve 
riih-ı abi çiivuşı e i-Hiicc Mehıned Ağa ibn-i A ll nam 
kiınesneler ve sildır o lan ferman-ı iililerine imtisiilen 
neziiret-i hazret-i sadr-ı a'zaın-ı ınüşiirun i leyhün iisude 
evkaf müfettişi mevlana-yı mumii i leyh i le neziiret-i 
hazret-i şeyhül isliim sel lemehu' s-selamide asude evkaf 
müfettiş i  mevlana-yı mumii i leyh tarafına mürsel Kiitib 
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İbrahim Arif Efendi hazır o ldukları halde mecl is-i şer'-i 
enverde merhum-ı müşarun i leyh Ebussu'ud Efendi 
vakfı suyolcısı  olup yalı köşki ( . . . .  ) İbrahim Edhem bin 
Mustafa nam kirnesne muvacehesinde aslıab-ı arz-ı hal 
zikr o lman Koruk Mahmud Çelebi ve Deniz Abdal ve 
Ma'cuni Kasım ve Serrac Doğan ve Sarı Nasuh mahal
leleri ahalileri ma' lumu' l-esaml kirnesne hazır o ldukları 
halde mahal lelerimüzde vakı ' dokuz aded çeşme ve bir 
bab ç ifte harnınarn ve iki aded konağa cereyan iden ma-i 
lezizün suyolcı l ığı mezbur İbrahim Edhem'ün babası 
merküm Mustafa Beğ hayatında üzerinde iken babası 
merküm fevtinden sonra suyolc ıl ı k- ı  mezkura su nazırı 
ma'rifetiyle oğl ı  merküm İbrahim Edhem bii tezkire 
ta'yln ol ınmış ise de mezbur İbrahim Edhem pir per
verde usta o lmayup fenn-i miyahda mehareti o lmadı
ğ ından suyolc ı l ık-ı mezkurun idare ve ru'yetiçün tara
fından üveği babası gaib-i ani ' I-mecl is  Ahmed Kalfa'ya 
ihale ve ta'yin itmiş olup lakin gaib-i merküm dahi zikr 
o lman dokuz aded çeşmelerün su yol ların ı  sedd ü bend 
ve ba'zan kefere menzi l lerine İcra eylediğİnden başka 
su yollar ı  ta'mlre muhtac old ı  d iyerek mütevel l i leri al
dığımız evkaf- ı  mezkure mesarif-i keslreye duçar it
meğle ol vechi le ğaib-i merküm Ahmed Usta suyolcı l ık
ı mezkureden ihrac ve merküm İbrahim Edhem dahi 
suyolc ı lık-ı mezkurı idareye yirine su nazırı ma' rifetiyle  
fenn-i miyahı arif mu'temed ve müstakim ve  b i r  kimes
ne ta'yin ol ınup merküm İbrahim Edhem eğer suyai
c ı l ık-ı mezkura müdahale ider ise kül l iyyen üzerinden 
ref o lmmak üzre merküm İbrahim Edhem'e tenblh o lm
ması muradı mızdur didüklerinde merküm İbrahim Ed
hem dahi müdde' iyyun-ı merkümunun istid 'a ları vec
hi le  ğaib-i mezbur Ahmed Kalfa'yı suyolculuk-ı mez
kurda istihdam itmeyüp kendi dahi suyolcı l ık-ı mezku
reye kat'an m üdahale itmerneğe ba'de't-ta'ahhüd suyol
c ı l ık-ı mezkurı idareye su nazırı ma'rifetiyle fenn-i mi
yahı arif mu'temed ve müstakim bir kirnesne ta'yln 
olmarak işbu i' lam bi ibaretiha Küçük Evkaf kalemine 
kayd ve su nazırı tarafına ilm ü haberi viri lmesi babında 
ferman-ı allleri sudurı hususında müdde' ıyyun-ı 
merküım1n ile merküm İbrahim Edhem istid'a-yı inayet 
eyledükleri dahi mevlana-yı müşar[un i leyh] ve müfet
tiş-i mevlana-yı muma i leyh ima b i ' l-ına' iyye i ' l am it
meleriyle imdi işbu i' lam Küçük Evkaf kalemine kayd 
olmarak su nazırı tarafına i lm ü haberi i ' ta olmmak diyü 
fi 3 Za sene 1 239  [30 Haziran 1 824] tarihinde ferman-ı 
all sadır o lmağın  veeh-i meşruh üzre kayd balasına şerh 
viri lmeğle ber minval-i muharrer su nazırı tarafına işbu 
i lm ü haber kaimesi viri ldi .  

Tahrlren fi 't-tarlhi ' 1-mezbur. 
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219812 Eyüp Söğüdlüdere 'de, AyasofYa suyoluna 
müllıak Osman Ağa ve Sürmeli Ali Paşa katma sula
rından Hüseyin Hüsnü 'nün tasarrufunda olan suyun 
mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafindan da Seyyit 
Alımet Ağa 'ya, lıanımına ve kızına satılarak Hobyar 
malıal/esindeki evlerine bağlandığına dair ilmulıaber 
kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber vari
de e l-müverrah fi 3 N sene 1 244 [9 Mart 1 829] 

Bin iki yüz yiğirmi dokuz senesi Şevval ' inün yiğirmi be
şinci güni tarih iyle m üverrah bir kıt' a hüccet-i şer' iyye 
mikebince merhum Su nazırı e l-Hacc Osman Ağa ha
yatında Havass-ı refi'a kazasına tabi '  Çavuş karyesi ci
varında Söğüdl idere nam mahallde hafr-ı abar idüp Tu
na kemeri kurbında Ayasofya lağmına mülhak suyından 
nısf masura ve yine Havass-ı mezbura tab i '  Kemerler 
canib inde Ayvaddere dimeğle arif mahal lde Sürmel i  All 
Paşa suyından müfrez n ısf masura ve yine paşa-yı mu
ma i leyhün marrü 'z-zikr suyından müfrez bir çuvaldCız 
ki cem'an bir masura ve bir çuvaldCız ma-i lezlz-i mez
kura mutasarrıf rical-i Devlet-i al iyyeden Hüseyin Hüs
ni Beğ Efendi fevt olup ma- i mezbCır zevcesi Zekiyye 
Hanım i le sulbl oğl ı  Abdul lah ve es-Seyyid Kami l  beğ
lere intikal idüp merkürnun mutasarrıflar o ldukları b ir  
masura bir çuvalduz ma-i mezkurun dört sehm i ' tiba
rıyla iki sehmini rical-i Devlet-i al iyyeden Zahire nazırı 
es-Seyyid Ahmed Ağa'ya ve bir sehmden iki sehmini  
halllesi Fatıma U lve ve kerimesi Fatıma Behiyye Ha
nım'a bey' u temllk anlar dahi işti rak ve kabul itmele
riyle ma-i mezbur Ermeni hanı taksiminden ifraz ve 
kadim yol ıyla İstanbul'da Bağçekapusı dah i l inde Hob
yar mahal lesinde vakı '  menzi l lerine cari d iyü istihkamı 
havl Haslar kadlsı Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye 
mucebince sılret i ' tası ba takrlr lede ' l- istid ' a  n izarnı 
kaydı ihrac a l ınarak Divan-ı hümayun çavuşbaşısı ağa 
hazretlerinün memhur i ' lamı  ve balasına sadır olan fer
man-ı all mCıcebince kayd o l ınup müceddeden sureti 
viri l ıneğle su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber viri ldi 

Fl sene ıninhü. 
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219813 Eyüp 'te, Ebubekir Paşa katma suyundan Ho
ca Şerife Fatma Hanım 'ın tasarrufunda olan suyun 
mirasçıya intikaline, mirasçı tarafından da Çıtacızade 
İbrahim Ağa 'ya satılarak Hobyar mahallesindeki evi
ne bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 27 Ca sene ı 24 7 [3 Kasım ı 83 ı ]  

Asrında Ebubekir Paşa Havass-ı refı'a  kazasına tabi '  
Cebeci karyes i  kurbında ıskara-i atik ve  cedid beyninde 
kendi malıyla hafr itdürdiği hacalardan hiis ı l  ma' lumu ' l
mikdar suyın hakk-ı mecrası o lan üç masura ma-i leziz
den müfrez nısf masura ma-i lezizün mali kesi iken bun
dan akdem vefat iden Hacce Şerife Fatıma Hanım ibnet
i Abdullah'un oğlı es-Seyyid e l-Hacc İsma'i l  Beğ'e adi
yeten ba'de ' l-i ntikal mir-i muma i leyh dahi kendi hüsn-i 
rızasıyla Ç ıtacızade es-Seyyid İbrahim Ağa'ya bey' u 
temlik idüp muma i leyh mal i k  olduğı n ısf masura ınii-i 
lezizi Hace hanı kurbında Hobyar mahallesinde menzi
l ine icrii eylediğini Haslar kadisı Efendinün virdiği hüc
cet-i şer' iyye ınücebi nce suret i 'tası ba arz-ı hal lede' l
istid 'a  n izarnı kaydı ba'de' l - ihrac i 'tası Divan-ı hüına
yun çavuşbaşısı sa'adetl ü  atufetl ü  ağa hazretleri ıneın
huren i ' lam itmeğle ınucebince sureti ve su nazırı tara
fına i lm ü haberi i 'ta o lmmak babında sadır o lan fer
man-ı all ınucebince sureti viri l ıneğle su nazırı tarafına 
işbu i lm ü haber v irildi . 

Fi sene ıninhü. 

2/98/4 Eyüp 'te Bakraç deresin de, Gazanfer Ağa su
yundan Züleyha Hanım 'ın tasarrufunda olan suyun 
Hadice Hanım 'a satılarak Hoca Paşa yakınındaki e
vine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-ınüverrah fi 25 Ra sene ı 248 [2 ı Eylü l  1 832] 

Merhum Gazanfer Ağa ağa-yı Daru' s-sa' ad eti '  ş-şerife 
Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Burgos karyesi s ınurında 
Bakrac deresi nam ınahallde hacalardan cem' u tahsil 
eylediği ma-i lezizden ınüfrez nısf masura ma-i leziz-i 
ınezburun mutasarrıfı Zül eyha Hanım kendi hüsn-i rıza
s ıyla Yaldız haınmamcıs ı  Hadice Hanım'a bey' u teınlik 
itmeğle muma i leyha ma-i leziz-i ınezkurı Lağmağzı 
mesleğinden ifraz ve Hace Paşa kurbında menzi l ine İcra 
ve ta'yin itıneğle şürut-ı ınüstahsenesine tatbik içün 
istihkaını havl Haslar kadıs ı  faziletlü Efendinün virdiği 
hüccet-i şer' iyye mucebince suret i 'tası ba arz-ı hal 
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lede' l-istid'ii nizarnı kaydı ba'de' l-ihriic Başmuhase
be'ye kayd i le  sureti ve ebniye-i hiissa müdiri Efendi 
tarafına ilm ü haberi i ' tiisı iktizii eylediğini Divan- ı  
hümiiyun çiivuşbaşıs ı  sa' iidetl ü  atufetlü  Efendi hazretle
ri memhuren i ' liim itmeğle mucebince Başmuhasebe'ye 
kayd i le sureti ve i lm ü haberi i ' tii o lmmak babında 
sildır o lan ferman-ı all mucebince kayd o l ınup sureti 
viri lmeğle ebniye-i hiissa müdiri tarafına i şbu i lm ü 
haber v iri ldi 

Fl sene minhü 

2198/5 Kırkçeşme suyoluna mü/hak Sadrazam Der
viş Mehmet Paşa evkafi katma suyundan Mehmet Sa
lih Efendi'nin tasarrufunda olan suyun Seyyit Ahmet 
Arif Efendi'ye verilerek Hoca Paşa mahallesindeki 
evine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fi 9 Ca sene ı 248 [ 4 Ekim ı 832] 

Sadr-ı a 'zam-ı esbak merhum Derviş Mehmed Paşa haz
retlerinün evkaf-ı şerife lerine tahslsan Kırkçeşme suyın
dan bii hatt-ı hümiiyun-ı şevket-makrun ihsiin buyurılan 
ma-i lezlzden müfrez n ısf masura ma-i lezlz-i mezkurı
nun Mehmed Salih Efendi ma-i mezkurı hacegan-ı DI
van-ı hümiiyun kefee-i hümiiyun katibi es-Seyyid Ah
med Arif Efendi'ye feriiğ u kasr-ı yed itmeğle mumii 
i leyh ma-i lezlz-i mezkurı mahmiyye-i mezburede Hiice 
Paşa kurbında Tahtakapu mesleğinden ifriiz mücedde
den kurşun borı ferşiyle miirrü'z-zikr Hiice Paşa ma
hal lesinde Kıbleçeşmesi nezdinde viikı '  menzi l ine icrii 
ve ta'y'in itmeğle şürut-ı müstahsenesine tatbik içün 
istihkiimı hiivl Haslar kadlsı fazlletlü Efendinün virdiği 
h üceet-i şer' iyye m('ıcebince su ret � ' tası bii arz-ı hal 
lede ' l- istid'ii nizarnı kaydı ba'de' l-ihriic Başmuhase
be'ye kayd-ı suret ve ebniye-i hiissa müdiri Efendi tara
fına i lm ü haberi i ' tiisı iktizii eyled iğini Divan-ı hümii
yun çiivuşbaş ısı sa'iidet lü atfıfetlü Efendi hazretleri 
memhuren i '  lam itmeğle mucebince kayd ile suret ve 
i lm ü haberi i 'tii o lmmak babında biibında511 sildır olan 
ferman-ı all mucebince kayd ol ınup mumii i leyh yed ine 
suret viri lmeğle ebniye-i hiissa müdiri Efendi tarafına 
işbu i lm ü haber viri ld i  . 

F1 sene minhü 

5 0  "biibında" mükerrerdir. 
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219911 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak Mehmet 
Efendi katma suyundan İbrahim Bey 'in tasarrufunda 
olan suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafın
dan da Mehmet Ağa'ya satılarak Daye Hatun mahal
lesindeki evine hağlandığına dair ilmuhaher kaydı. 

Bin  iki yüz kırk yedi senesi Zi ' l-hiccesi gurresi tarih iyle 
müverrah bir kıt 'a hüccetde tafsil ü beyan o l mdığı üzre 
Sadr-ı v i layet-i Rumi l i- i  sabık merkiim Mehmed Efendi 
hayatında bin yetmiş sekiz senesi tarihiyle müverrah bir 
kıt'a keşf hüccetinde tafsil ü beyan olmdığı vechi le Ha
vass-ı refi'a kazasında Havz ve Kemerler dimeğle arif 
Fatıma Sultan kemeri kurbında iki  tarafdan kuh ve bir 
tarafdan kemer ve bir  tarafdan yol ağuzı ve Ermeni bos
tanı i le  mahdud mevzi 'de tahte' l-arz l ağm ve kanavat i le  
cem' u tahsil ve Anayol ı  d imeğle meşhur Kırkçeşme 
suyı yolına ba izn i ' l-mütevel li i lhak itdürdiği iki masura 
ma-i lezizden müfrez nısf masura ma-i ınezkura ınuta
sarrıf Havass-ı refi'a  kadisı esbak İbrahim Beğ Efendi 
vefat idüp ma-i mezbur zevcesi Fatımatü 'z-zehra Hanım 
ibnet-i Abdul lah Ağa sulbl sağir oğlı İbrahim Halid Beğ 
ve sulbl51 sağire kızı Fatımatü 'z-zehra Hanım'a münhası
ra oldukdan sonra bu zevce-i muma i leyha dahi ınu
tasarrıfan-ı  mezburun ba hüccet-i şer' iyye vasi-i mansu
beleri olup tarafından b i '  1-vekale es-Seyyid e i-Hacc 
Hasan Efendi bin guruşa Mehmed Ağa ibn-i Abdülke
riın'e bey' u temlik itmeğle ma-i mezbur Çiftesaray kur
b ında Yazıcı Mehmed Efendi terazus ından ifraz ve Ha
ce hanı ittisal inde Daye Hatun mahal lesinde vak ı '  men
zile kadim! üzre ke' l-evvel icra ve ta'yin olmarak şürut-
ı ınüstahsenesine tatbik içün istihkaını havi Haslar kadı
sı fazlletlü Mustafa Hasan Efendi'nün virdiği hüccet-i . 
şer' iyye mucebince suret i 'tası ba arz-ı hal lede ' l- istid'a 
n izarnı kaydı ba'de' l- ihrac Divan-ı hümayun çavuş
başısı sa'adetl ü  atfifetl ü  e i-Hacc Mehmed Nedb Efendi 
hazretlerinün rhemhur i ' lam ı  ve balasına sadır o lan fer
man-ı ali mucebince kayd o l ınup nısf masura ma-i leziz-
i mezkur Mehıned Emin Beğ hanesine icra k ı l ınarak 
zabtıyçün müceddeden yedine sureti vir i lmeğle ebniye-i 
hassa müdiri sa'adetlü Efendi hazretleri cerldesine dahi 
i şbu i lm ü haber viri ld i .  

51 sulbiyye 

1 8 1  
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2199/2 Yeniçeri/erin eski kışiaklarındaki suyun sa
tılmasına dair mezad kaimesi. 

Bi  tevfik-i sübhanehu ve te' ala mahv ü i lka a lı nan yeni
çeri-i menhuselerinün kış iak-ı makhure lerine cari' olan 
ma' lumu' l-mikdar masura ma-i Iezizün ifraz i le can ib-i 
ıniriden zabtı vir i lmek babında değer bahasıyla tal ible
rine ftiruht olmarak mu'accelat ın ı  ( . . .  ) teslim i  hususı 
mukteza-yı emr ü irade-i seniyye-i mülükaneden aldığı
na binaen mucebince ma-i leziz-i mezburdan K ırkçeşme 
suyından nısf masura ma-i lezizün tal ibine ftiruhtiyçün 
ihrac itdüri len mezad kaimesi mucebince ma-i l eziz-i 
mezbur tasarrufında dört yüz guruş mu'accele i l e  Baş
muhasebe'ye 

2/99/3 Eyüp Çınarlıçeşme 'de, Kırkçeşme suyoluna 
mü/hak Hüseyin Ağa katma suyundan Ali Bey 'in ta
sarrufunda olan suyun mirasçı/ara intikaline, miras
çılar tarafindan yine mirasçı olan Hafiz Salih Efen
di'ye satılarak Üskübi mahallesindeki evine bağlan
masına dair ilmuhaber kaydı. 

Bin iki yüz iki senesi Şevval-i şerif'ün yedinci güni tari
hiyle müverrah bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsll o lm
dığı üzre Tameşvar valisi merhum Hasan Paşa hayatın
da Havass-ı refı'a kazasında Çınar l ıçeşme d imeğle arif 
mevzi ' de iki yol arasında kendi  mal ıyla abar-ı müte'ad
dide hafr ve tahte ' l-arz lağrn ve kanavat i le cem' u tahsil 
ve ol mevzi ' a  karib merhum İbrahim Paşa suyına andan 
Kırkçeşme suyı yolına ba izn i ' l-mütevel li i lhak itdürdiği 
bir masura ma-i lezizden gayr-ı ez hakk-ı mecra n ısf 
masura bir  çuvalduz ve yine Sadr-ı a'zam hazinedan 
merhum Mehmed Ağa bin Receb hayatında zikr a l ınan 
Çınarl ıçeşme'nün üst tarafında kimesnenün mülkine 
ittisalinden ari mevzi' - i  hallde kendi malıyla abar-ı 
müte' addide hafr ve tahte ' l-arz lağm ve kanavat i le  
cem' u tahsil ve  ber  m inval-i muharrer kezal ik i lhak 
eyledüği on üç buçuk masura ma-i l ezlzden n ısf masu
radan Su nazırı Hüseyin Ağa bin Musa hayatında ha
vass-ı mezbura tabi '  Çiftehavz nam mahal lde tahte ' l-arz 
lağm ve kanavat i l e  cem'· u tahsil eylediği altı masura · 
ma-i lezlzden gayr-ı ez hakk-ı mecra baki kalan dört 
buçuk masura ma-i lezlzden müfrez bir buçuk masu
radan cem'an üç masura bir  çuvalduz ma-i lezlz-i mez
kur müteveffa All Beğ'ün i le ' l -vefatlarından sonra olup 
ba'de vefatihi sulbi kebir oğıl ları Mustafa Beğ ve Ah
med Beğ ve Halil Beğ ve Abdul lah Beğ ve İbrahim Beğ 
i le  müteveffa-yı mezbfir Mahmud Beğ yediyle üç masu
ra bir  çuvaldfiz ma-i lezizden zikr o lman ahar bir çuval-
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düzı ahara bey' ile mülkiyyetlerinden ihrac idüp ma'ada 
üç masura ma-i lez'ı'z-i mezkürı beynlerinde iktisam i le 
merhum Hazinedar Mehmed Ağa'nun tahsil itmeleriyle 
bir masura ma-i leziz-i mezkfirun n ısf masurası müte
veffa-yı Efendi-i mezbür Mahmud Beğ'ün tasarrufında 
iken Mahmud Beğ vefat idüp ma-i mezbfir veresesi 
zevcesi Hürrem Hatün ile sulbi kebir oğlı Ali Beğ'e 
münhasıra o l ınup ba'dehfi zevce-i mezbfire Hürrem 
Harun dahi vefat idüp verilseti sulbi kebir oğlı Ali Beğ'e 
münhasıra oiup ba'dehfi mezbfir Ali Beğ dahi vefat idüp 
zevcesi Rukıyye Hanım ile sulbi kebire kızı Ni 'metullah 
Hanım'a ve sulbiyye sağire kızı Emine ve li ebeveyn 
amın! Halil Beğ'e münhasıra o ldukdan sonra mfima 
i leyhim irsen mal ik o ldukları nısf masura ma-i leziz-i 
mezkfirı Hafız Salih Efendi ibn-i Sal ih'a ba ma'rifet-i 
şer'-i şerif semen-i ma' lfim ile bey'-i sahih mfima i leyh 
Salih Efendi malik oldığı n ısf masura ma-i leziz-i 
mezkfirı Üskübi mahallesinde kiiin terazildan ifraz ve 
mahal l-i mezbfirede kain menzi le mücedden yol ferşiyle 
menzi line icra itmeğle istihkamı havi Haslar kadısı 
faziletlü Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye mficebince 
sadr-ı a'zam-ı esbak ağası ba arz-ı hal lede' l-ist id'a 
n izarnı kaydı virilmeğle ba'de' l- ihrac Divan-ı hümayfin 
çavfişbaşısı sa'adetlü aftüfetlü Efendi hazretleri mem
hfir i ' lamı ve balasına sadır olan ferman-ı ali mficebince 
kayd ol ınup sureti viri lmeğle ebniye-i hassa müdiri 
sa'adetlü Efendi hazretleri ceridesine dahi işbu i lm ü 
haber viri ld i .  

219914 Mustafa Hifzi Efendi'nin tasarrufunda olan 
suyun Mehmet Ataullah Efendi'ye satıldığına dair il
muhaber kaydı. 

Bii izn i ' l-mütevel l i  ferağ u kasr-ı yed eylediği (boş) ve 
ınılma i leyh Mustafa Hıfzi Efendi mutasarrıf o ldığı n ısf 
masura ma-i leziz-i mezkfirı fi 1 7  R sene 1 248 [ 1 3  Eylül  
1 832] tarihinde Cığalzade vakfı katibi Mehmed Ata
u llah Efendi'ye bey' eylediğini mübeyyin sfiret virildi
ğini müş' ir Başmuhasebe'den vürfid iden i lm ü haberi 
nezd-i acizide mahffiz olan i lm ü haber defterinde mu
kti.yyed olmağla ferman hazret-i men lehü ' l- emrindür. 

Fi 28 Şa'ban sene [ 1 2] 88 [ 1 2  Kasım 1 8 7 1 ]  
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2110111 Yeniçeri arsasına bağlı olan suyun kalan 
miktarının Faz/ı Paşa 'daki su ile istibdal olunabilmesi 
için bir miktarının mehterhane-i amire nazırına ve
rilmesi hususunda !ikab-ı hümayun. 

Hiilii Mehterhane-i amire nazırı sa' iidet lü atı1fetl ü  Efen
di hazretlerinün takdim eylediği bir k ıt 'a  memhur takriri 
mefhumında Der-aliyye'de viikı '  Fazlı Paşa tarafında 
olan esnafdan ba'zı atebesini(?) Ahmediyye nam ma
hal le kald ırı lması hususına iriide-i aliyye ta'alluk iden 
basınacı ve peştemiilc i  ve ba'zan sandalcı esnafları 
mahal l-i mezkurdan Ahmediyye nam mahal le nakl i le  
ecdad-ı iziimdan cennet-mekan merhum ve mağfı1run 
leh Sultan Ahmed Han-ı siili s  tiibe seriihu hazretlerinün 
kütübhiine-i vakf-ı şeritinden o lan mahalleri suret-i şer '
is i  üzre Ahmediyye arsası i le  istibdiil a lınmış i se de es
naf-ı merkümenün Fazlı Paşa tarafına cari o lan ma-i 
lezizün dahi istibdiil i  lazım gelmekle mine' I-kadim mül
ga yeniçeri lerinün münhezim kışiakları nam-ı diğer 
Ahmediyye arsasına cari otuz üç masura ma-i lezizden 
gayr-ı ez fıiruht girü kalan yiğirmi dört buçuk masura üç 
çuviilduz ma-i lezizden Faz l ı  Paşa tarafına cari ma-i 
lezizün istibdiiliyçün üç masurasınun kendüye temlik ve 
ihsiin a l ınması hususı tahrir ü inhii eylediği ecilden 
mucebince ber nehc-i şer ' !  arsaları istibdiil a lındığı mi
si l lü zikr a l ınan Ahmediyye suyından üç masura su dahi 
kezalik ber nehc-i şer ' !  istibdiil a l ınmak üzre muktezii-yı 
şer' isine tatblkan tanzim ve icriisiyçün Efendi-i

· 
mumii 

i leyhe temllk ve ihsiin-ı hümiiyun kı l ı nması hususı ri-
. kab-ı hümiiyun. 

2110211 Yeniçeri arsasına bağlı olan suyun Faz/ı Pa
şa 'daki su ile istibdal olunabilmesi için bir miktarının 
mehterhane-i amire nazırına verildiğine dair ilmu
haber kaydı. 

[Derkenar] Sehven kayd ol ınmışdur. 

Hala Mehterhane-i amire nazırı sa'iidetlü atufetlü Efen
di hazretlerinün takdim eylediği b ir  kıt 'a memhur takrlri 
mefhumında Der-aliyye'de viikı ' Fazlı Paşa tarafında 
olan esnafdan ba'zı atabesini(?) Ahmediyye nam ma
halle  kaldırı lması hususına iriide-i a liyye ta' al luk  iden 
basınacı ve peştemiilci ve ba'zan sandalcı esnafları ma
hall-i mezkurdan Ahmediyye nam mahalle nakl i l e  ec
diid-ı iziimdan cennet-mekan merhum ve mağfı1run leh 
Sultan Ahmed Han- ı  siil i s  tiibe seriihu hazretlerinün kü
tübhiine-i vakfı şerlfinden o lan mahalleri suret-i şer'lsi 
üzre Ahmediyye arsası i le istibdiil a lınmış ise de esniif-ı 
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merkümenün Faz l ı  Paşa tarafına diri o lan ma-i lezizün 
dahi istibdali lazım gelmekle mine' I-kadim mülga yeni
çeri lerinün münhezim kışiakları nam-ı diğer Ahmediyye 
arsasına diri otuz üç masura ma-i lezizden gayr-ı ez fli
n1ht girü kalan yiğirmi dört buçuk masura üç çuvaldGz 
ma-i lezizden Fazl ı  Paşa tarafına cari ma-i lezizün is
tibdal iyçün üç masurasınun kendüye temlik ve ihsan 
olmması husGsı tahrir ve inha eylediği ecilden ınGce
bince ber nehc-i şer'i arsaları istibdal a lı nd ığı mis i l lü  

�ikr o lman Ahmediyye suyından üç masura su dahi ke
zal ik ber nehc-i şer'i i stibdal olmmak üzre mukteza-yı 
şer' isine tatbikan tanzim ve icrasiyçün Efendi-i mGma 
i leyhe temlik ve ihsan-ı hümayGn kı l ınması husGsı ri
kab-ı hümayGn-ı şahaneye lede' l-arz nazır-ı mGma i ley
hün inhası üzre tanzim ve icra o lmması husGsına irade-i 
şahane müte'a l l ik  olup ol babda hatt-ı hümayGn-ı mülG
kane şeref-riz-i sudGr olmağla mantGk-ı münifı İcra 
olmmak babında sadır o lan ferman-ı ali mGcebince mu
hal lefata kayd i le  mülkname-i hümayGn iktiza iden ma
hallere i lm ü haberleri viriJ.mek ferman buyur ı l ınağın 
m�cebince kayd o lınup nazır-ı ınılma i leyhe temliki ira
de-i seniyye muktezasından sudan Kırkçeşme kanava
tına(?) üç ( . . .  ) üç masura ma-i lezizün zabt u tasarrufıy
çün mülkname-i hümayGn ve keyfıyyet ma' IGm olmak 
içün muhasebesine i lm ü haberi v ir i lmekle su nazırı ağa 
defterlerine dahi işbu i lm ü haberi viri ld i .  

2110212 Eyüp Küçükköy 'de, Sultan Mehmet suyolu
na mü/hak Hammami Ahmet Ağa katma suyundan 
Mustafa Efendi'nin tasarrufunda olan suyunİskender 
Paşa 'ya satılarak Soğukçeşme 'deki evine bağlandığı
na dair ilmulıaber. 

Bin iki yüz kırk üç senesi Rebi 'u ' l-evvel' inün on üçünci 
güni tarihiyle müverrah bir kıt'a süretde tafsil ü beyan 
al ındığı üzre Harnmaıni Ahmed Ağa bin Mehmed Emin 
bin iki yüz yiğirmi üç senesinde bu Havass-ı refı'a ka
zasına tab i '  Küçükköy karyesi kurbında Sırıklıçayır 
nam mahal l de sadr-ı a'zam-ı esbak merhum A ll Paşa 
hazretlerinün suyı lağmı kurbında kimesnenün mülk ü 
harimi o lmayan mevzi ' - i  halide kendi malıyla müced
deden on aded baca hafr ve tahte' l-arz lağm ve kanavat 
ferşiyle cem' u tahsil ve ol ınevzi ' a  karlb evvelen Kırk
çeşıne suyı lağmına ve andan Ebu ' l-feth Sultan Meh
med Han-ı Gazi hazretlerinün suyı yolına mütevel li iz
n iyle i lhak u idrilc eylediği dört masura ma-i lezizün bir 
masurası hakk-ı mecra ta'yin iyle a lıkanı lup ına'ada üç 
masura ma-i lezizden gayr-ı ez ( . . .  ) n ısf masura ma-i le
ziz-i mezkürun mal ik  ve mutasarrıfı dehrinde Anado-
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l ı'da ( . . .  ) yı-şer '_!yye i l e  taksim o lman mevali-i izamdan 
Mustafa Efendi ibn-i Ebubekir Efendi tarafına ba hüc
cet-i şer' iyye damadı Osman Nuri Efendi b i ' l-vekale 
n ısf masura ma-i lezlzi hala Asakir-i Mansure-i Muham
mediyye mlrlivalarından sa'adet lü  atfifetl ü  İskender Pa
şa hazrederine b i ' l-vekale bey' u temllk itmeğle ma-i 
mezbur kadim) üzre Ayasofya-i keblr kurbında vakı '  su 
terazildan ifraz ve Soğukçeşme derilmnda kain menzil i 
ne icra ve ta'yln itmeğle şürut-ı müstahsenesine tatbik 
içün istihkamı havi Haslar kadlsı fazlletlü Mustafa İzzet 
Efendi'den v iri len hüccet-i şer' iyye mucebince silret 
i ' tası ba arz-ı hal lede' l- istid 'a  mukaddem viri len silret 
kaydı ve n izarnı tatbik içün ba'de' l - ihrac Divan-ı hüma
yun çavuşbaşıs ı  sa'adet lü  atfifetlü Efendi hazretlerinün 
memhur i ' lamı ve balasına sıldı r  o lan ferman-ı all mu
cebince kayd o l ınup suret-i atlki battalda hıfz o lmarak 
n ı sf masura ma-i leziz kadim) üzre paşa-yı muma i l eyh 
hazretlerinün menzil ine İcra o lmmak üzre zabt u tasar
ruflariyçün müceddeden yedine sureti viri lmeğle ebni
ye-i  hassa müdiri sa'adet lü  Efendi hazretleri cerldesine 
dahi işbu ilm ü haber vir i ld i .  

[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ AHÜRKAPU 

2110411 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Mehmet Ağa katma suyundan Seyyit İbrahim Ağa 'nın 
Akbıyık mahallesindeki evine su bağlanmasına dair 
ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hası l - ı  ma-i leziz masura 1 

Fevt 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evve l  i lm ü haber-i 
varide e l-müverrah fi 1 9  Receb sene 1 233(?) [ 1  Haziran 
1 8 1 7] 

Mehmed Ağa ibn-i Osman'un Havass-ı refi' a  kazasında 
Ayvad nam karyede İbrahim Hanzade ve Manezade(?) 
suyı lağmları beyninde hafr eylediği on aded hacalardan 
has ı l  eylediği suyını Sultan Süleyman suyı yolına i lhak 
ve gayr-ı ez hakk-ı mecra baki kalan iki buçuk masura 
ma-i lezizden müfrez bir  masura ma-i leziz Akbıyık 
mahallesinde S ilahdar-ı şehriyari sabık Seyyid İbrahim 
Ağa ibn-i Kasım'un hanesine cereyan itmek üzre sureti 
viri ldiğini mübeyyin kalem-i mezburdan vürud iden i lm 
ü haber kaimesi kayd o l ındı .  

Fi  minhü 
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2110412 İbrahim Ağa 'nın Akbıyık'taki evine bağlı o
lan suyun ev ile birlikte Halil Efendi ve İbrahim Et
hem Efendi'nin tasarrufuna verildiğine dair ilmu
haber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide el-müverrah fi 22 Ş sene 1 240 [ l l Nisan 1 825] 

S ilahdar-ı esbak hazret-i şehriyari İbrahim Ağa Ayasof
ya-i kebir kurbında Akbıyık nam mahallde viikı ' bir bab 
menzil i l e  den1nına cari bir masura ma-i lezize mutasar
rıf iken menzi l-i mezkur i le derfinına cari ma-i lezizün 
bu def'a malik ve mutasarrıfları o lan hala kethüdii-yı 
sadr-ı iili Karakulağ Halil Efendi i l e  oğlu hal a  Zimmet 
halifes i es-Seyyid İbrahim Edhem Efendi b i '  I - iştirak 
mutasarrıf o ldukların ı  mübeyyin Haslar kadisı Efendi
nün virdiği hüccet-i şer' iyye mucebince sfiret i 'tiisını  
mCımii i leyhimii bii arz-ı hal lede' l-ist id'ii n izarnı kaydı 
ba'de' l- ihriic mCıcebince Başmuhasebe'ye kayd ile sureti 
ve su nazırı defterlerine ilm ü haberi i 'tii o lmmak bii
bında sildı r  o lan ferman-ı ali mucebince Başmuhase
be'ye kayd o l ınup sureti vir i lmeğle su nazırı defterlerine 
işbu i lm ü haber vir i ld i .  

Fi sene minhü. 

2/104/3 Eyüp 'te, Salih Paşa katma suyundan Akbıyık 
mahallesindeki konağa bağlı olan suyun Mehmet A
ğa ya satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mficeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide el-müverrah fi gurre-i Receb sene 1 232 [ 1 7  Ma
yıs 1 8 1 7] 

Astiine-i al iyyeye cereyiin iden sularun hakkında bu 
def'a bii hatt-ı hümiiyfin viri len nizarn mficebince Ak
bıyık mahallesinde kiiin Kayseriyyel i  e l-Hiicc Salih Pa
şa'nun konağı arsası na cari o lan n ısf masura ma-i lezi
zün katması o lan Havass-ı refi'a  kazasında Ayvadl ı  nam 
karyede Uzunkemer kurbında Belgrad nam mahal lde 
ı skaranun üst tarafında viikı '  dereye cari ve andan hane
i mezkfira cereyiin eylediği me'mfirlar ma'rifetiyle ziihir 
o lup ma-i mezburun malikleri o lan paşa-yı müşiirun 
i leyhün oğlu Hüseyin  Beğ ve kerimesi Malısube Hanım 
hüsn-i rıziilarıyla sabıka Edirne bostiincıbaşısı  olup hala 
Surre-i hümiiyfin emini Mehmed Ağa ibn-i H üseyin 
Ağa'ya ftiruht eyledüklerini hiivi Eyyfib mahkemesinden 
viri len hüccet-i şer' iyye mficebince yedine sfiret i ' tiisın ı  
bii arz-ı hiil istid 'ii  itmeğle şürfitı ba'de' l- ihriic surre 
emini mfimii i leyh yedine sfiret viri lmeğle su nazırı tara-
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fına dahi işbu i lm ü haber v ir i ld i .  
Fi  sene m inhü. 

21104/4 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak Sü
leyman Paşa katma suyundan Yavedud mahallesinde 
dörtyol ağzındaki çeşmeye bağlı olan suyun bir kısmı
nın çeşmenin tamir masraftarına sarf olunmak üzere 
Dergah-ı ali cebecibaşısına satılarak Ahırkapı 'daki 
vakıf çeşmeye bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide e l-müverrah fı 5 Za sene 1 239 [2 Mayıs 1 824] 

Asrında sadr-ı a'zam kaimmakamı olan merhum Süley
man Paşa Havass-ı refı'a kazasına tabi '  Cebeci karye
sinde kimesnenün mülk ü harimi olmayan mevzi ' - i  ha
lide kendi  malıyla hafr- ı  abar-ı müte ' addide ve tahte ' l
arz !ağın ve kanavat i l e  cem' u tahsil i düp  hakk-ı mec
rasından ma'ada baki kalup ba izn i ' l-mütevel li  K ırkçeş
me suyı lağmına i lhak u idrac i l e  malik old ığı i ki masu
ra ma-i lezizini medine-i mezbfir mahallatından Yave
dud mahal lesinde Ç ınar nam mahall de Dörtyol ağzında 
kain ma-i lezlz çeşmesinün ba hüccet-i şer' iyye b i ' l-fi ' l
mütevel llsi o lan A ll Ağa çeşme-i mezburenün mukad
dema akar-ı nüküd aslen vakfı o lmağla ma-i lezlz-i mez
bfirun n ısf masurasın ı  mülkiyyet üzre ibka o lmarak cari 
olup ezmine-i vafire mürurıyla çeşme-i mezbfirun ka
navat ve müsennat ı  harab olup ta'mlre muhtac o ldukda 
mülkiyyet üzre baki kalan bir  buçuk masura ma-i l eziz 
semen-i mis l iyle talibine fıiruht o1ınup semen-i mak
buzasıyla çeşme-i mezburenün harab olan kanavatı ve 
müsennatı ta'mir ve ıslah o lmmak üzre ta'yin ve tahsis 
itmeğle bu defa dahi ma-i lezlz-i mezburun n ısf masu
rasın ı  !ağın ve kanavat ve müsennatından m ikdar-ı 
mu'ayyen h issesine tebe' iyyet i l e, tarafeynden ba icab 
ve' l-kabu l  birle bey ' - i  b�t-r sahilı-i şer ' i  ve erbab-ı 
m iyahun inzimam-ı re 'yiyle müvekki l- i  muma i leyh 
Dergah-ı all cebecibaşı ağaya b i ' t-tevl iye bey '  u temllk 
ve l ayıkı üzre teslim itmeğle ol dahi her veeh-i muharrer 
iştira ve kabul  birle ol dahi mali k  o ld ığı  nı sf masura ma
i tezizi mahmiyye-i mezbfirede Ahurkapu lağmından 
ifraz ve müceddeden yol ferşiyle mahall- i  mezbura 
karib Dergah-ı all Cebehane-i amire kışiası  civarında 
harnınarn kurbında müceddeden hafr ve inşa eylediği 
b i ' r-i maya ibadul lah şürb ü ist i 'mal itmeleriyçün vak
fiyyet üzre icra ve ta'yin eylediğini mübeyy in  Haslar 
kadlsı Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye mficebince 
suret i 'tas ın ı  ba arz-ı hal lede' l- ist id ' a  n izarnı kaydı 
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ba'de' l-ihnk Başmuhasebe'ye kayd iktiza eylediğini DI
van-ı hümayun çavuşbaşısı  Efendi hazretleri memhuren 
i '  lam itmeğle i '  lam ı mfıcebince Başmuhasebe'ye kayd 
i le  sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' ta a lın
mak babında sadır o lan ferman-ı all mucebince Başmu
hasebe'ye kayd ile sureti viri lmeğle su nazırı defterleri
ne işbu i lm ü haber vir i ld i .  

F1 sene minhü. 

21104/5 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak Sür
meli Ali Paşa katma sularından Zib(..) Kadın 'ın tasar
rufunda olan suyun Mehmet Raif Efendi'ye satıldığı
na dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm [ü haber] 
varide e l-müverrah fi 25 L sene 1 24 1  [2 Haziran 1 826] 

Asrında Sürmel i  All Paşa hayatında Havass-ı refi' a  ka
zasına tab i '  Ayvad nam karye kurbında hafr eylediği 
lağm ve kanavat i le  cem ' u tahsil ve Kırkçeşme suyı 
lağmına i lhak o lman iki masura ma-i lezlzden baki bir 
masura ve yine sadr-ı a'zam kethüdası e l-Hacc Mehmed 
Ağa'ya hal-i hayatında Çfıçe(?) çeşmesinün yol ları ha
rab o lmağla kendi malından ta' mlr idüp çeşme-i mezkfı
ra icra içün Havass-ı refi' a  kazasmda Çiftehavz'un kıble 
tarafmda kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi ' -i 
hallde kendi malıyla hafr ve tahte' !-arz I ağın ve kanavat 
i le  cem ' u tahsil ve ol mevzi ' a  karlb Kırkçeşme suyı 
yolma i lhak eylediği üç masura suym bir buçuk masu
rası çeşme-i mezkfıreye İcra baki bir buçuk masura ma-i 
tezizden müfrez bir masura ki cem'an iki masura ma-i 
lezlze ber mantuk-ı hucec-i mezkure mal ike ve muta
sarrıfe olan ikinci kadın rütbesiyle bekam(?) buyurılan 
Zlb ( . . .  ) Kadın bint-i Abdülmennan bundan akdem bi la 
veled fevt o lup . menzi l-i mezkfır i le  derfınına cari iki 
masura ma-i lezlz-i mezkfır canib-i mlriyçün fılruhtı hu
sfısına irade-i seniyye-i müiUkane ta'a l luk idüp ol babda 
sudfır olan hatt-ı hümayun-ı şevket-makrun-ı  şahane 
mantfıkınca menzil- i  mezkur i le  kanavatma tebe'an de
runına cari iki masura ma-i lezlz-i mezkur hacegan-ı 
Divan-ı hümayundan sabıka Haremeyn mukata'acısı 
Mehmed Raif Efendi'ye fılruht olınup istihkamı havl 
Haslar kadlsı Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye muce
bince suret i ' tas mı ba arz-ı hal lede' 1 - istid '  a n izarnı 
kaydı ba'de' l-ihrac Başmuhasebe'ye kayd ol ınup sureti 
ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' ta olmmak ba
bında sadı r  o lan ferman-ı all mucebince Başmuhase
be'ye kayd o l ınup sureti vir i lmeğle su nazırı defterlerine 
işbu ilm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 
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2110511 Eyüp Orta Belgrat'ta, Çiftehavuz suyoluna 
mü/hak Mustafa Paşa katma suyundan Güzide Ha
nım 'ın tasarrufunda olan suyun İbrahim Ethem Efen
di'ye verildiğine dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide el-müverrah fi 9 Ş sene 1 242 [8 Mart 1 827] 

Müteveffa Mustafa Paşa hayatında Havass-ı refi'a  kaza
sına tab i '  Orta Belgrad korbında hafr itdürdiği dört aded 
baca ve e l l i  kulaç l ağmdan tahsil eyl ediği  suyın ı  Çif
tehavz'un ana yol ına i l hak ve hakk-ı mecrası ba'de ' l
ifraz bakisi olan ik i  masura ma-i leziz Ahurkapu civa
rında Akbıyık mahal lesinde Sarayi Güzide Hanım hane
sine cereyan itmek üzre iken hanım-ı ınılma i leyha 
Haslar kadisı faziletlü Efendi hazretlerinün virdiği hüc
ceti mantukı üzre ma-i leziz-i mezburı hala Defterdar-ı 
şıkk-ı evvel sa' adetlü atı1fetl ü  el-Hacc İbrahim Edhem 
Efendi hazretlerine kasr-ı yed itmiş  ve Efendi-i müşarun 
i leyh hazretlerinün zabtiyçün sureti vir i lmiş o lmağla 
keyfıyyet ma' lum o lmak içün hassa su nazırı defterleri
ne işbu i lm ü haber v ir i ld i .  

Fi sene minhü. 

2110512 Yeniçeri kışiakları suyundan bir miktarının 
Koniçe/i Hüseyin Bey 'e satılarak tasarrufuna verildi
ğine dair ilmuhaber kaydı. 

[Şerh] Mı1ma i leyh Hüseyin Beğ Efendi hazretlerinün 
yedine istihkamı havi hüccet-i şer' iyye şürı1tı ınılee
b ince i 'ta al ındığından işbu mahal le şerh virild i .  

F i  l l  Receb sene 1 243 [28  Ocak 1 828] 

Ber mı1ceb-i i lm ü haber kalem-i muha l lefat varide el
müverrah fi gurre-i Ra sene 1 243 [22 Eylü l  1 827] 

B i  tevfik-i sübhanehı1 ve te ' al a  mahv [ü] i lga o lman ye
niçeri menhuslarınun kışi ak-ı makhurelerine cari o lup 
canib-i miriden zabtıyla ftirı1htı hususına irade-i seniy
ye-i mülukane ta'a l luk iden ma-i lezizden n ı sf masura 
Kırkçeşme suyı lede' l-müzayede ma'a resm-i dellaliyye 
dört yüz sekiz guruş mu'accele i le  hacegan-ı Divan-ı 
hümayundan Koniçe l i  Hüseyi n  Beğ Efendi hazretleri 
uhdelerinde fıraz itmiş ve mu'accelesi o lan meblağ-ı 
mezbı1r Mukata'at hazinesine teslim ol ınmış aldığından 
muhallefata kayd i l e  ma-i l eziz-i mezbur ınılma i leyh 
tarafından zabtiyçün sureti ve Başmuhasebe'ye ve su 
nazırı ağa tarafına i lm ü haberi v iri lmek ferman buyu
r ı l ınağın mucebince kayd o l ınup ber minval-i muharrer 
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ıı ısf masura ma- i ınezbfırun Efendi-i ınir- i ınfıına i leyh 
tarafından zabtiyçün sureti ve Başmuhasebe'ye i lm ü 
haberi vir i lmekle ber veeh-i muharrer su nazırı defterle
rine dahi işbu ilm ü haber vir i ld i .  

Fl sene ın inhü. 

2110513 Akbıyık malıal/esindeki evlerine su bağlı 
olan Remzi Efendi ve lıanımı Şerife Hatice Hanım 'ın 
ellerindeki suret kaybolduğundan kendilerine yeniden 
suret verilmesine dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide el-ınliverrah fi 23 C sene 1 246 [9 Aral ık 1 83 0] 

Mahnıiyye-i İstanbul'da Ahfırkapu civarında Akbıyık 
mahal lesinde ka in  bir bab ınenzi 1- i keb'ir i le derGnına  
cari iki masura ma-i lezlze ınutasarrıf olan hacegan-ı 
Divan-ı hümayfından tezkire-i sani Mehmed Reınzl E
fendi ve hallle-i ınuhtereıneleri Şerife Hadlee Hanım 
ınutasarrıf oldukları iki masura ma- i lez'izlin yedieri nde 
olan sfıreti zay i '  itmeleriyle atik sfıreti zuhlırında anıel 
ve i ' tibar a l ınmamak lizre istihkaını havl Haslar kadlsı 
faziletili Mehmed Sa'ld Efendi bir kıt'a hüccet-i şer'
iyye virnıekle ınezbfıreye s Cı ret i ' tası ba arz-ı hal !ed e '  1 -
istid 'a  zayi ' o lan süret-i mezkfırun kaydı ve iktizas ı ba'
de' l - ihrac Divan-ı hlimayCın çavfışbaş ısı sa' adet l li atlı
fetili  ağa hazretlerine lede' l-havale sah ib-i arz-ı hal mü
ma i leyhimanun ibraz eylediği bir kıt'a hliccet-i şer' 
iyyede muharrer ik i  masura ma-i lezlz el-yevm tasar
ruflarında olup hanelerine cereyan eyled iğini  memhfıren 
i' lam itıneğle i' lam ı mfıcebince s Cı ret ve su nazırı tarafı
na i lm li haberi i 'ta a l ın mak babında sad ır olan ferman-ı 
all ınfıcebince kayd o l ınup mfıma i leyh imanun zabt u 
tasarruflariyçlin zayi '  i nden yed ierine s Cı ret v ir i lmeğle 
keyfiyyet ma' lfım olmak iç lin su nazırı tarafına dahi 
işbu ilm ü haber vir i ld i .  

Fl sene nıinhü.  

2110514 Eyüp Cebeci 'de, Ayasofya suyoluna miillıak 
Osman Ağa katma suyundan Mehmet Naim Efen
di 'nin Sinan Ağa malıal/esindeki evine bağlı olan su
yun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafindan da 
Şerife Haflze Hatun 'a satıldığına dair ilmulıaber kay
dı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide el-müverrah fi 5 Muharrem sene 1 250 [ 1 4  Mayıs 
ı 834] 
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Bin  iki yüz on sekiz senesi Rebi 'u ' l-ah ir ' inün altıncı 
gün i  tarih iyle müverrah bir kıt 'a  hüccetde tafsil o lmdığı 
üzre Su nazırı Osman Ağa b in Al\' hayat ında Havass-ı 
refi'a kazasına tab i '  Cebeci karyesi  kurb ında vakı ' S i 
nan Paşa çeşmesi mukabi l i nde bayır eteğin de müced
deden sekiz aded baca hafr ve savak ağzından tahte' i 
arz lağm ve kanavat i l e  cem' u tahsil ve ol mevzi 'a  
karlb Petro zimml tar las ından Ayasofya lağmına i lhak 
eyled iği  beş masura ma-i lezlzün b ir  masurası hakk-ı 
mecra içün al ıkan ı lup ma'ada döıi masura ma-i lezlzden 
n ısf masura ma-i lezlz KınasakaJ52 kurbında vak ı '  tera
zlıdan ifraz ve c ivarında S inan Ağa mahallesinde b ir 
bab menzi l- i  keb\'r derünına cari ve icra olmarak muta
sarrıfı Mehmed Na'im Efendi vefat idüp zevcesi Ayişe 
Han ım i le  keblre kerimesi Emine Hanım'a ba'de ' l 
inh isar müma i leyh ima i rsen ma l ik  o ldukları n ısf masu
ra ma-i mezbOrı Şerife Hafize HatOn ibnet-i ei-Hacc 
İbrahim'e ba ma'rifet-i şer' bey' u temllk itmeleriyle 
ma-i mezbOr kadiıni vech i l e  hane-i merküma cari o larak 
zabt u tasarrufesiyçün müceddeden şer' iyye53 şer' iyye 
tahr\'r ve i 'tası ihrac o ld ığına binaen ol vech i le EyyOb 
kad\'sı faz\'let lü Efendin lin v i rd iği  hüccet-i şer' iyye mü
cebince süret i ' tası ba arz-ı hal lede' l- ist id 'a  n izamı 
kaydı ba'de ' l- ihrac Divan-ı hümayOn çavOşbaşıs ı  sa'a
detlü atüfetlü Efendi hazretlerinün memhOr  i ' lam ı  ve 
balasına sadır olan ferman-ı all mOcebince kayd ol ınup 
müma i leyha Hafize Hatfın yedine sOreti vir i lmeğle 
ebn iye-i hassa müdiri sa'adet lü  Efendi ceridesine dahi 
i şbu i lm ü haber kayd ol ındı .  

F\'  sene minhü.  

[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ TAKSİM 

2111211 Kasımpaşa Tatavla 'daki İbrahim Efendi çeş
mesinin tamirine ve Milırişalı Va/ide Sultan vakfı su
yundan çeşmeye tekrar su bağlanmasına dair ilmu
lıaber kaydı. 

Ber mOceb-i kalem-i muhasebe- i Haremeynü' ş-şerlfeyn 
i lm ü haber ve eyyamü ' l-müverrah fı 20 Z sene 123 5  
[28 Eylü l 1 820] 

Kasaba-i Kasım Paşa'ya muzafe Tatavla nam mahallde 
gümrük kat ib i  esbak müteveffa İbrahim Efendi nam sa
hibü' l-hayrun bina eylediği çeşme mürOr- ı  eyyam i le 

52 Kabasakal 
53 suret-i 
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müşrif- i  harab ve muhtac-ı ta'mlr olarak ma-i carisi dahi 
münkatı' a ldığından civarında mütemekkin ibadul lah ve 
ebna-yı sebll zarfırete dilçar o lduklarına terahhumen 
çeşme-i mezkfır ve miyah-ı carlsinün mukteza-yı ta'mir 
olan mahallerinün ta'mlr ve tanzlmiyle ihya ve çeşme-i 
mezbfıra bir masura ma-i lezlz İcra ve bu suretle atşan-ı 
ibadı itfa buyurmak irade-i keramet ifadesiyle Darb
hane-i amireden idare o l ınmakda olan merhı1me ve mağ
ffırun leha M ihrişah Valide Sultan tabet serahanun vakf
ı şerifleri bend-i cedldi fazlasından çeşme-i mezbura 
mütemadi cereyan itmek üzre bir masura ma-i leziz ifraz 
ve icrası husüsına emr ü irade-i rnekarim-ade-i cenab-ı 
cihan-banl inayet-bahşa-yı levha-i sütüde oldığına bina
en tıbk-ı(?) ( . . .  ) cihan nesib-i keşide-sitani mücebince 
ber veeh-i muharrer müşarun i leyhanun bend-i cedidleri 
fazlasından çeşme-i mezküra daimi icra o lmmak üzre 
bir masura ma-i lez"iz ifraz ve inşa o lmarak defter-i 
vakf-ı şerif- i  müşarun i leyhaya kayd olmağın ma-i lezlz
i mezbfırun mürur-ı ezmine i le  çeşme-i mezküra cereya
nı münkatı ' olmamak içün kalemine kayd ve taraf-ı 
evkaf-ı şerife-i müşarun i leyhaya bir kıt'a i lm ü haberi 
viri lmek babında ba takrlr lede' l-istlzan mfıcebince tan
zim ol ınmak babında şeref-sudur iden hatt-ı şerif- i  ina
yet-i hassa-i(?) mü iCıkane mücebince ber minval- i  mu
harrer Haremeynü 'ş-şerlfeyn muhasebesi kalemine kayd 
olmarak vakf-ı şerif-i müşarun i leyha tarafına ve iktiza 
iden mahallere i lm ü haberlerinün i 'tası babında hala 
Darbhane-i amire nazırı sa'adetlü atüfetlü  es-Seyyid 
Hayrullah Efendi hazretleri memhür takrlriyle inha it
rneğin takriri mücebince Haremeynü' ş-şerlfeyn muha
sebesi kalemine kayd o l ınup i lm ü haberi i ' ta o lmmak 
babında ferman-ı ali sadır olmağla  mfıcebince Haremey
nü' ş-şerlfeyn muhasebesine kayd olmarak taraf-ı vakf-ı 
şerif-i müşarun i leyha tarafına i lm ü haberi viri lmekle 
ber minval-i muharrer su nazırı ağa tarafına dahi işbu 
i lm ü haber vir i ldi .  

Fl sene minhü. 

2111212 Talimhane meydanında bulunan ve suyu ke
sik olan Sultan Ahmet çeşmesine Mihrişah Va/ide 
Sultan suyundan su bağlanmasına ve çeşmenin vakıf 
tarafindan tamir ettiri/mesine dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel  i lm ü haber-i 
varide e l-müverrah fı 9 Ş sene 1 233 [ 1 4  Haziran 1 8 1 8] 

Tophane-i amire çarşüsı ahalllerinün mübarek rikab-ı 
fahr-tab-ı mü!Cıkaneye takdim eyledükleri arz-ı hal leri 
mefhlımında Tophane-i amire kışiası itti salinde Ta' lim-

1 93 
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hane meydan ında kain merhum Sultan Ahmed Han 
hazretlerinün bina buyurduklar ı  çeşmenün ma-i lez'izi 
münkat ı '  ve yol ları harab oldığını  beyan b i rle  ta' mlr ü 
termlm i ve ma-i lezlzün cereyan ı hususını  bii arz-ı hal 
i st id ' ii itmeleriyle keyfıyyeti su nazırı ağadan isti ' lam 
o l ındukda çeşme-i mezbfırun ba'zı mahal leri harab ve 
teknesi ş ikest olup ta ' mlre muhtac idüği ba'de' l - isti ' l am 
vakf defterlerine lede ' l-müriica'a  çeşme-i mezbfırun su
yı aldığ ından merhum M ihrişah Viii ide Su ltan hazret
lerinUn evkaf-ı  şerlfe leri ma-i tezizden b i r  masura su 
ta'yln olmış oldığı defter-i vakfdan derkenar olmağla 
iktizası hala Darbhane-i amire nazırı sa' adetlü atfıfetl ü  
Efendi hazretleri nden isti ' l am o l ındukda çeşme-i mez
bür ınüşarun i leyh cennet-mekan Sultan Ahmed Han-ı 
evvel hazretlerin in ihya-gerde leri o lan evkaf-ı  celileleri 
Galata voyvodaları ma'r ifetiyle  idare ve ru 'yet o lmmak
da iken ağa-yı ınüına i leyhün çeşıne-i ınezbfırun vakıfı 
yokdur i ' lamında beyan eylemiş  vah i idüği voyvoda-i 
nıüına i leyh Halil i le  ifade o lmış  ol ınağla bu süretde 
çeşıne-i mezbür müşarun i leyh hazretlerinün i nşa-ger
deden ve ba' ld mahallerden suyo l ları tanzlmiyle müs
takı l l  su icra eyledükleri ve mürür-ı vaktiyle suyol ları 
harab ve ma-i lezlzi süvar-ı riz-i rab(?) aldığından der
kenarda ımıharrer oldığı üzre vakıfe-i ınüşarun i leyha 
vakfları ma-i lezlzinden bir masura ta 'yin bu yu rı ldığına 
ve vakf-ı nıüşarun i leyhün fazlası aldığından nazaran 
meslekden çeşmeye varınca yol larınun ta'mlri lazım 
gelür ise de Sultan Ahmed Han hazretlerinün vakfı tara
fından iktiza ideceği bedlhl olmağla bun larun ta'mlri 
ınüşarun i leyha vakfı tarafından ve çeşmenün ta'mlri ve 
teknenün tanzim olmak veyahud veeh-i ahar i le  ta' mlr 
kı l ın mak hususları zabt re 'y-i all idüğin menılıüren 
i' lam itnıeğle çeşmenün suyol ları M i h ri şah Viii ide Sul
tan ve çeşme dahi Sultan Ahmed Han vakf-ı  şerlfı tara
fından ta ' nılr o l ına d iyü hatt-ı hünıayfın-ı şevket-makrün 
sudür itmeğle mücebince Başmuhasebe'ye kayd ol ın up 
Harenıeyn muhasebesine vievkaf-ı mezkfır taraflarına 
ve su nazırı defterlerine vesair iktiza iden mahal lere i lm 
ü haberleri i 'tası seri' an tanzim o l ı ıımak babında sad ı r  
olan fennan-ı all mfıceb ince kayd ol ınup iktiza iden 
mahal lere ilm ü haberi vir i lmeğle su nazırı defterlerine 
dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl ıninhü. 
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2111213 Beyoğlu 'nda, Milırişalı Va/ide Sultan vakfı 
suyundan yarım masura suyun Sarraf Hoçe ustanın 
Yunus Ağa malıal/esindeki evine bağlandığına dair 
ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 .5  

Ber mGceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride e l-müverrah fı 5 Ş sene 1 232 [20 Haziran 1 8 1 7] 

Bu defa ba hatt-ı lıümayGn-ı şevket-makrün b i ' l-cümle 
sular hakkında viri len nizarn mGcebince M ihrişah Vali
de Sultan hazretlerinün vakfı fazlasından Galata'da Be
ğoğlu taksim i  nezd inde Kalafatcıbaşı Yunus Ağa ma
hallesinde Arslan ağzı nam mahat lde ana terazGsından 
ifraz ve m üceddeden peş üzerine kurşun borı ferş iyle 
nısf masura ma-i lezlz mahal le-i mezbGrede sarraf 
Hoçe(?) usta zimmlnün taht-ı tasarrufında olan menzi l i 
ne ba irade-i al iyye icra o l ınmış oldığı yedinde olan 
hüccet-i şer' iyyeden müsteban a l ındığını beyanıyla 
Başmuhasebe'ye kayd ve yedine sGret ve su nazırı tara
fına i lm ü haberi i 'tasını  ba arz-ı hal mersGm ist id'a 
id üp şürGtı ihrac ve çavGşbaşı ağanun i '  lam ı m ticebince 
yedine sGret viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu ilm ü 
haber viri ld i .  

Fi ın inhü. 

2111214 Beyoğlu 'nda, Va/ide Sultan vakfı suyundan 
Kosti ve Kirhor'un tasarruflarında olan suyun Sarraf 
Hüdaverdi'ye devredilerek Galata Bakırcılar'daki evi
ne bağlanmasına dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 2 

Ber mGceb-i i l m  ü haber-i kalem-i muhasebe-i evvel va
ride e l-müverrah fı 1 9  M sene 1 23 3 [29 Kasım 1 8 1 7] 

Bundan akdeınce ba hatt-ı hümayGn cemi' su lar hakkın
da viri len n izarn mGcebince Beğoğlu'nda vakı '  Val ide 
Sultan hazretlerinün taksimine cereyan iden ma-i teziz
den Kapudan-ı derya Hasan Paşa'nun icra itdürd iği ma-i 
lezizün hakk-ı mecrasından olarak Kosti bint-i Kostan
tİn nasraniyyenün tasarrufından kasr-ı yed o lman bir 
masura ve y ine vakf-ı müşarun i leyhanun taksiın-i ınez
kGresinden di lediği mahalle icra olmacak ma-i tezizden 
müfrez mutasarrıfı Kirhor veted-i Sekyas zimminün fe
rağmdan bir  masura cem'an iki masura ma-i tezize ınu
tasarrıf sarraf Hüdavirdi oğlu Man o zimmlnün Galata'da 
Balıkcı lar sGkmda menzi l ine Galatasarayı civarında va-
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kı' terazı1dan müceddeden peş üzerine kurşun borı fer
şiyle Yağhane karşusında caddeden ifraz ve menzil- i  
mezkı1ra icra olmdığı i stihkamını  mübeyyin Haslar ka
dis ınun v irdiği hüccet mı1cebince mersı1mun yedi ne 
sılret viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber 
viri ld i .  

Fl minhü. 

2111311 Milırişalı Va/ide Sultan suyolundan Korin
ye 'nin Galata Bereketzade malıallesindeki evine bağlı 
olan suyun ev ile birlikte İzzet Bey 'e verildiğine dair 
ilmulıaber kaydı. 

[Şerh] Mesffıre Korinye b int-i Agop nasraniyye vela
yetine tard u def o ld ığma mebnl hanesiyle ma-i lezlzi 
Liman re ' is i  İzzet Beğ'e şürı1t-ı muharreresi vechiyle 
taraf-ı vakfdan uhdesine geçdiğini  mübeyyin viri l en 
temessük Mihrişah vakf ( . . .  ) mastur u mukayyed ol
mağla işbu mahal le  şerh viri ld i .  

F l  22  Ra  sene ( 1 2]43 [ 1 2  Ekim 1 827] 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 .5  

Ber  ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide el-müverrah fi sene 1 23 3 [ 1 8 1  7 - 1 8 1 8] 

Astane-i a liyye ve mahal l -i saireye cereyan iden bi ' l
cümle sulara viri len nizarn mı1cebince M ihrişah Valide 
Sultan'un bendi54 cedidi hası lat ından Tophane ve Be
şiktaş'a ifraz olman ma-i lezlzden Galata'da Bereketzade 
mahal lesinde Korinye bint-i Agop nam nasraniyyenün 
menzi l ine cari olan nısf masura ma-i lezlze tasarru
fıyçün ber ınıleeb-i şürı1t sılret vir i ldiğini müş ' ir Baş
muhasebe'den vürı1d iden ilm ü haber kaimesi kayd 
o l ındı .  

Fl minhü . 

2111312 Arabacıoğlı mandırasında, Milırişalı Valide 
Sultan suyolundan Sarraf Anton 'un Galata 'daki evine 
su bağlanmasına dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hası l- ı  ma-i lezlz masura bir  buçuk 

Ber mı1ceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide e l-müverrah fi sene 1 233  [ 1 8 1 7  - 1 8 1 8] 
Arabacıoğlı mandırasında Mihr işah Val ide Sultan'un 

54 bend-i 
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bendi55 keblr hası latından bir masura ma-i lezlz Galata 
muzafatından Kan l ı  karyede Niyabet mahal lesinde Sar
raf Anton veled-i Mekai l(?) zimmlnün menzi l ine cere
yan itmek üzre yedine sılret vir i ldiğini müş' ir Başmuha
sebe'den vürud iden i lm ü haber kaimesi kayd ol ındı .  

Fl minhü.  

21113/3 Ayasofya vakfı suyundan Asvador 'un tasar
rufında olan suyun Şerife Saide Hanım 'a verilerek 
Yahya Kethüda mahallesindeki evine bağlanmasına 
dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 1 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi 22 Receb sene 1 233 [28 Mayıs 1 8 1 8] 

Cemi' sular hakkında viri len n izam mucebince merhum 
Sultan Mahmud Han hazretlerinün İstanbul'da Ayasofya 
c ivarında vakı '  kütübhanesi vakf mülhakatından Valide 
Sultan tabet serahanun Sarıyar üzerinde Tutluk nam 
malıal lden K ı l ıçpunarı'na gel ince su yol larından biisı l  
mii-i lezizden bir masura mii- i leziz şehriyye otuz akçe 
iciire i le  Asvador zimminün kasr-ı yedinden Beğoğlu 
taksiminden Sultan Mahmud yolıyla S ı rri(?) ınesleği i le 
Yarmasandıkdan Yahya Kethüda ve Murabıt lağınına 
gel ince ta' ınlr ol ın an kadim yol i l e  ınaksem-i ınezkur
dan ifriiz ve Kasım Paşa'da Yahya Kethüdii mahal lesin
de kiiin ( . . .  ) (kesik) ruznamçesi serhallfesi Şems Efen
di 'nün validesi Şerlfe Sa'ide Hiinıın bint-i Mustafa nam 
hiitünun hanesi derünuna ( . . .  ) cereyiin itmek şartıyla 
süret viri ldiğin i  ınüş ' ir Başmuhasebe'den su nazırı def
terlerine i lm ü haber kaimesi kayd ol ındı .  

Fi ıninhü. 

2111314 Mihrişah Va/ide Sultan suyolundan Top a
rabacılar kışiağındaki cami, çeşme ve sebile su tahsi
sine dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınüceb-i kaleın-i muhasebe-i Haremeynü' ş-şerifeyn 
i lm ü haber-i varide e l-müverrah fi 26 Z sene 1 240 [ l l 
Ağustos 1 825] 

Dergah-ı ınu'al l a  Top arabacı lar kışiağı derünına ba eınr 
ü irade-i hayriyyet-ifade-i hazret-i cihan-banl eınr ve in
şası der dest olan cami ' - i  şerif-i hüınayün-ı ınü lüka-

55 bend-i 
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nenün abdest meslekleri ve çeşme ve seblle  cari o lmak 
üzre mikdar-ı kifaye suyın şimdiden tahsis ve yol l arınun 
tesviyesiyle icrası lazımeden o lmakdan naşl cami ' -i 
şerif ve çeşme ve sebll-i mezblır içün Beğoğlı'nda kain 
takslme cereyan iden ma-i tezizden altı masura ma-i 
lezlz ifraz ve mahal l - i  mezklıreye İcra olmmak üzre 
tanzlmi babında inayet-bahş-ı sahlfe-sudlır o lan hatt-ı 
hümayün-ı übbehet-makrün-ı şahane mücebince Darb
hane-i ma'müre'den mazbüt merhüme M ihrişah Val ide 
Su ltan vakf-ı şerlfı bend-i cedldi nden zikr o lman taksi
me cari ma-i tezizden a ltı masura ma-i l ezlz ifraz a l ı
narak mahal l- i  mezküra ta'yln ü tahsis o l ınmağla mü
cebince Haremeyn-i şerlfeyn muhasebesi kalemine kayd 
i le Evkaf-ı hümayün-ı mülükane ve vakf-ı müşarun 
i leyha defterlerine ve hassa su nazırı tarafına vesair la
zım gelen mahal lere başka başka i lm  ü haberlerinlin 
i 'tasıyla tanzlmi babında sa' adet lü  atüfetl ü  Darbhalıe-i 
amire nazırı es-Seyyid Mehmed Es' ad Efendi hazretleri 
memhür takrlriyle inha itmeğİn mücebince tanzimine 
mübaderet a l ınmak babında sadır olan ferman-ı all 
mücebince Haremeyn muhasebes ine kayd i le  i lm ü ha
berleri vir i le diyü fennan-ı şerif sadır o lmağın müce
bince kayd ol ınup Sultan Mahmud Han vakfı tarafına ve 
Evkaf-ı  hümayün-ı müllıkane ve vakf-ı  müşarun i leyha 
defterlerine başka başka i lm ü haberleri viri lmekle 
veeh-i meşrüh üzre hassa su nazırı tarafına dahi işbu i lm  
ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ AŞAGI ANA 

2112011 Eyüp Bakraçdere 'de, Kırkçeşme suyoluna 
mü/hak Hasan Ağa katma suyundan Mercan 'ın Hüse
yin Ağa mahallesindeki evine bağlı olan suyun Meh
met Arif Ağa ya satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hası l-ı ma-i leziz masura 1 çuvaldüz 3 

Ba'dehu 

Ber müceb-i ilm ü haber kaime-i kalem-i muhasebe-i 
evvel i lm ü haber varide el-müverrah fı 1 5  Z sene 1 232 

[26 Ekim 1 8 1 7] 

Kostantın iyyetü ' l -mahmiyye'ye cereyan iden cemi' su
larun kuyüdatı Haslar mahkemesinde mastür u mukay
yed olup ma-i tezize dair senedat-ı şer' iyye kanavat ve 
müsennatun muhafazasıyçün mahkeme-i mezbüreden 
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gayrı mehakimde tahrlr ve takrlr o l ınmamak56 bii fer
man-ı all memnu' ald ığı şiirOt-ı kadimeden olup fima 
ba'd ma-i lezlz bey' u şirası vukü' ında mahkeme-i 
mezbureden katib ve riih-ı abilerden kethüda ve bölük
başı ve su nazırı ma'rifetiyle re 's-i katmaya varup 
ba'de' l-keşf ve ' l-mu'ayene mevcGd olan ma-i lezlz 
ba'de' l-vezn ne mikdara baliğ aldığı ve mevcGd olan 
ma- i lezlzün mutasarrıfları tahkik ve beyan a l ın arak 
kanaviltına te be' iyyetle bey' u şi rası hususınun tanzimi
ne bii hatt-ı hümayun irade-i şahane ta'al luk eylediğine 
binilen müceddeden nizama rabt ve ilm ü haberi i ' ta 
a l ınan şürGt-ı müstahsene-i cedldeden oldığına mebnl 
hala Su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i 
müseccel i  Kethüda-yı rah-ı abi ei-Hacc Mehmed Arif 
Ağa i ltimasıyla mahkeme-i ınezbureden mürse l Katib 
es-Seyyid Mustafa Edlb Efendi ve rah-ı abilerden Aya
sofya serbölüği es-Seyyid İsa Ağa ve rah-ı abi İsına'll 
Halife ve İzzet halife ler i le zikri atı ma-i lezlzün ınen
ba' ı  olup asrında(?) Hassa odabaşı Hasan Ağa hayatın
da Havass-ı refi'a kazasında Kemerler canibinde Bak
racdere nam mahal lde kendi ınalıyla ınüceddeden abar-ı 
müteferrika hafr ve tahte ' l-arz lağm ve kanavat i le  cem' 
u tahsil eylediği suyın ı  mahall- i  ınezbura kar'ib Kırkçeş
me suyı lağmına izn-i mütevel l l  i le  i lhak u idrilc itdürüp 
hakk-ı mecradan ma'ada üç masura ve üç çuvaldGz ma-i 
cari mahall i ne van lup keşf ve ınu'ayene ol ındukda rah-ı 
abllerün tarz-ı ma'rGf ve semt-i me' IGfları üzre ba'de ' l
vezn el-yevm üç masura ve üç çuvaldGz ma-i lezlz cari 
ve ınevcGd oldığı rah-ı abi-i mezbfıranun ihbarlarıyla 
zahir ve nümayan oldukdan sonra ınahıniyye-i İstan
bul ['da] Hüseyin Ağa mahal lesinde vakı '  bir bab men
zi le cari zikri ati ma- i lezlzün ınaliki sarraf taifesinden 
Mercan veled-i Kirkor zimınl tarafından ber veeh-i ati 
bey' ve ifraz ve i ' ta-i hüccete vekll oldığı Ahmed Reşld 
Ağa bin el-Hacc İbrahim ve Ebfıbekir Ağa bin Mehıned 
Sa''id nam kimesneler şehadetleriyle zahir olan Abdul
kadir Ağa bin el-Hacc İbrahim mecl is-i şer'de işbu ki
tab-ı sıhhat-nisabun hafızı Haınınaıncı Mehıned Arif 
Ağa bin ei-Hacc İbrahim mahzarında b i ' l-vekale ikrar-ı 
tilının ve takrlr- i kelaın idüp müvekki lem sarraf- ı  ıner
sfıınun yed inde olan bin iki yüz yiğirmi dokuz senesi 
Cemaziye' l-evvel'inün dokuzıncı gün i tarihiyle ınüver
rah bir kıt 'a  mübaya' a  hüccetinde tafs'il ü beyan oldığı 
üzre müvekki lüm sarraf-ı mesfGr derun-ı hüccetde 
mastur üç masura ve üç çuvaldGz ma-i lez'izün iki masu
rası tarih- i  muhte l ife i le bundan akdem alıara bey' ve 
baki bir masura üç çuvalduz ma-i lez'izi yedinde kal
mışidi e l-haletü hazihl salifli 'z-zikr bir masura ve üç 

;6 ol ınınak 
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çuvaldüz ma-i lezlz dah i şürüt-ı m er' iyye tatbik i le ber 
veeh-i at! bey' munld eyled iğinde Nazır-ı müma i leyh 
Mehıned Emin Ağa tarafından vekil-i müseccel i  kethü
da-yı ralı-ı abi vesair dih-ı abilerün ihbar ve inzimaın-ı 
re'y iyle yed inde baki bir masura üç çuvaldüz ma-i 
lezizimüz kend i tarafından Icab ve kabül i  hiivi şürüt-ı 
ınüfsideden ari bey' -i bat-ı sahilı-i şer'! ve kanaviltına 
tebe' iyyet i le  Mehmed Arif Ağa'ya dokuz yüz guruş 
seınen-i medfü'a ve makbüza bey' u temllk ve veeh-i 
layıkı teslim eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer 
iştira [ve] temel lük ve kabül  ve erbab-ı miyah ma'ri
fetleriyle Ayasofya-i kebir kubbesinden ifriiz birle ma
hal le-i ınezbürede vakı '  sakin o ld ığı menzi l ine icra ve 
ta'yin idüp fiına ba'd  bir masura üç çuvaldüz ma-i lezlz
i mezkürede dahi müvekki lüın sarraf-ı  ınesffırun asla ve 
kat'a alaka ve medhal i kalmayup müma i leyh Mehmed 
Arif Ağa'nun mülk-i müşteriisı ve hakk-ı sarlhi olmışdur 
diyü Has lar kadlsı fazi letili Mehmed Atiiu l lah Efen
di 'nün vird iği hücceti Başmuhasebe'ye kayd ve yed ine 
süret i 'tas ın ı ist id '  ii itıneğle kuyüda lede' 1 -müraca 'a 
hüccetde ınuharrer ınalızlırdan sal im old ığı halde 
Başmuhasebe'ye kayd ve yed ine süret viri lmek bii hatt-ı 
hümayfın-ı şevket-makrün viri len(?) n izilmdan idüği 
ba'de' l-ihrac nizaını üzre hüccet-i mezkür Başmuha
sebe'ye kayd ve yedine süret i ' tas ını  sa'adetlü atüfetlü  
çavüşbaşı ağa memhüren i ' lam itmeğle i ' l amı mCıce
bince kayd ve süret i lm ü haberi v iri lmek ferman bu
yurı lmağın mCıcebince kayd o l ınup müma i leyh Arif 
Ağa yedine sCıreti vir i lmeğle su nazırı defterlerine dah i 
işbu i lm ü haber viri ld i .  

F l  sene minhü.  

[Derkenar] işbu i lm ü haberün tafslll kaydı yukarı ana 
hıdmetde kaydı mastürdur. 
Müma i leyh Hammamcı Arif Ağa'nun mutasarrıf o ldığı 
bir masura ve üç çuvaldCız ma-i lezizini mü ma i leyh 
Arif Ağa nısf masurasın ı  Hassa haseki leründen Piroğlu  
Mehmed Ağa'ya fürüht idüp müma i leyh Mehıned A
ğa'nun tasarrufiyçün süret vir i ld iğ in i  mübeyyin Başmu
hasebe'den vürüd iden i lm  ü haber kaimes i mukayyed
dür. 

Fl 5 M sene 1 232  [25 Kasım 1 8 1 6] 

[Kenarnotu] Hası l - ı  ma-i lezlz 

masura 1 çuvaldüz 3 Mehmed Arif Ağa'ya esnaf ham
maını 
0 .5  Mümii i l eyh ıı ısf masurasın ı  Plroğl ı  Haseki Mehmed 
Ağa'ya fı.irüht idüp 
0.5 çuvaldüz 3 Müma i leyh Arif Ağa'nun tasarrufunda 
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n ısf masura ve üç çuvalduz ma-i lezlz baki kalmışdur. 

[Derkenar] i şbu kaydlar zayi 'dür bu varakun baş ındaki 
kayda(?) Arif Ağa mutasarrıfdur ana [göre] am el  oluna 
Haseki P irağl ı 'nın ilm ü haberi dah i Yukaru Ana hıd
metinde mukayyeddür. 

2112012 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mül/ıak Abdi 
Ağa katma suyundan Arif Ağa 'ya satılan suyun bir 
miktarının Arif Ağa tarafindan Hassa Haseki/erinden 
Piroğlu Mehmet Ağa 'ya satıldığına dair ilmulıaber 
kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel el-müverrah fi 5 
M sene 1 233 [ 1 5 Kasım I 8 1  7] 

Hassa Odabaşı Abdi Ağa hayatında Havass-ı refi'a ka
zasında [Kemerler] can ibinde Bakrac nam d erede kendi 
malıyla abar-ı müteferrikadan cem' u tahsil itdürd iği su
ymı mahall- i  mezbüra karib Kırkçeşme suyı lağmma 
ba'de ' l-i lhak hakk-ı mecradan baki üç masura ve üç 
çuvaldlız ma-i tezize bundan akdem sarraf taifesinden 
Mercan veled-i Kirkor zimminün uhdesinde olan iki 
masurasını ahara bey' idüp baki bir masura ve üç çuval
düz ma-i tezizini dah i hammamcı esnafından Mehmed 
Arif Ağa'ya mecl is-i şerifde dokuz yüz guruşa bey' idüp 
istihkamını  havi Haslar mahkemesinden viri len hüccet-i 
şer' iyye mücebince zabtını havi yedine slıret vir i lmişidi  
el-haletü hazibi mlıma i leyh Arif Ağa'nun mutasarrıf 
old ığı ma-i lezlz_ünden nısf masurasını  Hasekiyan-ı has
sadan Piroğlu Mehmed Ağa'ya fürüht itmeğle yedinde 
bir masura ve bir çuvaldüz ma- i leziz baki kaldığını havi 
Haslar kadls ınun virdiği bir kıt'a hüccet-i şer' iyye mü
cebince su ret ve su nazırı defterlerine i Im ü haberi 
i ' tas ın ı çavlışbaşı ağa hazretleri me m h Cı ren i '  lam it
meğle i ' lamı mucebince yedinde olan atik suret battalda 
hıfz ve yedine müceddeden suret ve su nazırı defterleri
ne i lm ü haberi vir i lmek bab ında ferman-ı all sadır ol
mağın mucebince yedinde olan atik suret hıfz olınup bir 
masura ve bir çuvaldlız ma-i tezize tasarrufıyçün slıret 
v ir i ld iğini  ınübeyyin tebdllen su nazırı defterlerine dahi 
işbu i lm  ü haber vir i ld i .  

Fl sene minhü. 
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2112013 Eyüp 'te, Sinan Ağa katma suyundan Meh
met Emin Efendi ile zevcesi Hatice Kadın 'ın tasar
ruflarında olan suyun Dizdariye mahallesindei evleri
ne bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 9  Ş sene 1 24 1  [29 Mart 1 826] 

Asrın da vezlr-i a' zam-ı es bak All Paşa hazretleri n ün 
kethüdası S inan Ağa Havass-ı refı'a  kazasına tabi ' 
Arnabud karyesi  ve Çiftekemer başı nam mahal l de cem' 
eylediği iki masura ma-i lezlzden müfrez bir  masura ve 
bir çuvaldüz ma-i lezlze tedavül-i eyadl ile mutasarrıtla
rı o lan Mehmed Emin Efendi i le  hallle- i  muhteremesi 
Hadlee Gavet(?) Kadın ber veeh-i münasefe mutasarrıf 
o lmalarıyla ma-i lezlz-i mezbı1r Peykhane kurbıncia 
Dizdariyye mahal lesinde kain menzi l lerine icra eyledi
ğini mübeyyin i stihkamı havl Haslar kadısı fazlletlü 
Efendin ün v ird iği hüccet-i şer' iyye mı1cebince sılret 
i 'tasm ı bii arz-ı hal lede ' l-istid 'a  n izarn ı kaydı ba'de ' l
ihriic Başmuhasebe'ye kayd ol ınup sureti ve su nazırı 
defterlerine ilm ü haberi i ' ta olmmak babında sadır olan 
ferman-ı all mücebince kayd ol ınup sureti vir i lmeğle su 
nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ ÇUKURÇEŞME 

2112111 Eyüp Kemerler'de, Sultan Süleyman suyo
luna mü/hak Yusuf Efendi katma suyundan Mustafa 
Hamit Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun Hoca Gevher 
Sultan vakfı mütevellisi Ahmet Bey 'e satıldığına dair 
ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride e l-müverrah fı 27 Ş sene l 24 1  [6 Nisan 1 826] 

Sabıka Rı1znamçe-i evvel o lan Yusuf Efendi Havass-ı 
refı'a kazas ında Kemerler can ibinde Bakrac havzı ve 
kemeri beyninde merhum Gazanfer Ağa lağmınun sol 
tarafında kimesnenün mülkine itt isalden ari mevzi ' de 
izn-i Sultan!. asan57 müceddeden hafr itdü[r]d iği on iki 
aded baca ve tahte ' l-arz lağm ve kanavat ile m uhterem 
ma-i tezizi sabıka Su nazırı e l-Hacc İbrahim Ağa ka
navatıyla ınılma i leyh Yüsuf'dan taht-ı ma' lı1m eyledi
ğinden ma'ada kendi mal ından üç aded baca ve yüz beş 

57 ile 
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zira' tahte ' l-arz !ağın hafr itdürdüp ba'de' l- i lhak cem'an 
on beş aded bacadan veya dol ı  veya boş dört yüz otuz 
dokuz zira' !ağın ve kanavat i l e  müctem i '  ol mevzi 'den 
merhum ve mağffırun leh Su ltan Süleyman Han suyı 
yol ına ba izn-i mütevell\' i lhak idüp ba'de' l-vezn tarnın u 
kami l  ve revan dört masura ma-i lezlzün bir masurasmı 
hakk-ı mecra içün a l ıkoni lup baki üç masura ma- i lezlz
den müfrez kanavat ve müsennatından mikdar-ı mu'ay
yen h issesin i  tebe' iyyet i l e  ber mfıceb-i hüccet-i şer' iy
ye bir masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Mustafa Ha
mid Ağa ma-i lezlz-i mezkürı beş yüz guruş semen mu
kabi l i  nezaret-i hazret-i şeyhül i s lamlde asüde evkafdan 
merhüme Hadlee Hanım Su ltan ibnet-i Piyale Paşa ke
rlme-i merhüme Hacce Gevher Han Su ltan evkaf-ı şe
rlfelerinün mütevell'isi hacegan-ı Divan-ı hUmaylından 
Ahmed Beğ Efendi 'ye bey' u temllk ve ol dahi vakf-ı 
müşarun i leyha içün ahz ü kabz idüp ma-i mezbür vakf-ı 
müşarun i l eyhanun müstağal latından old ığı ve şürfıt-ı 
cedldesine tatbik içün Haslar kadlsı Müftlzade fazlletlü 
es-Seyyid ei-Hacc İsma'll  Muhyiddln Efendi 'nün vird iği 
h üceet-i şer' i yy e mfıcebince sfıret i ' tasın ı ba arz-ı hal 
lede ' l- istid ' a  n izamı kaydı ba'de' l-ihrac ma-i mezbfır 
vakf-ı müşarun i leyhaya i lhak o l ın mak içün iştira o
l ınmış olmağla ber mfıceb-i n izam Başmuhasebe'ye 
kayd ol ınup müceddeden süreti ve su nazırı defterlerine 
ilm ü haberi i ' tasını Divan-ı hümayün çavfışbaşısı vekil i  
sa'adetlü atfıfetlü All Neclb Beğ Efendi hazretleri mem
hfıren i ' lam itmeğle i ' lamı ve sadır olan ferman-ı all 
mfıcebince kayd o l ın up sfıreti viri lmeğle su nazırı def
terlerine dahi işbu i lm ü haber vir i ld i .  

F'i  sene minhü. 

2112112 İsmail Ağa vakfina ait sudan Seyyit Hasan 
Ağa'nın tasarrufunda olan suyun Mehmet Sadık 
Efendi'ye verilerek Mimar Kemal malıal/esindeki 
evine bağlanmasına dair i/mulıaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi l l  Muharrem sene 1 246 [2 Temmuz 
1 830] 

Zikri ati n ısf masura ma-i lezlzi.in kanavatından mikdar-ı 
mu'ayyen hisses ine tebe' iyyet i le ba temessi.ik-i mi.ite
vel ll b i '  1-icareteyn mutasarrıfı baisü' 1-kitab sabık Asa
kir-i Mansüre-i Muhammed iyye yoklamacı larından ve 
hala Divan-ı hümayün kalemi ketebesinden Mehmed 
Sadık Efendi ibn-i e i -Hacc Ahmed tarafından husfıs-ı 
at! de vekil-i sabitü ' 1-vekalesi es-Seyyid Hasan Nazif 
Efendi b in es-Seyyid Hüseyin mecl is-i şer' -i şerif-i en-
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verde b i ' l-vekale i krar ve takrir-i ke lam idüp Darü' sa'a
det i ' ş-şerife ağası hazeratı nezaret-i al iyyelerinde asude 
evkafdan Cerrah Paşa muhasebecİs İ  merhum el-Hacc 
İsma'il Ağa vakfı musakkafatından şehriyye on beş ak
çe icare-i müeccelelü nısf masura ma-i leziz-i mezkurun 
mutasarrıfı es-Seyyid Hasan Ağa bin es-Seyyid Hüseyin 
ma-i mezkurı kanavat-ı mezkuresine tebe'an bundan 
müvekki lüm muma i leyhe ba'de ' l-ferağ ve' l-kabul ma-i 
ınezkurı mahmiyye-i mezburede Koska kurbında ana 
lağmından ifraz ve müceddeden peş üzerine kurşun borı 
ferşiyle mahmiyye-i mezburede Mi 'mar Kemal! mahal
lesinde vakı'  menzi l ine İcra ve tayin itmeğle şürut-ı 
müstahsenesine tatbik içün istihkamı havi bir kıt 'a  hüc
cet-i şer' iyye tahrlr ve yedine i ' ta o lmmak [matlubım
dır] didükde Astane-i al iyye ve mahal l - i  saireye cereyan 
iden b i ' l-cümle ma-i leziz hakkında ba hatt-ı hümayCın-ı 
mevhibet-makrCın karargir o lan n izam-ı şahaneye imti
salen hala Hassa su nazırı All  Behcet Ağa tarafından 
vekil-i müseccel i  suyolcı lar kethUdası ei-Hacc Mustafa 
Ağa ve taraf-ı şer'den mürsel katib Ahmed Kam i l  Efen
di ma'an meb'us ümena-i şer' vesair me' murln i le mez
kurun ifraz mahal l ine varup ba'de'n-nazar ma-i mezkur 
mahal l- i  müfrezinde be temam mevcCıd ve cari ve lağm 
ve kanavat ta'mir ü termimden ari oldığı ba'de' l -mu'a
yene ve' l-keşf mec l is-i şer'a inha ve ihbar itdüklerinden 
sonra vekil-i mezburun yedinde o lup bin iki yüz kırk 
beş senesi Cemaziye' l-ahir' inün on birinci güni tarihiyle 
müverrah vakf- ı  mezburun bi ' l-meşrCıta mütevel llsi Ah
med Efendi'nün imzasıyla mümza ve hatmiyle mahtum 
ibraz eylediği bir kıt'a müteve l l l  temessükine nazar o
l ındukda mazmunı min kül l i ' l-vücuh takrir-i meşruhına 
mutabık ve nefsü' l-emre muvafık olup nısf masura ma-i 
leziz-i merküm müvekki l - i  muma i leyh Mehmed Sadık 
Efendi'nün uhdesinde o larak mahal l ine cari o ld ığı Has
lar kadisı Efendin ün v irdiği hüccet- i şer' iyye mucebince 
sCıret i ' tası ba arz-ı hal l ede' l - ist id'a n izamı kaydı 
ba'de ' l- ihrac Başmuhasebe'ye kayd i le  sureti ve su nazı
rı tarafma i lm ü haberi i ' tası Divan-ı hümayun çavCış
başısı sa'adetlü atufetlü ağa hazretleri memhuren i ' l am 
itmeğle mucebince kayd o l ın u p  sureti ve su nazırı tara
fına i lm ü haberi i ' ta olmmak babında sadır olan fer
man- ı al'! mCıcebince kayd ol ınup mutasarrıfı yedine 
sCıret viri lmeğle keyfıyyet ma' ICım olmak içün su nazırı 
ağa tarafına dahi işbu i lm ü haber v iri ld i .  

Fi sene minhü. 

[Derkenar] Ma-i mezbur Seyyid İbrahim Efendi'ye geç
miş oldığını mübeyyin vürud iden i lm ü haberi i şbu 
hıdmetde mukayyeddür. 

Fl 5 Za sene 1 247 [6 Nisan 1 832] 
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2112113 Eyüp Fındıklı 'da, Sultan Süleyman suyoluna 
müllıak Mehmet Efendi katma suyundan Sadu/la/ı 
Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun mirasçı/ara intika
line, mirasçılar tarafindan da Hatice Hanım 'a satıla
rak evine bağlanmasına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mCıceb- i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride e l-ınüverrah fi gurre-i S sene 1 247 [ 1 2  Temmuz 
1 83 1 ]  

B in  iki yüz kırk üç senesi Şa'ban'ınun on sekizinci güni 
tarih iyle ınüverrah bir kıt ' a  hüccetde tafsll ü beyan a
l ındığı üzre Mehmed Efendi ibn-i İ skender hayatında 
Havass-ı refi ' a  kazas ında Kemerler canib inde Burgos 
karyesi  havalls inde Başhavz kurbında Fın dıkl ı nam 
ınahallde kendi ınal ıyla hafr ve tahte ' l-arz !ağın ve ka
navat i le  cem ' u tahsil ve cennet-mekan Sultan Süley
man Han suyı yolına ba izn-i ınütevel li i lhak eylediği 
dört buçuk masura ma-i lezizün bir masurası hakk-ı 
ınecra a l ıkan ı lup baki üç buçuk masura ma-i lezlzden 
müfrez kanavatdan mikdar-ı mu' ayyen hissesine te
be' iyyet i le n ısf masura ma-i lezlze ınutasarrıf olan 
Sa'dul lah Ağa ibn-i Mehnıed vefat idüp ma-i ınezbCır 
kırk sehm i ' tibarıyla beş sehmi zevcesi Hadice Hanım'a 
ve on dörder sehmden yiğirın i sekiz sehmi sulbi sağir 
oğul ları İsma'\'1 ve Hüseyin'e(?) yedi sehmi kerimesi 
Gonca'ya münhasıra oldukdan sonra s ığar- ı mezbCırCınun 
vasileri ve val idesi Hadice Hanı nı beş sehın h issesini 
veraseten ve sığar-ı ınezbCırGn hisselerin i  vesayeten 
ahara bey'a  kıbel-i şer' den ıne'zCın ol ınağla bi ' l-vekale 
ve b i ' l-vesaye Mehıned Tayyib Ağa'ya beş yüz guruşa 
bey' u temlik ve defter-i kassaına idhal birle ma- i ınez
kCırda mGına i leyha ve sığar-ı ınezbCırCınun alakaları kal
mayup ınezbGr Mehmed Tayyib Ağa yine mecl is-i 
şer'de anifen ber veeh-i muharrer malik oldığı n ısf ma
sura ma-i lezlzi mezbCıre Hadice Hanım'a bey' u temlik 
ve ol dahi i ştira ve temel lük birle ma-i ınezbGr Ayasofya 
hanımaını lağmından ifraz ve harnmaın-ı ınezbCır kur
bında vakı ' menzi l- i  ınezbCıra kadimi vechi le icra ve ce
reyan iyçün istihkaını havl Haslar kadisı faziletlü Meh
med Tevfik Beğ Efendi 'nün virdiği h üceet-i şer' iyye 
ınCıcebince sGret ve i lm ü haberi i ' tası ba arz-ı hal 
lede ' l-ist id 'a n izaını kaydı ba'de ' l- ihrac Divan-ı  hüına
yCın çavCışbaşısı sa'adet lü  atCıfetlü Ali Efendi hazret
lerinün ınemhür i ' laın ı  ve balasına sadır olan ferman-ı 
all mCıcebince kayd ol ınup ber mCıceb-i n izam mezbCıre 
Hadice Hanım yedine müceddeden sureti vir i l ıneğle su 
nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 
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2112114 Cerrahpaşa hamamcısı İsmail Ağa vakfı 
suyundan Sadık Ağa 'nın Mimar Kemal malıallesinde
ki evine bağlı olan suyun Seyyit İbrahim Efendi'ye 
satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ser müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 5 Za sene 1 24 7 [6 Nisan ı 832] 

Seyyid İbrahim Efendi 'nün bir kıt 'a arz-ı hal i  ve Haslar 
mahkemesinden viri len hüccet-i şer' iyye ve Divan-ı hü
mayün çavüşbaşıs ı  sa ' adetlü atüfetlü  Beğ Efendi haz
retlerinUn i ' lamı ve sad ır o lan ferman-ı all mantükla
rınca Cerrahpaşa hammamcısı İsma'il Ağa vakfından 
Sad ık Ağa'nun tasarrufında olup M i 'mar Kemal mahal
lesinde hanesine cari nı sf masura ma-i leziz ınüına i leyh 
es-Seyyid İbrahim Efendi 'ye bey' o l ınmış aldığından 
zabt u tasarrufiyçün ber mOceb-i n izam sOreti vir i lmeğıe 
keyfıyyet ma' lO ın olmak i çü n su nazırı defterlerine dahi 
işbu i lm ü haber viri l d i .  

F i  sene ıninhü. 

2112211 Ayvad köyünde, Zeynep isimli şahsa ait olan 
suyun, Sinan ağa isimli şahsa satılarak Mimar Ke
maleddin mahallesindeki evine bağlanmasına dair il
mulıaber kaydı. 

Ser mikeb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i l m  ü haber vari
de el -müverrah fi gurre-i C sene ı 24 7 [7 Kasım 1 83 1 ]  

Havass-ı refi'a  kazas ına tab i '  Ayvad nam karyede U
zunkeıner kurbında abar-ı ınüte ' addide hafr ve tahte ' l 
arz i le cem' u tahsil n ısf masura ma-i lezizün tedavül-i 
eyadi ile mal ikesi Zeyneb Hanım kendü hüsn-i rızasıyla 
Teberdar el -Hacc Sinan Ağa'ya bey' u teın lik idüp mü
ma i leyh dahi ma- i mezkürı Koska kurbında vakı' ana 
mesleğinden ifraz ve Mi 'mar Keınaleddin mahal lesinde 
vakı '  menzi l ine icra ve ta'yin itmeğle şürüt-ı ınüstah
senesine tatbik içün istihkamı havi Haslar kadisı efen
dinlin v irdiği hüccet-i şer' iyye mOcebince süret i ' tas ı ba 
arz-ı hal lede ' l- istid'a nizamı kaydı ba'de' l-ihrac iktiza
sı Divan-ı hümayfın çavüşbaş ısı sa' adet lü  efendi haz
retleri meınhüren i ' lam itmeğle i ' lamı ınOcebince sOreti 
ve i lm ü haberi i ' ta ol ın ınak babında sadır olan ferman-ı 
ali ınOcebince sureti viri lıneğle su nazırı tarafına dahi 
işbu ilm ü haber viri l d i .  

F i  sene ın inhü. 
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2112611 Eyüp 'te, Sultan Osman suyoluna mü/hak 
Abbas Efendi katma suyundan Derviş Mustafa A
ğa 'nın tasarrufunda olan suyun mirasçı/ara intikali
ne, mirasçılar tarafindan da Tatar ağası Mustafa 
Ağa ya devredi/diğine dair ilmuhaber kaydı. 

Ba'dehfi 

Merhum Sultan Osman Hiin hazretlerinün Başhavz kur
b ında derede inerhum e i-Hiicc Abbas Efendi hacaların
dan biisı l  olan mii-i lezizden müfrez nısf masura mii-i 
lezlz Mesih Paşa-yı Atik kurbında Alacaçeşme karşu
sında kiiin mevlana Ahmed Paşa hazretlerinün Tatar 
ağası Mustafa Ağa ibn-i Hasan Ağa'nun hanesine cari. 

Fi 8 N sene 1 234 [ 1  Temmuz 1 8 1 ?] 

[Kenarnotu] Mii-i lezlz masura 0 .5  

Bey'-i �at 

Ber muceb-i i lm  ü haber kalem-i muhasebe-i evvel el
müverrah fi 25 N sene 1 234 [ 1 8  Temmuz 1 8 1 9] 

Bu defa bii hatt-ı hümiiyun bi ' l-cümle sular hakkında 
v iri1en n izarn mucebince Havass-ı refi' a  kazasında Sul
tan Osman hazretlerinün Başhavz kurbında merhum ei
Hiicc Abbas Efendi hacalarından hiisı l  o lan mii-i lezlz 
mahall-i p1ezkura karlb Vekil-i harc Mehmed Ağa mes
leği tarikına  i lhiik i le havz-ı mezkur tarikına i lhiik o l ınan 
sulardan nısf masura ma-i lezize mutasarrıf o lan Kıztaşı 
mahal lesinde sakin Rahim Derviş Mustafa Ağa'nun 
vereseleri iki nefer zevceleri Fatıma ve Ayişe ve sulbl 
keblr oğul ları Seyyid Mehmed Memiş ve sağir oğlu 
Seyyid Selim Sabit ve Seyyid Hasan ve Seyyid Gene 
Osmiin'a ba'de' l- intikal her birleri h isselerin b i ' l-vekiile 
ve b i ' l-vesiiye Mesih Paşa-yı atik kurbında olan çeşme 
karşusında kiiin menzil ine ciirl olmak üzre Hurşid Paşa 
hazretlerinün Tatar ağası Mustafa Ağa ibn-i Hasan A
ğa'ya feriiğat u kasr-ı yed eylediğini mübeyyin virilen 
hüccet-i şer' iyye mucebince yedine suret i ' tiisını bii arz
ı hal lede' l- istid 'ii  şürutı ba'de ' l- ihriic çiivuşbaşınun 
i ' liim ı  mucebince Başmuhasebe'ye kayd ol ınup yed ine 
suret ve i lm ü haberi vir i lmek babında sildır olan fer
man-ı iili mucebince kayd o l ınup sureti viri lmeğle su 
nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fi 25 N sene 1 234 [ 1 8  Temmuz 1 8 1 9] 

[Derkenar] Mumii i leyh Tatar ağası Mustafa Ağa nısf 
masura mii-i leziz-i mezkurı Başmuhasebe kalemi hu
lefiilarından es-Seyyid Ebubekir Ağazade es-Seyyid 
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Mehmed Ratib Efendi'ye bey' eylediğini mübeyyin vi
ri len sılret mfıcebince vürfıd iden i lm ü haberi işbu hıd
rrietde mukayyeddür. 

Fi 27 Za sene 1 246 [9 Mayıs 1 83 1 ]  

2112612 İhsan sularından Ayşe Hanım 'ın tasarru
funda olan suyun Seyyit Mehmet Sait Efendi'ye inti
kaliyle zabtına dair i/muhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Has ı l-ı ma-i leziz masura 0 . 5  

Kasr-ı yed 

Ber mfıceb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel el
müverrah fı gurre-i Ş sene 1 234 [26 Mayıs 1 8 1 9] 

İhsan sularından nı sf masura ma-i lezlz Çifteçeşme kur
bında vakı '  meslekden58 ifraz ve müceddeden kanavat 
ferşiyle Bodrum mahal lesinde Defterdar-ı esbak mer
hum Emin Efendi'nün oğlu Seyyid Mehmed Sa'ld E
fendi'ye[nısf] masurası ma-i [ le  ] zizi Ayişe Hanım ibnet
i Abdul lah'dan intikal itmeğle ziibtıyçün sılret viri lmeğ
le işbu i lm ü haber v ir i ld i . 

Fi sene minhü. 

2112613 İlısan sularından Mehmet Sait Efendi'nin 
tasarrufunda olan suyun, Hüseyin Hüsnü Efendi 'nin 
tasarrufuna verildiğine dair ilmuhaber kaydı. 

Ber milceb-i i lm ü haber-i kalem-i muhasebe-i evvel 
şukka dilde 
İhsan s�yı ta'bir ol ınur n ısf masura ma-i tezize mutasar
rıf iken vefat iden Nazenin Ayişe Han ım ibnet-i Abdul
lah'un oğlu Mehmed Sa'id Efendi ibn-i es-Seyyid Meh
med nam kimesnenün Astane-i al iyyede Çukurçeşme 
kurbında viikı' ma-i lezlz mesleğinden ifriiz i le  müced
deden kurşun borı ferşiyle ( . . .  ) · kurbında Badrum ma
hal lesinde vakı '  menzi l ine cereyan iden ma-i mezbfırı 
meclis-i şer'-i şerifde Rumi l i  kuzatı eşrafından Hüseyin 
Hüsnü Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed eylediğini mübeyyin 
istihkamı havi Has lar kadısı  Efendinün virdiği bir kıt'a 
hüccet-i şer' iyye mfıcebince sılret ve su nazırı defterle
rine i lm ü haberi i ' tasını bii arz-ı hal Divan-ı hümayfın 
çavfışbaşısı · memhfıren i '  l am itmeğle mfıcebince Baş
muhasebe'ye kayd ve yedine sılret ve su nazır ı  defterle
rine i lm ü haberi viri lmek babında ferman-ı ali sildır 

58 masiağından 
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olmağın mı1cebince kayd o l ınup yedine sılret viri ldiğini 
müş' ir su nazırı  defterlerine işbu i l m  ü haber viri ldi .  

Fi 29 Receb 1 234 [24 Mayıs 1 8 1 9] 

2112614 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
sudan Şair katibi Mehmet Emin Efendi'nin tasarru
fundaki suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tara
findan Fatma isimli şahsa satıldığına dair ilmuhaber 
kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber ve 
varide e l-müverrah fı 2 1  L sene 1 232  [3 Eylül 1 8 1 7] 

Havass-ı refı'a kazasına tab i '  Çiftehavz kurbında Ki
rasl ıhavz nam mevzi 'de tah!e ' l -arz kanaviit i le  tahsil 
idüp kargir ı skara i le  Sultiin Süleyman hazretlerinün 
suyı yol ına bii izn-i mütevel li i lhak o lman ma-i cariden 
olan bundan akdem rical-i devlet-i a liyyeden Hasan 
Tahsin Efendi hazretleri ma'rifetiyle ta'mir o lınan ba
calara vanlup vezn ü ayar o l ındukda nısf masura ma-i 
leziz mevcfıd olup salifu 'z-zikr nısf masura ma-i lezizün 
mutasarrıfı i ken bundan akdem fevt iden Şa'ir katibi 
Mehmed Emin Efendi'nün zevcesi Fatıma bint-i Ab
du llah ve er karındaşı kızı Fatıma bint-i Nı1reddln na
man(?) hatunlar hüsn-i rızalarıyla n ısf masura ma-i tezi
zi Dergah-ı ali kapucıbaş ı lar ından Hiifız Hüseyin A
ğa'nun halilesi Fatıma Hiitfın b int-i Abdul lah'a bey' u 
temlik o l [ ın]up merkümatun aliika ve medhal leri kalma
yup n ısf masura ma-i leziz ınılma i leyha Fatıma Hii
tı1n'un mülki  o ld ığı Haslar kadisı faziletlü Mehmed Rii
gıb Efendi hazretlerinün v irdiği hücceti mfıcebince sılret 
i ' tasını ınılma i leyha bii arz-ı hal istid 'a  itmeğle şürfıtı 
ba'de' l- ihriic çavfışbaşı ağanun i '  larn ından sonra sılret 
viri lmek ferman buyur ı l ınağın mfıcebince kayd o l ınup 
sureti vir i lmeğle keyfiyyeti ma' lfım o lmak içün su nazırı 
ağa defterlerine i şbu i lm ü haber viri ldi .  

Fi m inhü. 

2112615 Cığalzade Sarayı 'na bağlı olan sudan, Os
man Ağa 'nın Bakialı Kemal mahallesindeki evine su 
bağlanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 2  S sene 1 233 [22 Aralık  1 8 1 7] 

Cığalzade sarayı derfınına cari olan mülk ma-i t ezizden 
nısf masura ma-i lezlz Aksaray kurbında Horhorçeşme 
mesleğinden ifriiz Eski Langakapusı kurbında Bakia l ı  
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Kemal mahal lesinde Osman Ağa'nun menzi l ine cereyan 
itmek üzre sılret vir i lmeğle Başmuhasebe'den vürüd i
den i lm ü haber kaimesi kayd o l ındı .  

Fl sene minhü. 

21126/6 Cığalzade Sarayı suyundan Osman Ağa 'nın 
tasarrufunda olan suyun mirasçı/ara intikaline, mi
rasçı/ar tarafından da Mehmet Ağa 'ya satılarak İbra
him Ağa arsasına bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber vari
de e l-müverrah fi 9 Ca sene 1 24 1  [20 Aral ık 1 825]  

Mahmiyye-i mezbürede Langa kapusı kurbında Bakial ı  
·mahallesinde K ırkçeşme bendinden Cığalzade sarayı 
dimeğle arif menzil-i kebir derün ına cari ba temlikna
me-i hümayün üç masura ma-i tezizden müfrez bir ına
sura ma-i lezizden n ısf masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan Osman Ağa fevt olup zevcesi Lebibe Hatün i le  
sulbi kebir oğl ı Mehmed Emin nam k irnesneye münha
sır ba'dehü ibn-i mezbür Mehmed Emin dahi vefat idüp 
veraseti val idesi zevce-i mezbfire Lebibe Hatün'a mün
hasır  aldığı ba'de't-tahkik-i şer' iyye mezbüre Lebibe 
Hanım bu defa kendi hüsn-ı rızasıyla s i lahşöran-ı has
sadan Mehmed Ağa'ya bey' u temlik ve veeh-i layığıyla 
teslim itıneğle mü ma i leyh mali k  o ldığı nı sf masura ma
i leziz-i mezkür salifü 'z-zikr Ağacı k  İbrahim Ağa arsası 
d i ıneğle arif menzil derünına kema fi 's-sabık icra eyle
diğini mübeyyin istihkamı havi Haslar kadıs ı  Efendinün 
virdiği hüccet-i şer' iyye mucebince sılret i ' tasın ı  ba arz
ı hal lede ' l  istid 'a  n izarnı kaydı  ba'de' l-ihrac Başmu
hasebe'ye kayd ol ınup'atik sureti ahz ve battalda hıfz 
olmarak ınüceddeden sureti ve su nazırı defterlerine i lm 
ü haberi i 'ta o lmmak bab ında sactır o lan ferman-ı a l i  
mucebince kayd o l ınup sureti v iri l meğle su nazırı def
terlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi sene m inhü . 

2112711 Eyüp Orta Belgrat'ta, Sultan Süleyman su
yoluna mü/hak Yusuf Ağa katma suyundan Kalib Ka
sım mahallesindeki eve bağlı olan suyun Ayşe Hanım 
tarafından tasarrufuna dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 2 1  Ra sene 1 23 5  [7 Ocak 1 820] 

Dergah-ı ali yeniçeriler kethüdası Yusuf Ağa'nun Ha
vass-ı refi'a  kazasına tabi '  Orta Belgrad karyesi hududı 
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dahi l i nde Çiftehavz deresi nam mahallde hafr eylediği 
abardan has ı l  eylediği b ir  masura ma-i lezlz ve Rahlme 
Hatfın'dan iştira eylediği bir masura ma-i lezlz k i  
cem'an dokuz buçuk masura ve bir çuvaldfız ma-i l ezlzi 
Sultan Süleyman suyı yolına i lhak i le  Astane'ye dahi l  
o ldukdan sonra bir masura ma-i lezlzi Langa kurbıncia 
Alacamescid mukabelesinde vakı '  meslekden ifraz ve 
Langa Yenikapusı kurbıncia Katib Kasım mahallesinde 
kain bir bab haneye cereyan i le tedavül- i  eyacil ve tern
Ilk ve temel lük o lmarak e l-yevm mutasarnfesi Ayişe 
Hanım bint-i Abdul lah'un tasarrufesiyçün Haslar kadi
sınun hüccet-i şer' iyyesi mfıcebince sureti viri lm iş ol
mağla su nazırı defterlerine dahi işbu ilm ü haber kai
mesi v ir i ld i . 

Fl sene minhü. 

2112712 Hoca Piri mescidi vakft suyundan Hasan ağa 
ve eşinin Çakır Ağa mahallesindeki evlerine bağlı o
lan suya dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi l l L sene 1 233  [ 1 4  Ağustos 1 8 1 8] 

İstanbul 'da Parmakkapu kurbıncia Hace Plrl nam sahi
bü' l -hayrun mescid-i şerlfı vakfından Lale l i  kurbıncia 
Çakır Ağa mahallesinde Zecriyye emini Hasan Ağa i le 
zevcesi Havva Hatfın'un b i ' l-iştirak mutasarrıf olduklar ı  
hanesine cereyan iden üç çuvaldfız ma-i lezlzün zabt
larıyçün sureti vir i lmeğle su nazırı defterlerine i lm ü ha
ber vir i ldi .  

2112713 Eyüp Orta Belgrat'ta, Sultan Süleyman su
yoluna mü/hak MirAhi/r-ı evvel İbrahim Ağa katma 
suyundan Abdurrahim Muhib Efendi'nin tasarrufun
da olan suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tara
findan da Afife Hanım 'a devredi/diğine dair ilmuha
ber kaydı. 

Kasr-ı yed 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 1 5  Ca sene 1 239 [ 1 7  Ocak 1 824] 

Mahmiyye-i mezbfırede Kırkdört kapusı nam mahall de 
Çukurçeşme kurbıncia bir  bab menzil-i mezbfıra cari bir 
masura ma-i l ezlz-i mezbfır asrıncia MirahOr-ı evvel İb
rahim Ağa hayatında Havass-ı refi'a kazasına tabi '  Orta 
Belgrad karyesi kurbıncia Boyacı çayırı nam mahallde 
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kimesnenün mülki o lmayan mevzi '- i  hılllde kendi ma
l ıyla hafr- ı  abar-ı müteferrika ve tahte' l-arz lağm i le 
cem' u tahsil eylediği suyın ı  ba'de' l-vezn ve' l-keşf 
hakk-ı mecradan malik o ld ığı bir masura ma-i lezlz ma
hall-i mezbfira karlb merhum ve mağffirun l eh Sultan 
Süleyman hazretlerinün mahmiyye-i mezbüra dah i l  suyı 
yol ına ba izni ' l-mütevelll i lhak ile Astane-i a liyyeye 
dahi l  o ldukda ma-i lezlz-i mezbfir sahib-i hayratdan 
olup Aksaray kurbında mekteb-i şerif ve sebllhane-i 
latiftin baniye vakı 've vakıfesi o lan Saray l ı  Verdinaz 
Kadın  lağm ve kanavatma tebe' iyyet i le  ba'de' l-iştira 
ve 't-temllk59 vakf-ı mezbfira i lhak i le  mahmiyye-i mez
bfirede salifıi 'z-zikr Kırkdört kapusı kurbında vakf-ı 
mezbfir müstağal latından olan bir bab menzil- i  mezkfir 
i le  erbab-ı miyah ma'rifetleriyle  Çukurçeşme mesleğin
den ifraz ile icra idüp menzil - i  mezkfir i le el-yevm 
derünına cari bir masura ma-i l eziz-i mezbüra mutasarrıf 
olan es-Seyyid Abdurrahlm Mohlb Efendi bundan 
akdem fevt olup ma-i lezlz-i mezbür sulbiyye kerimesi 
Şerlfe Neslbe Hanım'a intikal idüp müma i l eyha dahi 
menzil-i mezkür ile e l-yevm derünına cari bir masura 
ma-i lezlz-i mezbürı kendi hüsn-i  rızasıyla Afife Ha
nım'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle Haslar kadlsı virdiği 
hüccet-i şer' iyye mücebince sılret i ' tasını ba arz-ı hal 
lede' l- istid 'a nizarnı kaydı ba'de ' l- ihrac mücebince 
sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i 'tası iktiza 
eylediğini Divan-ı hümayün çavüşbaşı s ı  sa'adetlü  atı1-
fet lü Efendi hazretleri memhfiren i ' lam itmeğle müce
bince sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' ta 
o lmmak babında sadır o lan ferman-ı all mücebince su
reti viri lmeğle su nazırı defterlerine dahi işbu ilm ü ha
ber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

2112714 Eyüp Orta Belgrat'ta, Sultan Süleyman su
yoluna mü/hak İbrahim Ağa katma suyundan Afife 
Hanım'ın tasarrufunda olan suyun Abdülhalim Efen
di ile zevcesine devredi/diğine dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mficeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 7  Ra sene 1 24 1  (30 Ekim 1 825] 

Asrında Mlrahfir-ı evvel İbrahim Ağa Havass-ı refı'a 
kazasına tabi '  Orta Belgrad karyesi kurbında Boyacı 
çayırı nam mahallde kimesnenün mülk ü harimi olma
yan mevzi' -i hallde kendi malıyla hafr- ı  abar-ı mütefer
rika cem'u tahsil eylediği suyını ba'de' l-vezn ve ' l-keşf 

59 temellük 
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hakk-ı ınceradan baki malik a ld ığı bir masura ma-i lezl
zini mahall-i mezbCıra kar'ib merhum ve mağfCırun leh 
Sultan Süleyman hazretlerinün mahmiyye-i mezbCırede 
cari su yolına i lhak i le Astane-i a liyyeye dahi l  o ldukda 
ma-i lezlz-i mezbCırı sahib-i hayratdan olup mahmiyye-i 
mezbCırede Aksaray kurbında mekteb-i şerif ve sebllha
ne-i latlftin baniye ve vakıfesi o lan Sarayl ı  Verdinaz 
Kadın lağm ve kanavatma tebe' iyyet i le  ba'de' l-iştira 
ve't-temlik60 vakf-ı mezbCıra i lhak i l e  Çukurçeşme mes
leğinden ifraz ve mahmiyye-i mezbCırede Kırkdört ka
pusı nam mahal lde Çukurçeşme kurbında bir bab menzi l 
i le  derCınına cari bir masura ma-i lezlzün mutasarrıfesi 
Afife Hanım kendi hüsn-i rızasıyla Hassa mi'marbaşısı 
es-Seyyid Abdulhalim Efendi ile zevcesi Züleyha Ha
n ım'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle istihkamı havl Haslar 
kadlsı fazllet lü  Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye 
ınCıcebince silret i 'tasını  ba arz-ı hal lede' l-istid 'a n iza
ını kaydı ba'de' l- ihrac Başmuhasebe'ye kayd ol ınup 
sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i 'ta olmmak 
babında sadır olan ferman-ı ali ınCıcebince kayd o lınup 
sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu ilm ü haber 
virild i .  

Fl sene minhü. 

2112715 Eyüp Ayapa çiftliğinde, Halkalı suyuna mül
hak su nazırı Ali Behçet Ağa katma suyundan Hü
seyin Nazif Efendi'nin tasarrufunda olan suyun, Meh
met Salih Efendi'nin tasarrufuna verilerek Kaliçeci 
Hasan mahallesindeki evine bağlandığına dair ilmu
haber kaydı. 

B in iki yüz kırk sekiz senesi Safer'ün on beşinci güni 
tMihiyle ınüverrah bir kıt'a hüccetde tafsll olmdığı üzre 
sabık Su nazırı Ali Behcet Ağa Havass-ı refi'a kazasına 
tabi '  suyolı kuralarından Karka karyesi i le Bendinice 
çiftliği beyninde Halka l ı  tarlkinün canib-i yesarında 
marrü 'z-zikr Ayapa çiftliği mer'asında kendi ınal ıyla 
yedi aded baca hafr ve tahte ' l-arz !ağın ve kanavat i le  
cem' u tahsil ve ol mevzi ' a  karlb Saray-ı hümayCına cari 
Halkal ı  suyı tarlkı mesleğine idhal eylediği on buçuk 
masura ma-i lezlzün kanun-ı şehenşahl üzre hakk-ı mec
ra içün iki buçuk masurasını  terk idüp ma'ada sekiz 
masura ma-i lezlzden müfrez ber mantilk-ı hüccet-i 
mezkCır kanavatma tebe'an n ısf masura ma-i lezlze ınu
tasarrıf es-Seyyid Hüseyin Nazif Efendi ma-i ınezbCırı 
semen-i ma' !Cım mukabi l i  Kapu çukadarı es-Seyyid 
Mehmed Salih Efendi bin Abdurrahınan'a ferağ ve kasr-

60 temellük 
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ı yed ve ol dahi ba'de't-teferruğ ve' l-kabfıl mfımii i leyh 
Mehmed Salih Efendi anifen ber veeh-i muharrer malik 
o ld ığ ı  n ı  sf masura mii-i lezlz-i mezkfırı İstanbul'da Irgad 
bazarı'nda viikı '  terazlıdan ifriiz ve müceddeden peş ü
zerine kurşun borı ferşiyle Kallçeci Hasan mahallesinde 
viikı '  menzil ine icrii ve ta'yln eylediğini mübeyyin is
tihkiimı hiivl Haslar kadlsı fazlletlü es-Seyyid Ahmed 
Neclb Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye mfıcebince 
sfıret i ' tiisı bii arz-ı hal ledel-istid ' ii  şürfıtı bade' l-ihriic 
Divan-ı hümiiyfın çiivfışbaşıs ı  sa' iidetlü atfıfetlü es
Seyyid Mehmed Salih Efendi'nün memhfır i' lam ı ve 
biiiiisına siidır olan ferman-ı iili ve şürfıtı mfıcebince 
kayd ol ınup merküm yedine müceddeden sureti viril
meğle ebniye-i hiissa müdiri sa'iidetlü Efendi cerldesine 
dahi işbu ilm ü haber viri ldi .  

Fl 23 R sene 1 249 [9 Eylül 1 833 ]  
[mühür] Mehmed Arif 

2112716 İstanbul'da, Mahmut Paşa suyoluna mü/hak 
Tülbentçi İsmail Ağa katma suyundan Karabaş Mus
tafa Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun İsmail Ağa ya 
satılarak evine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Mahmiyye-i İstanbul'da Mi 'miir Abbas mahallesinde 
viikı '  bir bab menzil dertınında cari n ı sf masura mii-i le
zlzün kanaviitından mikdar-ı mu'ayyen h issesine te
be' iyyet i le maliki Dülbendci ei-Hiicc İsmii'll Ağa bin 
e i-Hiicc Mehmed Sadık tarafından husus-ı iitide vekili 
oldığı Mehmed Ağa bin Hasan ve Mehmed İzzet Ağa 
bin İsa şehiidetleri[yle] sabit olan sulbl keblr oğlı Hü
seyin Ağa mecl is- i  şer 'de e i-Hiicc İsmii'l l  bin Abdullah 
tarafından husus-ı iitlde tasdlka vekil-i mürsel i  Hüseyin 
Ağa bin Abdullah mahzarında bi ' l-vekiile takrlr-i keliim 
idüp müvekkilüm mezbfır e i-Hiicc İsmii'll Ağa yedinde 
olup bin iki yüz kırk bir senesi Ramaziin-ı şerif'ün on 
ikinci güni tarihiyle müverrah Başmuhasebe'den i 'tii 
olman bir kıt'a sfıretde tafsll ü beyan oldığı üzre asrında 
Ayasofya mütevellisi Abdurrahman Ağa can ibinde 
mahmiyye-i mezbfıre hısnı ebviibından Edirnekapusı 
haricinde Bayram Paşa bostiinı dertınında hafr-ı iibiir i le 
cem' u tahsil ve ol mevzi 'a  karlb Mahmud Paşa-yı Veli 
cami'- i  şer'ifı suyı yol ına bi izn i ' l-mütevelll i lhiik eyle
diği bir lüle ve bir masura ma-i lezlz-i mezkür Karabaş 
Mustafa Ağa'nun malik oldığı beş masura ma-i lezlzden 
müfrez n ısf masura ma-i lezlzi61 mezkürı müvekki lüm 
merküm ei-Hiicc İsmii'll Ağa'ya beynlerinde ma' lüm se
men-i medfü' ve makbfıza bey' u temllk ve veeh-i layıkı 
üzre tesilm eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer iş-

61 leziz-i 
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tira ve temel lük ve tesl'im62 ve kabz ve kabul itmeğle 
fıma ba'd kanaviltına tebe'an nısf masura ma-i leziz-i 
mezkurda müvekki l üm mezbur e l-Hacc İsma'il Ağa'nun 
aslen ve kat'an alaka ve medhali kalmayup müvekki lüm 
merküm ei-Hacc İsma'il Ağa'nun ber veeh-i muharrer 
mülk-ı müşteriisı ve hakk-ı sırfı olmağla mezbur Hasan 
Ağa mecl is-i şer'- i  hatirde b i ' l-vekale takrir-i kelam 
idüp müvekki lüm merküm ei-Hacc İsma'il Ağa anifen 
ber veeh-i muharrer mal ik o ldığı n ısf masura ma-i leziz
i mezkurı mahal le-i mezburda kain İbrahim Paşa tera
zusından ifraz ve ke' l -evvel menzi l- i  mezkura İcra ve 
ta'yin eylediğini havi Haslar kadisı fazilet lü Rıfat E
fendi'nün virdiği h üceet-i şer' i yy e mucebince su ret i 'ta
SI  bii arz-ı hal lede' l-istid ' a  kaydı ve nizarnı keyfıyyeti 
ba'de ' l-ihrac iktizası Divan-ı hümayun çavuşbaşısı 
sa'adetl ü  arufetlü Ağa hazretlerinden lede' l-isti ' lam mu
cebince tanzim olmmak babında sadır  o lan ferman-ı all 
mucebince kayd o l ınup muma i l eyhün yedine suret 
viri lmeğle keyfıyyet ma' lum olmak içün ebniye-i hassa 
müdiri sa'adetlü Efendi cerldesine dah i işbu i lm ü haber 
vir i ldi . 

Fl 2 1  Za sene 1 25 ı [ 1  O Mart ı 836] 
[mühür] Mehmed Arif 

2112811 Şerife •Hamide Hanım 'ın Kızıltaş mahalle
sindeki evine bağlı olan suyun ev ile birlikte Şerife 
Hatice İsmet Hanım 'a satıldığına dair ilmulıaber kay
dı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el müverrah fı 29 Ca sene ı 239 [ ı  Şubat ı 824] 

Mahmiyye-i mezburede Koska kurbında Kızı ltaş ma
hallesinde kain bir bab menzil  ile derCınına cari zikri ati 
ma-i lezlzün mal ike ve mutasarrıfesi olan Çavuşzade 
kerimesi d imeğle meşhure Şerife Hamide Hanım'un 
yedinde olup bundan akdeınce menzil- i  mezkurı muma 
i leyha Şerife Hadice İsmet Hanım'a bey' u teslim idüp 
el-yevm derfınına cari nısf masura ma-i lezlz-i mezbur 
mülkiyyet üzre yedinde baki kalmışidi e l-haletü hazihl 
m uma i leyha yedinde baki kalan nı sf masura ma-i leziz-i 
mezbfırı dahi !ağın ve kanavatından mikdar-ı mu'ayyen 
hissesine tebe' iyyet i le  tarafeynden bi ' l-lcab ve' l-kabul 
birle bey'- i  bat-ı sahilı-i şer'i ve erbab-ı miyahun inzi
mam-ı re'yiyle beynlerinde ma' l um· semen-i medfll 'a  ve 
makbfıza mfıma i leyha Şerife Hadice İsmet Hanım'a 
bey' u temllk ve l ayıkı üzre teslim idi.ip derun-ı menzil- i  
mezkura cari nısf masura ma-i leziz-i mezkurı dahi mu-

62 tesellüm 
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ma i leyha Şerlfe Hadice İsmet Hanım'un mülk-i müş
terası ve hakk-ı sarlhi oldığını mübeyyin Haslar kadlsı 
fazlletlü Abdulkadir Efendi hazretlerinün v irdiği hüc
cet-i şer' iyye mucebince suret i ' tasını ba arz-ı hal 
lede ' l- istid 'a  nizarnı kaydı ba'de' l-ihrac iktizası Divan-ı  
hümayun çavuşbaşıs ı  sa'adetlü atufetlü Efendi hazretle
ri memhuren i ' lam itmeğle i ' lamı mucebince Başmuha
sebe'ye kayd [ olınup] sureti ve su nazırı defterlerine i lm 
ü haberi i ' ta olmmak babında sadır olan ferman-ı all 
mucebince Başmuhasebe'ye kayd i le sureti virilmeğle su 
nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü haber v irild i .  

Fl  sene minhü. 

2112812 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak Hü
seyin Usta katma suyundan Mehmet Emin Efendi'nin 
tasarrufunda olan suyun mirasçı/ara intikaline, mi
rasçı/ar tarafındana da Abdullah Vesim Efendi'ye 
devredilerek Alacamescit 'teki evine bağlandığına dair 
ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 9 L sene 1 239  [7 Haziran 1 824] 

Havass-ı refi 'a  kazasına tab i '  Küçükköy'de Fotaki bağı 
dertınında Dergah-ı all yeniçerilerinün Otuz bir bölük 
mütevel llsi Hüseyin Usta'nun hafr itdürdiği kuyulardan 
hası l  olan ma-i lezlzden müfrez yarım masura ma-i leziz 
Kırkçeşme suyı yolına i lhak i le Mesih Paşa'da mes
lekden ifraz olmarak mutasarrıfı mevallden Mehmed 
Emin Efendi fevtinden kerlmeleri Hafize ve Nefise ve 
A.yişe hanımiara ba'de' l-intikal anlar dahi ma-i mezburı 
Tophane-i amire katibi hacegan-ı Divan-ı hümayundan 
el-Hacc Abdullah Veslm Efendi'ye ftiruht itmeleriyle 
muma i leyh müceddeden kurşun borı ferşiyle Alaca
mescid'de kain hanesinde icra ve ta'yin eylediğini havl 
Haslar kadlsınun v irdiği hüccet ve ba arz-ı hal çavuş
başı ağanun i ' lamı mucebince Başmuhasebe'ye kayd i le 
yedine suret ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' tası 
babında sadır olan ferman-ı all mucebince suret viril
meğle su nazırı defterlerine i şbu .i lm ü haber v irildi .  

F l  sene minhü. 
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2112813 Eyüp Bakraç deresinde, Sultan Süleyman su
yoluna mülhak Ferhat Paşa katma suyundan Mehmet 
Sait Efendi'nin Mesih Paşa-yı Atik mahallesindeki 
evine bağlı olan suyun Ümmügülsüm Hanım 'a veril
diğine dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fı 1 2  Za sene 1 246 [24 N isan 1 83 1 ] 

Merhum Ferhad Paşa Havass-ı refı'a kazasına tabi' 
Ayvad nam karye sınurı dahi l inde Bakrac deresi nam 
mevzide kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi '-i 
hallde kendi malıyla hafr itdürdiği abar-ı müte'addi
deden cem' u tahsil ve ol mevzi 'a karlb cennet-mekan 
merhum Sultan S üleyman Han hazretlerinün İstanbul'a 
cari K ırkçeşme suyı lağmına ba izn i ' l-mütevel ll i lhak 
itdürdiği ma-i lezlzden müfrez n ısf masura ma-i lezlze 
mutasarrıf o lan el-Hacc Mehmed Sa'ld Efendi bin Hi:ifız 
Ömer kendi hüsn-ı rızasıyla hala Mukata'i:it nazırı 
kisedarı Abdulkadir Beğ'ün hallle-i muhteremeleri Üm
mügülsüm Hanım'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle ma-i le
zlz-i mezburı Laleli çeşme civarında Mesih Paşa-yı Atik 
mahal lesinde menzil - i  mezkfira cereyaniyçün Haslar ka
dlsı Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye mucebince silret 
i 'tasını ba arz-ı hal lede' l-istid 'a nizamı kaydı ba'de' l
ihrac Başmuhasebe'ye kayd ol ınup sureti ve ilm ü haberi 
i ' tasını Divan-ı hümayfin çavuşbaşıs ı  sa'adetlü atufetlü 
ağa memhfiren i ' lam itmeğle ber muceb-i i ' lam sureti ve 
i lm ü haberi i ' ta o lmmak babında sildır olan ferman-ı all 
mucebince sureti virilmeğle su nazırı tarafına dahi işbu 
ilm ü haber virildi. 

Fl sene minhü. 

2112814 Başhavuz suyoluna mülhak Abbas Ağa kat
ma suyundan Ratib Efendi'nin tasarrufunda olan su
yun İstanbul Mesih Paşa-yı Atik yakınlarındaki evine 
bağlanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 27 Za sene 1 246 [9 Mayıs 1 83 1 ] 

Asrında Abbas Ağa hayatında Başhavz kurbında beş 
aded baca hafr ile Vekil-i harc Mehmed Ağa mesleğine 
andan havz-ı mezkur yol ına i lhak eylediği suyından 
müfrez rt ısf masura ma-i lezlzün mutasarrıfı Başmuha
sebe kalemi hulefalarından es-Seyyid Ebubekir Ağazade 
es-Seyyid Mehmed Ratib Efendi iştira eylediği ma-i 
lezlzün bundan akdem maliki Hfirşld Ahmed Paşa Tatar 
ağası Mustafa Ağa'dan iştira ol ınan ma-i lezlzün atik su-
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reti zayi '  olmağla zuhı1rında amel ve i 'tibar o lınmamak 
şartıyla mı1ma ileyh Ratib Efendi'ye bey' o lımın ma-i 
leziz-i mezbı1rı İstanbul'da Mesih Paşa-yı Atik kurbında 
Alacaçeşme karşusında vakı ' bir bab menzil-i  mezkı1ra 
cereyaniyçün Haslar kadisı fazilet lü Efendinün virdiği 
hüccet-i şer' iyye mı1cebince sılret i 'tasın ı  ba arz-ı hal 
lede' l-istid'a nizarnı kaydı ba'de ' l-ihrac iktizası Divan-ı 
hümayı1n çavı1şbaşıs ı  sa'adetlü ağa hazrederinden 
lede' l-isti ' lam atik sureti zuhı1rında amel ve i ' tibar 
ol ınmamak üzre hüccet-i şer' iyye-i mezkı1re Başmu
hasebe'ye kayd ol ınup süreti ve su nazırı tarafına i lm ü 
haberi i 'tasını  memhı1ren i ' lam itmeğle mı1cebince su
reti ve ilm ü haberi i 'ta olmmak babında sadır  olan fer
man-ı all mı1cebince sureti viri lmeğle su nazırı tarafına 
işbu ilm ü haber viri ld i .  

Fl  sene minhü. 

21129/1 Eyüp Ayvad'da, Kırkçeşme suyoluna mü/hak 
Hasan Tahsin Efendi katma suyundan Osman A
ğa 'nın tasarrufunda olan suyun Boğos 'a satıldığına 
dair ilmuhaber kaydı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 23 M sene I 248 [22 Haziran 1 832] 

Hasan Tahsin Efendi hayatında Havass-ı refı'a kazasın
da Ayvad nam mahallde K irasl ıdere kurbında kendi 
malıyla müceddeden hafr-ı abar ve tahte' l-arz lağmlar 
ile cem' u tahsil ve K ırkçeşme su yolına i lhak ile yedi 
masura ma-i lezizden müfrez nısf masura ma-i lezizün 
mal ik-i sabıkı Serbostaniyan-ı esbak Osman Ağa ma-i 
lez'izi63 mezkürı İstanbul'da Langa Yenikapusı dahil inde 
kain bir bab menzil derünına cari nısf masura ma-i lezi
zi64 mezkı1rı kendi hüsn-ı rızasıyla Boğos zirnıniye bey' 
u temllk itmeğle ba arz-ı hal lede' l-istid 'a nizarnı kaydı 
ihrac iktizası Divan-ı hümayı1n çavı1şbaşısı sa'adetlü 
atı1fetlü ağa hazretleri m em h üren i' lam itmeğle m üce
bince Başmuhasebe'ye kayd olınup sureti ve su nazırı 
defterlerine ilm ü haberi i 'ta olmmak babında sadır olan 
ferman-ı all mı1cebince kayd o lınup sılret virilmeğle su 
nazırı tarafına işbu i lm ü haber viri ldi .  

63 Lezlz-i 

64 lezlz-i 

Fi sene minhü. 
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2112912 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak Hassa 
su nazırı Ali Ağa katma suyundan Ragıb Mehmet E
min Efendi'nin tasarrufunda olan suyun mirasçı/ara 
intikaline, mirasçılar tarafindan da Abdullah Ağa ya 
satılarak Kuyumcu Bahşayiş mahallesindeki evine 
bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ını'leeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fi 5 C sene [ 1  ]247 [ l l Kasım 1 83 1 ] 

B in  iki yüz yiğirmi iki senesi Şa'biin'un on üçünci güni 
tarih iyle müverrah bir kıt 'a  hüccetde tafsll o lmdığı üzre 
Hiissa su nazırı All Ağa hayatında Havass-ı refi'a kazii
sına tabi '  Kemerler canibinde abiir-ı müte'addide hafr 
ve tahte' l-arz )ağın ve kanaviit i le  cem' u tahsil ve o l  
mevzi 'a  karlb K ırkçeşme suyı lağmına bii  izn-i müte
vel ll i lhiik eylediği ma' lümu ' l  mikdar suyından müfrez 
nı sf masura ma-i lezlze mutasarrıf Riigıb Mehmed Emin 
Efendi bundan akdem vefat idüp ma-i mezbür sulbiyye 
kebire kerlmeleri Şerife Zekiye ve Şerlfe Münire Hii
nımlara münhasır olmağın mümii i leyhimii b i ' l-vekiile 
intikalen mutasarrıflar o ldukları nısf masura ma-i mez
bürı Abdul lah Ağa ibn-i Hasan Ağa'ya bey' u temllk ve 
teslim ve ol dahi iştirii ve kabül birle mezbüretiinun 
alakası kalmayup ma-i mezbfır. Lalel i  kurbında Çukur
çeşme mesleğinden ifriiz ve kadiıni vechi le mahal l- i  
mezburda K uyurncı Bahşiiyiş mahallesinde viikı' men
zi l- i  keblre icrii ve ta'yln o lınmış o ld ığını ınübeyyin 
Haslar kadisı fazlletlü İbrahim Efendi'nün vird iği hüc
cet-i şer' iyye ınucebince müceddeden sılret i ' tiisı bii arz
ı hal lede' l-ist id 'ii ihriic ol ınan derkenar ve Divan-ı hü
miiyün çiivuşbaşıs ı  sa'iidetlü atufetl ü  Niişid Beğ Efendi 
hazretlerinün memhilr i '  lam ı ve biiiiisına siidır o lan fer
man-ı iili mucebince müceddeden merküro yedine sureti 
viri lmeğle ebniye-i hiissa ınüdlr[i] sa'iidetlü Efendi haz
retleri tarafına dahi işbu i lm ü haber vir i ldi .  

Fi sene minhü . 

21130/1 Eyüp Ayvad deresinde, Mehmet Davud E
fendi suyundan Hüseyin Ağa'nın tasarrufunda olan 
suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafindan da 
Seyyit Ali Şevki Efendiye satılarak Çoban Çavuş ma
hallesinde Havuzlulıamam 'a bağlandığına dair ilmu
lıaber kaydı. 

Ber milceb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel viiri
de e l-müverrah fi 9 R sene 1 249 [26 Ağustos 1 83 3 ]  

B in ik i  yüz kırk üç  senesi Rebl 'u ' l-evvel i  gurresi tari-
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hiyle müverrah Haslar mahkemesi s ici l iatından muhrec 
bir kıt 'a  hüccet-i şer' iyyede tafsil ü beyan olmdığı üzre 
es-Seyyid Mehmed Davud Efendi Havass-ı refi'a  kaza
sında Ayvadhavzı kurbı nda Ayvad deresi nam mevzi ' de 
abar-ı müte' addide hafr i le  cem' u tahsil eylediği hakk-ı 
mecradan ma'ada üç masura ve bir çuvalduz ma-i teziz
den müfrez İstanbul'da Temürkapu nezdi nde vakı '  b ir  
bab menzil-i keblr derunına cari n ısf masura ma-i tezize 
mutasarrıf Hüseyin Ağa ibn-i Hasan vefat idüp ma-i 
mezbur zevcesi Şerlfe Hafize Hatun i le sulbiyye kebire 
kerimesi Şerife Ümmügülsüm HatUn lara mevrus olma
ğın mezburetan ma-i mezburı b i ' l-vekale es-Seyyid Ali 
Şevki Efendi ibn-i es-Seyyid İbrahim'e bey' u temlik ve 
ol dahi iştira ve kabul itmeğle muma i leyh dahi muta
sarrıf o l dığı nısf masura ma-i t eziz-i mezkurı İ stanbul'da 
Çoban Çavuş mahallesinde vakı ' Havzlı harnmaını di
meğle arif hammarn-ı mezkur mesleğinden ifraz ve 
harnmam-ı mezkura icra ve ta'yin itmeğle şürut-ı müs
tahsenesine tatbik içün istihkamı havi Haslar kadisı 
faziletlü Ahmed Necib Efendi'nün virdiği hüccet-i 
şer' iyye mucebince suret i ' tası ba arz-ı hal lede' l- istid 'a  
n izarnı kaydı ba'de' l-ihrac Divan-ı hümayun çavuş
başıs ı  sa'adetlü atufetlü es-Seyyid Mehmed Salih Efen
di hazretlerinün memhur i ' l am ı  ve balasına sıldır olan 
ferman-ı ali mucebince kayd o lınup sureti viri lmeğle 
ebı1İye-i hassa müdiri sa'adetl ü  Efendi hazretleri ceride
sine dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

F i  sene minhü . 

2113012 İstanbul Şeyh Ferhat mahallesinde Noğan 
ve Hamik 'in tasarruflarında olan suyun Serkiz 'e satı
larak Çukurçeşme 'deki evine bağlandığına dair ilmu
haber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 8 S sene [ I  ]249 [27 Haziran 1 833 ]  

İstanbul'da Koska furunı kurbında Şeyh Ferhad mahal
l esinde kain b ir bab menzil derunına cari n ı sf masura 
ma-i lezize mutasarrıf o lan mersum Noğan ve Hamik 
zimmiler taraflarından b i ' l-vekale huzur-ı şer ' - i  şerifde 
Serkiz zimmi beynlerinde ma' ICım semen-i medflı'a ve 
makbuza bey' u temlik itmeleriyl e  mutasarrıf o ldukları 
ma-i leziz-i mezburede aslen ve kat 'an alaka ve medhal i  
kalmayup mersum Serkiz'ün mülk- i  müşteriisı ve hakk-ı 
sırfı olup mutasarrıf  oldığı ma-i leziz-i mezburede Ha
vass-ı refi' a kazasında Sultan Süleyman Han hazret
lerinün su yol ına  b i ' l- izn i ' l-mütevel li i l hak birle ve yine 
mahmiyye-i mezburede Çukurçeşme nam mahal l de İs-
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tanbul ağası meslekından ifraz ve ke' l-evvel menzil ine 
icra ve ta'yin eylediği Haslar kadisı fazilet lü Efendinün 
virdiği hüccet-i şer' iyye mikebince suret i ' tası ba arz-ı 
hal lede' l-ist id'a n izarnı kaydı ba' de' l-ihrac Başmuhase
be'ye kayd i le suret ve ebniye-i hassa müdiri Efendi 
tarafına i lm ü haberi i 'ta eylediği Divan-ı hümayun ça
vuşbaşıs ı  sa'adetlü atı1fetlü Efendi hazretleri memhuren 
i ' lam itmeğle mucebince kayd i le sureti ve i lm ü haberi 
i ' ta olmmak babında sadır  olan ferman-ı ali mucebince 
kayd olınup keyfıyyet ma' lum olmak içün Efendi65 eb
niye müdiri Efendi tarafına dalti işbu i lm ü haber virildi .  

Fi sene minhü. 

2/13013 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak Sinan 
Paşa katma suyundan Mahmut Ağa ile eşinin tasarru
funda olan suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar 
tarafindan da Halil Efendi ve eşine satılarak evlerine 
bağlanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel ilm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 7  Ca sene 1 249 [2 Ekim 1 833 ]  

B in iki yüz yiğirmi dört senesi Cemaziye' l-evvel'inün 
on yedinci güni tarih iyle müverrah bir kıt'a hüccetde 
tafsil ü beyan o lmdığı üzre vüzera-i eslafdan merhum 
S inan Paşa Havass-ı refı' a  kazasına tabi '  Cebeci karye
sinde harman yerinde cem' u tahsil ve ol mevzi 'a karib 
Kırkçeşme suyı yolına ilhak eylediği ma' lumu' l-mikdar 
suyından müfrez ve İstanbul'da Laleli çeşme cami'-i 
şerifı civarında İstanbul ağası taksiminden ifraz ve Kı
zıltaş mahal lesinde bir bab menzil-i kebir derunına cari 
nısf masura ma-i l ezizün malikleri olan Mahmud Ağa 
ibn-i Hüseyin ile zevcesi Hanife Hatun'dan mezbur 
Mahmud Ağa bundan akdem fevt olup mezbure Hanife 
Hatun i le sulbiyye kebire kızı Hadice Zekiyye'ye mön
hasıra ba'deha zevce-i mezbure dahi vefat idüp veraseti 
ancak kızı mezbure Hadice Zekiyye Hanım'a münhasıra 
aldığı ba'de't-tahkik mezbure Hadice Zekiyye Hanım 
irsen malike aldığı nısf masura ma-i lezlzi ba ma' rifet-i 
şer' ma' lumu ' l-mikdar semen mukabi l i  Divan-ı hüma
yun tercemanı Halil Es'ad Efendi ibn-i Süleyman i le 
halilesi Al iyye Hanım ibnet-i e i-Hacc Hafız İshak Efen
di'ye ber veeh-i münasafe bey' u temlik anlar dahi iştira 
ve temellük birle kabul eyledüklerinden sonra ol vechile 
nısf masura ma-i leziz kadim! üzre ke ' l-evvel hane-i 
merküma cereyaniyçün şürut ve n izam-ı müstahse
ne[ sine] tatblkan istihkamı ha vi Haslar kadi sı faziletlü 

65 "Efendi" kelimesi fazladır. 
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Ahmed Neclb Efendi'nün v ird iği hüccet-i şer' iyye mfı
cebince müceddeden sfıret i ' tası ba arz-ı hal lede' 1-
istid 'a  n izarnı kaydı ba'de' l-ihrac Divan-ı hümayfın 
çavuşbaşıs ı  sa'adetlü atfıfetl ü  es-Seyyid Mehmed Salih 
Efendi hazretlerinün memhur i ' lamı ve balasına sadır 
olan ferman-ı all ve şürutı mfıcebince kayd o l ınup 
müceddeden sureti viri lmeğle ebniye-i hassa müdiri 
sa' adetlü Efendi hazretleri cerldesine dahi işbu ilm ü 
haber viri ldi .  

Fi sene minhü . 

2113014 Eyüp 'te, Sultan Mehmet suyoluna müllıak 
su nazırı Osman Ağa katma suyundan Mehmet Sait 
Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun Ali Şevki Efendi'ye 
satılarak Çoban Çavuş mahallesindeki evine bağlan
dığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 9  Muharrem sene 1 249 [8 Haziran 
1 833 ]  

Asrında esbak Su nazırı Osman Ağa Havass-ı refi'a 
kazasına tabi '  Cebeci karyesi kurbında vakı ' Iskara-i 
atik ve cedld dimeğle meşhur [mahal lde] nübu' idüp 
merhum Sultan Mehmed Han hazretlerinün suyol ı  lağ
mına i lhak olman bir masura ma-i lezlzden müfrez ıHSf 
masura ma-i Iezlzün mal iki S i lahşöran-ı hassaclan Meh
med Sa'ld Ağa ma-i lezlz-i mezkurı es-Seyyid All Şevki 
Efendi'ye bey' u temllk idüp muına i leyh dahi ma-i 
mezkGrı Havzlıhammam terazusından ifraz ve Çoban 
Çavuş mahal lesinde sakin oldığı menzi l ine i cra ve ta' 
yin itmeğle şürut-ı müstahsene üzre istihkamı havl 
Haslar kadlsı fazllet lü Efendinün virdiği hüccet-i şer' 
iyye mucebince sureti i 'tası ba arz-ı ha l  lede ' l -isti ' lam 
nizamı kaydı ba'de' l- ihrac Başmuhasebe'ye kayd i le  
sureti ve ebniye-i hassa müdiri tarafına i lm ü haberi 
i ' tası iktiza eylediğini Divan-ı  hümayun çavuşbaşıs ı  
sa'adetlü atfıfetl ü  Efendi hazretleri memhuren i ' lam 
itmeğle mfıcebince kayd i le sureti ve i lm ü haberi i ' ta 
o lmmak babında sadır o lan ferman-ı all mucebince kayd 
ol ınup ebniye-i hassa müdiri Efendi tarafına dahi işbu 
i im ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü . 
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2113511 Eyüp Küçükköy 'de, Hasan Efendi katma su
yundan Mehmet Emin 'in tasarrufunda olan suyun e
vine bağlanmasına dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hası l-ı ma-i lezlz masura 0 .5 ,  çuvalduz 1 

Fevt 
Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi 5 Receb sene 1 233  [ 1  1 Mayıs 1 8 1 8] 

Astane-i al iyye ve mahall- i  saireye cereyan iden bi ' l
cümle sular hakkında ba hatt-ı hümayun-ı şevket-mak
rün virilen n izam mucebince hala Hassa su nazırı Meh
med Emin Ağa tarafından Kethüda-yı rah-ı abi e l-Hacc 
Mehmed Saclut lah Ağa ve Haslar mahkemesinde müret
tib-i katib-i ma'aş-ı aharı ve Ayasofya serbölüği es
Seyyid Abdi ve me'murln sair Havass-ı a l iyye kazasına 
tab i '  Küçükköy s ınurında Kumluk kemeri dimeğle 
ma'rQf kemerlerinde sabıka İstanbul kadlsı ve cerr-i 
maları(?) Hasan Efendi'nün hafr itdürdiği abar mahal l i
ne varup has ı l-ı ma-i lezlzi ber mu'tad vezn ü ayar ey
ledüklerinde bir masura ma-i lezlz mevcQd ve cari 
old ığı ba'de ihbaribi zahir ve tahkik olmd ığından sonra 
ma-i mezbQrun hafiri muma i leyh Hasan Efendi'nün 
kapuağası mahal lesinde ınir! arahacı ları karhanesi kur
bında menzi l  derunma ce[re]yan iden bir masura ma-i 
lezlzinün mutasarrıfı o lan nazır-ı mCıma i leyh Mehmed 
Emin Ağa'nun vekil-i merkümı mecl is- i  şer'de takrlr 
idüp ma-i mezbQrdan has ı l  bir çuvaldQzın ı rah-ı abiler 
ma'rifetiyle ifraz ve ahara reslde Akbıyık mahal lesinde 
sakine Emine Hatun fevt idüp baki üç çuvaldQz ma-i 
l ezlz uhdesinde ibka i le  istihkamını ser-m066 hüccet-i 
şer' iyye i ' tasın ı  b i ' l-vekale ist id'a itmeğle Haslar kadlsı 
fazlletlü el-Hacc isma'll Efendi bir kıt'a hüccet-i şer'
iyyes inde beyan itmeğle yedine suret i ' tasın ı ba arz-ı 
hal istid 'a itmeğle şürutı ba'de ' l- ihrac mezkQr kusur 
masura ve bir çuvaldQz ma-i lezlz muma i leyhün hane
sine cereyan itmek şartıyla suret i ' tasın ı ve su nazırı 
defterlerine i lm ü haber i 'tasın ı hala çavuşbaşısı ağa 
hazretleri memhQr i '  lam itmeğle mucebince sCıret ve i lm 
ü haberi i ' ta al ınmak babında sadır olan ferman-ı all 
mCıcebince kayd olmdığı i lm ü haberi v iri lmekle kadiıni 
vechiyle hane-i merküma cereyan itmek şartıyla mCıma 
i leyhün kusCır ve bir çuvaldQz ma-i lezlze tasarrufıyçün 
suret viri ldiğini müş' ir  Başmuhasebe'den vürQd iden i lm 
ü haber kaimesi su nazırı defterlerine kayd o l ınd ı .  

F l  sene minhi.i .  

66 1ıav1 

223 

21135/1 



224 V AK IF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

2113512 Eyüp Küçükköy 'de, Hasan Efendi katma 
suyundan Mehmet Emin Ağa 'nın tasarrufunda olan 
suyun mirasçı/ara intikalüıe, mirasçılar tarafından da 
Emine Hanım 'a verilerek Kapıağası malıal/esindeki 
evine bağlandığuıa dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mCıceb-i kalem-i ımıhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi 1 5  Ş sene 1 24 1  [25 Mart 1 826] 

Asrı ııda istanbul kadlsı Damadi Hasan Efendi Havass-ı 
refi'a kazasına tab i '  Küçükköy sınurında Kumluk keme
ri d imeğle ma' rCıf kemer kurbında hafr itdürdiği abar ve 
tahte ' l-arz cem' eylediği bir masura ma-i lezlzden mi.if
rez üç çuviildCız ma-i lezlze mutasarrıf o lan sabıka Su 
nazıı·ı Mehmed Emin Ağa bundan akdem fevt olup ve
raseti zevce-i menkCıhası Rabibe Hatiln ve oğl ı Osman 
Beğ ve kerlmeleri Asiye ve Emine'ye i rsen i nt ikal  it
meğle mCıma i leyhimler dahi kendi hi.isn-i rızas ıyla mü
derrisln-i kirilmdan Beğl izade Mustafa Şemseddln E
fendi 'ni.in halllesi Emine nam-ı diğer Mi rat(?) Hanım'a 
ferağ ve kasr-ı yed itmeğle ol  dahi ma-i lezlz-i mezbCırı 
Su ltan Ahmed Han hazretleri Kırkçeşme suyı mesleğin
deıı ifraz ve kurbında kain Kapuağası mahal lesinde 
menzi l ine icra ve ta'yln eyled iğin i  mübeyyin ist ihkamı 
havi Haslar kadisı fazlletlü Efendinün v i rdiği hüccet-i 
şer' iyye mCıcebince Başmuhasebe'ye kayd ol ınup sCıreti 
ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' tii o l ınmak bii
bında sad ır olan ferman-ı all m Cıcebince kayd o l ın up 
sCıret i viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm i.i haber 
viri ld i .  

Fi sene minhü. 

( Şerh] M a-i mezkCırun tedavül- i  eyadi i le e l-yevın cari 
oldığı menzi l mutasarrıfesi Arif Efendi zevcesi Hadlee 
Canan(?) Hanım Lıl1des ine kaydıyla mi.iceddeden sened-i 
hakanisi tanzim k ı l ın mak üzre senedat idaresine tebliğ-i 
keyfıyyet idi imiş ve defter-i cedidde Sultan Ahmed hıd
metinde kaydı buyurı l ınış  o ld ığı işbu mahal le şerh 
vir i ld i .  

Fl  4 Teşrin-i sani sene [ 1 ]3 1 1 
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2/135/3 Eyüp Küçiikköy 'de, Hasan Efendi katma 
suyundan Mehmet Emin Ağa 'nın tasarrufunda olan 
suyun bir miktarının Emine Hanım 'a verilerek Ak
bıyık mahallesindeki evine bağlanmasına dair ilmu
lıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hası l - ı  ma-i lezlz masura 0 .5  

Ser muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride e l-müverrah fi ( . . .  ) 1 233 

Astane-i al iyye ve mahal l - i  saıreye cereyan iden b i ' l 
cümle su lar hakkında bundan akdem ba hatt-ı hümayCın
ı şevket-makrün v iri len n izam mücebince Hassa su nazı
rı Mehmed Emin Ağa tarafından veki l i  Kethüda-yı rab-ı 
abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa ve me'mürln-i  saire Ha
vass-ı al iyye kazasına tab i '  Küçükköy sınurında Kum
luk kemeri d imeğle ma'rCıf kemer kurbında sabıka İs
tanbul kadi'sı Damadi Hasan Efendi'nün hafr itdürdiği 
abardan tahsil eyled iği  ma-i lezlzi ber mu 'tad vezn ü 
ayar o l ındukda b i r  masura ma-i lezlz mevcüdı ve cari 
a ldığı ba'de' l-mu 'ayene zahi r  oldukdan sonra ma- i lezlz 
abarlarınun kadi-i müma i leyh Hasan Efendi hayatında 
nübü ' iden ma-i lezlz-i merkümı mahmiyye-i İstanbul'da 
Kap u mahal lesinde vak i '  mlrl arahacı ları karhanesi kur
bında bir bab menzi l ine kanavat i le ta'yln ve icra idüp 
menzi l-i mezbür derünına cari bir masura ma- i lezlzün 
tedavül-i eyadl i le ba hüccet-i şer' iyye olan Nazır-ı mü
ma i leyh Mehmed Emin Ağa'nun veki l i  merküm Meh
med Emin Arif Ağa mecl i s-i şer'-i şerif-i enverde b i ' l 
vekale takrlr-i kelam idüp müvekki lüm müma i leyh 
Mehmed Emin Ağa mal ik a ld ığı b i r  masura ma-i lezlz-i 
mezkürun b ir  çuvaldüzın ı ralı-ı abiler ma'rifetiyle ka
navat[ın dan] mikdar-ı mu'ayyen h isses ine tebe' iyyet i le  
ifraz idüp mahmiyye-i mezbürede Akbıyık mahal lesinde 
vaki ' Taht-ı revancıbaşı All Ağa hanesi d imeğle arif 
menzi l derünına cari o lmak üzre Başhavz i le  Malova 
kemeri beyninde Fındıkl ık koltuğıyla on aded bacadan 
has ı l  ma' l ümu' l-mikdar sudan mi.ifrez b i r  çuvaldüz K ı
rım! Menzi l - i  mezküra cari olarak kadlml cari o lan b ir  
çuvaldüz ma- i  lezlzün ba hüccet-i şer' iyye mal ikesi o lan 
nazır-ı merkümun akribası ndan Emine bint-i İ brahim 
nam hatün tarafından dahi veki l i  olan merküın Arif Ağa 
müma i leyhanun ınal iki  ald ığı b i r  çuvaldüz suyınun 
cereyanı memnu' aldığından nazır- ı müma i leyhün ta
sarrufında o lan b i r  masura ma-i lezlzden bir çuvaldüzını 
ifraz ve zamm i le n ısf masuraya iblağ eylediği ec i lden 
istihdamı67 havl hüccet-i şer' iyye i ' tasına tal ib ald ığı 
eci lden Has lar kadi'sı fazllet l i.i ei-Hacc İsma'll Efen-

67 istihkamı 
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di'nün vird iği hüccet-i şer ' i yye m('ıcebince yedine sılret 
i ' tas ın ı ba arz-ı bal istid 'a  itmeğle şürfıtı ba'de' l-ihrac 
mezkfır n ısf masura ma-i lezlz kadim! vechi l e  mfıma 
i leyhün hanesine cereyan itmek şartıyla sılret ve su na
zırı defterlerine i lm ü haber i 'tas ı hala çavfışbaşı .ağa 
hazretleri memhüren i '  lam itmeğle mfıcebince s lı ret ve 
i lm ü haberi i ' ta o l mmak babında sadır olan ferman-ı all 
mücebince kayd o l ınup i lm ü haber viri lmeğle kadim! 
vechi le  hane- i merkuma cereyan itınek şartıyla mfıma 
i leyhanun nısf masura ma-i lezlze tasarrufıyçün mfıma 
i leyhanun yedine sılret vir i lmeğle su nazırı ağa tarafına 
işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl minhü. 

[Derkenar] Müma i leyhii Emine Hatfın mutasarrıfe ol
dığı n ı sf masura ma-i lezlz-i mezkurı Fatıma Hanı m'a 
bey' eylediğini mübeyyin viri len sfıret mucebince vürfıd 
iden i lm ü haberi işbu hıdmetde mukayyeddür. 

Fl 8 C sene ı 248 [2 Kas ım 1 832] 

2113611 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mülhak 
Şerife Neflse Hanım katma suyundan Şerife Nefise 
Hanım 'ın Firuz Ağa mahallesindeki evine su bağlan
elığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride e l-müverrah fı 5 Ca sene 1 23 5  [ ı  9 Şubat 1 820] 

Havass-ı refı'a kazas ına tabi '  Cebeci karyesi kurbında 
Derin meslek muvacehes inde hafr itdürd iği abar-ı mü
te ' addideden biis ı l  olup tahte ' l-arz lağın ve kanaviitıyla 
cem' u tahsil ve o l  mevzi ' a  karlb merhum Sultan Sü
leyman tiibe seriilm hazretlerinün Astiine-i al iyyede cari 
suyı yo l ına i lhak itdürdiği ma-i lezlzün kanfın üzre 
al ıkonı lan hakk-ı ınecrasından baki dört masura ma-i 
lezlzden müfrez n ısf masura ma-i lezlze tediivül-i eyadl 
i le  temllk ve teme l lük a l ınarak ş i raen mutasarrıfe olan 
Şerlfe Nefıse Hanım bint-i es-Seyyid  Halil ma-i lezlz-i 
merkumı Topkapu haricinde Bayram Paşa kurb ında 
Kefere maşatl ığı derün ında kurbı olan Sü leyman iyye 
mesleğinden erbab-ı maharet ma'rifetiyle ifriiz ve ma
hall-i mezbCıra karlb Sultan Ahmed suyı mesleğine idhiil 
ve ınahmiyye-i mezbfıreye dahi l  o ldukdan sonra Et
meydan ı kurbında Acıhammiim karşusında ana mesle
ğinden ift-iiz ve mahall-i ınezbfıra karlb Flruz Ağa ma
hal lesinde sakine old ığı menzi l ine ta'yln ve icrii it
dükden sonra menzi l-i mezkur ile el-yevm derCın ına cari 
n ısf masura ma-i lezlz-i mezbCır i rsen ve şiriien tasar
rufesinde olup istihkiimı havl kıbel-i şer'den bir kıt'a 
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hüccet tahrlr ve i ' tas ını  ist id 'a itmeğle milcebince Has
l ar kadlsı İbrahim Efendi imzasıyla mümza [vü] mem
hilr bir kıt'a hüccet-i şer' iyye milcebince yedine silret 
ve su nazırı defterlerine i lmü haberi i 'tası hususını bii 
arz-ı hal Iede' I- inha şüriltı kaydı ba'de ' l-ihriic ma-i le
zlz-i mezbur kadim! vechi le menzi l- i  mezkura cereyan 
itmek şartıyla yedine suret ve i lm ü haberi i ' tası lazım 
geldiğin i hala çavuşbaşı sa'adetlü Efendi hazretleri 
memhilren i '  lam itmeğle milcebince silret ve i lm ü ha
beri viri lmek babında ferman-ı all sild ır olup mucebince 
kayd ol ınup muma i leyha Fatıma Hatun yedine suret 
viri lmeğle su nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü haber 
viri ldi . 

[Derkenar] işbu ma- i lezlz Eba Eyyub} Ensarl radiye 
anhü' l-Barl cami ' - i  şerlfı vakfınun katibi es-Seyyid 
Mehmed Emin Efendi'ye geçdiğini mübeyyin suret vi
r i lmiş aldığından vürud iden i lm ü haberi işbu hıdmetde 
mukayyeddür 

Fi 1 9  Ca sene 1 242 [ 1 9  Aral ık 1 826] 

2113612 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
Feyzullalı Efendi katma suyundan Halil Efendi 'nin 
tasarrufunda olan suyun Haşim Osman Paşa 'ya inti
kaline dair ilmulıaber kaydı. 

[Derkenar] Gerçi işbu ma-i leziz Su ltan Ahmed'e nıü
baderet o l ınmış ise de tekrar as l ı  üzre Süleyınaniyye 
hıdmetine terk ol ınmağla vürud iden i lm ü haberi dahi 
Sü leymaniyye hıdmetine kayd ol ınınışdur. 

Fl 27 Ca sene I 24 I [7 Ocak I 826] 

Ber muceb-i kaleın- i  muhasebe-i evvel ilm ü haber-i va
ride el-ınüverrah fı 1 9  R sene I 236 [24 Ocak 1 82 1 ]  

Havass-ı refı'a kazasında Kadi nam karye sınurı dahi
I inde merhum Şeyhül is laın Feyzul lah Efendi'nün on üç 
aded baca ve 1ağınlarından Ruznamçe[ ci]  Ebubekir E
fendi suyo1una ve andan merhum ve mağfCırun leh Sul
tan Süleyman Han hazretlerinün su lağmına cari gayr- ı 
ez hakk-ı mecra bir  masura ma- i lezlzden ınüfrez nısf 
ma-i Iezlzi Sultan Ahmed Han hazretlerinün su mesle
ğine i lhak ile mahmiyye-i nıezburede Su ltan Mehmed 
kurbında B üyükkaraman'da Temürc i ler dereınında kain 
ana Iağmından ifraz Val ide hanı kurbında vak i '  çeşme 
ittisa l inde kadim! mesleğe idhal o l ındukdan sonra ma
hall- i mezbureye karib Karataşı nam mahal lde Dülger
zade mahal lesinde sakin oldığı menzi l ine mecra ma-i 
mezburun zabt ve mutasarrıfı olan Halil Efendi vefat 
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idüp n ısf masura ma-i lezlzün Resmo muhafızı ınir-i 
miran-ı kiranıdan Haşim Osman Paşa'ya irsen intikal 
eylediğini bii hüccet lede ' 1-inha zabt u tasarrufıyçün 
sureti vir i l nıeğle su nazıı·ı defterlerine işbu i lm ü haber 
vir i ld i .  

[Derkenar] MCıma i leyh Osman Paşa'nun vefatma bina
en ma-i mezbCır halllesi Emine nam-ı diğer Çeşmiglr 
kızına ve oğl ı  sağir Osman Beğ'e isabet idüp ancak ha
llle-i ınCıına i leyha sağir-i mezbCırun validesi olup vasisi 
olmadığından Dergah-ı all kapucıbaşı larından S i rozl 
İsma'll Beğzade el-Hacc Mehmed İzzet Beğ'e bey' u 
teın llk ol dah i iştira birle ke ' l-evvel menzi l-i mezkCıra 
icrasiyçün viri len sCıret mCıcebince Başmuhasebe'den 
vürCıd iden ilm ü haberi Sü leyman iyye hıdmetine kayd 
ol ınnı ışdur. 

Fl 27 Ca sene 1 24 1  [7 Ocak 1 826] 

2113613 Müderris köyü yakınında, Mehmet Ağa kat
ma suyundan Mehmet Ağa 'nın Peykhane 'de ihya etti
ği çeşmeye su bağlamlığına ve suyun vakfedildiğine 
dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi 1 3  C sene 1 236  [ 1 8  Mart 1 82 1 ]  

Su ltan Ahmed cami '- i  şerlfı kurbında Peykhane rical ine 
mahsus ez kadim kışlalarına cari bir masura ma- i le
zlzün menba' o lan Havass-ı refi'a  kazas ına tabi '  Müder
ris karyesi kurb ında Küçükçınar nam mahal lde kain 
menba' mahal l inden sabıka MirahOr-ı evvel-i hazret-i 
şehriyari Mehmed Ağa'nun hayatında Peykhane derCı
nında müceddededen ihya eylediği çeşmesi derfın ın a  
sal ifı.i ' z-zikr Müderris karyesi kurbında Ç ınar nam ma
hallde hafr eylediği abar-ı müteferrikadan has ı l  olup 
mfıma iJeyhün bina ve vakf eylediği ab-ı lezlz çeşmesi
ne vakfıyyet üzre te'ylden icra ve vakf eylediği bir ma
sura ma-i lezlzün isihkamın ı havl Haslar kadlsı fazlletlü 
Mehmed Emin Efendi 'nün virdiği hüccet-i şer' iyye 
mCıcebince Başmuhasebe'ye kayd o l ınup sal ifü 'z-zikr 
bir masura ma- i lezlzün Peykhane ocağı derCınına kadi
mi üzre cereyaniyçün sCıret viri lmeğle su nazırı defterle
rine dahi işbu ilm ü haber vir i ld i .  

Fl sene minhü. 
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2113711 Eyüp Kara Alımetli 'de, Sultan Süleyman su
yoluna müllıak Mehmet Paşa katma suyundan Meh
met Paşa 'nın evine bağlı olan suyun bir kısmı ile Sul
tan A/ımet suyoluna mül/ıak Mustafa Paşa katma su
yundan Mehmet Atau/la/ı 'ın tasarrufunda olan suyun 
Mehmet Arif Bey 'e verildiğine dair ilmu/ı aber kaydı. 

Ber mfıceb- i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride e l-müverrah fi ı 7 C sene ı 239 [ ı  8 Şubat 1 824] 

Mehmed Paşa hayatında  Havass-ı refi 'a  kazasma tab i '  
Çınar l ıçeşme dimeğle arif çeşmenün canib-i garbında 
Kara Ahmedl i  nam karyerrün safrası (?) tahtında kimes
nenün mülk ve harimi o lmayan mevzi '- i  hallde kendi 
mal ıyla on alt ı  aded abar hafr ve tahte ' l-arz lağm ve 
kanavat i le  cem' u tahsil eylediği dört masura ma-i le
zlz-i carlyi ol mevzi 'a  karlb Çukacı gerdesi suyı yolına 
ve andan Ahmed Kethüda suyı l ağmına ve andan Kı l ıç  
All Paşa suyı l ağmına ve andan merhum ve mağfUrun 
leh Sultan Süleyman Han hazretlerinün suyı lağmına 
kanun-ı şehenşahl üzre bir masura hakk-ı mecra ta'ylni 
i le i lhak u idrac ve mahmiyye-i mezbureye dah i l  o lduk
dan sonra mahmiyye- i mezburede Mol la Gürani kur
bında Fettani mahal lesinde kain menzi l lerine icra vü 
ta'yln eylediği üç masura ma-i lezlzden müfrez bir  ma
sura ma-i lezlz ve yine Kapudan-ı deryil esbak Mustafa 
Paşa hayatında Havass-ı refi 'a kazas ında Uzuncaova ve 
Kara Ahmedl i  ve Kadi Ya'kübl ı  nam karyeler beyn inde 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzi '-i hallde kendi 
malıyla hafr-ı abar-ı müteferrika ve tahte ' l-arz lağm ve 
kanavat i l e  cem' u tahsil eylediği  ma-i lezlzi mevsimin
de erbab-ı m iyah ma'rifetleriyle ba'de' l-vezn iki masura 
ma-i lezlzi ol mevzi ' a  karlb Vezlr-i a'zam-ı esbak Köp
ri l izade Mehmed Paşa suyı yol ına n ısf masura hakk-ı 
mecra ta'yln i le  bii izn i ' l -mütevel ll i lhak idüp Havass-ı 
refi'a kazasında Topcı lar karyesinde tarlk- ı cadde kena
rında vakf-ı müşarun i leyhün ana mesleğine n ihayet 
bulınca icra o l ınup meslek-i mezbfırdan ifraz mahall- i  
mezbfıra karlb tarla derfınında vaki '  merhum ve mağfU
run leh Sultan Ahmed Han hazretlerinün Astane-i al iy
yeye cari sularınun ana lağmına i lhak u idrilc o l ın an bir 
buçuk masura ma-i lezlz Atbazarı kemerinden nerdüban 
re ' sinde o lan ana mesleğinden ifraz ve sal ifü ' l-beyan 
lağm ve kanaviltına te be' iyyet i le  ma-i lezlz-i mezbur 
Atbazarı kemeri fevkinde olan terazudan ifraz ve ka
dim68 ve kanavat ve müsennat i le  e l-yevm menzi l-i 
mezkfır derfınına cari bir  masura ki cem'an iki buçuk 
masura ma-i l ezlz mahmiyye-i mezburede Şehzade ca-

68 lağm 
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

mi'- i  şerl'fi kurbında Hoşkadem mahal lesinde vaki ' 
menzi l-i mezkı1r i le e l-yevm derı1nına diri iki buçuk 
masura ma- i lezlz-i mezbGra mal ik ve mutasarrıf olan 
rical-i Devlet-i al iyye'den hala Tersane-i amire emini es
Seyyid Mehmed Ataul lah Efendi bu defa kendi hüsn-i 
rızas ıyla Halil Hamld Paşazade Mehmed Arif Beğ E
fendi hazretlerine ferağ ve kasr-ı yed itmeğle Haslar 
kadlsı fazlletlü Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye mG
cebince süret i 'tasın ı ba arz-ı hal lede' l-istid ' a  nizarnı 
kaydı ba'de ' l-ihrac iktizası Divan-ı hümayGn çavfış
başısı sa'adetlü atı1fetlü Efendi hazretleri memhGren 
i ' lam itmeğle i ' lamı mGcebince Başmuhasebe'ye kayd 
i le sureti ve i lm ü haberi i ' ta al ınmak babında sadır  olan 
ferman-ı all mfıcebince Başmuhasebe'ye kayd i le  sOreti 
viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl  sene minhü. 

2113712 Sultan Ahmet camii suyundan Mehmet Ta
hir Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun mirasçı/ara inti
kaline, mirasçılar tarafindan da Mehmet Ağa 'ya ve
rildiğine dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi 23 Receb sene 1 240 [ 1 3  Mart 1 825] 

Mahmiyye-i mezbfırede Cebecibaşı Abdul lah Paşa ve 
Ferld Yfısuf Ağa konağı dimeğle arif menzi l-i ınezkfır 
derfınında Su ltan Ahmed Han cami ' -i şerlfı havl ısında 
vakı ' terazlıdan ifraz o lan ma-i lezlz İhsan suyı ta' blr 
al ınur ba ferman-ı a ll  zabt u tasarruf a l ın ur sulardan 
olup ınüstakı l len kaiınesi olmadığına binaen re ' s  katına 
yol ı mahal l -i ifrazında ınevcfıd ve cari o lan nısf masura 
ma-i lezlz-i ınezbfırun ına l iki iken bundan akdeın vefat 
iden Hibetul lah Su ltan hazretlerinün kethüdası Mehmed 
Tahir Ağa su lbl keblr ve sağir eviadları es-Seyyid el
Hacc Mehıned Şakir Ağa ve es-Seyyid  Mehıned Emin 
Ağa ve kızı Şerlfe Ayişe Hanım ve es-Seyyid Mehmed 
Sa'ld ve es-Seyyid Mehmed Arif nam sağirana intikal 
itmeğle ba'dehü sağir-i mezbüran es-Seyyid Mehmed 
Arif ve es-Seyyid Mehmed Sa' ld ve ınezbGre Ayişe 
Hanım müteveffıye olup veresan-ı müma i leyhimaya 
ba'de' l- i  ntikal mezbGran es-Seyyid  ei-Hacc Mehmed 
Şakir Ağa ve es-Seyyid Mehmed Emin Ağa bu defa 
kendü hüsn-i rızalarıyıa· Enderün-ı hümayı1n çükadar 
ağalıkdan muhrec Mlr-i voynugan Mehmed Ağa'ya 
ferağat ve kasr- ı yed itmeğle n ısf masura ma-i lezlzün 
ınutasarrıfı aldığını  mübeyyin Has lar kadlsı Efendinün 
virdiği hüccet-i şer' iyye mı1cebince sı1ret i ' tasın ı  ba arz-
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ı hal Iede' l- istid 'a  n izamı kaydı ba'de' l - ihrac mucebince 
Başmuhasebe'ye kayd i le  süreti ve su nazırı defterlerine 
i lm  ü haberi i 'tası Divan-ı hümayun çavuşbaşıs ı  sa'a
detlü ağa hazretleri memhuren i ' lam itmeğle i ' lamı 
mucebince kayd i le  sureti ve i lm ü haberi i ' ta o l ın mak 
babında sadır o lan ferman-ı all mucebince kayd o l ınup 
sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber 
viri ldi .  

Fl sene minhii .  

2113713 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna müllıak katma 
sudan Mehmet Şakir Ağa ile Melımet Emin Ağa 'nın 
tasarrufunda olan suyun Melımet Ağa'ya verildiğine 
dair ilmulıaber kaydt. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber-i va
ride el-müverrah fı 2 Ş sene 1 240 [22 Mart I 825) 

Havass-ı refı'a kazas ında Küçükköy kurb ında ıskara 
altında yedi aded bacalardan has ı l  idüp Kırkçeşme ke
merine i lhak ey lediği  sudan müfrez iki masura ma-i 
Iezlzün bir buçuk masurası temllk birle ma-i Iezlz-i 
mezbur mahmiyye-i mezburede Cebecibaş ı Abdul lah 
Paşa ve Ferld Yusuf Ağa hanesi dimeğle arif meozil-i 
mezkur i le derunına cari bir buçuk masura ma-i lezlzün 
mutasarrıfları es-Seyyid e i-Hacc Mehmed Şakir Ağa ve 
es-Seyyid Mehmed Emin Ağa bu def'a kendi  hüsn-i 
rızalarıyla Enderfın-ı hümayun'da çukadar ağal ıkdan 
muhrec Mir-i voynugan Mehmed Ağa'ya ferağat ve 
kasr- ı yed itmeğle ist ihkamı havi Haslar kadisı Efen
dinlin virdiği hüccet-i şer' iyye mucebince suret i ' tasın ı  
ba arz-ı ha l  l ede' l- ist id 'a  n izamı kaydı ba'de' l-ihrac 
Başmuhasebe'ye kayd o l ın up sureti ve i lm ü haberi i ' ta
sı Divan-ı  hümayun çavuşbaş ısı ağa hazretleri mem
huren i ' lam itmeğle i ' lamı mücebince sureti ve i lm ü 
haberi i ' ta ol ınmak babında sadır  olan ferman-ı ali mu
cebince Başmuhasebe'ye kayd ol ınup sureti viri lmeğle 
su nazırı defterlerine işbu ilm ü haber vir i ld i .  

Fi sene minhü. 

2/13811 Sultan Alımet suyoluna müllıak sudan Melı
met Talıir Efendi ve Fatma Hanım'ın tasarrufunda 
olan suyun bir miktarının Bayezit yakınlarındaki ko
naklarına bağlandığına, bir miktarının da vakfedildi
ğine dair ilmulıaber kaydı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber-i va
ride e l-müverrah fı 27 N sene 1 24 1  [5 Mayıs 1 826] 
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V AKfF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

Rical-i devlet-i al iyyeden hala Ş ıkk-ı evvel defterdan 
sa'adetlü atlıfetiii es-Seyyid Mehmed Tahir Efendi haz
retlerinün hallle-i muhteremeleri Fat ıma Han ım i le  b i ' l 
iştirak mutasarrıf o ldukları üç buçuk masura ma-i tezizi 
Su ltan Sü leyman Han hazretlerinün ana yol ına i lhak 
birle mutasarrıf oldukları konağa icra o l ınmakda ise de 
el-haletü hazihi ma-i lezlz-i mezburun vakf-ı mezbur 
tarikıyla icras ında su'ubet oldığına b inilen ma-i mezburı 
Süleymaniyye yol ından ihrac ve Sultan Ahmed suyı 
yo l ına i lhak ve iki masurasın ı  menafı ' -i vakf olarak 
vakf-ı müşarun i l eyhe terk idüp ma' ada bir  buçuk masu
ra ma-i tezizi Su ltan Bayezld-i Veli Han hazretlerinün 
cami ' -i şerlfı havl ısında kain çubukcı dükkanı önünde 
vaki '  meslekden ifraz ve konak-ı mezkura icrası bundan 
akdeınce ba i ' lam-ı şer' l  ve ba ferman- ı ali tanzim ve 
Başmuhasebe kalemine ba'de' l-kayd viri len i lm ü haber 
mucebince Sultan Ahmed Han vakf-ı  şerlfınün müte
vel lisi Dergah-ı ali kapucıbaş ı larından es-Seyyid Sü
leyman Ağa'nun memhur ve mümza v irdiği temessük ve 
i stihkamı havl Has lar kadlsınun virdiği memhur hücceti 
mucebince sureti i ' tası ba takrlr lede ' l-inha iktizası 
Divan-ı hümayun çavuşbaşıs ı  ağa hazretlerinden lede ' l
i ' lam hüccet ve takrlr mucebince Başmuhasebe'ye kayd 
ol ınup istihkamı havi müceddeden bir  kıt 'a suret i ' tası 
mukteza-yı n izamından idüğin i  memhuren i ' lam itmeğle 
i ' lamı  mucebince Başmuhasebe'ye kayd ile sureti vi
ri lmek ferman buyurı l ınağın mucebince kayd o l ın up 
sureti viri lmeğle keyfıyyeti ma' ICım o lmak içün su nazırı 
defterlerine dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

[Derkenar] İşbu bir buçuk masura ma-i lezlzün muta
sarrıtları Defterdar es-Seyyid Mehmed Tahir Efendi 
hazretleri i le  halilesi Fatıma Hanım mutasarrıtlar iken 
muma i leyh Tahir Efendi fevt o lmağla ma-i mezbür 
muma i leyha Fatıma Han ım ile sağir oğl ı  es-Seyyid Os
man ve Şerlfe Saliha ve keblre kerimesi Ayişe Hanım'a 
irsen intikal müma i leyhimler kendi hüsn-i rızalarıyla  
Defterdar-ı ş ıkk-ı evvel All  Neclb Beğ i le  halllesi Ru
kiyye Hanım'a ferağ ve kasr-ı yed eylediikierin i  mü
beyyin vürud iden ilm ü haberi i şbu h ıdmetde mukay
yeddür. 

Fi 8 C sene 1 248 [2 Kasım 1 832] 



i STANBUL SU KÜLLiYkrı 

21138/2 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mü/hak su na
zırı Halil Ağa katma suyundan Ahmet Efendi 'nin ta
sarrufunda olan suyun mirasçı/ara intikaline, miras
çılar tarafindan da Hatice Hanım 'a verildiğine dair 
ilmuhaber kaydı. 

Ser muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi 9 L sene 1 24 1  [ 1 7  Mayıs 1 826] 

Asrında Su nazırı esbak Halil Ağa Havass-ı refi'a kaza
sına tabi '  Kemer can ibinde Başhavz i le  Malova kemeri 
beyninde Fındıkl ık  koltuğında mevzi-i hali'de kendi 
malıyla hafr-ı abar itdürdiği beş aded hacalardan has ı l  
iki buçuk masura ma-i l ez'i'zi Su ltan Süleyman hazret
lerinün Kırkçeşıne suyı yolına i lhak itdürdiği suyından 
müfrez o lup ınahmiyye-i mezburede Sultan Ahmed 
kurbında Kapuağası cami ' -i şerifı itti sal inde vakı '  ana 
lağmından ifraz Akbıyık mahallesinde vakı'  menzi l  de
runına maliki iradesiyle ta'yln o lman n ısf masura ma-i 
lezlzün mutasarrıfı İmaın-ı sanl-i hazret- i şehriyari-i 
esbak Ahmed Efendi fevt olup varisieri Hacce Hadlee 
Hanım ve Fahriyye Hanım ve Rab i 'a  Hanım ve Me
hmed Salih Efendi 'ye ba'de't-tahakkukı ' ş-şer'i irsen 
intikal itmeğle muma i leyhimalar kendü hüsn-i rızala
rıyla hissedarı Hacce Hadice Hanım'a ferağ u kasr-ı yed 
itmeleriyle istihkaını havl Haslar kadisı fazllet lü  Efen
dinün virdiği hüccet-i şer' iyye mucebince suret i 'tasın ı 
ba arz-ı hal lede' l - istid 'a  nizaını kaydı ba'de ' l-ihrac 
Başmuhasebe'ye kayd o l ı nup sureti ve su nazırı defterle
rine i lm ü haberi i ' ta ol ınmak babında sadı r  o lan fer
man-ı ali mucebince Başmuhasebe'ye kayd o l ınup sureti 
viri l ıneğle su nazırı defterlerine işbu i lm  ü haber vir i ld i .  

Fl sene minhü. 

2113813 Eyüp 'te, Yusuf Efendi katma suyundan Ha
san Bey 'in Daye Hatun mahallesindeki evine bağlı o
lan suyun bir miktarının Seyyit Hüseyin İsa Efendi'ye, 
bir miktarının da Ahmet İzzet efendi'ye satılarak 
Akbıyık mahallesindeki evine bağlandığına dair ilmu
lıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber-i va
ride el-müverrah fi selh-i Ra sene 1 242 [2 Kasım 1 826] 

Altunıçok Yusuf Efendi Havass-ı [refi'a] kazasına tab i '  
Köınürci Belgrad karyesinde Ağa suyı dimeğle ma' lum 
ma-i leziz çeşmesi kurbında kimesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzi '- i  halide kendi mal ıyla hafr-ı abar 
ve tahte' l-arz lağm ve kanavat i le  cem' u tahsil eylediği 
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ma' lumu' l-ınikdar ma-i tezizden müfrez olup istanbul'
da Ermeni hanında kain ana mesleğinden ifraz birle 
Temürkapu kurbında Daye Hatfın mahal lesinde kain bir 
bab menzi l-i keblr derfınına cari bir  masura ma-i lezlzün 
ba hüccet-i şer' iyye maliki o lan Hasan Beğ Efendi b in  
Mehmed Ağa mal ik old ığı b i r  masura ma-i lezlzün n ı sf 
masurasın ı mü lkinde ba'de' l-ibka diğer n ısf masurasın ı  
dahi bundan akdeınce es-Seyyid Hüseyin İsa Efendi'ye 
ba hüccet bey' u temllk itmiş idi  e l-haletü hazihl yedinde 
ibka eylediği n ısf masura ma-i lezlz yevınl beyn lerinde 
ına ' l fıın semen ımıkabi l i  esbak Rikabdar-ı hazret-i tae
dar\' Ahmed İzzet Efendi ibn-i el-Hacc Hasan'a bey' u 
teın l\'k ve ol dahi i ştira ve temel lük ve kabul idüp 
nıezbfır Hasan Beğ'ün ol vech i le kanavatma tebe'an ma
i ınezbfırdan alaka ve medhali kalmayup mfıma i leyh 
Ahmed İzzet Efendi'nün mülk-i müşterası olmağla E
fendi-i  mfıma i leyhün ş ira-i şer' \' i le  malik oldığı n ısf 
masura ma-i lezlz-i ınezkfırı Arahacı lar kışiası kurbında 
Kapuağası cam i '  -i şerifine kar\'b ma-i lezlz mesleğinden 
ifraz ve ınüceddeden kurşun borı ferş iyle Akbıyık ma
hallesinde kain ınutasarrıf old ığı menzi l i  derün ına İcra 
ve ta'yln eyled iğini ınübeyyin şürfıt-ı cedldesine tatbik 
içün istihkaını havl Has lar kadlsı fazlletlü Efendinün 
virdiği hüccet-i şer' iyye ve sadır  olan ferman-ı all 
mikebince kayd ol ınup sfıreti vir i lmeğle su nazırı tara
fına dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

F\'  sene minhü.  

2113814 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/lıak 
Mehmet Ağa katma suyundan Fatma Hanım 'ın tasar
rufunda olan suyun Seyyit Mehmet Emin Bey 'e satıla
rak Firuz Ağa malıal/esindeki evine bağlandığına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber müceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-ınüverrah fi 1 9  Ca sene 1 242 [ 1 9  Aral ık 1 826] 

Esbak Su nazırı Mehıned Ağa Havass-ı refi' a  kazasına 
tabi '  Cebeci karyesi kurbında derin meslek muvacehe
sinde hafr itdi.ird iği abar-ı müte 'addideden hası l olup 
tahte ' l-arz !ağın ve kanavat i le cem' u tahsil ve o l  mev
zi 'a karlb ınerhfıın Sultan Sultan69 Sü leyman Han haz
retlerinUn İstanbu l'da cari suyı yol ına i lhak itdürdiği 
ma-i lezlzün kanfın i.izre alıkonı lan hakk-ı mecrasından 
ma'ada baki dört masura ma-i tezizden müfrez n ısf ına
sura ma- i tezize bin iki yüz otuz beş senesi Cemaziye' l
evvel ' ini.in beşinci gün i tarih iyle müverrah viri len süret 

6ı "Sultan" ınükerrerdir. 
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mfıcebince n ı sf masura ma-i lezize mutasarrıfe o lan 
Fatıma Hatfın mutasarrıfe ald ığı ma-i mezkfırı Hazret-i 
Eba Eyyfıb-i Ensarl radiye anhü ' I-Barl cami ' - i  şerlfı 
vakfınun katibi es-Seyyid Mehmed Emin Efendi 'ye 
semen nıukabi l i  bey' u tenıllk ve o l  dahi i ştira ve te
nıe l lük ve kabul itmeğle fima ba'd ma-i mezburı kadim( 
Topkapu haricinde Bayram Paşa kurb ında Kefere 
maşadl ığı derfın ında kadim olan Süleymaniyye mesle
ğinden erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve mahall-i 
mezbfıra karlb Sultan Ahmed suyı ınesleğine idhal ve 
İstanbul'a dahi l  oldukdan sonra Esbmeydanı kurbında 
Acıhammam karşusında ana ınesleğindan ifraz ve ma
hal l-i mezkfıra karlb F\'ruz Ağa mahal lesinde vakı '  ınen
zi l  derunına ke' l-evvel icra aldığın ı  ınüş ' i r  şürüt-ı ce
dldesine tatbik içün ist ihkamı hav'i Has lar kadls ı faz'i
letlü EfendinUn vird iği hüccet-i şer' iyye mucebince atik 
sureti ba'de' l-h ıfz müceddeden suret i ' tası ba arz-ı hal 
istid'a itıneğle kaydı ve n izaını ba'de' l -ihrac mücebince 
atik süreti kaleminde h ıfz müceddeden sfıret ve su nazırı 
tarafına ilm ü haberi i ' tası muvafık-ı  nizaın aldığını  DI
van- ı  hüınayfın çavüşbaşısı veki l i  sa'adetlü atlıfetili All 
Neclb Beğ Efendi hazretleri ınemhüren i ' lam itıneğle 
mücebince süret ve ilm ü haberi v iri lmek babında sadır 
olan ferman-ı all mfıcebince sureti v ir i lmeğle su nazırı 
tarafına dahi i şbu i lm ü haber vir i ld i .  

Fl sene minhü. 

2/13911 Eyüp Küçükköy 'de, Osman Ağa katma su
yundan Halil Efendi'nin Firuz Ağa malıal/esindeki e
vine su bağlandığına dair ilmulıaber kaydı. 

Fevt 
Ber muceb-i i lm ü haber-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm 
ü haber-i varide el-müverrah fi ı 3 Ş sene 1 242 [ ı  2 Maıt 
1 827] 

Havass-ı refi 'a  kazas ından Küçük nam karye kurbında 
Sırtki tçayır  başında Su nazırı esbak Osman Ağa'nun 
hafr eylediği abardan has ı l  olan ma-i lezlzden yarım 
masura ma-i lezlz tedavül-i eyadl i le Sultan Ahmed 
cami ' - i  şerlfı hav l ı s ı  derfın ında ana terazfıs ından ifraz 
ve ınüceddeden kurşun barı ferşiyle Flrüz Ağa mahal le
sinde türbe itt isal inde vaki ' hacegan-ı Divan-ı hüına
yün'dan Halil Efendi 'nün ınutasarrıf aldığı menzi l ine 
ta'yln eylediğini  ınübeyyin şürüt-ı ınüstahseneye tat
blkan müma i leyhün yedine sureti v ir i lmek ferman bu
yurı lmağın ınücebince süreti viri lmeğle su nazırı def
terlerine i şbu i lm  ü haber v ir i ld i .  

Fl sene ın inhü. 
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[Derkenar] Mı1ına i leyh Halil Efendi Efendi 70 vefat 
idüp n ısf masura ma-i lezlz kerimesi Fatıınatü'z-zehra 
i le  l i  ebeveyn karı ndaşları All Ağa i le zevcesi Ayişe 
Hatun'a ınünhasır a ld ığından ınezbı1rı1n kend i  hüsn-i 
rızalarıyla All Ağa ile Emine Kadın'a ber veeh-i iştirak 
bey' eyledüklerini  ınübeyyin vürud iden i l m  ü haberi 
icınalen işbu mahal le kayd a l ınd ı .  

F l  2 1  Receb sene 1 248 [ 14  Aral ık 1 832) 

2/13912 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna müllıak Kiler
ci Mehmet Efendi katma suyundan Derviş Mustafa 
Efendi'nin tasarrufunda olan suyun Hüseyin Nazif E
fendiye, Hüseyin Nazif Efendi tarafindan da Hatice 
Hanım 'a satıldığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınuceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-ınüverrah fı 1 3  Za sene 1 242 [8 Haziran 1 82 7] 

Bin iki yüz otuz altı senesi Z i ' l-ka'de'sinün yiğirın i  ye
dinci güni tarih iyle ınüverrah bir kıt 'a hüccetde tafsll ü 
beyan al ındığı üzre ve Ki lerc i Mehıned Efendi Havass-ı 
refı'a  kazas ında Başhavz ve Malova kemeri beyninde 
ki ınesnenün mülk ü harimi o lmayan mevzi'- i  hallde hafr 
eylediği abar-ı müteferrika ve tahte ' l -arz !ağın ve ka
navat i le  cem' u tahsil ve mevzi '- i  ınezbura karlb Sultan 
Sü leyman Han hazretlerinün Kırkçeşıne suyı yo l ına ba 
izn-i ınütevel ll  i lhak eylediği suyınun hakk-ı mec
rasından baki kalan dört buçuk masura ma-i lezlzden 
müfrez n ısf masura ma-i lezlz Su ltan Ahmed cami ' -i 
şerlti kurbıııda Bakırkapu nam meslekden ifraz ve Gün
görmez mahal lesinde Kanl ıınescid  karşusında vakı '  bir 
bab ınenzi l derfın ına cari olup Mutasarrıf-ı şıkk-ı evvel 
defterdan sabık atfıfetlü Derviş Mustafa Efendi hazret
leri ma-i ınezburı es-Seyyid Hüseyin Nazif Efendi 'ye 
bey' u teın llk ve ol dahi i iştira ve kabul  birle ınezbur 
ş i raen malik aldığı n ı sf masura ma-i lezlz-i ınezkı1rı 
Baştebdl l-i hazret-i şehriyari Abdülkadi r  Ağa'nun ka
yınval idesi Hadlee Hanım ibnet-i Mehmed'e bey' u teın
llk idüp ol vech i le  n ısf masura ma-i mezbCır hanım-ı 
muına i l eyhanun mülk-i müşterası ald ığından ke' l-evvel 
menzil- i  mezklıra İcra ve ta 'yln a l ındığını mübeyyin 
Haslar kadlsı fazlletlü Mehmed Kam i l  Efendi 'nün vir
diği hüccet-i şer' iyye ve sad ır olan ferman-ı all ınü
cebince kayd ol ınup süreti viri l ıneğle su nazırı tarafına 
dah i i şbu ilm ü haber viri ld i .  

Fl sene m inhü. 

711 "Efendi" ıııükerrerdir. 
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2113913 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
Mustafa Efendi katma suyundan Emine Hanım 'm 
Kabasakal malıal/esindeki evine bağlı olan suyun 
Mehmet Ağa ile hanımı Züleyha 'ya satıldığma dair il
muhaber kaydı. 

Ber milceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fı 27 C sene 1 244 [ 4 Ocak 1 828] 

Bin iki yüz otuz sekiz senesi Recebü ' l-ferd'ün on birinci 
gün i tar'ih iyle müverrah bir kıt 'a hüccet-i şer' iyyede 
tafsil oldığı üzre Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
vakfı katibi ei-Hacc Mustafa Efendi hayatında Havass-ı 
refı'a kazasına tabi ' Müderris karyesi kurbında bin yüz 
yetmiş dört senesi Rebi' u ' l-ahir'ün on birinci güni bir 
kıt'a  hüccet-i şer' iyye mantilkınca kendi malıyla mü
ceddeden hafr itdürd iği abar-ı müteferrikadan hası l  ve 
tahte ' l-arz lağm ve kanavat i le  cem ' u tahsil idüp hakk-ı 
mecradan baki üç çuvaldilz suyın ı karye-i mezbilre ci
varında Sü leymaniyye suyı yolına ve lağmına i lhak idüp 
ba'dehil İstanbul hısnı ebvabından Edirnekapusı 'yla 
Topkapu haricinde Kefere maşadl ığı kurbında lağm-ı 
mezbilra karib merhum Sultan Ahmed Han cami '- i  şeri
fı suyı lağmına yevml bir akçe mukata'a ta'yln i le  b i ' l
mübadele i lhak u idrac o l ınan ma-i lezlz-i mezkilr Sul
tan Ahmed Han cam i ' i  havl ısında kain terazildan ifraz 
ve Kabasakal mahal lesinde kain bir bab menzil-i keblr 
derilnına cari üç çuvaldilz ma-i lezlzün mal ikesi Emine 
Han ım ibnet-i Mustafa Beğ mutasarrıfe oldığı ma-i 
mezbilrı sabıka Selan ik gümrükcisi Mehmed Ağa i le 
halllesi Züleyha Hanım'a iştiraken bey' [u] temlik ve 
an lar dahi kabül birle mülk-i  müşteraları olmağla şürilt�ı 
müstahsenes ine tatbik içün istihkamı havl Haslar kadlsı 
fazlletlü Mehmed Sa'ld Efendi'nün virdiği hüccet-i şer'
iyye ve Divan-ı hümayiln çavilşbaş ısı Mehmed Atau l lah 
Efendi'nün memhilr i ' lamı ve balasına sadır olan fer
man-ı all mfıcebince kayd ol ınup ber milceb-i n izam 
müceddeden sfıreti viri lmeğle su nazırı tarafına dahi 
işbu ilm ü haber viri ld i .  

F'i  sene minhü. 

21139/4 Kasımpaşa 'da, Sali/ı Ağa çeşmesine bağlı 
olan suyun Deniz hastanesine bağlandığına ve çeşme
ye Sultan Mahmut Han vakfından yeniden su bağ
lanması için gerekli olan suyolunun tamirine dair 
ilmuhaber kaydı. 

Devletlü Darü ' s-sa'adetü ' ş-şerlfe ağası hazretleri neza
retinde olan evkafdan merhfıme ve mağfürun leha Vali-
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de Sultan aleyh i ' r-rahmeti ve' l-gufran hazretlerinün Ba
şağası Salih Ağa nam sahibü ' l-hayrun malıruse-i Gala
ta'ya muzafe kasaba-i Kasım Paşa'da Sakızağacı kur
bında Musl ihiddln mahall es inde dörtyol ağzında mü
ceddeden bina eylediği ma-i lezlz çeşmesinün küçük 
taksimden gelür üç masura suyı o lup çeşme-i mezkur 
sal i fii 'z-zikr Sakızağacı nam mahal l de bu def'a kezal ik 
b ina ve inşa olman Asakir- i  bahriyye hastahanesine 
c ivar ve muhazl o lmak takribiyle zikr olman taksimden 
i şbu hastahane içün dahi vakf- ı mezkur tarlkına mik
dar-ı kifaye su i l ave o lmdığı halde müstak ı l l  tarik i nşa
sına ihtiyac kalmadığı i stihbar o lınmış o ldığı beyanıyla 
ol  vechi l e  hastahane-i mezkura tahsis olmacak ma-i 
lezizün vakf-ı mezbCır tarikına idhal iyçün Tersane-i a
mire hazinesinden taraf-ı vakfa senevi bir mikdar muka
ta'a-i zemin ta'yln ü tahsis o lmmak üzre tanzim olm
ması husCısı Tersane-i amire emini sa'adetl ü  atCıfetl ü  
Efendi hazretleri b a  takrir inha itmekden naşi' keyfiyyeti 
b i ' l- ist i ' lam çeşme-i mezkureye cari üç masura ma-i 
l eziz merhüm ve mağfı1run leh Sultan Mahmud Han 
tabe serahu vakfı miyahmdan o larak çeşme-i mezkurun 
vakfı dahi ağa-yı müşarun i l eyh hazretleri nezaretleriyle 
Harerneyn-İ muhteremeyn hazinesi tarafından ru'yet ve 
idare ol ınmakda i düği Evkaf-ı hümayCın nazırı atCıfetlü 
el-Hacc Yusuf Efendi hazretlerinpn i ' lamından ve key
fiyyet ağa-yı müşarun i l  ey h hazretleri nden b i '  1-istizan 
ber mCıceb-i takrir tanzimi ne müsa'ade itmiş oldukları 
müşarun i leyhün kat ibi  Efendinün i ' lamından ve has
tahane-i mezkureye icra oldığı  halde l ayıkıyla kifayet 
ideceği su nazırı ağanun kezal ik i ' lamından nümayan 
oldığına b inaen ümenası keyfıyyet ve iktizası lede' s
sual bir mahal le b ir  masura ma-i lez'iz idhalinde yüz 

· guruş icare-i mu'accele ve senevi yüz seksen akçe hakk
ı mecra çeşme vakfı tarafına  ta'y'in ü tahsis k ı l ınarak 
meslekden mahal l ine gel ince [ye] kadar b ina o lman su 
yol ı müste 'cir tarafından ta'mir ü term'im o lmmak üzere 
m litevel ii-i vakf tarafından izn i hav'i temessük v iri lmek 
eınsal inden idüği derkenardan ınüsteban o l ınağla bu 
suretde in ha ol ındı ğı üzre vakf- ı  mezkur tar'ikına idhal 
i le hastahane-i ınezkureye icra o lmacak üç masura ma-i 
l eziz içün dah i emsal ine kıyasen vakf-ı ınezbur tarafına 
üç yüz guruş icare-i ınu'acce le  ve senevi beş yüz kırk 
akçe hakk-ı mecdi Tersane-i amire haz'inesinden ta'y'ln 
ü tahsis kı l ın arak ma-i mezkCırun hastahane- i mezkureye 
gel ince bina olmacak yolun dahi ta' mlri vak ı '  o ldukda 
hazine-i mezkCıre tarafından ta'mlr ü termim k ı l ınmak 
üzre tanzlmi i rade buyurı ldığı halde mucebince Başmu
hasebe'ye kayd o l ınup hazine-i mezkCıre tarafına süret 
ve vakf-ı mezkür ve su nazırı ve Haslar mahkemesi ta
raflarına ve Haremeyn muhasebesi kalemine i lm  ü ha-
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berieri i ' tası iktiza ideceği Haremeyn muhasebes inden 
derkenar ve bii takrlr lede ' l-arz mfıcebince sfıret ve i lm 
ü haberleri i ' tasıyla tanzim olmmak babında sildır o lan 
fennan-ı all mfıcebince kayd o l ınup sureti ve diğer i lm ü 
haberleri vir i lmeğle su nazırı defterine dahi işbu i lm ü 
haber i 'ta o l ındı .  

Fl 3 Za sene 1 244 [7 Mayıs 1 829(?)] 

2113915 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
Mahmut Ağa katma suyundan Abdu/kerim Efendi 'nin 
Üçler mahallesindeki evine bağlı olan suyun mirasçı
/ara intikaline, mirasçılar tarafindan da Mehmet Me
sut Ağa 'ya satıldığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mGceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi 27 C sene 1 244 [ 4 Ocak 1 828] 

Bin iki yüz yiğirmi  yedi senesi Ramazan-ı şerifinün yi
ğirmi dokuzuncı güni tarih iyle müverrah bir kıt'a hüc
cet-i şer' iyyede tafsll ü beyan o lmdığı üzre Mahmud 
Ağa hayatında Havass-ı refi'a kazasında Bendi l ice kar
yes inde Kadi Ya'küb l ı  karyes i  seddi kurbında abar-ı 
müte 'addide hafr ve tahte ' l-arz lağm ve kanavat i le 
cem' u tahsil eylediği iki buçuk masura suyını  Sultan 
Süleyman Han suyı yolına izn-i mütevel l l  i le i lhak ve 
kanun üzre nısf masurası hakk-ı mecra al ıkan ı lup baki 
iki masura ma-i lezlzden müfrez olup Edi rnekapusı ha
ricinde Bayram Paşa kurbında Kefere maşadl ığı olan 
Sü leymaniyye'nün ana mes leğinden ifraz ve Sultan 
Ahmed cami '  -i şerifı su yı yolına ferş o l ınan ma' lG mu' 1-
aded künk i le i lhak i le71 İstanbul'da Üçler mahal les inde 
kain ana terazGsından ifraz ve mahal l e-i mezbfırede kain 
bir bab menzi l derfın ına cari n ısf masura ma- i lezlze 
mutasarrıf o lan İmaın-ı sanl-i hazret-i şehriyari es-Sey
yid Abdülkeriın Efendi fevt o lup ma-i mezbGr zevcesi 
Hibetu l lah Hanım i le  su lbl keblr oğul ları es-Seyyid 
Nu'man Tayyib ve es-Seyyid Mehmed Sal ih Efendi lere 
ve kerimeleri Şerife Zübeyde ve Şerife Ümmühan ha
nımlara irsen intikal idüp verese-i merküınGn irsen mu
tasarrıflar oldukları n ısf masura ma-i lezlz-i ınezbGrı 
b i ' l -vekale MlrahGr-ı evvel-i hazret-i cihandarl Mehıned 
Mes'Gd Ağa'ya bey' u teınllk ve ol dahi iştira ve temel
lük bir le ma-i mezbfır kadiıni üzre menzi l - i  mezbGra 
cari oldığını mübeyyin istihkfrını havl Haslar kadlsı 
Mehıned Sa'ld Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye ve 
Divan-ı hüınayfın çavfışbaşısı Ata Efendi hazretlerinün 
ınemhGr i ' l aını ve balasına sildır o lan ferman-ı all ınG-
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cebince müceddeden sureti v i ri lmeğle su nazırı tarafına 
dah i i şbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

2114011 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Ahmet Ağa katma suyundan Mustafa Reşit Bey 'in ta
sarrufunda olan suyun mirasçı/ara intikaline, miras
çılar tarafindan da Mehmet Nuri Ağa 'ya satıldığına 
dair ilmuhaber kaydı. 

Bey'-i bat 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi 1 5  Receb sene 1 245 [ 1 0  Ocak 1 830] 

Asrında Sadr-ı ali telhiscis i  Ahmed Ağa Havass-ı refi'a 
kazas ında Müderris karyesi kurbında Kadiçayırı nam 
mahall de yedi aded baca hafr ve tahte ' l-arz lağm ve 
kanavat i le cem' u tahsil ve ol mevz i 'a  [karib] Mehmed 
Ağa suyı lağmına ve andan Çeleb i Efendi suyı lağmına 
ve andan merhum ve mağfı1run leh Sultan Süleyman 
Han hazretleri suyı lağmına ba izn i ' l-mütevel li  i lhak 
eylediği bir masura ma-i lezlzün gayr- ı ez hakk-ı mecra 
bakisi olup maliki iradesiyle Havass-ı mezbGra tab i '  
Bayram Paşa nam mahallde vakı ' Sultan- ı  müşarun 
i leyh suyı lağmından erbab-ı miyah ma'rife leriyle ihrac 
ve Sultan Süleyman Han hazretlerinün cami ' -i şerifı 
suyı lağmına idhal olmarak mahmiyye-i mezbGrede 
Peykhane kurbında kain meslekden ifraz ve Uzun Şüca' 
mahal lesinde vak ı '  bir bab menzi l i l e  derGnına cari üç 
çuvaldGz ma-i lez'iz-i mezburun mutasarrıfı Mustafa 
Reşld Beğ fevt olup val idesi Hadlee Hanım'a irsen inti
kal mGma i leyha dahi fevt olup hayatında sülüs-i ve
saya-yı mu'ayyene ve gayr-ı mu'ayyenesin i  ba hüccet-i 
şer' iyye vasi-i mu h tan Saray-ı hümayGn ortakapu
cı larından es-Seyyid Mehmed NGr'i Ağa ibn-i Seyyid 
Ömer Ağa vasi-i muhtarı lede ' t-tezkiye zahir  ber nehc-i 
şer 'i  sabit o lmağla ma-i leziz-i mezbur muma i leyh 
Seyyid Mehmed Nuri Ağa'ya s irayet itmeğle ol dahi ber 
veeh-i muharrer yedinde mülk ü hakkı o lup sekiz yüz 
guruş semen-i mis l i  i le  es-Seyyid Hüseyin Nazif Efen
di 'ye bey' u temlik ol dahi ber veeh-i [muharrer] i şt ira 
ve tesel lüm ve kabul itmeğle  muma i leyh bedel-i mis l i  
o lan sekiz yüz guruşa muma i l eyh es-Seyyid Mehmed 
Nuri Ağa'ya bey' u temllk idüp Haslar kadisı Efendinlin 
viridiği hüccet-i şer' iyye mucebince suret i ' tasın ı  ba 
arz-ı hal Iede' l- istid 'a  nizarnı kaydı ba'de' l- ihrac Baş
muhasebe'ye kayd olmarak sureti ve su nazırı defterleri
ne i lm ü haberi i ' ta olmmak babında sadır  o lan ferman-ı 
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all mfıcebince kayd ol ınup sureti v iri lmeğle su nazırı 
defterlerine işbu ilm ü haber viri ldi .  

Fi sene minhü . 

[Derkenar] Mfıma i leyh es-Seyyid Mehmed Nfırl Ağa 
mutasarrıf aldığı üç çuvaldfız suyını rical-i Devlet-i a
l iyyeden atfıfetlü Eyyfıb Naşid Beğ Efendi hazretlerinün 
kethUdaları Osman Efendi bin All'ye bey' itmeğle mü
ma i leyh Osman Efendi ma-i mezbfırı Dlvanyol ı 'nda 
Mehıned Ağa sebili kurbında meslekden ifraz birle 
Şengül harnmaını kurbında Cezerl Kasım Paşa mahalle
sinde menzi l ine İcra eylediğini mübeyyin sfıret viri lmiş 
olmağla vürfıd iden i lm ü haberi işbu defterde mukay
yeddür. 

Fi 9 S sene 1 246 [3 O Haziran 1 83 O] 

2114012 Ortaçeşme 'de, Sultan Süleyman suyoluna 
müllıak İbrahim Efendi katma suyundan Mehmet Sait 
Şerif Efendi, Ayşe Sadıka Hanım ve Hatice Hanım 'ın 
tasarrufunda olan suyun bir kısmının Haşim Bey 'e 
satılarak Sedefçi/er malıal/esindeki evine bağlandığı
na dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınüceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi 2 1  Ca sene 1 24 7 [2 1 Ekim 1 83 I ]  

Sabıka Si lahdar İbrahim Ağa hayatında marrü 'z-zikr U
zuncaova başında Ortaçeşme kurbında kendi mal ıyla on 
aded baca hafr ve tahte ' l -arz lağm ve kanavat i le cem' u 
tahsil ve o l  mevzi 'a  karlb Darü ' s-sa'adetü' ş-şerlfe ağası 
suyı yol ına andan Sultan Süleyman Han tabe serahu 
hazretlerinün suyı yol ına  ba izn i ' l-mütevel li i lhak eyle
diği gayr-ı ez hakk-ı mecra baki bir masura iki buçuk 
çuvaldüz ma-i lezizün dört hisse i 't ibarıyla iki rub' his
sesinlin maliki hala Kethüda-yı sadaret-penahi es-Sey
yid Mehmed Sa'id Şerif Efend i ile birer rub' hissesinlin 
mal ikeleri Efendi-i müma i leyhün hallle-i muhtereme
leri olan Ayişe Sadika Hanım ve kayınvalidesi Hadice 
Hanım ber i 't ibar merküm nısf masurasın ı Haşim Beğ 
Efendi'ye beynlerinde ma' lfım semen-i medffı' ve mak
bfıza bey' u temllk itmeğle ber veeh-i muharrer mal ik 
aldığı n ısf masura ma-i teziz-i mezkürı mahmiyye-i 
mezbürede Sadefei ter kurbında kain müşarun i leyhün 
terazüsından ifraz ve müceddeden borı ferşiyle mahal le
i mezbürede vakı '  menzi l ine İcra ve ta'y'in itmeğle Has
lar kadisı fazlletlü Efendinlin virdiği hucet-i şer' iyye 
mfıcebince sfıret i 'tası ba arz-ı hal lede' l- ist id'a nizamı 
kaydı ba'de' l- ihrac iktizası Divan-ı hümayfın çavfışba-

24 1 

2/140/2a 



242 

2/14012b 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

şıs ı  sa' adetlü Efendi hazretleri memhuren i ' lam itmeğle 
i ' lamı ınucebince kayd i le  sureti ve i lm ü haberi i 'ta 
ol ın ınak babında sad ır o lan ferman-ı all ınucebince kayd 
o l ınup suret vir i l ıneğle su nazırı tarafına dah i  işbu i lm ü 
haber viri ldi .  

Fi sene ın inhü . 

[Derkenar] Muma i leyh Haşim Beğ ma-i mezkurı Mar
garit bint-i Kazer nasraniyyeye bey' itıneğle Gümrük 
( . . .  ) kurb ında menzi l ine cereyaniyçün suret vir i ldiğini 
ınüş ' i r  vürud iden i lm ü haberi işbu h ıdmetde mukay
yeddür. 

Fl 29 Receb sene 1 247 [3 Ocak 1 832] 

2114013 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mül/ıak 
Ahmet Ağa katma suyundan Mehmet Nuri Ağa'nın 
Peyklıane 'deki evine bağlı olan suyun Osman Efen
di 'ye satılarak Cezeri Kasım Paşa malıal/esindeki evi
ne bağlandığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınuceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-ınüverrah fi 9 S sene 1 246 [30 Temmuz 1 830] 

Mahıniyye-i İstanbul'da Peykhane kurbıncia Uzun Şüca' 
mahal lesinde kain bir bab menzil-i kebir derunına cari 
üç çuvalduz ma-i lezlzün kanaviltına tebe 'an ınaliki es
Seyyid Mehmed Nuri Ağa bin Ömer mecl is-i şer' -i en
verde ehibbe-i rical-i Devlet-i al iyyeden atufetlü Eyyub 
Naşid Beğ Efendi hazretlerinün kethUdaları ba' isü 
haze' l-kitab Osman Efendi bin All mahzarında ikrar-ı 
taınm ve takrir-i kelaın idüp işbu yedinde olup bin iki 
yüz kırk beş senesi Receb-i şerif inün on beşinci güni 
tarih iyle ınüverrah Başmuhasebe'den i ' ta ol ınan bir kıt 'a 
suret-i allde tafsll ü beyan o lmdığı üzre sabıka Sadr-ı all 
telhisc İs İ  Ahmed Ağa bin Abdülkerim hayatında Ha
vass-ı refi 'a kazas ında Müderris karyesi kurbıncia Kadl
çayırı nam ınahal lde yedi aded baca hafr ve tahte ' l-arz 
lağm ve kanavat i le  cem' u tahsil ve o l  mevzi 'a  karib 
Mehıned Ağa suyı l ağınına ve andan Çelebi Efendi suyı 
lağmına ve andan merhum ve ınağfGr Sultan Süleyman 
Han hazretleri suyol ı  lağınına ba izn-i ınütevel li i lhak 
eylediği bir masura ma-i lezizün gayr- ı ez hakk-ı ınecra 
bakisi olup ınaliki iradesiyle Havass-ı mezbura tab i '  
Bayram Paşa nam mahat lde vakı ' Sultan-ı ınüşarun 
i leyh hazretlerinün lağınından erbab-ı ıniyah ma'rifet
leriyle ihrac ve Sultan Ahmed Han hazretleri n ün cami '  -i 
şerifı suyol ı  l ağın ına idhal o lmarak ınarrü'z-zikr Peyk
hane kurbında kain meslekden ifraz ve ınenzil - i  ınez
bura icra ve ta'yin o l ınan üç çuvalduz ma-i teziz-i ınez-
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kurun muma i leyh Osman Efendi'ye beynlerinde ma' lu
m semen-i medfı1' ve makbuza bey' u temllk ve veeh-i 
layıkıyla teslim eylediğİnden ol dahi ber veeh-i muhar
rer ba'de' l-iştira ve't-temel lük ve't-tesel lüm ve' l-kabul 
ma-i mezkurı mahmiyye-i mezburede Dlvanyol ı'nda 
Mehmed Ağa sebl l i  kurbında meslekden ifraz birle Şen
gül harnmaını kurbı nda Cezerl Kasım Paşa mahallesin
de menzi l ine İcra ve ta'yln itmeğle fıma ba'd kanavatma 
tebe'an üç çuvalduz ma-i teziz-i mezkurı72 benüm asla 
ve kat'a alaka ve medhalüm kalmayup muma i leyh 
Osman Efendi'nün müşterası ve hakk-ı sırfı olmışdur 
didükde gıbbe't-tasdlk-ı şer'l muma i leyh Osman Efen
di mecl is-i şer'-i enverde takr'ir-i ketarn idüp anifen ber 
veeh-i muharrer şiraen malik oldığı üç çuvalduz ma-i 
mezburı ber minval-i muharrer İ cra ve ta'yln eylediğini 
mübeyyin şürut-ı müstahsenesine tatbik içün istihkamı 
havl Haslar kadlsı faz'ilet lü Efendinün vird iği hüccet-i 
şer' iyye mucebince suret i ' tası ba arz-ı hal lede ' l-istid 'a 
n izarnı kaydı ba'de ' l-ihrac Divan-ı hümayun çavuş
başıs ı  ağa hazretlerinün i ' l amı mucebince Başmuha
sebe'ye kayd i le  muma i leyhün yedine müceddeden 
suret ve su nazırı defterlerine ilm ü haberi i ' ta olmmak 
babında ferman-ı all sadır olmağın mucebince kayd 
ol ınup atik sureti ve hüccet-i şer' iyye ahz ve battalda 
hıfz olmarak muma i leyh Osman Efendi'nün zabt u 
tasarrufıyçün yedine sureti viri lmeğle keyfıyyet ma' lum 
o lmak içün su nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü haber 
viri ldi .  

Fl sene minhü. 

[Derkenar] işbu ma-i tezize mutasarrıf Asakir-i hassa-i 
şahane alay emini Mehmed Azmi Beğ ma-i mezkurı 
Telhis-i sanl-i hazret-i sadr-ı all Mehmed Halim Ağa'ya 
kasr-ı yed itmeğle tasarrufıyçün suret viri ldiğini müş' ir 
vürud iden i lm ü haberi viri lmeğle işbu mahal le  kayd 
o l ındı .  

Fi 25 Ş sene 1 25 1  [ 1 6  Kasım 1 83 5] 

2114014 Eyüp 'te, Hamza Paşa katma suyundan Safi
ye Hanım 'a veraset yoluyla intikal eden suyun Hasan 
Ağa 'ya, Hasan ağa tarafından da Mehmet Salih Efen
di'ye satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fı 27 Ra sene 1 247 [5 Eylü l  1 83 1 ]  

Mahmiyye-i İstanbul'da Kabasakal kurbı nda Arabzade 
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sukında kain bir bab menzil- i keblr derunına cari n ısf 
masura ma-i lezlzün kanavat ve müsennatından mikdar-ı 
mu'ayyen h issesine tebe' iyyet i le şiraen maliki iken 
bundan akdem vefat iden es-Seyyid Hüseyin  Ağa ibn-i 
Mehmed Memiş bin Abdul lah'un li ümm kız karındaşı 
ve hasren varisesi o ldığı lede' ş-şer'- i  enver zahir ve 
mütebeyyin  olan Safıyye Hanım ibnet-i Süleyman bin 
Abdullah tarafından husus-ı atlde vekll oldığı zat-ı mez
kureyi b i ' l-ma' rifet i ' ş-şer' iyye arifan olan el-Hacc Ö
mer Ağa ibn-i Hasan ve Hasan Ağa ibn-i Ahmed şe
hadetleriyle sabit olan Selim Efendi ibn-i Mustafa mec
l is-i şer'- i  enverde el-Hacc Hasan Ağa ibn-i İbrahim ta
rafından husus-ı atide kezal ik vekll oldığı şahidan-ı 
mezburan şehadetleriyle sabit o lan el-Hacc Mustafa A
ğa ibn-i İbrahim mahzarında b i ' l-vekale ikrar ü takrlr-i 
kelam idüp müvekki l- i .  mezbure yedinde olup bin iki 
yüz otuz senesi Saferü' l-hayr'un dokuzuncı güni tari
h iyle müverrah bir kıt 'a hüccet-i şer' iyyede tafsll ü be
yan oldığı üzre zikr-i cal ma-i lezlzün menba' ı olup 
Havass-ı refı'a kazasına tabi '  Kemerler canibinde Kara
kemer dimeğle arif kemer kurbında kimesnenün mülki
ne ittisalden ari ve73 mevzi 'de Hamza Paşa suyından 
müfrez n ısf masura ma-i lezlz-i mezkur kanavat-ı mez
kurına tebe'an müvekki lüm mezburenün sureti müte
veffa-yı mezkurun i le ' I-vefat yedinde mülki ve hakkı 
olup ba'de vefatibi mebni(?) ancak müvekki lüm mez
bur[ e] Safıyye Hanım'a mevruse o lmağla el-haletü ha
zihl müvekki lüm mezbur[e] Safıyye Hanım nısf masura 
ma-i lezlz-i mezkurı kanavat-l mezkuresine tebe'an mü
vekkil- i mezbur e i-Hacc Hasan Ağa'ya beyn lerinde 
ma' lum semen-i medfG' ve makbı1za bey' u temllk ve 
veeh-i layıkıyla teslim eyledükde ol dah i ber veeh-i iş
tira ve temellük ve tesel lüm ve kabul  itmeğle fıma ba'd 
nısf masura ma-i leziz-i mezkur[da] müvekki l- i  mez
bur[ e] hanım un aslen ve kat' an alaka ve medhali kal
mayup müvekkil- i mezbur Hasan Ağa'nun mülk-i  müş
terası ve hakk-ı sırfı olmışdur didükde vekil- i  mezbur 
el-Hacc Mustafa Ağa mecl is-i şer'- i  münlrde Ayasofya 
vakfı Katibi Sal ih  Efendi bin İbrahim tarafından husus-ı 
at'i'de b i ' l-vekale ikrar ü takrir-i kelam idüp müvekkil- i  
mezbur ei-Hacc Hasan Ağa anifen ber veeh-i muharrer 
mal ik  oldığı nısf masura ma-i teziz-i mezkurı kanavat-ı 
mezkuresine tebe'an müvekki l - i  muma i leyh Mehmed 
Sal ih  Efendi 'ye beynlerinde ma' lum semen-i medfG' ve 
makbuza bey' u temllk ve veeh-i layıkıyla teslim ey
ledükde ol dah i ber veeh-i muharrer müvekki lüm mez
bur el-Hacc Hasan Ağa'nun dahi aslen alaka ve medhal i  
kalmayup müvekki lüm muma i leyh Mehmed Salih  E-

7J "ve" 
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fendi'nün mülk ü74 müşteriisı ve hakk-ı sırfı oldığı Has
lar kadlsı faziletiii Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye 
mikebince suret i ' tası ba arz-ı hal lede' l-istid 'a nizarnı 
kaydı ba'de' l-ihrac Başmuhasebe'ye kayd i le sureti ve 
su nazırı tarafına i lm ü haberi i ' tası hususı Divan-ı hü
mayun Çavuşbaşısı sa'adetlü atufetlü ağa hazretlerinün 
i '  lam ı mucebince Başmuhasebe'ye kay d i le sureti ve su 
nazırı tarafına i lm ü haberi viri lmek ferman buyurıl
mağın mı1cebince kayd ol ın up muma i leyh Sal ih Efendi 
yedine sureti viri lmeğle keyfıyyet ma' l um olmak içün 
su nazırı tarafına i şbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

[Derkenar] Muma i leyh Salih Efendi mutasarrıf o ldığı 
ma-i lezlz-i mezkurı Hadlee Hanım'a bey' u temllk it
meğle sılret v iri ld iğin i  müş' ir vürı1d iden i lm ü haberi 
işbu hıdmetde mukayyeddür. 

Fi 9 R sene 1 248 [5 Eylül 1 832] 

2114015 Eyüp Kumluk deresinde, Haremeyn suyolu
na mü/hak Ahmet Çelebi katma suyundan Ayşe Ha
nım'ın tasarrufunda olan ve veraset yoluyla oğluna 
intikal eden suyun Mehmet Emin Ağa'ya satılarak 
evine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 9 Muharrem sene 1 247 [20 Haziran 
1 83 1 ]  

Ahmed Çelebi bin Yunus hayatında Haremeynü'ş-şe
rifeyn lağm hududı dah i l inde olup Havass-ı refi'a kaza
sına tabi '  Kumluk deresi nam mahallde kendü malıyla 
hafr ve tahsil eylediği gayr-i ez hakk-ı mecra iki masura 
ma-i lezizden müfrez nı sf masura ma-i lezlzün mutasar
rıfı es-Seyyid Mehmed Arif Efendi i le muma i leyhün 
validesi Ayişe Hanım mutasarrıflar iken mezbure Ayişe 
Hanım mutasarrıflar iken75 mezbure Ayişe Hanım fevt 
olup h issesi oğlı muına i leyhe intikal itmeğle muma 
i leyh dahi mutasarrıf o ldığı nısf masura ma-i lezlz-i 
mezburı semen-i ma' lum-ı misl iyle Enderun-ı hüma
yun'dan muhrec Seferl i  Kethüdası es-Seyyid Mehmed 
Emin Ağa'ya bey' u temllk itıneğle muma i leyh dahi 
ma-i mezburı Sultan Ahmed Han cami ' -i şerlfı kurbında 
Kemeraltı mesleğinden ifraz ve Arabacılar karhanesi 
karşusında kain menzi l ine icra ve ta'y'in al ındığını mü
beyyin Haslar kadlsı faziletlü Efendinün virdiği hüccet-i 

74 mülk-i 
75 "mezbure Ayişe Hanım ınutasarrıflar iken" mükerrerdir. .  
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şer' iyye mfıcebince sfıret i ' tası ba arz-ı hal lede ' l-istid 'a 
nizarnı kaydı ba'de' l- ihrac iktizası Divan-ı hümayfın 
Çavfışbaşısı sa'adetlü ağa hazretlerinden lede ' l-isti ' lam 
mfıcebince Başmuhasebe'ye kayd i le sureti ve su nazırı 
tarafına i lm ü haberi i ' ta olmmak babında sadır o lan 
ferman-ı all mCıcebince kayd ol ınup sfıreti viri lmeğle su 
nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

2114111 Eyüp 'te, Çiftehavuz suyoluna müllıak Kara 
Bayram katma suyundan Rukiyye Hanım 'ın tasarru
funda olan suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar 
tarafindan da Melımet İlıya Efendi'ye satılarak Kaba
sakal Sinan Ağa malıal/esindeki evine bağlandığına 
dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 3 Za sene 1 247 [4 Nisan 1 832] 

Bin iki yüz on yedi senesi Recebün yiğirmi beşinci güni 
tarih iyle müverrah bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsll ü 
beyan o lmd ığı üzre Kara Bayram nam kimesne Havass-ı 
refi'a kazasında Çiftehavz verasında Subaşı cisri muka
bi l inde yedi aded baca hafr i le cem' u tahsil ve !ağın 
ağzından beş yüz aded künk i le bend-i keblre ba izn-i 
mütevelll i lhak olman dört masura ma-i lezlzün bir ma
surası hakk-ı mecra al ıkonı lup ma'ada b ir  masura ma-i 
tezizden müfrez nısf masura ma-i lezlze mutasarrıfe 
iken bundan akdem vefat iden Rukiyye Hanım ibnet-i 
Hasan'un veraseti sadr-ı keblr oğul ları Divan-ı hümayCın 
kalemi ketebesinden Mehmed İhya Efendi ibn-i el-Hacc 
Bektaşi ve Teberdar Mehmed Tayyib Ağa bin el-Hacc 
Sü leyman'a münhasıre76 oldığı şer'an zahir oldukdan 
sonra mezbfır Teberdar Tayyib  Ağa h issesini semen-i 
ma' ICım i le karındaşı Mehmed İhya Efendi'ye bey' u 
temllk itmeğle ol vechi le n ısf masura ma-i lezlzün nısfı 
irsen ve nısf-ı aharı şiraen mCıma i l eyh Mehmed İhya 
Efendi'nün mülk-i mUşterası o lmağla ma-i mezbCır Sul
tan Ahmed cami ' - i  şerlfı kurbında Bakırkapu nam 
mahallde ana mesleğinden ifraz ve Kabasakal Sinan 
Ağa mahal lesinde vakı' menzil- i  keblr derCınında ka
dlml vechi le icra ve ta'yln itmeğle ber mCıceb-i şürCıt 
istihkamı havl Haslar kadlsı fazllet lü Mehmed Tevfik 
Beğ Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye ve Divan-ı 
hümayCın Çavfışbaşıs ı  sa'adetlü atCıfetlü Efendi hazret
lerinUn memhCır i ' lamı ve balasına sadır o lan ferman-ı 
all mCıcebince kayd o lm up müceddeden nı sf masura ma-

76 ınüııhasır 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

i leziz içün mfıma i leyh Mehmed İhya Efendi 'nün yedi
ne sfıret viri lmeğle keyfıyyet ma' lfım olmak içün su na
zırı tarafına dahi işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhi.i. 

2114112 Sultan Ahmet vakfı suyundan Mehmet Tahir 
Efendi'nin emin Sinan malıal/esindeki evine bağlan
mış olan suyun Mehmet Tahir Efendi tarafindan zabt 
ve tasarrufuna dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fi 25 C sene 1 247 [ 1  Aralık 1 83 1 ]  

Eci l le-i rical-i Devlet-i al iyyeden hala Evkaf-ı hümayfın 
Nazırı sa'adetlü atufetlü es-Seyyid Mehmed Tah ir E
fendi hazretlerinün taraf-ı bah irü ' ş-şereflerinden vekil-i 
müseccel-i şer'lieri es-Seyyid Hüseyin Nazif bin es
Seyyid Hüseyin mecl is-i şer' - i  şerlfde b i '  1-vekale takrlr
i kelam ve bast an i ' I-meram idüp müvekki l-i mfıma 
i leyh es-Seyyid Mehıned Tahir Efendi hazretlerinün 
yedinde olup bin iki yüz kırk yedi senesi Cemaziye' l
evvel'inün yiğirm i  üçünci güni tarih iyle müverrah bir 
kıt'a keşf i ' lamı natık oldığı üzre cennet-mekan Fatih 
Su ltan Mehıned Han aleyh i ' r-rahmetü ve' l-gufran haz
retleri c ivarında Küçükkaraınan kurbında Hafız  Paşa 
mahal lesinde b i la sah ib hall ve battat !ağın derfınında 
bi 't-tab' hası l  olarak telef o lmakda olup müvekkil- i  mG
ma i leyh es-Seyyid Mehmed Tahi r  Efendi hazretleri 
bundan akdeınce müceddeden !ağın hafrı ve kanavat ve 
borı ferşi nazır-ı vakf atfıfetlü ağa hazretlerinün ruhsa
tıyla ınarrü 'z-zikr Küçükkaraman çarşfısı'nda Hace 
Hayreddin mahallesinde kürkci dükkanı önünde vakı' 
cennet-mekan Sultan Ahmed Han tabe seralm hazret
lerinün vakfı ma-i lezlz tarlkına idhal eyledükleri üç 
buçuk masura ma-i leziz-i mezkfırı Su ltan Bayezld-i 
Vell cami '- i  şerlfı kurbında kain ınarrü 'z-zikr Sultan 
Ahmed Han hazretlerinün suyı mesleğinden ifraz b irle 
Emin Sinan mahallesinde kain devlethanelerine İ cra ve 
ta 'yin itmeleriyle şürGt-ı müstahsenesine tatbik iç  ün 
istihkamı havl k ıbel-i şer'den bir kıt 'a  hüccet tahrir ve 
yedierine i ' ta o l ınmağla ve yedinde Astane-i aliyye ve 
mahal l-i saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun hak
kında bu defa ba hatt-ı hümayfın-ı mevhibet-makrfın 
karargir olan n izam-ı şahaneye imtisalen hala Hassa su 
nazırı All Behcet Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Su
yolcılar kethUdası es-Seyyid el-Hacc Mustafa Ağa ve 
Havass-ı refi'a mahkemesinden me'zGnen mürsel Katib 
Ahmed Kami l  Efendi ma'an meb'fıs ümena-i şer' vesair 
me'mfırln ile ma-i leziz-i mezkfırun ifraz ve mahal l ine 
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varup ba'de'n-nazar ma-i ınezkur mahal l-i ınüfrezinde 
teınaın ınevcud ve cari ve !ağın ve kanavatı dahi ta'ınlr 
ü terınlınden ari a ldığını ba'de' l-ınu'ayene ve' l-keşf 
mecl is-i şer'a inha ve ihbar itdüklerinden sonra zeyl-i 
kitabda ınuharrerü ' l-esaınl suyolcılar dahi ınukıı-r vekil-i 
ınezbürun takr!r-i ıneşruh ı  vakı 'a  mutabık ve nefsü' l
eınre ınuviifık ve ma-i ınezküre ınüvekki l- i  ınuına i leyh 
es-Seyyid Mehıned Tahir Efendi hazretlerinün uhdele
rinde olarak el-yevın cari aldığın ı  ınübeyyin Haslar 
kadlsı faziletili Efendi hazretlerinün virdiği hüccet-i 
şer' i yy e ınucebince su ret i ' tası hususını Efendi-i ınü
şarun i leyh hazretleri bii takrlr inhii itmeğle mikebince 
nizaını kaydı ba'de ' l- ihrac iktizası Divan-ı hüınayun 
Çavüşbaş ısı sa'adetlü atufetlü ağa hazretleri tarafından 
lede' l-ist i ' laın nazır-ı ınüşarun i leyh Efendi hazretle
rinün ibraz eylediği h üccet-i şer' iyyede77 ınezkurda 
mezkür üç buçuk masura ma-i lezlz tasarrufında olup el
yevm uhdelerinde olan Emin Sinan mahal lesinde men
zil ine cereyan itmekde olmağla hüccet-i şer' iyye-i mez
küre Başmuhasebe'ye kayd o l ınup ber muceb-i n izarn 
Efendi-i  müma i leyh hazretlerine müceddeden bir kıt 'a 
sureti ve su nazırı tarafına dahi i lm ü haberi i ' tası hu
susını memhuren i' lam itmeğle i' lam ı mucebince kay d 
ve sureti ve i lm ü haberi i 'ta o lmmak babında sadır olan 
ferman-ı all mucebince kayd o l ınup Efendi-i müşarun 
i leyh hazretlerinün sal ifli'z-zikr üç buçuk masura ma-i 
lezlze zabt u tasarruflariyçün sureti vir i lmiş olmağla 
keyfiyyet ma' lu m olmak iç ün su nazırı tarafına dahi 
işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

[Derkenar] Muma i leyh Tahir Efendi hazretleri fevt o
lup veraseti zevcesi Şer!fe Fatıma Hanım ve sağir oğlı 
es-Seyyid Osman ve Şer!fe Saliha ve Şerlfe Ayişe'ye ii
diyen intikal itmeğle muma i leyhimler hüsn-i rızalarıyla 
Defterdar-ı şıkk-ı evvel A ll Neclb Beğ i le halilesi Ru
kiyye Hanım'a ferağ itmeleriyle sılret viri ldiğini mü ş'  ir 
vürüd iden i lm ü haberi işbu h ıdmetde mukayyeddür. 

Fl 8 C sene [ 1 ]248 [2 Kasım 1 832] 

77 şer' iyye-i 
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2114113 Sultan Bayezit evkafi suyundan Sarraf Anas
tas 'ın tasarrufunda olan suyun Mikai/'e devredilerek 
evine bağianelığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 29 Receb sene 1 24 7 [3 Ocak 1 832] 

Zikr-i ati bir masura ma-i lezlzün kanavatına tebe 'an ba 
temessük-i mütevel ll  b i '  1 - icareteyn mutasarrıfı Sarraf 
Mikai l veled-i Karabet zimml tarafından husus-ı atlde 
vekil-i sabitü' 1-vekalesi olan e l-Hacc All Ağa ibn-i 
Mustafa mecl is- i  şer'- i  şerifde cennet-mekan Sultan 
Ahmed Han tabe seralm hazretlerinün evkaf- ı  şerlfeleri 
mütevel lisi hala Galata nazırı atufetlü İbrahim Sarım 
Beğ Efendi tarafından vekil-i mürse l i  Cabl-i vakf ei
Hacc Hüseyin Efendi hazır aldığı halde b i ' l-vekale tak
rir-i kelam idüp cennet-mekan fırdevs-aşiyan merhum 
ve mağfıret-nişan Su ltan Bayezld-i Veli Han tabe se
rahu hazretlerinün evkaf- ı  şerifeleri ma-i lezlzinden bir 
masura ma-i lezlz-i mezkurun kanavatma tebe'an muta
sarrıf- ı  sabıkı sarraf Kirkor veled-i Karabet zimml ma-i 
mezkurı kanavatma tebe'an bundan akdem müvekki l- i  
mesffır Mikai l zimml i le ga ib an i ' I-mecl is  sarraf Anas
tas veted-i İstefan zimmlye b i ' l-münasafe ferağ u kasr-ı 
yed eylediğİnden anlar dahi ber veeh-i muharrer 
ba'de't-teferruğ ve' l-kabul  ma-i mezkurı Edirnekapu
sı 'nda Kefere maşatl ığı  nam mahal lde vakı '  sal ifti 'z
zikr Sultan Bayezld-i Veli Han hazretlerinün evkaf-ı şe
rifelerine cari ma-i lezlzleri tarikından ihrac bi tarİk ı ' I
mübadele marrü 'z-zikr Sultan Ahmed Han hazretlerinün 
evkaf-I  şerifelerine cari ma-İ lezlz tar(kına ba izn i ' [
mütevel li idhal birle mahmiyye-i İstanbul'da Irgadbazarı 
nam mahall de vakı' ana mesleğinden ifraz ve müced
deden kurşun borı ferşiyle mahmiyye-i mezbı1rede Ge
dik Paşa nam mahallde hammam civarında birb irine 
muttası l  mutasarrıflar oldukları hanelerine münasafeten 
başka başka icra ve ta'yln murad itmişler i se de ma-i 
mezkurun müceddeden yol ferşiyle hanelerine icrası 
ferman-i aliye muhtac aldığı nizamından oldığma bina
en ma-i mezkurun hanelerine icrasiyçün ferş o lmacak 
tariklarınun tesviyeleri hususına ruhsatı havi ferman-ı 
all sudurın ı  ba arz-ı hal i stid 'a itmeğin mucebiyle ma-i 
mezkı1run ber veeh-i muharrer cereyaniyçün iktiza iden 
tarlkun tanzim ve tesviyesine mübaderet eylesin diyü su 
nazırı ağaya h itaben ferman-ı all sudur buyurı ldukdan 
sonra gaib-i mesffır Sarraf Anastas zimml kanavatma 
tebe'an ma-i mezkurdan ber veeh-i muharrer mutasarrıf 
aldığı n ısf h isse- i şay i 'asını müvekkil- i  mesffır Mikail 
zimmlye ba ma'rifet-i mütevelli ferağ u kasr-ı yed idüp 
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ol vechi le bir masura ma-i lezlz-i mezkur müvekkil- i  
mesffir Mikail zimmlnün müstakı l len dahi l- i  havza-i 
tasarrufı olmağla mucebince müvekkil- i  mesffir ma-i 
mezburun müceddeden kurşun borı ferşiyle hanesine 
icra ve ta'yln itmeğle istihkamı havl kıbel-i şer'den bir 
kıt'a hüccet tahrlr ve yedine i ' ta o l ınınak matlubıdur 
d idükde Astane-i aliyye ve mahall- i  saireye cerayan 
iden bi ' l-cümle sularun hakkında bu def'a ba hatt-ı hü
mayun-ı şevket-makrun karargir olan n izam-ı şiihaneye 
imtisalen hala Hassa su nazırı All Behcet Ağa tarafın
dan vekil-i müseccel i  Suyolcı lar kethUdası ei-Hacc 
Mustafa Ağa ve taraf-ı şer'den mürsel Katib es-Seyyid 
Yahya Efendi ma'an meb'us ümena-i şer' vesair 
me'murln i le ma-i mezkurun ifraz mahal l ine varup 
ba'de'n-nazar ma-i mezkur mahall-i müfrezinde ternam 
mevcud ve cari oldığına ba'de' l-mu'ayene ve' l-keşf 
mecl is-i şer'a inha ve ihbar itdüklerinden sonra mukırr 
vekil-i mezbürun takr!r- i meşruhı müvekkil- i  mersumun 
yedinde olup bin iki yüz kırk yedi senesi Saferü ' 1-
hayr' ınun üçünci ve Cemaziye' l-evvel'inün on birinci 
güni tarihiyle müverrah vakf- ı  müşarun i leyhün müte
velllsi es-Seyyid Mehmed Ragıb Efendi imzasıyla 
mümza ve hatınieri malıtum iki kıt'a hamiş-i temessük 
ile ferman-ı all-i mezkura muviifık ve nefsü' l-emre mu
tabık ald ığından ma'ada bir masura ma-i lezlz-i mezkur 
müvekki l- i  mesffir Mikail zimmlnün müstakı l len uhde
s inde olarak el-yevm hanesine icra ve ta'yln oldığını 
zeyl-i kitabda muharerü ' 1-esaml suyolcı larınun herbiri 
b i ' l-ittifak ve' l- ittihad ihbar itmeleriyle istihkamı havl 
Haslar kadlsı fazlletlü semahatlü Efendi hazretlerinün 
virdiği hüccet-i şer' iyye mücebince sfıret i 'tasını  bii arz
ı hal lede' l-istid 'a şürfıt ve n izamı kaydı ba'de' l-ihrac 
iktizası Divan-ı hümayün Çavuşbaş ıs ı  sa'adetlü atfıfetlü 
Efendi hazretlerinden lede' l-isti' lam hüccet-i şer' iyye-i 
mezkur bir masura ma-i lezlz şiraen tasarrufında olup 
el-yevm uhdesinde olan menzile cereyiin itmekde oldığı 
münderic olmağla hüccet-i şer' iyye-i mezkure Baş
muhasebe'ye kayd ol ınup ber muceb-i nizarn mersuma 
müceddeden bir kıt'a suret i 'ta ve su nazırı tarafına dahi 
ilm ü haberi i 'tasın ı  memhuren i ' lam itmeğle i ' lamı 
mucebince kayd i le süreti ve su nazırı tarafına i lm ü 
haberi i ' ta olmmak babında sadır olan ferman-ı all mu
cebince kayd ol ınup mersfım yedine sureti viri lmeğle 
hassa su nazırı ağa tarafına dahi i şbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

2114114 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Silalıdar Ağa katma suyundan Markarir 'in tasarru
funda olan suyun Gedik Paşa yakınındaki evine bağ
landığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fı 29 Receb sene 1 24 7 [3 Ocak 1 832] 

Zikr-i ati n ı  sf masura ma-i lezlzün kanavatın dan mikdar
ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyet i le Markarir bint-i Ha
zer nasran iyye tarafından husus-ı atlde vekil-i sabitü ' l
vekalesi olan Mehmed Ağa ibn-i Süleyman mecl is-i 
şer'- i şerlfde Haşim Beğ Efendi ibn-i Mehmed tarafın
dan husus.-ı atide zikr olmdığı es-Seyyid el-Hacc Musta
fa Ağa ibn-i es-Seyyid Süleyman ve es-Seyyid Mehmed 
İzzet Ağa b in es-Seyyid Isa şehadetleriyle sabit o lan es
Seyyid All Ağa ibn-i Mustafa ile cennet-mekan Sultan 
Ahmed Han Hibe seriilm hazretlerinün evkaf-ı şerlfeleri 
ınütevel llsi hala Galata nazırı atfifetlü İbrahim Sarım 
Beğ Efendi tarafından vekil-i mürsel i  Cabl-i vakf el
Hacc Hüseyin Efendi hazır oldığı halde b i ' l-vekale ikrar 
ü takrlr-i kelam idüp bin iki yüz kırk yedi senesi Cema
ziye' l -evvel' inün yiğirıni birinci güni tarih iyle müverrah 
Başmuhasebe'den i 'ta o l ınan bir kıt 'a  suret-i iiiide tafsll 
ü beyan olmdığı üzre sabıka S i lahdar İbrahim Ağa ha
yatında Havass-ı refı'a  kazas ında Uzuncaova başında 
Ortaçeşme kurbında kendi ınal ıyla on aded baca hafr ve 
tahte ' l-arz !ağın ve kanavat ile cem ' u tahsil ve o l  mev
z i 'a  karlb Daru 's-sa'ade ağası suyı yolına andan cennet
mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün 
suyı yol ına bii izn-i ınütevel ll i l hak eylediği gayr-i ez 
hakk-ı ınecra baki bir masura iki buçuk çuvalduz ma-i 
lezlzden ınüfrez nısf masura ma-i lezlz-i ınezkCırun ka
navatına tebe' an ınal ik-i sabıkı ınüvekki l - i  mCıma i leyh 
Haşim Beğ Efendi ma-i ınezkurı bundan akdem kana
vatma tebe'an müvekki lesi ınesfCıre Markarir nasraniy
yeye beynlerinde ma' luın seınen-i makbuza bey' u tern
Ilk ve veeh-i layıkıyla teslim eylediğinde ol dah i yedin
den ber veeh-i muharrer ba'de' l- ifraz ve't-teınel lük ka
lan ma-i mezkurı Edirnekapusı'nda kefere ınaşatlığı 
nam mahallde vak ı '  sal ifü'z-zikr Sultan Süleyman Han 
hazretleri n ün tarafından ihrac bi tarik ı '  I-mübadele mar
rü'z-zikr Sultan Ahmed Han hazretlerinün evkaf-ı şeri
felerine cari ma-i lezlzi tarlkına ba izn i ' l-mütevelli idhal 
b irle mahmiyye-i İstanbul'da Irgadbazarı'nda ana mesle
ğinde ifraz ve müceddeden kurşun borı ferşiyle ınah
ın iyye-i mezburede Gedik Paşa kurbında kain hanesine 
icra ve ta'yin ınurad itmiş i se de ma-i mezkurun müced
deden yol ferşiyle hanesine icrası ferman-ı aliye ınuhtac 
o ld ığı n izamından oldığına b inaen ma-i ınezkurun ba' -

25 1 
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de' l- ihdic hüccet-i şer' iyyesinün i ' tasıyla ma-i nıezkO
nın hanes ine icrasiyçün ferş ol macak tarlkun tesviyesi 
husüsına ruhsatı havl ferman-ı all sudOrını ba arz-ı hal 
istid'a itmeğİn mOcebiyle ma-i mezkOrun i ktiza iden 
hüccet ve tar'ikınun tesviyesi husOsına mübaderet o
l ınmak babında Havass-ı refi 'a  kadlsı fazlletlü Efendi 
ve su nazırı ağaya hitaben ferman-ı all sad ı r  buyurı l
nıağın istihkamı havl bir  kıt'a hüccet tahr'ir ve yedine 
i 'ta ol ınmak matiObıdur didükde Astane-i al iyye ve ma
hall-i saireye cereyan iden b i ' l-cüm le sularun hakkında 
bu defa ba hatt-ı h i.imayOn-ı şevket-makrOn karargir 
olan nizanı-ı şahaneye imtisalen hala Hassa su nazırı 
All Behcet Ağa tarafından veki l-i mi.iseccel i Suyolcı lar 
kethUdası ei-Hacc Mustafa Ağa ve taraf- ı  şer'den mür
sel Kati b Mehmed Arif Efendi ve ma'an meb'Os ümena
i şer' vesair me'mOr'in ile ma- i lezlz-i mezkOrun men
ba' ı  mahall ine varup ba'de' n-nazar ma-i mezkOr ma
hal l-i menba' ında tenıam mevcOd ve cari ve lağm ve 
kanavatı dah i ta'mlr ü termlmden ari oldığın ı ba'de' l
mu'ayene ve' l-keşf mecl i s-i şer 'a inha ve ihbar itdi.ik
lerinden sonra mukırr vekil-i mezbOrun takr'ir-i meşrOhı 
ferman-ı all-i mezkOra muvafık ve nefsü' l-emre mutabık 
aldığından ma'ada ıı ısf masura ma-i lezlz-i mezkOr mü
vekki l- i  mesffıre Markarir nasraniyyenün uhdes inde 
olarak el-yevm hanes ine cari oldığını zeyl-i kitabda mu
harreri.i ' 1-esaml suyolcılardan her biri b i '  I-ittifak ve' 1-
ittihad ihbar itmeleriyle ist ihkamı havl Haslar kadlsı 
fazlletlü semahatili Efendi hazretlerinün vird iği hüccet-i 
şer' iyye mOcebince sOret i ' tas ın ı  ba arz-ı hal lede' l
istid 'a şurOtı ve nizamı kaydı ba'de' l-ihrac i ktizası DI
van-ı hümayOn ÇavOşbaş ıs ı  sa'adetlü atOfetlü ağa haz
retlerinden lede' l- isti ' lam hüccet- i şer' iyyede mezkür 
n ısf masura ma-i lezlz şiraen tasarrufında olup el-yevm 
uhdesinde olan menzil ine cereyan itmekde oldığı mün
cieric olmağla hüccet-i şer' iyye-i mezkOre Başmuhase
be'ye kayd ol ınup ber mOceb-i n izam mersOmeye mü
ceddeden bir k ı t 'a sOret i 'ta ve su nazırı tarafına dah i 
i lm ü haberi i 'tas ını memhOren i ' lam itmeğle i ' lamı 
mOcebince kayd i le  sOreti ve su nazırı tarafına i lm i.i 
haberi i ' ta o l ınmak babında sad ı r  olan ferman-ı all mO
cebince kayd ol ınup mersOme yedine sOreti viri lmeğle 
Hassa su nazırı ağa tarafına dahi i şbu ilm ü haber vi
r i ld i .  

F'i sene minhü.  



İSTANBUL SU KÜLLiY A'rı 

2/14211 Eyüp 'te, Süleymaniye suyoluna müllıak Meh
met Ağa katma suyundan Melımet Efendi'nin tasarru
funda olup mirasçı/ara intikal eden suyun, yine mi
rasçı/ardan olan Ayşe ye satılarak ve Uzun Şücaaddin 
malta/lesindeki evine bağlandığına dair ilmulıaber 
kaydı. 

*'h'\ttrtJ��• ı#.ı , J r.,t( .. . , '-- . 
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B er ınuceb- i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber var i- /;11ti)J.il � • ·: :Jr.�. �'f':h-!i!J;"? VJJ?I,{,I �1) 
de el-ıni.iverrah fı gurre-i S sene [ 1 ]248 [30 Haziran ! ti· -114;, ... � �'('tJ�� ' W rtf',�J/ ';):IJ�11'3�J.i4.:_11 
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• • • . ";/;V .,ıJ .PJ .J' J.Y 11"-"W � rıı.ftpiJ /JJ • • • • Asrında Mehıned Ağa Havass-ı refı 'a kazasına tabi '  b"P'.r,V�; �� �� ı...J;�·: ·1.; : ·.�l!l)t:iJ� 
Cebeci karyesi kurb ında Taşlağın'a karlb mahal lde mü- .'#":" ut':,V....t i;.�.- . . o/! f['!�/c?."'-E�V�; Wl i,; 
ceddeden tahsil ve ol nıevzi 'a  kar'ib Bayram Paşa suyı /.)J f;,Ô�ftj · . . • "' .il'  t/P.!fiiJ�f!,.l/tz.Jvt.JA)� 
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n ıyye suyı yol ına ı lhak eyled ıgı ıı ısf masura nıa-ı le- ı-6� f,eJ -��-!.:-<�� J(J'M;,tJ;A}$�� 
zlzi.in nıutasarrıfı

,
Mehnıed Efendi fevt olup ma-i lezlz- i (;��!:� �ıj/J�;(;'c;.J,� r)1J� .;ll. ınezbur halllesi Ayişe Hanını ile kerlıneleri Hadlee ve . . . .  

� �� 'o! Ümmügülsi.im ve Hafıza Hediyye Hanım'a i rsen intikal rj/���.ı"-!Y�;),ı. �J��.� · . . ".ı. . .  ..fj t� 
muma i leyhima mutasarrıfe oldukları hisselerini  Ayi- � ..i; ��riicJ,J.J./J �ı!!!.;bi,JA,IPJ;IJ �1/,;1 
şe['ye]bey' u tenıllk idi.ip n ı sf masura ma-i lezlz-i mez- ' ::;,-, 4 \..... ' • • "VJ.J.t,& � :� 
bOr mfıma i leyha Ayişe Hanım'un mü lk-i müşteras ı 
olmağla ma-i lezlz-i mezbur Peykhane kurbmda Uzun 
Şüca'eddln mahal lesinde mutassarrıfe oldığı hanesine 
icra ve ta'yln eyled iğini mübeyyin Haslar kadisı fazl-
letlü Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye mfıcebince su-
ret i 'tası ba arz-ı hal lede' l- istid 'a nizam ı kaydı ba'de ' l-
ihrac i 'tası Divan-ı hi.imayfın Çavfışbaş ıs ı  sa' adetli.i atO-
fetli.i Efendi hazretlerinden lede' l- isti ' lam müteveffa 
Mehmed Efendi'nün zevcesi Ayişe Hatun'un ibraz eyle-
diği hüccet-i şer' iyyede mezkur yarım masura ma-i lezlz 
ş i raen tasarrufesinde olup el-yevm uhdesinde olan men-
zil ine cereyan itmekde oldığını münderic olmağla hüc-
cet-i şer' iyye-i mezkure Başmuhasebe'ye kayd o l ın up 
ber muceb- i nizam mfıma i leyhaya müceddeden bir kıt.' a 
suret i ' ta ve su nazırı defterlerine dah i i lm ü haberi 
i ' tası memhfıren i ' lam itmeğle i ' lamı mucebince Baş-
muhasebe'ye kayd o lmup sOreti ve su nazırı tarafına i lm 
ü haberi i 'ta ol ınmak babında sadır  olan ferman-ı ali 
mfıcebince kayd ol ınup ınuma ileyha yedine sureti vir i l-
meğle su nazırı tarafına dah i işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

(Derkenar] Muma i leyha Ayişe Hatun mutasarrıfe ol
dığı n ısf masura ma-i lezlz-i mezkurı hacegan-ı Divan-ı 
h i.imayun'dan es-Seyyid Mehmed Neslm Efend i'ye bey' 
eylediğin i mi.ibeyyin  sOreti vir i lmiş olmağla vi.irud iden 
i lm ü haberi işbu h ıdmetde mukayyeddi.ir. 

Fl 22 Ş sene 1 248 [ 1 4  Ocak 1 833 ]  
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2114212 Eyüp Beşkaraağaç 'ta, Sultan Süleyman su
yoluna müllıak Musa Ağa katma suyundan Süleyman 
Ağa 'nın tasarrufunda olup mirasçı/ara intikal eden 
suyun yine mirasçılardan olan Hasan Ağa 'ya satıla
rak Ulular malıal/esindeki evine bağlandığına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalenı-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 27 S sene [ 1 ] 248 [26 Temmuz 1 832] 

Musa Ağa Havass-ı refı 'a kazasına tabi '  Müderris kar
yesi kurbında Beşkaraağaç nam mahal lde hafr itdürdiği 
abar-ı müte'addidede müctemi '  o lan suyı kurbında vakı ' 
Kadiasker-i esbak Mehmed Efendi suyı yolına i lhak 
olmarak ve ma'an merhum Sultan Süleyman Han cami ' 
i şerifine cari olan suyoluna i lhak ol ırıan msf  masura 
ma-i lezlzün nıutasarrıfı sabı ka Sakabaşı ei-Hacc Sü
leyman Ağa fevt olup halllesi Nefıse Hatfın i le oğl ı ei
Hacc Hasan Ağa'ya irsen intikal mezbure Nefıse Hatun 
h issesin i  mezbur el-Hacc Hasan Ağa'ya bey' itmeğle 
nı sf masura ma-i lezlz-i mezklırı Edirnekapusı haricinde 
Bayram Paşa kurbında kefere maşatl ığından Sultan 
Ahmed suyı yol ına ba izn i ' l-mütevel ll  i l hak ve mahalle
i mezblırede vak ı '  terazlıdan ifraz ve Esbmeydiinı kur
bında U l ı lar mahallesinde kain bir bab menzil-i ınezkur 
derfımna cari ald ığın ı Haslar kadlsı Efendinlin virdiği 
hüccet-i şer' i yy e mikebince su ret i ' tası ba arz-ı hal 
lede' l-istid 'a nizaını kaydı ba'de' l- ihrac Başmuhase
be'ye kayd ile sureti ve su nazırı tarafına i lm ü haberi 
i ' tiisı iktiza eylediğini Divan- ı  hümaylın Çiivfışbaşıs ı  
sa' iidetlli atlıfeti li ağa hazretleri memhfıren i ' liim itmeğ
le ınlıcebince sfıreti ve i lm ü haberi i ' ta a l ınmak babında 
sad ır olan ferman-ı all ınucebince kay d o l  ın up sureti vi
ri lmeğle su nazırı tarafına dahi işbu ilm ü haber viri ld i .  

Fl sene ıninhli . 

2114213 Eyüp 'te, Hamza Paşa suyundan Mehmet Sa
li/ı Efendi 'nin tasarrufunda olan suyun, Hatice Ha
nım 'a !atılarak Kabasakal yakınındaki evine bağlan
dığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınlıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm li haber vari
de el-mliverrah fı 9 Z sene 1 248 [29 Nisan 1 833 ]  

Havass-ı refı 'a kazasında Kemerler canibinde Karake
mer diıneğle arif kemer kurbında kiınesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzi ' de Hamza Paşa suyından ınüfrez 
m sf masura ma-i lez'iz-i ınezkurun ınutasarrıfı Ayasofya 
vakfı Katibi es-Seyyid Mehmed Salih Efendi ma-i ınez-



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

kGn kendi hüsn-i rızasıyla Hadlee Hanım'a beynlerinde 
ma' lGm semen-i medfG' ve makbGza bey' u temlik ve 
veeh-i layıkıyla teslim eylediğinde ol dahi yedinden ber 
veeh-i muharrer iştira ve temellük ve tesel lüm ve kabz 
itmeğle ınılma i leyha ma-i mezkGrı Sultan Ahmed ca
mi ' -i şerlfı kurbında Kemeraltı'nda meslekden ifraz ve 
Kabasakal kurbında Arabzade sGkında menzil ine İcra ve 
ta'yln eylediğini Haslar kadlsı fazlletlü Efend inün vir
diği hüccet-i şer' iyye mGcebince sılret i ' tası ba arz-ı hal 
lede' l - istid 'a  nizarnı kaydı ba'de' l-ihrac Başmuhase
be'ye kayd i l e  sılret ve ebniye-i hassa müdiri Efendi 
tarafına ilm ü haberi i ' tası iktiza eylediğini Divan-ı 
hümayGn Çavfışbaşısı sa'adetlü atGfetlü ağa hazretleri 
memhGren i ' lam itmeğle mfıcebince kayd olınup sılret 
ve i lm ü haberi i ' ta o lmmak babında sadır olan ferman-ı 
ali mucebince kayd olınup sılret viri lmeğle ebııiye-i 
hassa müdiri Efendi tarafına işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi sene minhü. 

21142/4 Eyüp 'te, Sultan Bayezit suyoluna müllıak su 
nazırı Osman Ağa katma suyundan Feyzullalı Efen
di'nin tasarrufunda olan suyun mirasçtiara intikaline, 
mirasçılar tarafindan da Ali Bey 'e verildiğine dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de varide78 el-müverrah fi 20 Ca sene [ 1 ]248 [ 1 5  Ekim 
ı 832] 

Asrında Su nazırı Osman Ağa hayatında Havass-ı refi'a 
kazasında Küçükköy kurbında Sırıkl ıçairi 79 üst başında 
Akyar kemeri beyninde abar-ı müte'addide hafr ve tah
te ' I-arz lağm ve kanavat i le cem' u tahsil ve ol mevzi 'a 
karib Sultan Bayezid-i Veli  Han tabe serahu hazret
lerinün suyı yol ına ba izn i ' l-mütevelll i lhak eylediği 
ma' lfımu' l-mikdar suyından müfrez olup mahmiyye-i 
mezbfırede Şengül hammamı karşusında vakı '  Darü' s
sa'adeti ' ş-şerlfe ağası Yazıcısı Süleyman Efendi'nün 
menzi line icra ve ta'y\'n o lman bir masura ma-i lezizden 
müfrez olup mahmiyye-i mezbGrede Bozdoğan keme
rinden Sultan Ahmed Han cami ' -i şer\'fı suyı mesleğine 
idhal o lman n ısf masura ma-i leziz-i mezkGrun maliki 
iken bundan akdem vefat iden Defterdar-ı esbak Fey
zul lah Efendi bin Mustafa Beğ veraseti ancak sulb\' 
keblr oğlı es-Seyyid ei-Hacc Sa'ld Efendi'ye münhasıre 
ba'dehG mezbfır es-Seyyid ei-Hacc Ahmed Sa'id fevt 

78 "varide" ınükerrerdir. 
79 Sırıklıçayır 
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olup veraseti zevce-i menkılha-i metrı1kesi Emine Ha
nım ve oğul lar es-Seyyid Mehmed Feyzul lah ve es-Sey
yid Mehmed . Mazhar Efendi'ye adiyen ba'de ' l-intikal 
ınılma i leyhimler kendi hüsn-i rızalarıyla hala Tersane-i 
amire Emin i ei-Hacc Ali Beğ Efendi'ye ferağ u kasr-ı 
yed itmeleriyle müşarun i leyhün uhde-i seniyyelerine 
tashlhan Haslar kadisı fazlletlü Efendinün virdiği hüc
cet-i şer' i yy e mikebince s Cı ret i ' tasını ba takrir inha 
itmeğle n izarnı kaydı ba'de ' l-ihrac Başmuhasebe'ye 
kayd i le sfıret ve ebniye-i hassa müdiri Efendi tarafına 
i lm i.i haberi i 'tası iktiza eylediğini Divan- ı  hümayfın 
Çavı1şbaşısı sa'adet lü atfıfetlü Efendi hazretleri mem
hfıren i' lam itmeğle mı1cebince kay d i le sfıret ve ilm ü 
haber i 'ta olmmak babında sadır. o lan ferman-ı all mfı
cebince kayd ol ınup taraf-ı müşarun i leyh yedine sfıret 
viri lmeğle ebniye-i hassa müdiri Efendi . tarafına işbu 
i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

2114311 Eyüp 'te, Sultan Ahmet suyoluna mü/hak 
Mehmet Tahir Efendi katma suyundan Mehmet Tahir 
Efendi ve hanımının tasarrufunda olan suyun miras
çı/ara intikaline, mirasçılar tarafindan da Ali Necip 
Bey ile hanımuna devredilerek evlerine bağlanmasına 
dair ilmu/taher kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fi 8 C sene 1 248 [2 Kasım 1 832] 

Havass-ı refi'a  kazasına tabi '  Müderris karyesi kurbında 
kendi malıyla abar-ı müte 'addide hafr cem' u tahsil ve 
gayr-i ez hakk-ı mecra Sultan Süleyman Han hazret
lerinUn ana yolına i lhak ve ba'dehı1 mal iki iradesiyle 
Sultan-ı müşarun i leyhün yol ından ve Sultan Ahmed 
Han hazretlerinün ana yol ına i lhak olman üç buçuk ma
sura ma-i lezlzün iki masurası hakk-ı mecra ta'ylniyle 
bir buçuk masura ma-i lezizün mutasarrıfı Mehmed 
Tahir Efendi hazretleriyle halilesi Şerife Fatıma Han ım 
müşarun i leyh Mehmed Tahir Efendi fevt o lmağla mu
ma i leyha Fatıma Hanım i le sağir oğlı es-Seyyid Osman 
ve Şerife Saliha ve keblre kerimesi Ayişe Hanım'a irsen 
intikal ve ınılma i leyhimler kendi  hüsn-i rızalarıyla Def
terdar-ı şıkk-ı evvel All Necib Beğ i le hal'ilesi Rukiyye 
Hanım'a ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ma-i leziz-i mez
kfır ke' I-evvel konağ-ı mezkı1ra cereyaniyçün Haslar 
kadisı Efendinün virdiği hüccet mı1cebince sureti ve 
ebniye-i hassa müdiri tarafına i lm ii haberi i 'ta olmmak 
babında sactır olan ferman-ı all m('ıcebince kayd ol ınup 
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sureti viri lmeğle ebniye-i hassa müdiri Efendi tarafına 
işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fi sene minhü. 

2114312 Fatih 'de, Sultan Ahmet suyoluna mü/hak 
Mehmet Tahir Efendi katma suyundan Mehmet Tahir 
Efendi'nin tasarrufunda olan suyun mirasçı/ara inti
kaline, mirasçılar tarafindan da Ali Necip Bey ve lıa
nımuna devredilerek evlerine bağlanmasına dair 
ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 8 C sene 1 248 [2 Kasım 1 832] 

Fatih Sultan Mehmed Han cami ' - i  şerifı _cjvt1rınôa
. 
Kü

çükkaraman kurbında Hafız Paşa mahal lesinde b i la 
sahib hall ve battal lağm derunında b i ' t-tab' hası l  olarak 
telef o l ınmakda olup muma i leyh Mehmed Tahir Efendi 
lağm-ı mezkurı hafr ve nazır-ı vakf ruhsatıyla Küçük
karaman çarşus ı'nda Hace Hayreddin mahal lesinde 
kürkci dükkanı önünde vakı '  Sultan Ahmed Han ma-i 
lezlzi tarlkına idhal eyledi ği üç buçuk masura m a-i lezl
ze müşarun i leyh fevt olup veraseti zevcesi Şerlfe 
Fatıma Hanım ve sağir oğlı es-Seyyid Osman ve Şerlfe 
Sal iha ve Şerlfe Ayişe-i keblre adiyen intikal mfima 
i leyhimler kendi hüsn-i rızalarıyla Defterdar-ı şıkk-ı ev
vel All Neclb Beğ i le halllesi Rukiyye Hanım'a ferağ 
itmeleriyle ma-i leziz-i mezkur ke' l-evvel konağ-ı mez
kura cereyaniyçün Haslar kadisı Efendinün virdiği hüc
cet mucebince sureti ve ebn iye-i hassa müdiri Efendi 
tarafına i lm ü haberi i ' ta al ınmak babında sadır olan fer
man-ı all mficebince kayd ol ınup sureti virilmeğle eb
niye-i hassa müdiri tarafına işbu ilm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü . 

2114313 Eyüp 'te, Sait Efendi katma suyundan Emine 
Hatun 'un tasarrufunda olan suyun Fatma Hanım 'a 
devredilerek Akbıyık mahallesindeki evine bağlanma
sına dair ilmuhaber kaydı. 

Kasr-ı yed 

Ber mficeb-i kalem-i muhasebe-i evvel ilm ü haber vari
de el-müverrah fı 8 C sene 1 248 [2 Kasım 1 832] 

Asrında İstanbul Kadisı damadı Sa'id Efendi Havass-ı 
refı'a kazasına tab i '  Küçükköy sınurında Kumluk keme
ri dimeğle arif kemer kurbında cem' eyledi ği bir masura 
ma-ı lezlzden müfrez nısf masura ma-i lezlze 
mutasarrıfe Emine Hatfın kendi hüsn-i rızasıyla Fatıma 
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Hanıın'a ferağ u kasr-ı yed itıneğle ma-i teziz-i ınezkürı 
Akbıyık mahal lesinde kain menz i line icra ve ta'yin 
itıneğle Haslar kadlsı fazlletlü Efendinün v irdiği hüccet
i şer' iyye mikebince sılret i ' tası lede' l- istid 'a  nizaını 
kaydı ba'de ' l- ihrac Başmuhasebe'ye kayd i le sureti ve 
i lm ü haberi i ' tası iktiza eylediğini Serçavüşan-ı Divan-ı 
hüınayün ağa hazretleri ıneınhüren i '  lam itıneğle 
ınücebince sureti ve i lm ü haberi i ' ta olmmak babında 
sactır olan ferman-ı ali ınücebince kayd o lınup sureti 
v ir i l ıneğle ebniye-i hassa müdiri Efendi tarafına işbu 
ilm ü haber viri ld i .  

Fi  sene ıninhü.  

2114314 Eyüp 'te, Hüseyin Efendi katma suyundan Şe
rife Fatma Hanım 'ın tasarrufunda olan suyun Meh
met Emin Sünuhi Efendi'ye satılarak evine bağlandı
ğına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kaleın-i  muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fi 24 Receb sene 1 25 1  [ 1 5  Kasım 1 835 ]  

Mahıniyye-i İstanbul'da Akbıyık mahalles i'nde vak ı '  
Tahte' r-revancıbaşı A l l  Ağa hanesi di ıneğle arif b i r  bab 
ınenzil - i  keblr derun ına cari nısf masura ma-i lezlzün 
kanavatından mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyet i le  
mal ikesi ınerhfıın Edlb Paşa kerimesi Şerlfe Fatıma 
Hanı ın tarafından husus-ı atlde vekil o lan e i-Hacc Ve
l iyyüddln ibn-i Mehmed ve Ahmed Ağa ibn-i Halil 
şehadetleriyle sabit o lan Süleyman Ağa ibn-i Yusuf 
mecl is-i şer 'de hacegan- ı  Divan-ı hüınayfından Mehmed 
Emin Sünfıhl Efendi ibn-i .  e i-Hacc Abdul lah Ragıb 
Efendi'nün oğlu tarafından husus-ı  atlde tasdlka vekili 
Ahmed Raşid Efendi ınahzarında b i ' l-vekale i krar ü 
takdr-i kelam idüp müvekki lüm mfıma i leyhün yedinde 
olup bin iki yüz kırk sekiz senesi Ceınaziye' l-ahir'esi
nün sekizinci gün i  tarihiyle müverrah Başmuhasebe'den 
i ' ta al ınan b ir kıt' a sfıretde tafsil ü beyan a lındığı üzre 
asrında İstanbul kadlsı damadı ınerhfıın Hüseyin Efendi 
hayatında Havass-ı refi 'a  kazasına tab i '  Küçükköy'de . 
Kumluk kemeri dimeğle arif kemer kurbında abar-ı 
ınüte ' addide hafr ve tahte ' l-arz l ağm ve kanavat i le 
cem ' [u] tahsil eylediği b ir masura ma-i lezlzden müfrez 
b ir çuvaldüz ve yine Başhavz i le Malova kemeri bey
n inde Fındıklı kurbında beş aded bacada hası l  ma' lı1-
mu' l-mikdar sudan müfrez b ir çuvaldCız ki cem' an n ısf 
masur& ma-i lezlz-i mezkürı kanavatma tebe' an bundan 
akdem ınüvekki l- i  mfıma i leyh es-Seyyid Mehmed 
Sünfıhl Efendi'ye beynlerinde semen-i medffı' ve mak
bfıza bey' u temllk ve veeh-i layıkıyla teslim eylediğin-
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de ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve ka
bul itmeğle fıma ba'd kanavatma tebe' an nısf masura 
ma-i teziz-i mezkurda müvekkil- i  milma i leyh Şerife 
Fatıma Hanım'un asla alaka ve medhal i  kalmayup mü
vekkil- i  muma i leyh Mehmed Emin Sünilhi Efendi'nün 
ber veeh-i muharrer mülk-i müşteriisı ve hakk-ı sırfı 
o lmağla mutasarrıf o ldığı ma-i mezkureyi ke' l-evvel 
menzil- i  mezkilreye icra ve ta'yln eylediğini havl Haslar 
kadlsı fazlletlü Rif'at Efendi'nün vird iği hüccet-i şer' 
iyye milcebince silret i 'tası ba arz-ı hal lede' l- istid'a 
n izarnı kaydı ba'de' l- ihrac iktizası Divan-ı hümayiln 
Çavilşbaşısı sa'adetlü atilfetlü ağa hazretlerinden lede' l
isti ' lam muma i leyhün mutasarrıf oldığı ma-i lezlz-i 
mezkilreyi el-yevm uhdesinde olan menzil ine İcra it
mekde o ldığı münderic o lmağla hüccet-i şer' iyye-i mez
kure ber milceb-i n izam-ı müstahsene J3aşmuhasebe'ye 
kayd i le Efendi-i milma i leyhu� yedine sureti ve ebniye
i hassa müdiri Efendi cerldesine i lm ü haberi i ' tası hu
susını memhuren i ' lam itmeğle ber muceb-i i ' lam silret 
ve i lm ü haberi viri lmek babında sadır olan ferman-ı all 
milcebince Başmuhasebe'ye kayd i le silret viri lmek fer
man buyurıl ınağın milcebince kayd ol ınup muma i ley
hün yedine sureti viri lmeğle keyfıyyet ma' lilm olmak 
içün ebniye-i hassa müdiri sa'adetlü Efendi cerldesine 
işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene m inhü. 

2114315 Eyüp 'te, Süleymaniye suyoluna müllıak Meh
met Ağa katma suyundan Ayşe Hanm 'ın tasarrufunda 
olan suyun Melımet Nesim Efendi'ye satıldığına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber milceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 22 Ş sene 1 248 [ 1 4  Ocak 1 833 ]  

Asrında Mehmed Ağa bin Osman hayatında Havass-ı 
refı'a  kazasına tabi '  Cebeci karyesi kurbında Taşlağm'a 
karlb mahallde kendi malıyla müceddeden tahsil ve ol 
mahalle karib Bayram Paşa suyolına andan Süleyma
n iyye suyolına ba izn-i mütevel ll i lhak eylediği ma' lil
mu' l-mikdar ma-i tezizden müfrez Ayişe Han ım'un ta
sarrufında olan nısf masura ma-i lezlzi kanavatma 
tebe'an beyn lerinde ma' lfım semen ü80 medffı' ve mak
buza hacegan-ı Divan-ı hümayiln'dan es-Seyyid Meh
med Nesim Efendi'ye bey' itmeğle veeh-i layıkıyla tes
Ilm eyleyüp muma i leyha Ayişe Hanım'un alaka ve 
medhal i  kalmayup feriiğ u kasr-ı yed eylediğini Haslar 

80 semen-i 
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kadisı faziletlü Efendin ün virdiği hüccet-i şer' iyye ve 
muceb ince suret i ' tasını bii arz-ı hal lede' l-ist id 'a  n iza
rnı kaydı ba'de ' l- ihrac Başmuhasebe'ye kayd i le sureti 
ve ebniye-i hassa müdiri Efendi tarafına i lm ü haberi 
i 'tası iktiza eylediği Divan-ı hümayun çavuşbaşısı  sa'a
detlü atüfetlü Efendi hazretleri memhuren i ' lam itmeğle 
mucebince sureti ve i lm ü haberi i ' ta o lmmak babında 
sildır o lan ferman-ı ali mucebince sureti ve i lm ü haberi 
i 'ta olmmak ferman buyurılınağın mucebince kayd o l ı
nup sureti viri lmeğle ebniye-i hassa müdiri Efendi tara
fına dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi sene minhü. 

[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ SULTAN AHMED 

2114411 Ayasofya-i Kebir camii vakfı suyundan Türk
menzade Melımet Ağa 'nın Güngörmez malıal/esindeki 
evine su bağlandığına dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0 . 5  

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi sene 1 233 [ 1 8 1 7- 1 8 1 8] 

Ayasofya-i kebir cami '- i  şerit! vakfından Ceneviz lağ
mı'na i lhak olman ma-i lezizden Bakırkapu mesleğinden 
ifraz ol ınup Güngörmez mahallesinde Kan l ı  mescid 
nam mahal lde Türkmanzade Mehmed Ağa'nun menzi
l i nde o lan nısf masura ma-i lezlz tasarrufıyçün suret 
viri ld iğin i  müş ' ir Başmuhasebe'den vürGd i den i lm i.i 
haber kaimesi kayd o lındı .  

Fi minhü. 

2114412 Ali Paşa ve Hüseyin Ağa sularından Nefise 
Hanım 'ın evine su bağlanmasına dair ilmu/ı aber kay
dı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0 .5  

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm i.i haber vari
de el-müverrah fi 1 2  Ş sene 1 233  [ 1 7  Haziran 1 8 1 8] 

Ali Paşa ve Hüseyin Ağa ma-i lezlzlerinden ifraz n ısf 
masuradan cem'an b ir  masura ma- i  leziz sabıka Darb
hane nazırı Sarım Efend i'nün zevces i  Nefise Hanım'un 
hanesine cereyan itmek şartıyla suret viri ld iğin i  müş' i r  
Başmuhasebe'den vürud iden i lm ü haber kaimesi kayd 
o l ındı .  

Fi minhü. 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

2114413 Eyüp Orta Belgrat'ta, Sultan Ahmet suyolu
na mü/hak Mehmet Efendi katma suyundan Habibe ve 
Havva hanımların evlerine su bağlanmasına dair il
muhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 . 5  

[Derkenar] işbu nısf masura ma-i lezlze ber veeh-i 
i ştirak mutasarrıfe o lanlar Hablbe ve Havva nam ha
tfın lardan Havva Hiitfın fevt olup ma-i mezbfırdan h isse
si  olan bir çuvaldfız ma-i lezlz zevci el-Hiicc Mehmed 
Nuri Beğ i le ·saği'r eviadları es-Seyyid Mehmed Sadık ve 
es-Seyyid Mehmed Azlz'e münhasır o lup anlar dahi es
Seyyid Süleyman Efendi ibn-i es-Seyyid el-Hiicc A ll 
nam kirnesneye bey' idüp viri len hüccet Sultan Ahmed 
hıdmetinde mukayyeddür defter-i cedldde. 

Fl 7 C sene 1 24 1  [ 1 7  Ocak 1 826] 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber- viiri
de e l-müverrah fi 29 C sene 1 233  [27 Mayıs 1 8 1 8] 

Başmuhasebeci esbak Mehmed Efendi'nün Havass-ı 
refi 'a kazasına tab i '  Orta Belgrad nam mahatlde Çifte
havz kurbında hafr itdürdiği abiirdan has ı l  o lan altı ma
sura ma-i lezizün iki masurası hakk-ı mecra ma'ada dört 
masuradan müfrez n ısf masura ma-i lezlz Sultan Ahmed 
suyınun Kırkçeşme mesleğinden ifriiz ve Kan l ı  mescid 
kurbında Habibe ve Havva nam hatunlarun menzi l ine 
cereyan i tmek şartıyla suret viri ldiğin i müş' ir Başmuha
sebe'den vürud iden i lm ü haber kaimesi kayd al ındı .  

Fl minhü. 

2114414 Eyüp Beşkaraağaç 'ta, Musa Ağa katma su
yundan Züleyha Hatun 'un tasarrufunda olan suyun 
Süleyman Ağa 'ya satılarak Avcılar mahallesindeki e
vine bağlanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0.5 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 26 Ra sene 1 234 [23 Ocak 1 8 1  9] 

Astane-i sa'adet ve mahall- i  siiireye cereyan iden ma-i 
lezlz hakkında viri len n izarn mucebince Musa Ağa bin 
Mehmed nam kimesnenün Havass-ı refi'a kazasına tabi '  
Müderris karyesi kurbında Beşkaraağaç nam mahal lde 
hafr eylediği abiirdan has ı l  eylediği ma-i lezizden n ısf 
masura ma-i lezlz Sultan Biiyezid kurbında Tahmiska
pan(?) sukında sakin Züleyha Hiitun b int-i Ahmed'ün 
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tasarrufında iken su nazırı ağanun biraderi sabıka Sa
kabaşı e l-Hacc Süleyman Ağa'ya beş yüz e l l i  guruşa 
bey' u temllk eylediğini ve mfıma i leyh ma-i mezbfırı 
Edirnekapusı haricinde Bayram Paşa kurbında kefere 
maşatl ığından ifraz Sultan Ahmed suyı yol ına i lhak i le 
Etmeydanı kurbında Avcı lar mahallesi'nde sakin oldığı 
menzi l ine cereyan olmmasınun istihkamın ı  havl Haslar 
mahkemesi'nden virilen hüccet-i şer' iyye mfıcebince ye
dine sfıret viri ldiğini müş' ir Başmuhasebe'den vürfıd 
iden i lm ü haber kaimesi kayd ol ındı .  

Fl minhü. 

[Derkenar] Mfıma i leyh sabıka Sakabaşı el-Hacc Sü
leyman Ağa fevt olup ma-i mezbfır halllesi Nefise Ha
tfın i le oğlı el-mkc Hasan Ağa'ya irsen i ntikal mezbfıre 
Nefise Hatfın h issesini mezbfır e l-Hacc Hasan Ağa'ya 
bey' itmeğle mahalle-i mezkfırede menz i l ine İcra o ldığı
nı müş' ir vürfıd iden i lm ü haberi işbu h ıdmetinde mu
kayyeddür. 

Fl 27 S sene ı 248 [26 Temmuz 1 832] 

2114415 Eyüp 'te, Halil Ağa katma suyundan Mehmet 
Memiş Efendi 'nin Yeniçeri mahallesindeki evine su 
bağlanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura ı çuvaldfız ı 

[Derkenar] Odalar h ıdmetine kayd ol ınmışdur işbu 
kayd ana i 't ibar o lma. 

Terkin 
Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah 

Fi 22 Receb sene ı 233 [28 Mayıs ı 8 1 8] 

Havass-ı refi'a kazasında Kemerler canibinde Ayvad
havz kurbıncia Su nazırı esbak Halil Ağa'nun kuyuların
dan bir masura ve bir çuvaldfız ma-i lezlzin i  İstanbul'da 
Atmeydanı kurbıncia Sofı lar mahallesinde Yeniçeri ka
lemi hulefasından Şakir[d] ler halifesi Mehmed Memiş 
Efendi'nün hanesine cereyan itmek şartıyla sfıret viril
diğini müş ' ir baş81 Başmuhasebe'den vürfıd iden ilm ü 
haber kaimesi kayd olındı .  

Fi m inhü. 

N ı  "baş" fazladır. 
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2114511 Atik Gazanfer Ağa vakfı suyundan Mustafa 
Reşit Efendi 'nin tasarrufunda olan suyun evine bağ
lanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 25 Receb sene I 245 [20 Ocak I 829] 

Sabıka Babu's-sa'adet i 'ş-şerife ağası merhum ve mağ
ffirun leh Atik Gazanfer Ağa nam sah ibü' l-hayrun mah
miyye-i İstanbul'da Kırkçeşme nam mahal lde vaki'  ca
mi ' - i  şerif ve medrese-i münlfe evkaf-ı şerlfeleri müs
tağallatından olup mahmiyye-i mezburede Ahurkapu 
kurbında İshak Paşa cami ' - i  şerlfı ittisal inde kain arsası 
mukata'alu ve b inası Evkaf- ı  h ümayunda olan saray-ı 
keblre cereyan iden altı masura ma-i lezlzden müfrez 
müvekki lüm muma i leyh şehriyye on beş akçe icare-i 
müeccele i le mutasarrıf olan Hafız Mustafa Reşld Efen
di ma-i mezburı Kadırga Ilmanı kurbında Bali Paşa 
taksiminden ifraz ve kurbında vakı' Serbostaniyan A ll 
Ağa mahal lesinde sakin aldığı menzi l ine cereyaniyçün 
Haslar kadlsı Yazıcızade es-Seyyid Hüseyin Efendi'nün 
virdiği h üccet�i şer' iyye mucebince suret i ' tasını ba arz
ı hal lede' l- istid'a n izarnı kaydı ba'de' l-ihrac iktizası 
Divan-ı h ümayun çavuşbaşısı ağa memhuren i ' lam 
itmeğle mucebince Başmuhasebe'ye kayd o lınup atik 
sureti ahz ve battalda hıfz al ınarak müceddeden sureti 
i ' ta olmmak babı nda sadır o lan ferman-ı all mucebince 
sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber 
viri ldi .  

Fl sene minhü. 

2114512 Kırkçeşme suyolundan Hamdullah Bey 'in ta- 2114512 
sarrufunda olan suyun Fatma Hanım 'a intikaline ye 
İsmail Ağa ya satılarak Çakırcı Ahmet Çelebi mahal
lesindeki evine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 2 Şevval sene 1 246 [ 1 6  Mart 1 83 1 ]  

Nezaret-i hazret-i sadr-ı a'zamide asude evkafdan sadr-ı • 
esbak merhum Şehid Mehmed Paşa evkaf-ı şerifelerine 
cari Kırkçeşme ta'bir a l ınur ma' lumu' l-mikdar ma-i 
leziz fazlasından kanavatma tebe'an nısf masura ma-i 
lezlzün mutasarrıfı veslka beği(?) Hamdul lah Beğ fevt 
o lup mutasarrıf aldığı ma-i mezbur sadriyye kebire ke
rimesi Fatıma Hanım['a] adiyen ba'de' l- intikal mezbure 
Fatıma Hanım .dahi bi zatiha h üsn ü rızasıyll2 İsma'il 

82 hüsn-i rızasıyla 
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Ağa bin Abdullah ınılma i leyhden ferağ ve kasr-ı yed i le 
müvekkil-i muma i leyh dahi ba'de't-teferruğ ve' l-kabfıl 
ma-i mezkfırı İstanbul'da Kumkapu dah i l inde Çadırcı 
Ahmed Çelebi mahallesinde kain Bali Paşa mesleğinden 
ifraz ve mahalle-i mezburede vakı '  menzile ke' l-evvel 
icra ve ta'yln itmeğle şürut-ı müstahsenesine tatbiki 
içün istihkamı havl Haslar kadisı fazlletlü Efendinün 
virdiği hüccet-i şer' iyye mucebince sılret i ' tası ba arz-ı 
hal lede' l- istid 'a  n izarnı kaydı ba'de ' l- ihrac iktizası 
Divan-ı hümayfın çavfışbaşısı sa'adetlü atı1fetlü ağa 
hazretlerinden i st i' lam olındukda ma-i teziz-i mezkfır 
şiraen tasarrufında olup el-yevm uhdesinde olan menzi
l ine cereyan itmekde oldığı münderic olmağla hüccet-i 
mezkure Başmuhasebe'ye kayd ol ınup ber muceb-i ni
zam müceddeden bir kıt'a sureti ve mukaddema nazırı 
tarafına i lm ü haberi i ' tası hususını memhfıren i ' lam 
itmeğle mucebince sureti ve i lm ü haberi i ' ta o lmmak 
babında sadır olan ferman-ı all milcebince kayd ol ınup 
sureti viri lmeğle su nazırı tarafına işbu i lm ü haber 
viri ldi .  

Fl sene minhü. 

2114513 Eyüp 'te, Güzelce Kemer suyoluna mü/hak 
Osman Ağa katma suyundan Boyacı Kirkor 'un tasar
rufunda olan suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar 
tarafından da 0/ıannes 'e satılarak Bali Paşa mahal
lesindeki evine bağlanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

Bin iki yüz otuz üç senesi Rebl 'u ' l-ahirün yiğirmi altın
cı güni tarihiyle müverrah i ' ta o lman bir kıt'a silretde 
tafsll ü beyan olmdığı üzre Su nazırı esbak e i-Hacc 
Osman Ağa hayatında Havass-ı refi'a kazasına tab i '  
Çavilş karyesiyle Güzelce kemer kurbında Söğüdlidere 
nam mahal lde vakı '  hafr-ı abar i le cem' u tahsil ve o l  
mevzi ' a  karlb kemer-i mezbur suyı yolına i lhak eylediği 
nısf masura ma-i leziz-i mezkura ber mantük-ı sılret 
mutasarrıf bul ınan Boyacı Kirkor veted-i Abastin(?) 
zimml halik o lup ma-i mezbilr sulbi kebir oğlı S imon 
zimmlye mevrüs o lmağla mesfür zimmi irsen malik 
oldığı Makurlu Hristo'nun ma-i lezlz-i mezkilrı Saray-ı 
hümayfın kalfalanndan Ohannes veled-i Kigork bu 
zirnıniye bey' u temlik ve ol dahi i ştira ve temel lük ve 
kabili eyledükden sonra mesfür zimmi ma-i lezizi Kum
kapu kurbında Bali Paşa mahal lesinde kain meslekden 
ifraz ve müceddeden kurşun borı ferşiyle mahalle-i 
mezbGrede kain menzi l ine icra ve ta'yln murad itmeğle 
müceddeden yol ferşiyle hane-i mezkura icrası ferman-ı 
aliye muhtac oldığı n izamından idüğin i  mübeyyin is
tihkamı havl Haslar kadlsı fazilet lü  Mustafa Hamid E-
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fendi hazretleri hüeeet-i şer' iyye virmeğin(?) ber man
tuk-ı hüeeet tarikun tesviyesi içün başka ve ber ınıleeb-i 
n izarn yedine sılret i 'tasiyçün başka iki kıt 'a arz-ı 
haliyle mersum istid'a-yı inayet itmeğin mukaddem 
virilen sılret kaydı ve n izarnı kefiyyete ba'de ' l-ihrae 
mesffır Avanis Kalfa'nun iştira itmiş  aldığı ııısf masura 
ma-i lezlz-i mezkurı mahalle- i  mezburede kain menzil i 
ne ierası hususına raziye-i aliyyeleri ta'al luk buyurı lur 
ise Icab iden tarlkun ferşi hususını nizam-ı mu'tebere
sine nazaran ferman-ı ali sudurma muhtae idüğin i  eb
niye müdiri sa'adetlü Efendi başka ve kefer[e] re'aya
dan Ohannes Kalfa'nun Simon zirnıniden yol inşasına(?) 
dair balada ( . . .  ) o l ınup usul-i şürfıtı müdir-i ınılma i leyh 
Efendi hazretlerinün i ' lamında gösteri lmiş aldığın ı Asa
kir-i Mansure-i Muhammediyye ser'askeri vezir-i mü
kerrem devletlü paşa hazretleri başka memhfıren i ' lam 
itmeleriyle i ' lamları ve n izarnı mfıeebinee zikr al ınan su 
tarlkınun tesviyesine ruhsat viri lmek babında ferman-ı 
ali sadır o lmağın mfıeebinee hüeeet-i şer' iyye ber ınıl
eeb-i nizarn Başmuhasebe'ye kayd i le ziınmi-i merkuma 
ınüeeddeden bir kıt'a bu sılret ve ebniye-i hassa müdiri 
Efendi eeridesine i lm ü haber i ' tası Divan-ı hümayun 
çavfışbaş ıs ı  sa'adetlü atufetl ü  Efendi hazretleri ıneınhı1-
ren i ' lam itıneğle ınfıeebinee süret ve i lm ü haberi i 'ta 
al ınmak babında sadır o lan ferman-ı ali ınfıeebinee kayd 
ol ınup işbu mukaddeın viri len sfıret battalda hıfz alı
narak müdirden(?) ınüeeddeden sureti viri lıneğle mfıına 
i leyh Efendi hazretleri eerldesine tez i lm ü haberi vi
ri ldi .  

[Kenarnotu] 
DER HJDMET-İ BALI PAŞA 

2114611 Eyüp 'te, Çifte/ı avuz suyoluna müllıak Uzun 
İbrahim Paşa katma suyundan Mehmet Sali/ı Efen
di'nin Kadırga limanı yakınındaki evine su bağlandı
ğına dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hasıl- ı  ma-i leziz masura I 

Terkin 

Ber ınfıeeb-i i lm i.i haber kaiıne-i kaleın-i muhasebe-i 
evvel el-ıni.iverrah fi 7 Reeeb sene 1 233  [ 1 3  Mayıs 
1 8 1 8] 

Merhum Uzun İbrahim Paşa'nun Havass-ı refi'a kazası
na tabi '  Orta Belgrad s ınurında teryaneden(?) hası l  o lan 
ma-i leziz Çiftehavz suyına i lhak o lınup hakk-ı mee-
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radan mıl'ada baki kalan dokuz masura ma-i lezizden bir 
masura ma-i lezlz İstanbul'da Kadırga limanı kurbında 
Relsülküttab-ı hala Mehmed Salih Efendi hazretleri i le 
halilesi Emine Hanım'un hanelerine cereyan itmeğle 
tasarrutlarıyçün sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü 
haberi i 'tasını Haslar kadi sı Efendi bii h üceet-i şer' i yy e 
inha itmeğle mfıcebince tasarrutlariyçün sureti ve [ i lm 
ü] haberi virilmesini serçavfış-ı Divan-ı hümayun Efen
di hazretleri memhfıren i' lam itmeğle mfıcebince sureti 
ve i lm ü haberi v iri lmek [babında] ferman-ı all sildır 
o lmağın mfıcebince sureti vir i lmeğle Başmuhasebe'den 
vürfıd olan_ i lm ü haber kaimesi kayd o l ındı .  

Fl sene minhü. 

[Derkenar] Mfıma i leyh Re!sü lküttab Mehmed Salih 
Efendi fevt olup konak ile b ir  masura ma-i leziz bii 
mülkname-i hümayfın ber veeh- i  mülkiyyet müteveffa 
Veli Paşazade Sırri Selim Beğ ve İsma'i\ Beğ'ün zabt 
[u] tasarruflariyçün sfıret viri ldiğini mübeyyin i lm ü ha
beri vürfıd itmeğle vürfıd iden i lm ü haber kaimesi i şbu 
hıdmetde mukayyeddür. 

Fl 2 Z sene 1 240 [ 1 8  Temmuz 1 825]  

2/14612 Eyüp 'te, Güzelce Kemer suyoluna mü/hak 
Osman Ağa katma suyundan Acı Bayernek 'in Bati 
Paşa mahallesindeki evine su bağlandığına dair ilmu
haber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 . 5  

Kasr-ı yed 
Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber vari
de el-müverrah fi 2 1  Ş sene 1 232  [6 Temmuz 1 8 1 7] 

Astane-i aliyye ve mahall- i  saireye cereyan iden b i ' l
cümle sular hakkında bu defa bii hatt-ı hümayun-ı şev
ket-makrün virilen n izarn mfıcebince Su nazırı esbak el
Hacc Osman Ağa hayatında Havass-ı refi'a  kazasına ta
b i '  Çavfış karyesiyle Güzelce kemer beyninde Söğüd
l idere nam mahal lde mevzi ' - i  hallde hafr eylediği abar-ı 
müte' addideden hasıl olup kemer-i mezbfır suyı yolına 
i lhak eylediği ma-i lezizden yarım masura ma-i lezlz 
kanavatma tebe' iyyet i le Kumkapu'da Bali Paşa mahal
lesinde Acı Bayernek b int-i Sfızenc i  İstefan zimmlnün 
menzi l ine cari el-yevm mevcGd idüği beyanıyla Haslar 
kadisı Seyyid Mehmed Raşid Efendi'nün virdiği hüccet 
ve arz-ı hal i balasına çavGşbaşınun i ' lamı mikebince 
Başmuhasebe'ye kayd o lınup yedine sGret viri ldiğin i  
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müş ' ir Başmuhasebe'den vürfid iden i lm ü haber kaime
si kayd ol ındı .  

Fl sene minhü. 

2114613 Acı Bayernek 'in tasarrufunda olan suyun 
Kirhor'a devredi/diğine dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hasıl-ı ma-i lezlz masura 0.5 

Kasr-ı yed 

Ber mficeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fi 22 R sene ı 233 [ ı  Mart ı 8 ı 8] 

Mersfım Acı Bayernek b int-i Sfizenci İstefan zimmlnün 
mutasarrıf o ldığı nısf masura ma-i lezlzi mersfim Peş
temiilci Boyacı oğlu K irhor zirnıniye feriiğat idüp ol 
dahi ma-i mezbfırı kadiıni üzre hane-i mezkfira cereyiin 
eylediğini  müş ' ir Başmuhasebe'den vürfid iden i lm ü 
haber kaimesi mahffizdur. 

Fl sene minhü. 

2114614 Eyüp 'te, Güzelce Kemer suyoluna mü/hak 
Osman Ağa katma suyundan Acı Bayernek'in evine 
bağlı olan suyun Kirhor'a verildiğine dair ilmuhaber 
kaydı. 

Mürd-şod 

Ber mficeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de e l-müverrah fi 22 R sene ı 233 [ ı  Mart I 8 ı 8] 

Havass-ı refi'a kazasında Çiivfiş karyesiyle Güzelce ke
mer kurbında Söğüdlidere nam mahal lde Su nazırı es
bak Hacı Osman Ağa'nun kaimesinden hiisı l  olup ke
mer-i mezbfir suyı yolına i lhiik olan nısf masura ma-i 
lezlz Kumkapu'da Bali Paşa mahalles inde Acı Bayernek 
bint-i(?) Sfizenci İstefan zimmiyye menzi l ine cari olmak 
üzre mukaddem bir kıt 'a  sfiret viri len ma-i mezbfirı 
mersfiın Peşteınalci Boyacıoğlu Kirhor ziınınlye feriiğat 
eylediğin i  ınübeyyin Haslar kadlsı Seyyid Halil Efen
di'nün virdiği hüccet mfıcebince yedine sfıret i ' tiisını bii 
arz-ı hal istid 'ii  ve kaydı ve şürfıtı ba'de' l- ihriic ma-i 
mezbfırı mahal l- i  iihara nakl ol ınmamak üzre kadiıni 
üzre hane-i mezkfira cereyiin itmek şartıyla atik sureti 
ba'de' l-hıfz ınüceddeden sfiret i ' tiisını çiivfişbaşı ağa 
memhfiren i ' liim itıneğle ınficebince sfıret viri lmek fer
man buyurıl ınağın mficebince atik sureti hıfz ve şürfıt-ı 
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mezkur üzre mersum Kirhor zimminün tasarrufıyçün 
suret viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber 
viri ldi .  

Fl sene minhü. 

[Derkenar] Mesffir Kirkor zimmi hal ik  o lup ma-i mez
kur sulbi kebir oğlı S imon zirnıniye mevrus o lmağla 
mesffir zimmi irsen mal ik o ldığı nısf masura ma-i teziz-i 
mezkurı Saray-ı hümayun kalfalanndan Ohannes veted
i Kigork zirnıniye bey' u temllk ol dahi iştira ve kabul 
eyledükden sonra ma-i leziz Kumkapu kurbında Biil'i 
Paşa mahallesinde meslekden ifriiz ve müceddeden 
kurşun borı ferşiyle mahal le-i mezkurede menzil ine icrii 
ve ta'yin eylediğini mübeyyin vün1d iden i lm ü haberi 
işbu hıdmetde mukayyeddür. 

F'i 23 L sene [ 1 ]250 [22 Şubat 1 83 5] 

2114615 Eyüp 'te, Çiftehavuz suyoluna müllıak İb
rahim Paşa katma suyundan Melımet Sali/ı Efendi ve 
eşi Emine Hanım'ın tasarrufunda olan suyun, Meh
met Sali/ı Efendi'nin ölümüyle lıanımına intikaline 
dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fi 2 Z sene 1 240 [ 1 8  Temmuz 1 825] 

Mütevel ll  Veli Paşazade S ırrı Selim Beğ ve İsma'll 
Beğ'ün takdim eylediği bir kıt'a arz-ı hal i mefhumında 
tevki' i-i Divan-ı hümiiyundan esbak mütevel ll Salih E
fendi'nün Kadırga limanı'nda vakı '  olup ba mülkname-i 
hümayun ber veeh-i mülkiyyet kendülere ihsan-ı hüma
yun buyurılan konağa cari bir masura ma-i lezizün 
yedierinde olan senedi zayi '  olmış aldığından şürutı 
mucebince yedierine müceddeden suret i 'ta buyurılına
sını tahrir ü inha itmeğle kuyuda müraca'at ve muk
tezası suat o1ındukda konağ-ı mezbur canib-i ıniriden 
ba'de'z-zabt ba irade-i seniyye ber veeh-i mülkiyyet 
ınir-i muma i leyhiiya ihsan-ı hümiiyun buyurılarak zabt 
u tasarruflariyçün mülkname-i hümayun virilmiş ve 
Astiine-i al iyye ve mahal l- i  siiireye cereyiin iden sular 
hakkında ba hatt-ı hümayun-ı şevket-makrun virilen 
n izilm mucebince Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa 
tarafından vekili kethüdii-yı rah-ı  abi Mehmed Arif Ağa 
ve Osmaniyye serbölüği Ahmed Ağa vesiiiri hazır ol
dukları halde Reisülküttab devletlü atufetlü Mehmed 
Salih Efendi hazretleri i le Emine Hanım taraflarından 
vekilieri o lan el-Hacc Mehmed Arif meclis- i  şer 'de 
takrir-i ketarn idüp mahmiyye-i mezburede Kadırga 
limanı kurbında Şehsuvar Beğ mahal lesinde bir kıt'a 
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h üceet-i şer' iyyede tafsil ü beyan ol ındı ğı üzre müvek
ki l leri muma i leyh Mehmed Salih Efendi halileleri E
mine Hanım'un ale' l- işt irak zikr olman ma-i lezize mu
tasarrıf  oldukları hanelerine cari o lmağla işbu yedinde 
olan bir kıt 'a  hüccet-i şer' iyyede tafsil ü beyan olmdığı 
üzre merhum İbrahim Paşa'nun Havass-ı refı'a kazasına 
tab i '  Orta Belgrad nam karye sınurında Teryane ta'blr 
olınur mevzi '  bundan akdem ta'mir ü tathir olman a
bardan has ı l  ve tahte' l-arz lağm ve kanavat [ i le] tahsil 
itdürdiği suyını ol mevzi ' a  karib Ç iftehavz suyına ba 
izn i ' l-mütevel l i  ba'de' l- i lhak [hakk-ı] mecradan baki 
dokuz masura ma-i lezizden müfrez bir masura ma-i 
leziz muma i leyh ve muma i leyhanun zabt u tasar
ruflariyçün sureti i ' ta ol ınmış oldığı ve muma i leyh Sa
l ih Efendi fevt olup Der-aliyye'de vakı ' Kadırga Ilma
nında kain konağıyla Kabataş nam mahal lde olan diğer 
konağı ber veeh-i münasafe halllesi han ım i le müşterek 
aldığından Kabataş'da olan konağınun temaını han ım-ı 
muma i leyhaya terk der al iyyede olan konağı müs
kaki l len canib-i miriden zabtı içün irade-i seniyye-i mü
lükane ta'alluk itmiş idüği kuyuddan müsteban olmağla 
bu suretde ma-i leziz-i mezkür içün ber mantük-ı derke
nar mukaddem virilen sfıret kaydı terkin ol ınarak ma-i 
lezlz-i mezbur sahib-i arz-ı hal [mir] miran-ı muma i ley
hima uhdelerine kayd i le zabtlariyçün müceddeden su
reti ve muhallefat defterlerine i lm ü haberi i ' tası iktiza 
eylediği derkenardan müsteban olmağla bu suretde ma-i 
lezlz-i mezkur içün ber mantuk-ı derkenar mukaddem 
virilen suret kaydı terkin olmarak ma-i leziz-i mezbur 
mlr-i muma i leyhimanun uhdelerine kayd i le zabtla
riyçün müceddeden sureti ve muhallefat defterlerine i lm 
ü haberi i ' ta olmmak babında ba telhis sadır olan fer
man-ı all mucebince kayd ol ınup sureti viri lmeğle su 
nazırı defterlerine işbu i lm ü haber virild i .  

Fi sene minhü. 

[Kenarnotu] 

DER HIDMET-İ YEDİKULLE 

2115011 Ortaköy 'de, Halil Efendi katma suyundan 
Hüseyin Hüsnü Efendi'nin Hoca Hamza mahallesin
deki evine su bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 . 5  

Fevt 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 27 C sene 1 233 [30 Ağustos 1 8 1 8] 
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Bi ' l-cümle su lar hakkında viri len n izarn mikebince sa
bıka Sadr-ı ali kethudası Halil Efendi'nün suyol ı  kurala
rından Orta [Belgrad] karyesinde vakı' yenbu'dan has ı l  
eylediği dört masura ma-i lezlzden n ısf  masura ma-i 
lezlzi mukabele kalemi hulefalarından Hüseyin Hüsni 
Efendi'nün İstanbul 'da Hace Hamza mahallesinde kain 
menzi l ine diri aldığın ı mübeyyin virilen hüccet-i şer'
iyye mucebince şürutı ba'de' l-ihrac çavuşbaşı ağanun 
i ' lamı mCıcebince sCıret viri ldiğini müş ' ir Başmuhase
be'den vürCıd i[ den i lm ü] haber kaimesi kayd olındı .  f) Fl sene minhü. 

[Derkenar] Muma i leyh Hüseyin Hüsnl Efendi fevt ol
mağla mahlü l inden zevcesine ve sulbl sağir oğlu Ah
med'e ve kerimelerine intika l o l ındukdan sonra Zeyneb 
Han ım'un üzerine geçdiğini mübeyyin i lm ü haber vü
rCıd itmeğle i lm ü haberi işbu hıdmetde mukayyeddür. 

Fl 1 5  Receb 1 239 [ 1 6  Mart 1 824] 

2115012 Ayasofya vakfı suyundan Şerife Zeynep Ha
tun 'un Aksaray yakınındaki evine su bağlanmasına 
dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 .5  

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber vari
de el-müverrah fi 1 0  Za sene 1 233  [ l l Eylü l  1 8 1 8] 

Astane-i al iyye ve mahal l-i saireye cereyan iden sularun 
hakkında viri len n izarn mCıcebince Ayasofya vakfından 
Ceneviz lağmına [ i lhak] o lman sulardan nısf masura 
ma-i lezlz Aksaray kurbında Murad Paşa cami ' - i  mukii
belesinde Hace Segban Paşa dimeğle ma'rCıf haneye 
cereyan itmek üzre Yusuf Paşa mektebi gCışesinde Ç if
temeslek tarafından müceddeden vaz' o lman meslekden 
ifraz birle mutasarrıfesi Şerlfe Zeyneb HatCın'a şürCıtı 
mCıcebince Haslar kadlsınun hücceti ve çavCışbaşı ağa 
hazretlerinün i ' lamı ve sadır o lan ferman-ı all mCıcebin
ce sCıret viri lmiş  o lmağın Başmuhasebe'den vürCıd iden 
i lm ü haber kaimesi kayd o l ındı .  

Fl minhü.  



İSTANBUL SU KÜLLİYAT! 

21150/3 Ayasofya vakfı suyundan, Seyyit Veliyyüddin 
Ağa 'nın Hoca Ali mahallesindeki evine su bağlanma
sına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0.5 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fi I O Za sene 1 233 [ 1 1 Eylül 1 8 1 8] 

Y ine vakf- ı  ınezbfırdan Cebeci karyesinden Eğrikapu 
baricine gelinceye kadar vakf- ı  ınezbfırun ana lağınına 
i lhak olan sularun mukaddeınce has ı l  o l ınan nısf masura 
ma-i lezlz bab-ı ınezkfır dah i l inde Hace All mahal lesin
de Seyyid Veliyyüddln Ağanun hanes ine cereyan itınek 
üzre sfıret vir i ld iğini  ınüş' ir  Başmuhasebe'den vürfıd 
iden i lm ü haber kai ınesi kayd alındı .  

Fl ıninhü. 

21150/4 Burgos 'ta, Ömer Ağa katma suyundan Şeri
fe Fatma Zarife Hatun 'un tasarrufuna su verildiğine 
dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0.5 

Ber ınfıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fi 1 0  Za sene 1 233 [1 I Eylül 1 8 1 8] 

Burgos karyesi i le Uskumrı kemeri beyn inde Dana(?) 
Ömer Ağa'nun hafr ey1ediğ i  abardan has ı l  o lan ma-i le
zlzden İskanbul'da Davfıd Paşa kurbında Bayezld-i 
cedid mahallesi nde vakı '  Dana(?) Ömer Ağa hanesi 
d i ıneğle ına'rfıf menzi l ine cereyan itınek üzre nısf ma
sura ma-i lezlze Şerlfe Fatıma Zarlfe Hatfın'un tasar
rufiyçün83 sfıret vir i ld iğini  müş' i r  Başmuhasebe'den vü
rfıd iden i lm ü haber kai ınesi kayd al ındı .  

Fl ıninhü.  

2115015 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna müllıak sudan 
Mehmet Celaleddin Efendi'nin Abdu/la/ı Ağa malıal
/esindeki evine su bağlamlığına dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 . 5 .  

Kasr-ı yed 
Ber ınfıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fi 29 Ş sene 1 232 [ 14 Temmuz 1 8 1 7] 

83 tasarrufesiyçün 
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Astane-i aliyye ve mahall- i  saireye cereyan iden cemi' 
su larun hakkında bu defa ba hatt-ı hümayun-ı şevket
makrun viri len nizam- ı  müstahsene mucebince zikr-i ati 
ma-i lezlzün b i ' l- icareteyn mutasarrıfı Mehmed Cela
leddin Efendi tarafından All Ağa bin Osman nam ki
mesne mecl is-i şer'de takrlr-i kelam idüp Havass-ı refi'a  
kazas ına tabi '  Kömürci Belgrad karyesi sınurında ki
mesnenün mülk olmayan mevzi ' - i  hallde meratib-i er
ba'ası Ökfez(?) depesi di ıneğle arif mahal l inden Kırk
çeşme yolıyla Aksaray kurb ında Sorgucci lar sokağı 'nda 
Abdul lah Ağa mahallesinde mütemekkin aldığı menzi
l ine cari nısf masura ma- i  lezlz-i mezkur ınüvekki lü ın 
muma i leyhe b i ' l- icareteyn taht-ı tasarrufına izn viri l 
mesiyçün hüccet-i şer' iyye i ' tasını ba arz-ı hal i stid 'a  
idüp yedinde olan vakf temessükine nazar ve taraf-ı 
şer'den mürsel Katib Mustafa Aydosi(?) Efendi ve Su 
nazırı vekil kethüdası ei-Hacc Arif Ağa me'murln-i 
saire ile mahal l inde mu'ayene ve fı ' l-hakika n ısf masura 
ma-i leziz-i mezkur muma i leyhün hanesine cari aldığı 
tahakkuk itıneğle Haslar kad'isı fazlletlü Mehıned Raşid 
Efendi'nün virdiği mucebince suret i ' tasını muma i leyh 
ba arz-ı hal istid ' a  itmeğle şürutı ba'de' l-ihraç ber 
mlıceb-i şürlıt slıret i ' tas ın ı çavlışbaşı ağa i ' lam itmeğle 
i ' lamı mucebince Başmuhasebe'ye kayd ol ınup yedi ne 
sfıret ve su nazırına i lm ü haberi i ' ta o lmmak babında 
sadı r  olan fennan- ı  ali mfıcebince kayd o l ınup n ı sf ma
sura ma-i mezkfıre ınuma i leyhün zabt u tasarrufıyçün 
sfıreti viri ldiğini müş ' i r  vürud iden i lm ü haber kai ınesi 
kayd al ındı . 

Fl minhü.  · 

2115016 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mülhak Ali 
Ağa katma suyundan Mehmet Cellaleddin Efendi'nin 
tasarrufunda olan suyun Mustafa Hifzı Efendi'ye ve
rildiğine dair ilmuhaber kaydı. 

Bey' 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber vari
de el-müverrah fi 1 9  Ca sene 1 239 [2 1 Ocak 1 824] 

Zağarcıbaş ı esbak All Ağa Havass-ı refi' a  kazasına tabi '  
Kömürci Belgrad nam karye s ınurı  dah i l i nde kimesne
nün mülk ve harimi olmayan Domuz deresi nam mevzi ' 
i halide ınüceddeden hafr-ı abar-ı müteferrika !ağın ve 
kanavat i le cem' u tahsil eylediği n ısf masura ma-i le
zlz-i mezbfırı ba izn i ' l-mütevel ll  Kırkçeşıne suyı yol ına 
i lhak Astane-i aliyyeye dah i l  oldukda mahıniyye-i mez
burede Aksaray nam mahallde Bostancıbaşı mahalle-



iSTANBUL SU KÜLLİYAT! 

sinde Sorguccı lar sokağı'nda vak ı '  Mir Mehmed Cela
leddin Efend i  hanesi d imeğle ma' rüf bir bab menzil-i 
kebir ile ma'an derünına cari n ı sf masura ma-i teziz-i 
mezbüra mutasarrıf olan mir-i müma i leyh kendü hüsn-i 
rızasıyla Mustafa Hıfzi Efendi'ye beyn lerinde ma'lüm 
semen-i medfG' mukabelesinde ba izn i ' l-mütevelli ferağ 
ve kasr-ı yed itmeğle ma-i teziz-i mezbür kadim! üzre 
menzi 1-i mezküra cereyan i tmek üzre Haslar kadi sı 
fazlletlü Efend in  ün virdiği h üceet-i şer' iyye mücebince 
süret i 'tasın ı  ba arz-ı hal lede ' l- istid 'a nizam ı kaydı 
ba'de' l- ihrac mücebince Başmuhasebe'ye kayd ol ınup  
ma-i mezbür kadim! üzre menzil- i  mezküra cereyan 
itmek [üzre] yedi ne süret ve su nazırı defterlerine i lm ü 
haberi i 'tası iktiza eylediğini Divan-ı hümayün çavüş
baş ıs ı  sa'adetlü atüfetlü Efendi hazretleri memhüren 
i ' lam itmeğle i ' lamı mücebince atik süreti ahz ve bat
talda h ıfz al ınarak müceddeden süret ve i lm ü haberi 
i ' ta olmmak babında sad ır olan ferman-ı ali mücebince 
süreti viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu ilm ü haber 
viri ld i .  

Fi  sene minhü. 

(Derkenar] Müma i leyh Mustafa Hıfzl Efend i mutasar
rıf oldıöı n ı sf masura ma-i teziz-i mezkürı Çağaizade 1::> 
vakfı katibi Mehmed Atau l lah Efendi'ye bey' eyled iğini 
mübeyyin süret viri ldiğini müş' ir vürüd iden i lm ü ha
beri işbu h ıdmetinde mukayyeddür. 

Fi 1 7  R sene 1 248 [ 1 3  Eylül 1 832] 

2115111 Eyüp 'te, Çiftehavuz suyoluna mül/ıak İbra
him Paşa katma suyundan Helvacı Alımet Ağa 'mn 
Kasap İlyas malıal/esindeki evine su bağlandığma da
ir ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hası l-ı ma-i leziz masura 0.5 

Fevt 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 2 1  Receb sene 1 233 [27 Mayıs 1 8 1 8) 

Astane-i aliyye ve mahal l-i saireye cereyan iden b i ' l
cümle sularun hakkında viri len nizaın mCıcebince kaim
makam-ı esbak İbrahim Paşa'nun Orta Belgrad karye
sinde Teryane dinıeğle arif dere içinde hafr eylediği a
bardan hasıl  o lan ma-i t ezizden Çiftehavz'a i lhak ol ınan 
bir masura ma- i lez'iz İstanbu l'da Davüd Paşa iskelesin
de Kassab İlyas mahallesinde Dergah-ı ali kapucı baş ı-
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larından Helvacı Ahmed Ağa'nun menzi l ine cereyan 
eyled iği lede 't-tahkik Haslar kadlsınun vird iği  hüccet-i 
şer' iyye ve çavfışbaşı ağanun memhfır i' lam ı mfıcebince 
kadiıni üzre hane-i merküma cereyan itmek şartıyla su
reti vir i ldiğini  müş ' i r  Başmuhasebe'den vürfıd iden i lm 
ü haber kaimesi su nazırı defterler ine kayd al ındı .  

Fl minhü.  

[Derkenar] Mfıma i leyh Helvacı Ahmed Ağa fevt olup 
ma- i mezbfır zevces i  Nazlfe Hatfın i le sulbl keblr oğul
ları es-Seyyid Mehmed Hal i s  ve es-Seyyid Mehmed Ab
dul lah ve Mehmed Sal ih nam ki ınesnelere ve sulbiyye 
keblre kızları Ayişe ve Fatıma nam hatunlara i sabet 
idüp mezbürfın irsen mal ik oldukları b i r  masura ma-i 
lezlzi Dergah-ı  all kapucıbaş ı larından sabıka Surre-i 
hüınayfın emini el-Hacc All Ağa ibn-i Abdülkeriın i le 
halileleri Fatıma Hanı ın ibnet-i Abdul lah'a bey' u teınlik 
itmeleriyle ınfıına i leyh i ına yedine sfıret viri ld iğ in i  
ınübeyyin Başmuhasebe'den vürfıd iden i lm ü haberi 
işbu h ıdınetde ınukayyeddür. 

Fl 1 7  Receb sene 1 244 [23 Ocak 1 829] 

2115112 Eyüp 'te, Ali Paşa katma suyundan Sedefçi 
Hasan malıal/esindeki Yiğitmanoğlu lıamamına su 
bağlanmasma dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Has ı l- ı ma- i leziz masura 
8 

_6 İfdiz 
2 Hamınaın-ı mezbfıra n ısf(?) 

Ber mfıceb-i kaleın-i muhasebe- i evvel ilm ü haber vari
de el-mi.iverrah fi 1 9  S sene 1 234  [ 1 8  Aralık ı 8 ı 8] 

Havass-ı refi 'a kazasında Ayvad nam ınahal lde ınerhüm 
All Paşa'nun tahsil eylediği sekiz masura ma- i  lezlzden 
mi.ifrez iki masura ma-i lezlz Samatya kurbında Hacce 
Kadın çeşmesi zahrında terazlıdan ifraz i le Sadefci Ha
san mahallesinde Y iğitmanaği u(?) hammamı d imeğle a
rif hamınaın derfın ına cereyan i tmek üzre irsen ve ş iraen 
ınutasarrıfı olan Hadlee Hatfın'un yed ine sfıret vir i ldi
ğini  mi.iş' ir Başmuhasebe'den vi.irüd iden i lm ü haber 
kaimesi kayd alın d ı .  

Fl sene minhü.  



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

2115113 Eyüp 'te, Çiftehavuz suyoluna mü/hak İb
rahim Paşa katma suyundan Ali Bey 'in tasarrufunda 
olan suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafın
dan bir miktarının vakfedildiğine, bir miktarının da 
Mehmet Sadık Efendi'ye satıldığına dair ilmuhaber 
kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fı 2 1  R sene 1 239 [25 Aral ık 1 823]  

Sadr-ı a'zam kaimmakamı esbak İbrahim Paşa hazretleri 
hayatında Havass-ı refı'a kazasına tabi '  Orta Belgrad 
karyesi kurbında Teryane dimeğle ma' rfıf nam mahat
lde kimesnenün mülk ve harim i olmayan mevzi '- i  hallde 
dere dereın ında kendi mal ıyla hafr-ı abar-ı müteferrika 
ve tahte ' l-arz !ağın ve kanavat i le  cem' u tahsil itdürdiği 
suyını ol mevzi 'a karlb Çiftehavz suyına bi izn i ' l-müte
vel ll i l  hak u idrac itdürdiği ma' lu mu'  1-mikdar suyından 
müfrez lağm ve kanavatma tebe ' iyyet i le  malik o ldığı 
bir masura ma-i teziz-i müfrezeyi mahmiyye-i mez
burede Kuzıbazarı kurbında Çavüşzade yokuşı nam ma
hallde kain ana lağımdan ifraz ve maliki iradesiyle 
salifu '  !-beyan Kassab İ lyas mahallesinde ka in menzi l- i  
mezkur derfınına cari bir masura ma- i lezlz ber mantfık-ı 
hüccet mezbur e l-Hacc All Beğ ibnü' l-merhfım İsma'll 
Paşa hazretleri hayat ında şiraen mal ik ve mutasarrıf 
olup ba'de[hü] fevt oldukda menzi l-i mezkur i le el
yevm derfınına cari b ir  masura ma-i teziz-i mezbur Ne
fıse Hanım'a ve ba'deha Refı'a Han ım'a ve ba'de 
vefiit iha sadrı oğlu müvekki lüm muma i leyh Mehmed 
Kami l  Beğ'e mevrfıs ve m üntak ı l l  olup ol vechi le mü
vekkilüm mDma i leyh menzi l- i  mezkur i le ma- i lezlz-i 
mezbfır[a] mal ik  ve mutasarrıf iken müvekki lüm mfıma 
i leyh derun-ı menzi l-i mezbfıra cari bir masura ma-i 
lezlz-i mezbfırun nısf masurasın ı  lağm ve kanavat ve 
müsennatından mikdar-ı mu'ayyen h isses ine tebe' iyyet 
i l e  ifraz ve mahal le-i ınezburede vakı '  ab-ı lezlz hln-i 
meş iyyet(?) ibadul lah şürb ü ist i 'mal itıneleriyçün has
beten l i ' l lahi te 'ala vakfıyyet üzre ta'yln idüp ma'ada 
ınenzi l-i mezburda baki kalan nısf masura ma-i lezlz-i 
mezkQr[a] mal ik  ve mutasarrıfe iken bundan akdemce 
menzi l- i  ınezbürı müvekki l - i  mfıma i leyh Mehmed Sa
dık Efendi'ye bey' u temllk idüp derünına cari n ısf ma
sura ma-i teziz-i merklım mülkiyyet üzre yedinde baki 
kalmışidi el-haletü hazibi n ısf masura ma-i lezlz-i mez
bürı dahi !ağın ve kanavat ve müsennatından mikdar-ı 
mu'ayyen hisses ine tebe' iyyet i l e  tarafından b i ' l-lcab 
ve' l-kabfıl birle müvekki lüm muma i leyh Mehmed Sa
dık Ağa'ya kendü hüsn-i rızasıyla ferağ ve kasr-ı yed 
itmeğle Haslar kadlsı faziletiii Efendinün virdiği hüccet-
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i şer' iyye mucebince sılret i ' t:'isı ba arz-ı hal lede ' l
istid 'a n iziimı kaydı ba'de ' l-ihriic mfıcebince Başmuha
sebe'ye kayd o l ınup ma-i mezbfır kadiıni üzre menzi l-i 
mezkfıra cereyiin itmek üzre yedine sılret ve su nazıı·ı 
defterlerine i lm ü haberi i ' tası iktiza eylediğini Divan-ı 
hi.imayfın çiivuşbaş ıs ı  sa'adetl i.i atfıfetl i.i  Efendi hazretle
ri memhfıren i ' liim itmeğle i ' lamı mfıcebince sılret ve 
i lm i.i haberi i ' ta o l ınmak babında sadır  o lan ferman-ı ali 
mucebince Başmuhasebe'ye kayd ol ınup sureti viri l
meğle su nazırı defterlerine dahi işbu i lm i.i haber vi
ri ld i .  

Fi  sene minhi.i. 

2115114 Kırkçeşme suyundan Silalışör Ali Ağa 'ya 
ilısan olumm suyun bir miktarlila mutasarrif olan 
Nefise Hanım 'm, tasarrıifundaki suyu Katip Musli
lıiddin malta/lesindeki çeşmesine bağlatarak vakfetti
ğine dair ilmulıaber kaydt. 

Ber muceb- i kalem-i muhasebe-i evvel i lm i.i haber viiri
de el-mi.iverrah fi 1 7  C sene 1 239  [ 1 8  Şubat 1 824] 

Merl1um ve mağffırun leh Su ltan Süleyman Han hazret
lerinUn Astiine-i al iyyeye cari Kırkçeşme suyından o la
rak asrında Si lahşör-i hazret-i şehriyariden Ali Beğ ib
ni.i ' l-merhum İbrahim Beğ'e bii temlikniime-i hi.imayfın 
ihsiin buyurı lan i.iç masura ma- i tezizden mi.ifrez olarak 
nısf masura ma-i lezlzi.in malikesi ve ba'dehu vakfıyye-i 
nıa 'mfıli.in bihii vakıfesi olan Nefise Han ını ibnet-i Ab
dul lah bin Abdurrahman malik oldığı nısf masura ma-i 
teziz-i mezbfırı mahmiye-i nıezbfırede Cerriih Paşa nam 
mahatlde ana lağmından ifriiz ve Cerriih Paşa c ivarında 
Sinekl i mescid dimeğle ma'rfıf Katib Musl ih iddln ma
hal lesinde kiiin ber muceb-i vakfıyye-i [ma'muli.in] bihii 
nıi.iceddeden bina ve inşasına muvaffak old ığı ma-i leziz 
çeşmesine hasbeten l i ' l l iihi te 'iila şi.irb i.i isti ' mal it
meleriyçi.in te'ylden vakfıyyet i.izre ta'yln ve icrii ey
ledi.iklerini Has lar kadlsı fazllet l i.i Efend inlin virdiği 
hi.iccet-i şer' iyye ınfıcebince suret i ' tas ı ba arz-ı hal le
de' l- istid'ii niziimı  kaydı ba'de ' l-ihriic ınlıcebince Baş
muhasebe'ye kayd ile sureti ve su nazırı defterlerine i lm 
i.i haberi i ' tii ol ın ınak babında sadır  o lan fennan-ı iili 
ın ıleebince Başmuhasebe'ye kay d ol ın up sureti vi ri 1-
meğle su nazırı defterlerine işbu i lm  ü haber vir i ld i .  

Fl sene minhi.i. 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

2/152/1 Eyüp 'te, Halil Efendi katma suyundan Hü
seyin Hüsnü Efendi'nin Kürkçübaşı malıal/esindeki 
evine bağlı olan suyun mirasçı/ara intikaline, miras
çılar tarafindan İsmail Ağa'ya satıldığına, İsmail Ağa 
tarafindan da mirasçı Zeynep Hanım 'a verildiğine 
dair i!mu/ıaber kaydı. 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 5  Receb sene 1 239 [ 1 6  Mart 1 824] 

Sadr-ı a'zam kethüdası Hacı Halil Efendi hayatında Ha
vass-ı refı'a  kazasına tabi ' suyol ı  kuralarından Orta 
Belgrad karyesi kurbında etraf-ı erba'ası  Andonaki zim
ml tarlası ve Galata yol ı  ve İbrahim Paşa yol larıyla 
mahdCıd mevzi'- i  hallde hafr-ı abar-ı müteferrikada ve 
tahte ' l-arz lağm ve kanavat i le tahsil idüp hakk-ı mec
rasından ma'ada lağm ve kanavatma tebe' iyyet i le mal ik 
ald ığı dört masura ma-i lezlzden müfrez olarak ıı ısf 
masura ma-i lezlz mahmiyye-i mezbfırede DavCıd Paşa 
iskelesi kurbında Kürkcibaşı mahalles inde vakı ' bir bab 
menzi l i le der(ııı ına cari zi kri ati ma-i lezlzün mal iki 
iken bundan akdem vefat iden Mukabele kalem i lllıle
faları ndan Hüseyin Hüsnl Efendi'nün zevce-i menkuba-i 
metrfıkesi Şerlfe Emine bint-i İbrahim Edhem nam ha
tfın i le sulbl sağir oğlu Ahmed ve sulbiyye kerlmeleri 
keblre Zeyneb ve sağire Şerlfe Nefıse'ye ba'de't-tah
kikı ' ş-şer'! sağir-i nıezbfır Ahmed'ün kız karınciaşı ba 
hüccet-i şer' iyye vasi-i nıansfıbesi nıezbür[e] Zeyneb 
Hanını i le sağir-i mezbfır Şerlfe Nefıse'nün val idesi ve 
kethüdanun ba hüccet-i şer' iyye vasi-i mansubesi ob:ıi� 
mezbfır[ e] Şerlfe Emine taratlarından ber veeh-i  ati' 
vekilieri aldığı Ahmed Efendi bin İ brahim ve es-Seyyid 
Mustafa Efendi bin es-Seyyid Ahmed nam kimesne ler 
şehadetleriyle sabit o lan İbrahim Ed hem Ağa bin M us
tafa nam kimesne mec l is-i şer'- i  şerlfde İsma'll Ağa 'ya 
kendü hüsn-i rızalarıyla ferağ ve kasr-ı yed itmeğle 
merküm İsnıa'l l  Ağa dahi beyn lerinde ma' lfım senıen-i 
medffı' ve makbfıza bey' u temllk ve layıkı üzre teslim 
idüp derfın-ı nıenzi l- i  mezkfıra cari ı1 1Sf masura ma- i 
lezlz-i merküm İsma'l l ['ün] mülk-i mUşterasi oldukdan 
sonra mezbfır İsına'l l  Ağa dah i mecl is- i  şer'de keblre-i 
ınezbfıre Zeyneb Han ı ın'a ferağat ve kasr-ı yed itmeğle 
Haslar kadls ı fazilet i li Efendinlin virdiği hüccet-i şer · 
iyye ınfıcebince s Cı ret i ' tas ı ba arz-ı ha l  le  ct e' 1- istid 'ii  
nizamı kaydı ba' de' l-ihrac iktizas ı Divan-ı lıümayun 
çavCışbaşısı sa'adet lü atlıfetili Efend i  hazretleri menı
buren i ' laın itmeğle i ' lam ı mCıcebince Başmuhasebe';;e 
kayd ol ınup atık sCıreti ahz ve battalda h ıfz al ın arak 
mi.iceddeden sOreti ve i lm ü haber i ' ta al ın mak babında 
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sadır o lan ferman-ı all mikebince kayd o lınup sureti vi
r ilmeğle su nazırı defterlerine işbu ilm ü haber virild i .  

Fi' sene minhü. 

2115212 Eyüp 'te, Dürri Mehmet Efendi katma suyun
dan Kiremiiçi Süleyman Çelebi mahallesindeki Emine 
Sultan vakfı hamamma bağlı olan suyun bir miktarı
nın Seyyit Ağa ya satılarak Kürkçübaşı mahallesinde
ki evine bağlandığma dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 0  N sene 1 239 [9 Mayıs 1 824] 

Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Kömürci Belgrad nam 
karye kurbıncia Paşaderesi nam mevzi 'de Dürri' Meh
med Efendi hafr-ı abar i le ber vakf-ı vakfıyyet hası l  
eylediği üç masura suyını  Eyyub'da Kiremicici Süley
man Çelebi mahal lesinde Emi'ne Sultan'un vakfından bir 
bab-ı yekta harnınarn ta'yi'n almış i se de mürur-ı eyyam 
i le hammarn-ı mezbılr harab aldığından evkafınun fti
ruhtına kıbel-i şer'den müsa'ade o lmağla hammarn-ı 
mezbQrun suyından bir  masura suyı mütevelli'-i vakf 
Seyyid All Efendi hasbe't-tevliye muhallefat veznedan 
Seyyid Ağa'ya ftirQht idüp ma-i mezburı mahall- i  müna
sibinden ifraz ve Avretbazarı'nda Kürkcibaşı mahalle
sinde sakin aldığı menzil ine ta'yi'n eylediğini mübeyyin 
Haslar kadi'sınun virdiği hüccet-i şer' iyye ve ba arz-ı hal 
çavılşbaşınun i '  lam ı mucebince Başmuhasebe'ye kay d 
o l ınup sılret ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi vi
ri lmek babında sadır olan ferman-ı all mQcebince kayd 
ol ınup sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine i lm ü ha
ber viri ldi . 

F! sene minhü. 

2/15213 Eyüp 'te, Dürri Mehmet Efendi katma suyun
dan Kiremiiçi Süleyman Çelebi mahallesindeki Emine 
Sultan vakfı hamamma bağlı olan suyun bir miktarı
nın Seyyit Mehmet Arif Ağa ya satılarak Hobyar ma
hallesindeki evine bağlandığma dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 3  N sene 1 239  [ 1 2  Mayıs 1 824] 

Havass-ı refı'a kazasına tabi '  Kömürci Belgrad nam 
karye kurbıncia Paşaderesi nam mevzi 'de Dürr! Meh
med Efendi hafr-ı abar i le ber vakf- ı  vakfıyyet hclsıl 
eylediği üç masura suyını Eyyılb'da K iremicici Süley
man Çelebi mahallesinde Emi'ne Sultan'un vakfından bir 
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bab-ı yekta harnınarn ta'yln almış ise de mürur-ı eyyam 
i le harnmam-ı mezbCır harab ald ığından evkafınun fli
rCıhtına kıbel-i şer'den m üsa'ade olmağla harnmam-ı 
mezbCırun suyından bir masura suyı mütevelll-i vakf 
Seyyid All Efendi hasbe't-tevl iye Haremeynü' ş-Şerl
feyn veznedan Seyyid Mehmed Arif Ağa'ya flirCıht idüp 
ma-i mezkCırı mahall-i münasibinden ifraz ve Avretba
zarı'nda Hobyar mahallesinde sakin aldığı menzi l ine 
ta'yln eylediğini mübeyyin Haslar kadlsınün virdiği 
hüccet-i şer' iyye ve ba arz-ı hal çavCışbaşınun i ' lamı 
mikebince Başmuhasebe'ye kayd o lınup sureti ve su 
nazırı defterlerine i lm ü haberi virilmek babında sactır 
o lan ferman-ı all mCıcebince kayd olınup sureti viril
meğle su nazırı defterlerine ilm ü haber virildi .  

Fl sene minhü. 

2115214 Eyüp Fındıklı 'da, Halil Ağa katma suyun
dan Halil Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun mirasçıya 
intikaline, mirasçı tarafından da bir kısmının Şakir 
Efendi'ye satılarak Molla Gürani malıallesinde bulu
nan evinin yakınındaki sarnıç ve tulumbaya bağlandı
ğına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 24 Ra sene 1 24 1  [6 Kasım 1 825] 

Havass-ı refi'a  kazasında Kemerler canibinde Başhavz 
i le Malova kemeri beyninde Fındıkl ı koltuğı nam ma
hal lde kendi malıyla müceddeden hafr-ı abar-ı mü
te 'addidede cem' u tahsil eylediği iki buçuk masura ma
i lezizden iki masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Halil 
Ağa bundan akdem fevt olmağla sulbiyye kerimesi Fa
tıma Hanım'a i ntikal itmeğle mCıma i leyha dahi mutasar
rıfe aldığı iki masura ma-i lezizden nısf masurasını  i
mam-ı sani hazret-i şehriyari faziletlü Zeynelabidin E
fendi hazretlerine ve nısf masurasını Kapan-ı dakik 
tüccarlarından ei-Hacc Veliyyüddin Ağa'ya bundan ak
dem bey' bey'84 u temlik i le baki uhdesinde kalan bir 
masura ma-i lezizün bu defa nısf masurasını semen-i 
mis l iyle Şakir Efendi'ye bey' u temllk itmeğle ol dahi 
ma-i leziz-i mezbCırı İstanbul 'da Taşkassab kurbında 
Monla Gürani mahallesinde vakı '  menzi l i  tahtından mü
rCır iden Yediku l le kalından ifraz ve menzi l-i mezkCır 
derlinında vakı '  müceddeden inşa eylediği sarnıc ve 
tulumbaya icra ve ta'yin eylediğini mübeyyin Haslar 
kadisı faziletlü Hüseyin Hıfzi Efendi'nün virdiği hüccet
i şer' iyye mCıcebince sCıret i 'tasını ba arz-ı hal lede' l -

84 "bey"' mükerrerdir. 
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ist id 'a şürutı ba' de' l-ihrac Başımıhasebe'ye kayd ol ınup 
sureti i ' tas ını serçavüşan-ı Divan-ı  hümayCın sa ' adetlü 
atufetlü ağa hazretleri menılıüren i ' lam itıneğle i ' lanı ı 
mücebince kayd i le  sureti viri l nıek babında sadır o lan 
fennan-ı a l l nıücebince kayd ol ın up süreti vir i lmeğle su 
nazırı defterlerine dah i i şbu i l m  ü haber v ir i ld i .  

Fl  sene minhü. 

2115215 Ali Belıçel Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun 
Tophane-i amire nazıruw satılarak Molla Hüsrev ma
lıallesindeki konağına bağlamlığına dair ilmulıaber 
kaydı. 

Tophane-i am ire nazırı sa' adetl ü atufetlü Efendi haz
retlerinün takdim eyled iği b i r  kıt 'a  takrlri mealinde de
rün-ı h üceet-i şer' iyyede muharrer b ir  masura ma-i lezi
ze mutasarrıf olan sabıka Su nazırı Al l  Behcet Ağa ımı
tasarı·ıf old ığı ma- i lezlz-i mezbüreyi tarafından b i ' l
vekale huzur-ı şer'ide rical-i Devlet-i al iyyeden hala 
Tophane-i amire nazırı sa' adet lü atüfetlü Efendi haz
retlerine beyn lerinde ma' I Cım semen-i medfG' bey' u 
tenı lik ve veeh-i layıkıyla tes lim eylediğinde müşarun 
i leyh hazretleri dahi müma i leyhün yedinden i ştira ve 
temellük ve tesllın85 ve kabz ve kabül itmeğle ma-i le
zlz-i mezkürede müma i leyhün asla ve kat 'an alaka ve 
medha l i  kalmayup müşarun i leyh hazretlerinün mUş
terası ve hakk-ı sırfı olup mutasarrıf oldığı ma-i mez
küreyi ınalını iye-i İstanbulda Bozdoğan kemeriyle Sa
ray- ı hümayüna cari ma-i lezlz tarikından ifraz ve kadim 
yolıyla Mon la Hüsrev mahal lesinde vakı ' mutasarrıf 
oldukları konağına icra ve ta'yln eylediğin i havl Haslar 
kadlsı fazlletlü Mustafa Hamid Efendi 'nün vird iği hüc
cet-i şer' iyye mücebince süret i ' tas ı lede ' l- inha n izamı 
kayd ı ba'de ' l- ihrac i ktizası Divan-ı hümayun çavüş
baş ısı  sa' adetlü atlıfeti li ağa hazretlerine lede' l-havale 
ınerbütan ifraz eyledükleri hüccet-i şer' iyyede bir masu
ra ma- i lezlz şer'an tasarruflarında olup el-yevm uhdele
ri nde ınünderic olmağla h üceet-i şer' iyye-i mezküre 
Başmuhasebe'ye kayd i le  ber muceb-i n izam-ı müstah
sene Efendi-i ınüşarun i leyh hazretlerine b ir  kıt'a suret 
ve ebn iye-i hassa müdiri sa' adetlü Efendi tarafına i lm ü 
haberi i 'tası hususın ı  memhüren i' lam itmeğle m üce
bince süret ve i lm ü haberi i ' ta o l ınmak babmda sadı r  
olan ferman-ı all ınücebince kayd ol ınup sureti v iri l
meğle müdir-i ebn iyye-i hassa sa' adetlü  Efendi tarafına 
i şbu i lm ü haber viri ld i .  

8 5  tesellüııı 

Fl 2 1  C sene 1 249 [6 Ekim 1 833]  
[Mühr] 

Neclb Mehmed 
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2115311 Eyüp Başlıavuz ve Petnalıor 'da, Mehmet Ağa 
katma suyundan Şer�fe Züleyha Hamm 'ın Sultan Ba
yezid-i Cedid mahallesindeki evine bağlı olan suyun 
mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafindan da Alı
me! Ağa ya sattldığına dair ilmulıaber kay dt. 

Bey' 

Ber mfıceb- i kalenı-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fı S sene 1 243 [24 Ağustos-2 1 Eylül 
1 827] 

Samatya kurbında Hacce Hatfın mahallesi sakinlerinden 
Mehmed Ağa ibn-i Malımüd nam kimesne hayatında 
bin kırk yedi senesi Rebl 'u ' l-evvel ' inün Havass-ı refi'a 
kazası muzafatından Terkos nahiyesinde Başhavz di
meğle ma' rfıf mahal le karlb Sarı Yani ( . . .  ) nam mevzi ' 
nezdinde mevzi ' - i  hallde hafr-ı abar itdürd iği b ir  aded 
lağm ve yine havz-ı mezbfıra tabi '  Petnahor karyesi 
kurbında Katırc ıyal ı  dimeğle meşhfır mahalle karlb 
mevzi '- i  hallde lıafr- ı  abar i le bir  aded lağm ki cem 'an 
iki aded lağmlardan has ı l  olan iki masura ma-i lezlzden 
müfrez olup mahal le-i mezbfıra karlb Çavfışzade yokuşı 
nam mahallde kain ana lağmından ifraz birle Davfıd 
Paşa kurbında Sultan Bayezid-i Cedid mahal lesi nde ka
in bir bab menzi l-i keblr derfınına carl n ısf masura ma-i 
lezize mutasarrıfe olan Şerife Züleyha Han ım ibnet-i 
Cihanzade müteveffıye ol nıağla ma-i mezbfır dört selım 
i ' tibarıyla bir sehnı i zevci İbrahim Beğ Efend i'ye ve iki 
sehmi oğl ı es-Seyyid Hüsni'ye ve bir sehnıi kızı Şerife 
Fatımatü'z-zehra Han ım'a isabet idüp merkümCın b i ' l
vekale ma-i mezbCırı Sandal bedestanı tüccarlarından es
Seyyid e1-Hacc Ahmed Ağa ibn-i ei-1-Iacc Lütful lah'a 
semeıı-i ma' I Cım mukabi l i  bey' u tenı llk ve ol dahi iştira 
ve temel lük birle fıma ba'd zevc-i mezbCır ve sağiran-ı 
mezbüraııun alaka ve medha l kri kalmayup ınerküm ei-
1-Iacc Alımed Ağa'nun mülk-ı müşterası olmağla ma-i 
mezbCır ke ' l-evvel menzi l-i mezkCıra icra ve ta'yin 
oldığını ınüş ' i r  ve şürCıt-ı cedldes ine tatbik içün isti h
kamı lıavi Haslar kadls ı fazi letlü Müftlzade es-Seyyid 
ei-Hacc İsma'\'1 Fahruddin Efendi'nün virdiği hüccet-i 
şer' iyye mCıcebince sCıret i ' tasın ı  ba arz-ı hal istid'a 
itmeğle nizamı kaydı ba'de' l- ihrac ber müceb-i nizam 
Başmuhasebe'ye kayd ile müceddeden bir kıt 'a  sOreti ve 
su nazırı tarafına i lm ü haberi i ' tasın ı Divan-ı hüınayün 
çavüşbaş ıs ı  vekil i  sa'adetlü atüfetlü beğ Efendi hazret
leri m emiıCıren i '  lam itmeğle mCıcebince kay d i le sOreti 
ve i lm ü haberi vir i lmek babında sad ır olan fennan-ı ali 
mfıcebince kayd o l ınup süreti vir i l nıeğle su nazır ı  tara-

28 ! 
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fına dahi işbu ilm ü haber virild i .  
Fl sene minhü. 

[Derkenar] Mfıma i leyh es-Seyyid e l-Hacc Ahmed Ağa 
mutasarrıf oldığı n ısf masura ma-i teziz-i mezburı Sul
tan Selim Han tiibe seriihu hazretlerinün evkaf-ı  şeri
feleri katibi ei-Hiicc Mehmed Emin Efendi ibn-i el
Hiicc Mehmed Siil ih'e bey' eylediğini mübeyyin sılret 
virildiğini müş' ir Başmuhasebe'den vürfıd iden i lm ü 
haberi işbu h ıdmetde mukayyeddür. 

Fl 2 1  Muharrem sene [ 1 ] 244 [3 Ağustos 1 828] 

21153/2 Eyüp 'te, İsmail Paşazade İbrahim Bey kat
ma suyundan Mehmet Atau/lah 'ın Murat Paşa ma
hallesindeki evine bağlı olan suyun mirasçı/ara inti
kaline, mirasçılar tarafından Emin Ağa 'ya, Emin Ağa 
tarafından da Yusuf Efendi ile hanımı Zübeyde 'ye 
satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mfıceb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel-i vii
ride el-müverrah fi 23 C sene 1 243 [ 1 1 Ocak 1 828] 

Bin iki yüz otuz dokuz senesi Ramaziin-ı şerlfı..in yedinci 
güni tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede 
tafsll ü beyan olmdığı üzre İsmii'l l  Paşazade İbrahim 
Beğ Havass-ı refi' a kazasına tabi '  suyol ı  kuralarından 
Efrenc Belgrad karyesine karlb k imesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzi ' -i hallde kendü malıyla abiir-ı mü
te'addide ile hafr ve tahte ' l-arz ve86 kanaviit [ve] lağm 
ile cem' u tahsil ve ol mevzi 'a karlb merhume Viii ide 
Sultan hazretlerinün havzından karye-i mezbfıra gelen 
dere yol ına bii izn-i mütevel ll i lhiik eylediği İstanbul'da 
Hacı Bayram Kaftani mahallesinde viik ı '  Yedi kal 'a  su
yınun ana lağmından ifraz i le kadim yol ıyla Muriid Paşa 
mahal lesinde viik ı '  bir bab menzi l  derfınına eMi' nısf 
masura ma-i lezlzün mutasarrıfı Mehmed Ataul lah E
fendi fevt o lup ma-i mezbur zevcesi Neslbe Hanım ile 
sulbl oğul ları Mehmed Rifat ve Abdülkerlm i le  sul
biyye kızı Fatıma'ya ba'de' l-intikal mezbfıriin irsen 
mal ik o ldukları nısf masura ma-i lezlz-i mezbfırı b i ' l
asale ve b i ' l-vekale altı yüz guruşa Emin Ağa'ya bey' 
idüp mezbfırfın dahi ş iraen mal ik o ldukları nısf masura 
ma-i lezlzi hacegan-ı  Divan-ı hümayfından Yusuf Efen
di ile halllesi Zübeyde Hanım'a bey' u temllk ve ol vec
hi le mfıma i leyhimanun emval leri o lmağla ma-i mez
burun kadim mesleği terk olmmayarak kadim yol ıyla 
ke ' l-evvel menzi l-i mezbfıra İcra o lmmak içün Haslar 

86 "ve" fazladır. 
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kadlsı fazlletlü Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye ve 
Divan-ı hümayun çavuşbaşısı ağa hazretlerinün i ' lamı 
ve sadır olan ferman-ı a l l  mucebince kayd ol ınup sureti 
viri lmeğle su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber vi
ri ldi .  

Fl sene minhü. 

2115313 Halil Efendi vakfı 'na ait sudan Hafiz Alı
rnet'in tasarrufunda olan suyun Şevki Alımet Bey 'e 
verilerek Yusuf Paşa camii yakınındaki evine bağlan
dığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi 1 3  S sene 1 243 [5 Eylül  1 827] 

Daru 's-sa' adet i ' ş-şerlfe ağası hazretleri n ün nezaretle
rinde asude olan evkafdan kethüda katibi merhum Halil 
Efendi vakfından kanavatma tebe'an şehriyye otuz akçe 
icare i le nısf masura ma-i tezize mutasarrıf olan Hafız 
Ahmed bin Abdurrahman Ağa ma-i mezbCırı bundan 
akdem Şevki Ahmed Beğ ibn-i Mustafa['ya] ba ma'rifet
i mütevel ll ferağ ve kasr-ı yed itmeğle ma-i mezbCır 
istanbul'da Yusuf Paşa cami'- i  şerlfı kurbında ma-i leziz 
meslğinden ifraz ve kadim yolıyla cami'- i  müşarun 
i !ey h kurbın da ka in yine vakf-ı mezkCır musakkafatın
dan mCıma i leyh Ahmed Şevki Beğ'ün mutasarrıf oldığı 
menzil i  derCınına İcra ve ta'yln ve şürCıt-ı cedld-i mü
stahsene tatbik içün istihkamı havl Haslar kadlsı fa
zlletlü Mehmed Kamil Efendi'nün vird iği hüccet-i şer'
iyye mucebince silret i ' tası ba arz-ı hal lede' l-istid'a 
şürutı ba'de' l-ihrac mucebince suret ve i lm ü haberi 
i 'tasını Divan-ı hümayun çavuşbaşıs ı  Hüsnl Beğ Efendi 
hazretleri memhuren i ' lam itmeğle i ' lamı mucebince 
kayd ve idre-i kadimesini  eda itmek şartıyla ber mil
ceb-i n izam müceddeden silret ve nazır tarafına i lm ü 
haberi i ' ta olmmak babında sadır olan ferman-ı all mu
cebince kayd o l ın up sureti viri lmeğle su nazırı tarafına 
dahi işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

1115314 Eyüp Burgos ve Petnelıor'da, Melımet Ağa 
katma suyundan Alımet Ağa 'nın Sultan Bayezid-i Ce
did malıal/esindeki evine bağlı olan suyun Melımet E
min Efendi'ye satıldığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mCıceb- i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi 2 1  Muharrem sene 1 244 [3 Ağustos 
1 828] 
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İ stanbu l'da Samanviren kurbında Hacce Hatiln mahal le
si sak in lerinden Mehıned Ağa ibn-i MahınCıd hayatında 
bin k ırk yedi senesi Havass-ı refi'a  kazas ına tabi ' Bur
gos karyesinde lede' l-ahall ve' l-clran ta' rlf ü tavslfden 
müstağnl olup Su ltan Süleyman Han hazretlerinün As
tane'ye icra buyurdukları ma-i lezlzün mecrasında Baş
havz dimeğle ına' rüf mahalle karlb Menasi(?) tarlası 
nam mevzi '  nezdinde hafr itdürd iği bir aded !ağın ve 
yine havz-ı ınezbilra tab i '  Petnehor karyesi kurb ın da 
Katırcıyalı d i ıneğle meşhur mahalle karlb nam mevzi ' - i  
hallde hafr-ı abar i le b i r  aded !ağın k i  cem 'an ik i  aded 
lağmlardan has ı l  olan ik i  masura ma-i lezlz[den] ınüfrez 
n ısf masura ma-i lezlz İstanbul'da Çavüşzade yokuşı 
nam mahal lde kain lağından ifraz ve Davüd Paşa kur
bında Su ltan Bayezld-i Cedld mahal lesinde kain b ir  bab 
menzile cari olup bin ik i  yüz k ırk ik i  senesi Safer'ün on 
yedinci güni tarih iyle ınüverrah viri len b ir  k ıt 'a silret 
mantük ın ca vürild iden Sandal bedestanı tüccarlarından 
el-Hacc Ahmed Ağa bin ei-Hacc Lutful lalı ma-i ınez
bürı Sultan Se ltın Han tabe seralllı hazretlerinün evkaf- ı  
şerlfeler i  kat ibi  ei-Hacc Mehıned Emin Efendi ibn-i ei
Hacc Mehmed Sal ih'e bey' u teınllk ve ol dahi i ştil·a ve 
temellük ve kabül itmeğle ma-i mezbür kadim! üzre 
k e' !-evvel mezbüra i cra ve ta 'yin k ı l ınmağla i st ihkamı 
havl Haslar kadlsı fazlletlü Efendi hazretlerinün virdiği 
hüccet-i şer' iyye ve Divan-ı hümayiln çavilşbaşıs ı  sa'a
detlü atüfetlü Mehıned Ataul lah Efendi'nün i ' laını ve 
sadır  olan ferman-ı all mücebince kayd ol ınup atik sü
reti battalda hıfz ile ınüceddeden süreti viri l ıneğle su 
nazırı tarafına dah i işbu i lm ü haber vir i ld i .  

Fl sene minhü.  

2115411 Ktrkçeşme suyalundan Langa Yenikapı 'da 
Atau/la/ı Efendi 'nin tasarrufunda olan suyun İzzet A
ğa 'ya, Az ize kadının tasarrufunda olan suyun ise Der
viş Ali Efendi'ye satılarak Molla Gürani malıallesin
deki evine bağlandığma dair ilmulıaber kaydı. 

Ber müceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-ınüverrah fi 9 Ra sene 1 244 [ 1 9  Eylül 1 828] 

Kırkçeşıne bend inden Cığalzade sarayı derünına ba 
mü lkname-i hüınayün cari üç masura ma-i lezlzden 
ınüfrez Langa Yen ikapusı derünında Bakialı Kemal ma
hallesinde Ağacık İ brahim Ağa dimeğle arif arsa den1-
n ın a  cari bir masura ma-i lezizün n ı sf masurası Azize 
Kadın bint- i Abdul lah'un ve ı1 1 Sf- ı  alıarı zevci Ataul lah 
Efendi'nün tasarruflarında i ken ik i  yüz otuz üç senesi 
Receb'ün üçünci güni zevci mezbür hisses in İzzet Ağa 
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ibn- i Mehmed'e bey' id üp ol vechi le diğer nısf masurası 
müma i leyha Azlze Kadın'un yedinde baki kalup el
haletü hazihl müma i leyha dahi mutasarrıfe oldığı nısf 
masura ma-i mezbürı Derviş All Efendi ibn-i Abdül
kadir'e beş yüz yetmiş beş guruşa bey' u temlik ve ol 
dah i iştira ve temel lük b irle mezbür Derviş All Efendi 
mal ik oldığı n ısf masura ma-i ınezbürı istanbul'da Molla 
Gürani kurbında ana lağmından ifraz ve mahal le-i mez
bürede kain menzi l ine İcra içün peş üzerine kurşun borı 
ferş itmek şartıyla ta'y'i'n eylediğini mübeyyin istihkamı 
havl Haslar kadlsı fazilet ili Mehmed Sa'ld Efendi'nün 
virdiği hüccet-i şer' iyye ve Divan-ı hümayün çavüş
başısı sa'adetlü atOfetlü Ata Efendi hazretlerinün meın
hür i ' lamı ve sadır olan ferman-ı ali mOcebince kayd 
olınup müceddeden sOreti viri l ıneğle su nazırı tarafına 
dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl  sene minhü. 

2115412 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna mülhak Musta
fa Ağa ve Hüseyin Ağa katma suyundan Mehmet Arif 
Ağa 'nın Sinekli mahallesindeki evine bağlı olan su
yun Abdullah Zeki'ye ve Şerife Hanım 'a satıldığma 
dair ilmulıaber kaydı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fı selh-i R sene 1 244 [8 Kas ım 1 828] 

Bin iki yüz otuz bir senesi Rebl 'u ' l-evvel'ün yiğirmi bi
rinci gün i tarih iyle müverrah bir kıt' a hüccet-i şer' iy
yede tafsll ü beyan o lmdığı üzre sabıka mirahOr-ı evvel 
Mustafa Ağa ve Sultan kethüdası Hüseyin Ağa hayatın
da Havass-ı refı 'a kazas ına tabi '  Belgrad ve Bağçe 
Belgrad nam karyeler beyn inde Çaşnlglr nam-ı diğer 
Mustafa kemeri kurb ında has ı l  olup istanbul'a cari Kırk
çeşme suyı lağmına bii izn i ' l-mütevelll mülhak olan 
ma' IOmu' l-mikdar ma-i lezizden müfrez Aksaray kur
bında Sinekli mahallesi cami '-i şerlfi nezdinde olan ana 
mesleğinden ifraz ve mahalle-i mezbürede vak ı '  menzil 
derOnın a cari n ısf masura ma-i lezlz-i mezküra mutasar
rıf es-Seyyid ei-Hacc Mehemmed Arif Ağa ibn-i es
Seyyid İsma'il ma-i mezbürı semen-i makbCıza ımıkabi l i  
ktızat-ı kirılından Abdul lah Zeki Efendi ibn-i Yümnl i le 
halllesi Şerife Emine Hanım ibnet-i İbrahim'e bey' u 
temllk anlar dahi iştirii ve kabfıl itmeleriyle ol vechi le 
n ısf masura ma-i lezlz-i mezbfır kadim! üzre hane- i 
merküma İcra ve ta'yln aldığını müş ' i r istihkamı havl 
Haslar kadisı fazlletlü Mehmed Sa'ld Efendi hazret
lerinUn virdiği hüccet-i şer' iyye mücebince süret ve su 
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nazırı tarafına i lm ü haberi i ' tası ba arz-ı hal lede' l 
i stid'a nizarnı kaydı ba'de' l-ihrac Divan-ı hümayı1n 
çavı1şbaşısı sa'adetlü ve atı1fetlü Ata Efendi hazretle
rinün memhı1r i ' lamı ve balasına sadır olan ferman-ı all 
mı1cebince kayd ol ınup müceddeden sureti viri lmeğle su 
nazırı tarafına dahi i şbu i lm ü haber vir i ld i .  

F l  sene minhü. 

21154/3 Eyüp 'te, Çiftehavuz suyoluna mü/hak İb
ralıim Paşa katma suyundan Ahmet Hulusi Ağa 'nın 
tasarrufundaki suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçı
lar tarafindan da Ali Ağa ve eşi Fatma Hanım 'a satı
larak evlerine bağlandığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi 1 7  Receb sene 1 244 [23 Ocak 1 829] 

Bin iki yüz otuz üç senesi Recebü ' l-ferdi 'nün on seki
zinci gün i tarih iyle müverrah v iri len bir kıt'a sı1retde 
tafsll ü beyan aldığı üzre sabıka kaimmakam merhum 
İbrah im Paşa hazretleri Havass-ı refi'a kazasına tabi '  
Orta Belgrad karyesi kurb ında Teryane dimeğle arif 
dere içinde hafr eylediği abardan hası l  Çiftehavz'a i lhiik 
ol ınan bir masura ma-i lezlz-i mezkı1r İstanbul'da Davı1d 
Paşa iskelesinde Kassab İ lyas mahal lesinde vakı' bir 
bab ınenzil derı1nına [cari] o lup ba sılret mutasarrıfı 
olan Dergiih-ı all kapucıbaşılarından Ahmed Hulı1sl Ağa 
fevt olup ma-i ınezbfır zevcesi Nazlfe Hiitı1n i le sulbl 
keblr oğul ları es-Seyyid Mehmed Halis  ve es-Seyyid 
Mehıned Abdul lah ve Mehıned Salih nam k irnesnelere 
ve sulb iyye keblre kızları Ayişe ve Fatıma nam hatunla
ra isabet id üp mezbı1rı1n irsen ınal ik oldukları bir masu
ra ma-i tezizi Dergah- ı  all kapucıbaşılarından sabık 
Surre-i hümayCın emini ei-Hiicc All Ağa ibn-i Abdül
kerlm i le hallleleri Fatıma Han ım ibnet-i Abdullah'a 
bey' u temllk itmeleriyle fima ba'd kanavata tebe'an bir 
masura ma-i lezlz merküm el-Hiicc All Ağa i le hallleleri 
mCımii i leyhiinun mülk-i müşteriilan o lup ke' l-evvel 
menzi l-i ınezbCıra İcra ve ta'yln aldığını mübeyyin i stih
kiimı hiivi Haslar kadisı fazlletlü Mehmed Sa'id Efen
d i'nün virdiği h üceet-i şer' i yy e mı1cebince sılret i 'tası bii 
arz-ı hal lede' l-istid 'a mukaddem viri len sCıret kaydı ve 
nizarnı ba'de' l-ihrac kayd-ı derkenar o lman atik sılret 
zuhı1rında amel ve i 'tibiir al ınmamak üzre ber ınıleeb-i 
nizarn ınılma i leyhaya müceddeden bir kıt 'a sCıret ve su 
nazırı tarafına i lm ü haberi i ' tiis ını Divan-ı hümiiyı1n 
çiivCışbaşısı Mehmed Ata Efendi hazretleri memhCıren 
i '  lam itmeğle i '  lam ı m ıleebince su ret ve i lm ü haberi vi
ri lmek babında sildır olan ferman-ı all mCıcebince kayd 
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o l ınup mukaddem viri len atik sılret zayi '  aldığından zu
hur ider ise amel ve i ' tibar a l ınmamak üzre müceddeden 
hala mutasarrıtları merkürnan ei-Hacc All Ağa i le zev
cesi muma i leyhanun yedine sureti viri lmeğle su nazırı 
tarafına dahi işbu ilm ü haber viri ld i .  

Fl sene ıninhü. 

[Şerh] Muına i leyh ei-Hacc All Ağa vefat idüp h issesi 
olan nısf masura ma-i lezlz vereselerine mevrus olup 
anlardan dahi el-yevın Mehıned Ağa'ya geçmiş aldığın ı 
ınübeyyin viri len suret ınucebince vürud iden i lm ü 
haberi işbu hıdmetde mukayyed olınağla şerh viri ldi .  

Fl ! 5  R sene 1 246 [3 Ekim 1 830] 

21154/4 Eyüp Orta Belgrat'ta, Çiftehavuz suyoluna 
mü/hak İbrahim Paşa katma suyundan İbrahim A
ğa 'nın tasarrufunda olan suyun Süleyman Ağa'ya sa
tıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınuceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-ınüverrah fi 27 Receb sene 1 245 [22 Ocak 1 830] 

Bin  iki yüz kırk iki senesi Ceınaziye' l-evvel'inün yiğir
ıni altıncı güni  tarih iyle ınüverrah bir kıt 'a  hüccet- i 
şer' iyyede tafsll ü beyan o lmdığı üzre İbrahim Paşa ha
yatında Havass-ı refi'a kazasına tabi '  Orta Belgrad nam 
karyenün sınurında Teryane ta'blr o l ınur kiınesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzi '- i  hallde abar-ı müte'ad
dide hafr ve tahte' l-arz !ağın ve kanavat ile cem' u tahsil 
eylediği on üç masura suyını ol ınevzi ' a  karlb Çiftehavz 
suyına ba izn-i ınütevelll i lhak ve hakk-ı mecrasından 
baki dokuz masura sudan kanavatından mikdar-ı ınu'ay
yen hissesine te be' iyyetle İstanbul'da Horhor çeşmesi 
kurbında vakı '  menzi l ine icra ve ta'yln eylediği dört 
masura ma-i lezlzden müfrez kanavatdan mikdar-ı 
mu'ayyen h issesine tebe' iyyetle İstanbul'da Taşkassab 
kurbında vakı' ana lağınından ifraz ve mahall-i ıner
kümda ınenzi l i  derunına cari n ısf masura ma-i lezlze 
ınutasarrıf İbrahim Ağa ibn-i Hasan mutasarrıf o ldığı 
ma-i ınezburı Si lahşöran-ı hassadan Süleyman Ağa ibn-i 
Nu'ınan'a bey' u temllk ve ol dahi iştira ve kabul birle 
nısf [masura] ma-i lezlz-i ınezbur kadiıni vechi le hane-i 
ınezbura cereyaniyçün ber ınıleeb-i n izaın istihkaını 
havl Haslar kadlsı fazlletlü Yazıcızade es-Seyyid Hü
seyin Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye ve Divan-ı 
hüınayun çavuşbaşısı sa'adetlü ei-Hacc Saib Efendi 
hazretlerinün ıneınhur i ' laını ve balasına sadır o lan fer
man-ı all ınucebince kayd ol ınup n ısf masura ma-i lezlz 
içün ınuına i leyh Süleyman Ağa yedine ınüceddeden 
sureti virilıneğle su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber 
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virildi .  
Fl 27 Receb sene 1 245 [22 Ocak 1 830] 

2115511 Şehit Mehmet Paşa evkafı suyundan Seyyit 
Ali tasarrufunda olan suyun, Seyyit Ali 'nin vefatıyla 
vakfa devrolunduğuna ve vakıf mütevellisi tarafindan 
Behiyye Hanım 'a kiraya verilerek Çakır Ağa mahalle
sindeki evine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi' 3 R sene 1 246 [2 1 Eylül  1 830] 

Zikri ati n ı  sf masura ma-i lezlzün kanavatın dan mikdar-ı 
mu'ayyen h issesine tebe' iyyetle ba temessük-i mütevel ll 
b i ' l-icareteyn mutasarrıfesi o lan ba' isü' l-kitab Behiyye 
Hanım ibnet-i el-Hacc Salih Paşa tarafından husus-ı 
ati'de vekil-i sabitü ' l-vekalesi Mehmed Emin Ağa ibn-i 
Ahmed mec l is-i şer'-i şerif- i  enverde b i ' l-vekale ikrar ü 
takrlr-i kelam idüp sadr-ı esbak Şehld Mehmed Paşa 
evkaf-ı şerifelerine cari ma-i lez'i'zi fazlasından şehriyye 
on beş akçe icare-i müeccelelü nısf masura ma-i leziz-i 
mezkurı mutasarrıfı Seyyid Ağa bin Hafız Mustafa bun
dan akdem bila veled fevt o lup kanavatma tebe'an n ısf 
masura ma-i lezlz-i mezkı1r mah lU I  ve canib-i vakf-ı 
mezkura aid ve rac i '  o l ındukdan sonra vakf-ı müşarun 
i leyhün bi ' l-fi ' lamütevelllsi İbrahim Hanzade Şerif 
Hızır Beğ Efendi kanavatma tebe'an ma-i mezkurı dört 
yüz guruş mu'accele ve icare-i müeccele-i kadimesiyle 
bi ' t-tevl iye müvekki lüm muma i leyha Behiyye Hanım'a 
'icar ve teslim eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer 
ba'de' l-ist'icar ve' l-kabu l  ma-i mezkurı mahmiyye-i İs
tanbul'da Tozkoparan nam mahallde vakı' ana lağ
mından ifraz ve mahmiyye-i mezburede Çakır Ağa ma
halles inde menzi l ine icra ve ta'yln eylediğini Haslar 
kadlsı fazllet lü Mehmed Raşid Efendi bir kıt'a hüccet-i 
şer' iyye virmekle nizarnı kaydı ba'de' l- ihrac Divan-ı 
hümayun çavuşbaşısı atlıfetlü ağa hazretlerinden lede ' l
isti ' Jam ber muceb-i i ' lam kayd i le sureti ve su nazırı 
tarafına i lm ü haberi viri lmek babında ferman-ı ali sadır 
olmağın mucebince kayd o lınup muma i leyha yedine 
sureti viri lmeğle su nazırı tarafma dahi işbu i lm ü haber 
viri ld i .  

Fi sene minhü. 
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2115512 Eyüp 'te, Çiftehavuz suyoluna mü/hak İbra
him Ağa katma suyundan Ali Ağa 'nın tasarrufunda 
olan suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar taraftn
dan Halil Ağa'ya, Halil Ağa tarafından da Mehmet 
Ağa 'ya satıldığına dair ilmu/ı aber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fı 1 5  R sene 1 246 [3 Ekim 1 83 0] 
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med Ağa ve ei-Hacc İbrahim Ağa'ya ba'de ' l- inhisar , · 1'.'1i"'(ı!f!J',.,;�h!'j�PJ�./ı4)1 .. llX}/&1'� 4)14)t\(().l 't}_�..; . 
.., � ....-- · . • . � ... "'l;J-/(1 ./4:._;, sağire-i mezburenün l i  ebeveyn amın i ve tesviye emrine 

· � ıA&..P# :V ?-?'� ��.-:",f/{JJ �.) ..14..��� vasl-i mezbur Mehmed Ağa tarafından husus-ı atlde · · . . "&,.,V 'Up �{Jf)....,....,.,<JI/J,.:..; 
/ " . . ;-- � vekll o ldığı All  Ağa ibn-i All ve Mustafa Ağa ibn-i All ( /� '..fl Vıb�-� şehadetleriyle sabit o lan es-Seyyid ei-Hacc Mahmud ve 

Aziz Efendi ibn-i e l-Hacc Mehmed mecl is-i şer' -i şerif- i  
enverde mezbur ei-Hacc İbrahim Ağa i l e  zevce-i mez-
bure Fatıma Hanım ve ümm-i mezbure Fatıma Hanım 
taraflarından husus-ı atlde vekll oldığı zat-ı mezbureyi 
ba ma' rifet i ' ş-şer' iyye mezburun şehadetleriyle sabit 
olan merküm Mustafa bin Süleyman hazır oldığı halde 
Halil Ağa ibn-i Veliyüddln mahzarında b i ' l-vekale ikrar 
ü takrlr-i kelam idüp sabıka kaimmakaın-ı merhum İb-
rahim Paşa'nun Havass-ı refı' a kazasına tabi '  Orta 
Belgrad karyesi kurbında Teryane dimeğle ma' ruf dere 
içinde hafr eylediği abardan hasıl  Çiftehavz'a i lhak 
ol ınan bir masura ma- i lezlz-i mezburun nısf masurası 
zevcesi Fatıma Hanım'un ve nısf masurası müteveffa-yı 
mezburun i le ' I-vefat yedinde malı ve mülki olup ba'de-
hu87 vefatibi verese-i mezburuna mevrus oldukda mü-
vekkil- i  vasl-i ınezbur Mehıned Ağa nısf masurasını 
b i ' l- izn i ' ş-şer'l müveki lfın-ı mezburfın e l-Hacc İbrahim 
Ağa ve Fatıma Hüsnl Hanım ve diğer Fatıma Haıı ım 
kezal ik nısf masura ma-i lezlz-i mezkurun h isse-i şa-
yi 'aların ı  b i ' l-verase Halil Ağa'ya el-yevm semen-i mis l i  
beş yüz guruşa bey' idüp o l  dahi semeni olan beş yüz 
guruşa Mehmed Ağa'ya bey' u temlik ve veeh-i layı-
kıyla teslim eylediğinde merküm Halil Ağa'nun asla ve 
kat'an alaka ve medhali kalmayup merküm Mehmed 
Ağa'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı sırfı olarak e l-yevm 

87 ba'de 



290 

2115513 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

mahal l ine diri eylediğini Haslar kadlsı Mehmed Raşid 
Efendi bir kıt'a hüccet-i şer' iyye v irmekle silret i ' tası ba 
arz-ı hal lede' l- ist id'a n izarnı kaydı ba'de ' l- ihrac Divan
ı hümayün çavilşbaşısı ağa hazrederinden lede' l- isti' lam 
her muceb-i i ' lam sureti ve i lm ü haberi i ' ta o lmmak 
babında sadır o lan ferman-ı all m ucebince kayd olınup 
sOreti virilmeğle su nazırı tarafına dahi işbu ilm ü haber 
viri ldi .  

Fi sene minhü .  

2115513 Eyüp Kemerler'de, Abdullah Ağa katma su
yundan Fatma Hanım 'ın tasarrufunda olan suyun 
Ahmet Efendi'ye satılarak Sarı Musa mahallesindeki 
evine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi 2 1  Ra sene 1 24 7 [3 O Ağustos 1 83 1 ]  

Asrında Abdul lah Ağa hayatında Havass-ı refı' a  kaza
s ında Kemerler canibinde Başhavz kurbında kimesne
nün mülk ü harimi olmayan mevzi ' - i  hallde abar-ı müte
ferrika[dan] cem' u tahsil eylediği suyından müfrez nısf 
masura ma-i leziz-i mezkura mutasarrıfe olan Fatıma 
Hanım ma-i lezlz-i mezkilrı kendü büsn-i rızasıyla Ah
med Efendi bin Ahmed'e bey' u temllk idüp müma i leyh 
dahi mutasarrıf o ldığı ma-i mezkürı MonHi Gürani 
kurbında ana mesleğinden ifraz ve müceddeden kanavat 
ferşiyle Taşkassab kurbında Sarı Musa mahallesinde 
menzi line İcra ve ta'yin itmeğle şürCıt-ı cedidesine tatbik 
içün istihkamı hiivi Haslar kadlsı fazlletlü Efendinün 
virdiği hüccet-i şer' iyye mücebince silret i ' tasını  ba arz
ı hal lede' l-istid 'a nizarnı kaydı ba' de ' l-ihrac Başmuha
sebe'ye kayd olınup sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü 
haberi i ' tasını Divan-ı hümayiln çavuşbaşısı sa'adetlü 
atüfetlü ağa hazretleri memhüren i ' lam itmeğle i ' lamı 
mucebince sureti ve su nazırı tarafına ilm ü haberi i 'ta 
o lmmak babında sadır olan ferman-ı all mucebince kayd 
olınup sureti viri lmeğle su nazırı tarafına işbu i lm ü 
haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

1115514 Mihrişah Sultan evkaft suyundan Nikolq ile 
Maryoru 'nın tasarrufunda olan suyun Sarraf Caiıik'e 
verilerek Tarlakapı civarındaki sahilhanesine bağlan
masına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride e l-müverrah fı 9 Ş sene 1 24 7 [ 1 3  Ocak 1 832] 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Evkaf-ı hümiiyfından merhume Mihrişah Viiiide Sultan 
tiibet seraha hazretlerinün evkaf-ı şerife leri müstagal lii
tından bir masura ma-i leziz-i mezkfırun mutasarrıfları 
N ikola veled-i Dimitri zimmi i le li ebeveyn kız karında
ŞI Maryara nasriiniyye ma-i mezbfirı kanaviitma tebe'an 
bundan akdem sarraf Can ik veled-i S imyon zirnıniye bii 
ma'rifet-i mütevelli  feriiğ u kasr-ı yed itmişler ise ma-i 
mezbfir bakıcı(?) lağmınun Çukurçeşme mesleğinden 
ifriiz ve müceddeden kanaviit ferşiyle İstanbul'da Tar
lakapu c ivarında siihi lhiine[ye] icrii ve ta'yin muriid 
itmeğle müceddeden yol ferşiyle hanesine icriisı fer
man-ı aliye muhtiic aldığı nizamından oldığına binilen 
ma-i mezbur kadimden re'iiyiiya tahsis alınmış ma-i 
lezizden olarak mesffirun sahi lhanesine cereyiin itmek 
üzre almış o ldığına nazaran ber mfıceb-i şürfıt ve nizarn 
bir masura sudan ziyade icrii o l ınmamasına su nazırı ağa 
canibinden dilimen dikkat olmmak şartıyla ber mfıceb-i 
i stid' ii  ediisı hususında bir gfıne mahzfir olup olmadığı 
ve n izam-ı şer'isine teviifuk eylediği halde yol açı lması 
ferman-ı aliye sudfırını88 ve ma-i leziz-i mezkfır kadim
den re'iiyaya tahsis k ı l ınmış sulardan oldığına binilen ta
rikun tesviyesi sarahaten ferman-ı aliye muhtiic idüğini 
Evkaf-ı hümiiyfin nazırı sa'iidetlü atufetlü es-Seyyid 
Mehmed Tahir  Efendi hazretleriyle Hiissa su nazırı All 
Behcet Ağa başka başka i ' lam itmeleriyle ber mfıceb-i 
i ' lam nizarnı vechi le tesviyesi hususına mümana'at olm
mamak babında ferman-ı all sudfir buyurı lmış olınağla 
istihkiimı hiivi Haslar kadisı faziletlü Mehmed Tevfik 
Beğ Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye ve ruhsatı hiivi 
istid'iis ına siidır olan ferman-ı iili mucebince ber mficeb
i nizarn müceddeden sfıret ve su nazırı tarafına i lm ü 
haberi i 'tiisı bii arz-ı hal lede' l-istid'ii n izarnı kaydı 
ba'de ' l- ihrac bir masura ma-i lezlz ınesffırun şiraen 
tasarrufında ise de tarlkun tesviyesi husfısına ferman-ı 
all sudfır buyurılmış aldığından menzi l ine cereyan it
rnek üzre müceddeden sılret ve i lm ü haberi i ' tasını Di
van-ı hümayfın çiivfışbaşısı sa'adetlü atfifetlü All Efendi 
hazretlerinün memhfır i ' l amı ve balasına sildır o lan fer
man-ı ali mficebince müceddeden sureti ·viri lmeğle su 
nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

88 iili sudfirma 

Fi sene minhü. 
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[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ AKSARAY 

2115611 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
sudan Mehmet Sadık Efendi 'nin tasarrufunda olan 
suyun, Mehmet Arif ve Mehmet Esat Efendi'ye verile
rek Aksaray yakınındaki eve bağlanmasına dair ilmu
haber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 .5  

Bey'-i bit 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi gurre-i Ş sene 1 233 [6 Haziran 
1 8 1 8] 

B i ' l-cümle sular hakkında virilen nizarn mikebince su
yolı  kuralarından Ayvad nam mahalle karib Sultan Sü
leyman Han hazretlerinün Küçükkemeri beyninde abar
dan hası l  olup kemer�i mezklır suyı yol ına i lhak olman 
üç masura ve bir çuvaldlız ve bir h i lal ma-i lezizden 
müfrez nısf masura ma-i lezlz mutasarrıfı hacegandan 
Mehmed Sadık Efendi'nün ferağ u kasr-ı yedinden mü
derrisinden Mehmed Arif Efendi ve Mehmed Es'ad 
Efendi'nün Aksaray harnmaını pişgahında bir bab men
zi l i  derlınına cereyan itmek üzre b i ' l- iştirak taraflarıy
çün suret viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü 
haber viri ld i .  

Fi minhü. 

[Derkenar] Müma i leyh Mehmed Es'ad Efendi ve 
Mehmed Arif Efendi ma-i mezklırı si lahşöran-ı hassa
dan ei-Hacc Hüseyin Ağa ile halllesi Fatıma Hanıriı'a 
bey' eylediğini müş' ir slıret virildiğini mübeyyi� vürı1d 
iden ilm ü haberi i şbu h ıdmetde mukayyeddür. 

Fl 25  Ra sene 1 248 [22 Ağustos 1 832) 

2115612 Eyüp Kavak deresinde, Kemer suyoluna 
mü/hak İbrahim Efendi katma suyundan Fatma Ha
nım 'ın tasarrufunda olan suyun yarısının Kurşuncu
başı çeşmesine bağlanmasına, diğer yarısının da İs
mail Ağa 'nın tasarrufuna verilmesine dair ilmuhaber 
kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0 .5  çeşmeye ma-i leziz 
masura 0.5 menzi le 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-ınüverrah fi 26 Ra sene 1 234 [23 Ocak I 8 1 9] 
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Su nazırı esbak İbrahim Ağa'nun Havass-ı refı' a  kazası
na tab i '  Çiftehavz kurbın da Kavak deresi niim malıall de 
Turnaziide Paşa suyı mukabelesinde biisıl  eylediği su
yından müfrez Kadi Mustafa Ağa suyı yolına andan 
Kemer yolına mülhak bir masura mii-i leziz Kumka
pu'da Nişiincı  mahallesinde sakine Fatıma BiitOn'un 
tasarrufesinde iken bundan akdem nısfın ı  Kurşuncıbaşı 
çeşmesi ba'de' l-feriiğ bu def'a dahi nısf masurasın ı  
Sofılar hammiimı karşusında İsmii''il Ağa'nun hanesine 
Akarçeşme kurbında ana mesleğinden ifriiz i le cereyiin 
ve merküm İsmii'il Ağa'nun zabtiyçün sOret viri lmeğle 
Başmuhasebe'ye vürOd iden i lm ü haber kaimesi kayd 
o l ındı .  

Fi minhü. 

2115613 Ayasofya-i kebir vakfı suyundan Yeniçeri 
kış/alarına giden suyun Yirmisekizinci bölüğün kışla
sına bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hasıl- ı  mii-i lezlz masura 0.5 

Ber mOceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i vii
ride el-müverrah fı l l L sene 1 233  [ 1 4  Ağustos 1 8 1 8] 

B i ' l-cümle sular hakkında viri len n izarn mOcebince 
Ayasofya-i keblr vakfından Ceneviz lağmıyla Astiine-i 
a liyyeye viis ı l  o lan mii-i tezizden n ısf masura mii-i lezlz 
yeniçerileri kışiaklarından Yiğirm i  sekizinci bölüğün 
kışiasma cereyiin itmeğle EyyOb mahkemesinden virilen 
hüccet-i şer' iyye mOcebince bölük-i mezbOrun zabtiy
çün sOreti ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i 'tii olm
mak babında çiivOşbaşı ağanun i ' liimından sonra siidır 
o lan ferman-ı iili mOcebince sOreti viri lmeğle su nazırı 
defterlerine işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fi sene minhü. 

21156/4 Abdu/baki Efendi'nin Aksaray 'daki evine 
bağlı olan suyun oğlu Abdüşşekür ile hanımı Hediy
yetullah 'a intikal ettiğine ve Hediyyetullah Hanım 'ın, 
hissesini Seyyit Mehmet Emin Efendi'ye sattığına dair 
ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hasıl- ı  mii-i lezlz çuviildOz 3 

Ber mOceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i 
varide el-müverrah fı l l  L sene 1 233  [ 1 4  Ağustos 1 8 1 8] 

Aksaray kurbında A lem Beğ mahallesinde S ikkeziinba-
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ş ı(?) sabık  Abdiiibaki Efendi'nün hanesine cari o lan üç 
çuvaldılz ma-i lezlz oğlu Abdüşşekılr i le zevcesi Hediy
yetul lah Hatıln'a intikal idüp zevce-i ınılma i leyha kendü 
h issesini  asalete n ve sağir-i merkürnun hissesini  b i '  1-
vesaye Seyyid Mehmed Emin Efendi'ye ferağat itmeğle 
sılret viri lmeğle su nazırı defterlerine i lm ü haber vi
ri ldi .  

Fl sene minhü. 

2115711 Küçükköy 'de, Ayasofya suyoluna müllıak Os
man Ağa katma suyundan Hoca Ayşe Hatun 'un evine 
su bağlanmasına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i  muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi 24 C sene 1 23 5 [8 N isan 1 820] 

Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Küçükköy .nam karyenün 
İstanbu l tarafında köpriden aşağı lağm ağzından bağlara 
varınca mevzi '- i  hallde Su nazırı esbak Osman Ağa'nun 
abarından tahsil eylediği dört buçuk masura ma-i lezl
zün nısf masurasın ı  hakk-ı mecra baki kalan dört masura 
ma-i lezlzden nısf masura ma-i lezlz AyasofYa lağmına 
i lhakan Sofı lar harnmaını kurbında Hacce Ayişe Ha
tıln'un mutasarrıfı oldığı menzi l ine cereyan itmek üzre 
zabtiyçün sılret viri lmeğle su nazırı defterlerine i lm  ü 
haber viri lmişdür. 

Fl sene minhü. 

2115712 Eyüp 'te, Halil Ağa katma suyundan Şakirtler 
Halifesi Mehmet Memiş Efendi'nin evine su bağlan
masına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride e l-müverrah fi 22 Receb sene 1 233  [28 Mayıs 
1 8  ı 8] 

Havass-ı refi'a kazası nda Kemerler canibinde Ayvad 
havzı kurbında Su nazırı esbak Halil Ağa'nun sularından 
bir masura ve bir çuvaldılz ma-i lezlzini İstanbul'da 
Atmeydanı kurbında Sofılar mahal lesinde Yeniçeri ka
lemi hulefas ından şiikirdler. hallfes i Mehıned Memiş E
fendi'nün hanesine cereyan itmek şartıyla sılret viri ld i
ğini müş' ir Başmuhasebe'den vürı1d iden i lm ü haber 
kaimesi kayd ol ındı .  

Fl sene minhü. 
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2115713 Eyüp 'te, Halil Ağa katma suyundan Haftz 
Memiş Efendi'nin tasarrufunda olan suyun üç hisse
sinin Hasan Efendi'ye, bir hissesinin de eşi Rukiye 
Hanım 'a satılarak evlerine bağlanmasına dair ilmu
haber kaydı. 

Fevt 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi 3 Za sene 1 240 [ 1 9  Haziran 1 825]  

Asrında Su nazırı Halll Ağa Havass-ı refi'a  kazasında 
Kemerler canibinde Ayvad havzı kurbında Ortadere 
dimeğle arif bir masura ve bir çuvaldılz ma-i leziz-i 
mezbılrun cari ve mevcıld aldığı ma-i leziz-i ınezbılrun 
mukaddema mutasarrıfı o lan hacegan-ı Divan-ı hüma
yılndan sabıka Preveze nüzül emini o lup Selanik sanca
ğı ınutasarrıfı vezir-i mükerrem İbrahim Paşa hazretle
rinün mu'teber kassabbaşısı iken bundan akdem katlen 
vefat iden Hiifız Meıniş Efendi bin Mehmed nam ki
mesne hayatında ma-i mezkfırı Aksaray kurbında Akar
çeşme ittisal inde lağında olan taksimden ifraz birle 
Sofılar mahal lesinde Sofılar harnmaını karşusında zo
kak derılnında menzi l- i  kebire icra ve ta'yin eyleyerek 
ma-i teziz-i mezbı1r i le hane-i mezkılra mutasarrıf ınılma 
i leyh fevt o lmağla canib-i ıniriden ba'de' l-kabz dört 
rubu' h isse i 'tibarıyla üç rubu' h issesin i  Dergah-ı ali 
gediklüler mehteri Hasan Beğ Efendi'ye ve bir rubu' 
h issesini  halilesi Rukiyye Hanım'a furılht olmağla ka
dim! üzre hane-i mezkılra cereyaniyçün Haslar kadisı 
Efendinün vird iği hüccet-i şer' iyye mılcebince sılret 
i ' tasını bii arz-ı hal lede' l- istid' a  n izarnı kaydı ba'de ' l 
ihrac Başmuhasebe'ye kayd ol ınup sureti ve su nazırı 
defterlerine ilm ü haberi i ' tasını  Divan-ı hümayıln ça
vılşbaşısı sa'adetlü atılfetlü ağa memhılren i ' lam itmeğ
le mılcebince Başmuhasebe'ye kayd ol ınup sureti viril
meğle su nazırı defterlerine işbu ilm ü haber viri ld i .  

Fi sene minhü. 

[Derkenar] Bir masura ve bir çuvaldılz ma-i lezizün 
dört h isse i 't ibarıyla üç h issesine mutasarrıf Dergah-ı ali 
gediklüler mehteri Hasan Beğ ve bir h issesine halilesi 
Şerife Rukiyye Hanım mutasarrıflar iken ınılma i leyh üç 
h issesine mutasarrıf olan Hasan Beğ fevt olup ma-i le
ziz-i mezbı1r halilesi Şerlfe Rukiyye ve mahdılmı Meh
ıned Emin ve kerimesi Züleyha'ya ınünhasır olmağla 
ınılma i leyhim mutasarrıf o ldukları ma-i teziz-i mezbılrı 
kendi hüsn-i rızalarıyla Dergah-ı ali kapucıbaşı larından 
Seyyid Mustafa Ağa i le halilesi Ümmügi.ilsüm Hanım'a 
bey' u temlik idüp ma- i ınezbılrı Aksaray kurbında ( . . .  ) 
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lağmdan ifraz i le Sofı lar mahallesinde menzi line icra 
içün sCıret viri lmiş o lmağla vürı1d iden i lm ü haberi işbu 
h ıdmetde mukayyeddür. 

Fi 8 ( . . .  ) sene [ 1 2]45 [ 1 829- 1 83 0] 

21157/4 Şelıit Melımet Paşa evkaft suyundan Melımet 
Hasib Ağa 'nın Aksaray yakınındaki evine su bağlı ol
duğuna dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi 25 Re ce b sene 1 243 [ l l Şubat 1 828] 

Vezir-i a'zam-ı esbak Şehid Mehmed Paşa hazretlerinün 
evkaf-ı şerifleri vakfiyyesinden olup nısf masura ma-i 

· leziz-i mezbı1r Tozkoparan nam mahallde ana mesleğin
den ifraz Aksaray kurbında kain b ir bab menzil-i mez
bOr i le nısf masura ma-i leziz-i mezbürun mutasarrıfı 
Mehmed Hasib Ağa mutasarrıf o ld ığını mübeyyin Has
lar kadisı . faziletlü Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye 
mCıcebince sOret i 'tasını  ba arz-ı hal lede' l-istid 'a niza
rnı kaydı ba'de ' l- ihrac Başmuhasebe'ye kayd ol ınup 
sOreti ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' tası iktiza 
eylediğini Divan-ı hümayOn çavCışbaşısı Efendi mem
hOren i '  lam itmeğle mOcebince Başmuhasebe'ye kay d 
ol ınup sOreti ve i lm ü haberi viri lmek ferman buyu
rılınağın mfıcebince kayd o lınup sOreti viri lmeğle su 
nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fi sene m inhü. 

2115715 Eyüp Astane çayırında, Sultan Süleyman su
yoluna müllıak Hüseyin Efendi katma suyundan 
Melımet Sait Bey 'in tasarrufunda olan suyun miras
çı/ara intikaline ve mirasçılardan olan Seyyit Melımet 
Sali/ı Bey 'in hissesinin diğer mirasçı Melımet Aziz 
Bey 'e satıldığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber-i va
ride el-müverrah fi 23 R sene I 243 [ 1 3  Kasım 1 827] 

Hüseyin Efendi Havass-ı refi'a kazasında B irinci karye
si sınurında Astane çairi89 dimeğle meşhur mevzi ' de 
hafr ve tah te' !-arz !ağın ve kanavat i le cem' u tahsil ve 
ol mevzi 'a karib Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
suyı yolına i lhak itdürdiği hakk-ı mecrasından baki iki 
masura ma-i lezizden müfrez b ir buçuk masura ma-i 
lezlz-i mezbOra İstanbul'da Kadiasker mahal lesinde bir 

HY çayırı 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

bab menzi l i le ve tahtında kain çeşmeye icra olman ma-i 
lezizün mutasarrıfı V ize Saray mütevelllsi Mehmed 
Sa'id Beğ fevt olup zevcesi Sa' ide Hanım i le kebir o
ğul ları es-Seyyid Mehmed Aziz Beğ ve es-Seyyid Meh
med Salih Beğ ve es-Seyyid Mehmed Emin Beğ ve es
Seyyid Ahmed Reşld Beğ'e mevrüs o lmağla ınılma i leyh 
es-Seyyid Mehmed Salih Beğ h issesin i  karındaşı ve 
müşteriki es-Seyyid Mehmed Aziz Beğ'e bey' u temlik 
itmeğle ınılma i leyhimlerün ismine tatblkan sureti ve su 
nazırı defterlerine i lm ü haberi i 'ta o lmmak babında 
sadır o lan ferman-ı ali mücebince kayd olınup sureti vi
ri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

2115811 Eyüp Kavak deresinde, Kemer suyoluna mül
hak su nazırı İbrahim Ağa katma suyundan İsmail'in 
tasarrufunda olan suyun mirasçı/ara intikaline, mi
rasçı/ar tarafından da Abdu/hamit Ağa'ya satıldığına 
dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 9  Za sene 1 244 [23 Mayıs 1 829] 

Btn iki yüz otuz dört senesi Saferü' l-hayr'un yiğirmi 
dördünci güni tarihiyle müverrah Haslar mahkeme
s i ' nöen muhrec bir kıt'a hüccetde tafsll ü beyan olmdığı 
üzre Su nazırı İbrahim Ağa Havass-ı refi'a kazasına 
muzafe Çiftehavz kurbında Kavak deresi nam mahallde 
Tumazılde Paşa suyı mukabelesinde müceddeden tahsil 
itdürdiği ma' lı1mü' l-mikdar suyını Beşir Mustafa Ağa 
suyı yolına ve andan Kemer yol ına mülhak ma-i lezlz
den müfrez olan istanbul'da Sofı lar mahallesinde vakı '  
Akarçeşme kurbında ana mesleğinden ifraz ve mahal le-i 
mezbı1rede kain bir bab menzi l derünına cari nısf masu
ra ma-i lezize mutasarrıf o lan İsma' il ibn-i Süleyman 
vefat idüp ma-i mezbı1r yiğirmi dört selım i ' tibarıyla üç 
sehmi zevces i  Ruveyde Hatı1n'a ve on dört sehmi sulbi 
oğlı A li'ye ve yedi sehmi kızı Fatımatü'z-zehra naman-ı 
sağirana isabet idüp val ideleri ve ba hüccet vasileri mü
ma i leyha kendi h issesini asılleten ve sağirao-ı mezbu
retanun h isselerini vesayeten Abdulhamid Ağa'ya altı 
yüz e l l i  guruşa bey' u temlik ve semen-i mezbürı defter
i kassama ba'de ' l-idhal o l  vechi le n ısf masura ma-i lezlz 
ınılma i leyh Abdulhamld Ağa'nun mülk-i müşterası . 
aldığından kadiıni vechi le hane-i mezbüreye cereya
nıyçün şürı1tına tatblkan i stihkamı havl Haslar kadisı 
Yazıcızade es-Seyyid Hüseyin Efendi'nün virdiği hüc
cet-i şer' iyye mücebince sılret i ' tasını bii arz-ı hal 
lede' l- istid 'a  Divan-ı hümayı1n çavüşbaşısı sa'adetlü a-
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tOfetlü Mehmed Ata Efendi hazretlerinün memhilren ve 
balasına sildır olan ferman-ı ali milcebince kayd olınup 
ber milceb-i n izarn müceddeden milma i leyh Abdul
hamld Ağa'nun nısf masura ma-i lezizleriyçün silret vi
ri lmeğle su nazırı tarafına dahi i şbu ilm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

2115812 Eyüp 'te Ayasofya-i Kebir suyoluna müllıak 
su nazırı Osman Ağa katma suyundan Mustafa A
ğa 'nın tasarrufunda olan suyun İsmail Ağa'ya satıla
rak Karabaş mahallesindeki evine bağlandığına dair 
i/muhaber kaydı. 

Ber milceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 26 Za sene 1 24 7 [27 N isan 1 832] 

Asrıncia Su nazırı esbak el-Hacc Osman Ağa Havass-ı 
refı'a kazasına tabi '  Çavfış karyesi civarında Güzelce 
kemer'e karib Söğüdlidere nam mahal lde cem' u tahsil 
ve ol mevzi 'a karib Tuna lağmı ta' bir o 1ınur lağm vası
tasıyla Ayasofya-i kebir su yı lağmına bii izni ' 1-müte
vel li i lhak olman beş masura ma-i lezizden müfrez nısf 
masura ma-i lezlze mutasarrıf olan S i lahşöran-ı hassa
dan es-Seyyid Mustafa Ağa ma' IGm semen ve medfil' 90 
i le Attiir İ s  ma 'il Ağa 'ya bey' u te mlik itmeğle m uma 
i l  ey h - dahi ma-i lezlz-i mezkurı istanbul '  da Yenibiiğçe 
kurbıncia Karabaş mahal lesinde vak ı '  ana lağmından if
raz ve müceddeden kanavat ferşiyle mahalle-i mezkG
rede mutasarrıf oldığı menzi l ine cereyan alındığını 
mübeyyin Haslar kadisı faziletlü Efendinün v irdiği hüc
cet-i şer' iyye milcebince silret i 'tiisını bii arz-ı hal le
de' l-istid 'ii  nizarnı kaydı ba'de' l-ihriic iktiziisı Divan-ı 
hümayiln çavilşbaşısı  sa'adetlü atfıfetlü Ali Efendi haz
retleri memhilren i ' lam itmeğle i ' lamı milcebince kayd 
i le sureti. ve su nazırı tarafına i lm ü haberi i 'ta ol ınmak 
babında sildır olan ferman-ı iili milcebince kayd olınup 
sureti viri lmeğle su nazırı tarafına dahi işbu ilm ü haber 
virild i .  

Fl sene minhü. 

90 semen-i medfı1' 
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2115813 Eyüp 'te, Halil Ağa katma suyundan Hasan 
Bey, Şerife Rukiye Hanım ve Züleyha Hanım 'ın tasar
rufunda olan suyun Seyyit Mustafa Ağa ile eşi Üm
mügülsüm Hanım'a satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 9  Ş sene 1 245 [ 1 3  Şubat 1 830] 

Asrında Su nazırı Hali l  Ağa Havass-ı refi'a kazasında 
Kemerler canibinde Ayvad havz kurbında Ortadere di
meğle arif nam mahal lde kendi malıyla abar-ı mü
te'addide hafr ve tahte' l-arz lağm ve kanavat i le cem' ü 
tahsil eylediği bir masura ve bir çuvaldfız ma-i leziz-i 
mezbfırun dört h isse i ' t ibarıyle üç h issesine mutasarrıf 
Dergah-ı ali gediklüleri mehter! Hasan Beğ ve bir h isse
sine mutasarrife halilesi Şerlfe Rukiyye Hanım mfıma 
i leyh üç rub '  h isse-i mezkura mutasarrıf Hasan Beğ fevt 
o lup ma-i lezlz-i mezbur halilesi Şerlfe Rukiyye ve 
mahdumı Mehmed Emin ve kerimesi Züleyha'ya mün
hasır o lmağla mGma i leyhl er mutasarrıf o ldukları ma-i 
lezlz-i mezbfır bir masura ve bir çuvalduz ma-i mezbfırı 
kendi hüsn-i rızalarıyla Dergah-ı ali kapucıbaşılarından 
Seyyid Mustafa Ağa i le halilesi Ümmügülsüm Hanım'a 
bey' u temlik idüp ma-i mezbur Aksaray kurbında Akar
çeşme ittisalinde taksim lağmından ifriiz ve Sofı lar 
harnınarnı karşusında kain menzi l ine icra ve ta'yln eyle
diğini Haslar kadlsı Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye 
mucebince suret i ' tasını lede' l-istid'a n izarnı kaydı ba
de' l-ihrac iktizası Divan-ı hümayun çavuşbaşısı sa'adet
l ü  ati'ıfetl ü  Efendi hazretleri memhuren i ' lam itmeğle 
mikebince Başmuhasebe'ye kayd i le  atık sureti ahz 
olmarak müceddeden sfıreti ve ilm ü haberi i ' ta olmmak 
babında sildır o lan ferman-ı all mucebince kayd olınup 
sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine dahi i şbu i lm ü 
haber viri ld i .  

Fl  sene minhü. 

2/158/4 Eyüp 'te, Mustafa Ağa vakfı suyundan Hasan 
Bey ve eşi Şerife Rukiye Hanım'ın tasarrufunda olan 
suyun mirasçılarg intikaline, mirasçılar tarafından da 
Seyyit Mustafa Ağa ile eşi Ümmügülsüm Hanım'a sa
tılarak Sofular mahallesindeki evlerine bağlanmasına 
dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mfıceı;-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 9  Ş sene 1 245 [ 1 3  Şubat 1 830] 

Haremeynü ' ş-şerlfeyn evkafı mülhakatından Astane-i 
a liyyeye ciir'i' ma-i lezlz lağmlarından Ceneviz lağmına 
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[andan] Havass-ı refi' a  kazasına tabi '  Cebeci karyesin
den Eğrikapu savağına gel i nce aslıab-ı katmalarun b i ' !  
izn i ' l-mütevelll  i lhak eylediği ma-i lezlzün fazla-i 
ma' lumesinden olup asrında S ilalışör-i hazret-i şehriya
ride Mustafa Ağa vakf- ı  şerife tabi '  olarak vakf-ı mü
şarun i leyh mütevelllsinden !ağın ve kanavatından mik
dar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyet i le ber veeh-i mül
kiyyet iştira ve kabz eylediği iki masura ma-i lezlzden 
müfrez nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r dört h isse i ' ti
barıyla üç rub '  h issesine mutasarrıf Dergah-ı all gedik
lüleri Mehter! Hasan Beğ ve bir rub' h issesine mutasar
rıf-ı muma i leyhün halllesi Şerife Rukıyye Hanım mu
ma i leyh Hasan Beğ fevt olup üç rub' h isse-i mezkuresi 
haiile-i muhtereme Şerife Rukıyye ve mahdumı Me
hmed Emin ve kerimesi Züleyha'ya münhasır o lmağla 
muma i leyhimler mutasarrıf o ldukları nısf masura ma-i 
lezlzi kapucıbaşı larından Seyyid Mustafa Ağa i le hall
lesi Ümmügülsüm Hanım'a bey' u temllk itmeğle ma-i 
lezlz-i mezbur Aksaray kurbında Akarçeşme ittisalinde 
taksim lağmından ifraz ve Sofı lar harnmaını kurbında 
kain hanesine cereyan itmek üzre Haslar kadlsı Efen
dinün vird iği hüccet-i şer' iyye mucebince sılret i ' tasını  
ba arz-ı hal lede' l- ist id ' a  n izarnı kaydı ba'de' l-ihrac 
iktizası Divan-ı hümayı1n çavuşbaşısı sa'adetlü ağa 
memhı1ren i '  lam itmeğle mucebince atik sureti hıfz 
olmarak müceddeden sureti ve i lm ü haberi i 'ta o lmmak 
babında sadır o lan ferman-ı all mı1cebince kayd ol ınup 
sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine i şbu i lm ü haber 
viri ldi .  

Fl sene minhü. 

21159/1 Eyüp 'te, Manga/i Ömer Ağa katma suyundan 
Osman Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun mirasçı/ara 
intikaline, mirasçılar tarafından da Mehmet Emin 
Ağa ile eşine satılarak evlerine bağlandığına dair il
muhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 7  Muharrem sene 1 247 [28 Haziran 
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voyvodası Osman Ağa vefiit idüp ma-i mezbur zevcesi 
Hadice Hiitun i le sulbi kebir oğul ları e l-Hiicc Mustafa 
Kami l  Ağa ve İbrahim Salim Ağa ve Ahmed İzzet A
ğa'ya irsen i ntikal ve mezburun ve mumii i leyhii b i ' l
vekiile ma-i mezburı ma'rifet-i şer' ve semen-i ma' lUme 
i le Si liihşöriin-ı hiissadan Mehmed Emin Ağa i le zevcesi 
Fatıma Hiinım'a ale' l-intikal bey' u teml'ik anlar dahi 
iştirii ve kabul idüp ma-i mezbur Celliid çeşmesi dibinde 
Lala Mahmud Beğ hanesi öninde viikı '  meslekden ifriiz 
ve kadimi üzre çeşme-i mezbur karşusında viikı '  mumii 
i leyhiinun hanesine icriisıyçün i stihkiimı hiivi Haslar 
kad'isı faziletlü Mehmed Tevfik Beğ Efendi'nün v irdiği 
hüccet-i şer' iyye ve Divan- ı  hümiiyun çiivuşbaşısı sa' ii
detlü atufetlü All Efendi hazretlerinün memhur i '  lam ı 
ve biiiiisına sildır o lan ferman-ı iili mucebince kayd ol ı
nup ber muceb-i nizilm müceddeden sureti viri lmeğle su 
nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber vir i ldi .  

Fl sene minhü. 

2115912 Eyüp Ayvad'da, Küçükkemer suyoluna mül
hak katma sudan Mehmet Esat Efendi ve Mehmet 
Arif Efendi'nin tasarruflarında olan suyun, Hüseyin 
Ağa ile eşi Fatma Hanım 'a satılarak Aksaray yakı
nındaki evlerine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fı 25 Ra sene [ 1 ]248 [22 Ağustos 1 832] 

Havass-ı refı'a kazasına tab i '  suyol ı  kuralarından Ayvad 
nam mahalle kar'ib merhum Sultan Sü leyman Han haz
retlerinün Küçük kemeri beyninde abiir-ı müte' addi
deden cem' u tahsil ve Küçükkemer suyı yol ına i lhiik 
olman üç buçuk masura bir çuviilduz bir hi lal ma-i le
z'izden müfrez nısf masura ma-i lezlz-i mezburun ma
l ikleri Mehmed Es 'ad Efendi ve Mehmed Arif Efendi 
ma-i mezkurı S i liihşöriin-ı hassaclan ei-Hacc Hüseyin 
Ağa i le halllesi Fatıma Hanım'a bey' u temlik idüp mu
ma i leyhimiilar ma-i mezkurı Horhor kurbında ana tera
zusından ifriiz ve Aksaray harnmaını pişgahında kiiin 
menzi l lerine İcra ve ta'yln eyledüklerini  mübeyyin 
Haslar kad'isı faziletlü Efendinün virdiği hi.iccet-i şer' iy
ye mucebince suret i ' tası ba arz-ı hal i stid ' ii  itmeğle 
n iziiını kaydı ba' de' l -ihriic Başmuhasebe'ye kayd i le 
sureti ve i lm ü haberi i ' tiisı iktizii eylediğini Divan-ı 
hümayun çiivuşbaşısı sa'iidetlü atufetlü ağa hazretleri 
memhuren i ' liim itmeğle hıdmetinde kayd ol ınup sureti 
ve ilm ü haberi i ' ta alınmak babında sadır olan ferman-ı 
ali mucebince kayd o l ınup sureti viri lmeğle ebniye-i 
hassa müdiri Efendi tarafına işbu i lm ü haber v ir i ld i .  

F\' 25 Ra sene minhü [22 Ağustos 1 832] 

3 0 1  

2115912 
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�U.�:�{;ı--·.i..iJ./.J�"'"'....::(.,..;. � 
21159/3 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Mehmet Sait Efendi katma suyundan Haftz Feyzullah 
Efendi'nin tasarrufunda olan suyun bir miktarının 
Mehmet Sadık Ağa 'ya, Mehmet Sadık Ağa tarafindan 
da Mehmet Arif Efendi'ye devredilerek Debbağ Yunus 
mahallesindeki evine bağlandığına dair ilmuhaber 
kaydı. 

C....:.�i!k �D-�J r_:;. e,. .. �.t.:-�-JJ� 
r.t�'\t /1 • A ,IJ • ilt".'.• fA' :  ·• • • �. '/.J • " ;;,....-'�.,ro-J� ı;;,.-1" -i.io�,.r-ı.ııV w�,-.._,.�..:..,... U_\-? ,..ı ı;i._.-U;....&r_, . :.  · · · · · · · ·  ...J j .  · ' Uı 

""'{...w_,; ·.� /,.. ·u ll �--u .»A--"(./'1.) VV"'..;v... • 
1. -. �,...�,.ki��w"IW� 
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("..b�Cs--<ı.fti"'W;:;:ı,ci;)t_)�-:t;;.'# anhu' I-Barl'de Nişancı Mustafa Paşa mahall es inde vakı '  
�) ��1,..J_,.IJ.ı:rt..:s,;�,;$'�;�'v.:J(i;;ı tarikat-ı Nakşibendiyye'den eş-Şeyh Sevadü' l-İmadl Ci/:GI:��"!:',..ı.��'ı.,lb�{.t.h) - hazretlerinün hangahında hucre-ni şln olan neferatun mi-

o/.Jir_:.cs.:.ıJ�V�d-"��rl.f:.,�"-tcJ yanelerine muvafık ve vakfı müstağal latından Havass-ı 

'c.ft;J;:e;..;.,_:;(r.J�ib:-��;::;: r.ı.t-"_;i,�cfltı.l refı'a kazasına tab i '  suyo l ı  kuralarından Küçükköy kur
..,�!,�v:t.ı.J�-e:;.:J0fibe::}d:p bında vakı '  iki burcdan has ı l  Iskara kemerinden cennet

���,��..;.,,$�/v�.9�tJi--) mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün su yolına ba 
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/.�· • ....-� V� gayr-ı ez hakk-ı mecra ik i  masura ma-i Jezizün taraf-I 
���(pf.:.-� vakfdan ba temessük-i mütevel l\'  b i ' l - isticar mutasarrıfı 

Hafız Feyzul lah Efendi ma-i leziz-i mezkurun bir masu
rasını bundan akdem kanavatma tebe'an Suyolcı lar 
kethüdası Mehmed Sadık Ağa'ya ba ma'rifet-i mütevel ll 
ferağ idüp o l  dahi ba'de't-teferruğ nısf masurasın ı  ifraz 
birle Miri katibi Şüca'i Mehmed Arif Efendi'ye ba 
ma'rifet-i mütevel li  ferağ u kasr-ı yed birle efendi-i 
muma i leyh dahi malik  o lduğı nısf masura ma-i lezizi 
İstanbul'da Yukarıgez(?) kolında Doğramacı çeşmesi 
kurbında vakı'  ana ! ağından ifraz ve müceddeden pe ş 
üzerine kurşun borı ferşiyle Debbağ Yunus mahal le
si'nde kain menzil ine icra ve ta'yin eylediğini mübeyyin 
istihkamı havl Haslar kadisı faziletlü Neclb Efendi'nün 
virdiği hüccet-i şer' iyye ve i hrac o lunan şürutı Divan-ı 
hümayun çavuşbaşısı  sa'adetlü atufetlü es-Seyyid Meh
med Salih Efendi'nün memhur i ' lamı ve balasına sildır 
olan ferman-ı ali ve şürutı mucebince kayd o lınup mer
hum yedine müceddeden suret viri lmeğle ebniye-i hassa 
müdiri atufetlü Efendi cerldesine dahi işbu i lm ü haber 
viri ldi .  

2115914 Hediyetullah Hanım 'ın tasarrufunda olan su
yun Esat Bey 'e verilerek Sarı Musa mahallesindeki e
vine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Mahmiyye-i İstanbul'da Taşkassab kurbında vakı '  Sarı 
Musa mahal lesinde bir bab menzi l - i  keblr derunına cari 
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nısf masura ma-i Jezlzün ınal iki Hed iyetul lah Hanım 
ınalik[e] aldığı ı1 1Sf masura ma-i Jezlz-i ınezkfırı ( . . .  ) 
Es 'ad Beğ['e] ferağat u kasr-ı yed itıneğle ınOına i leyh 
ınutasarrıf olduğı ma- i lezlz-i ınezkOrı ba izn-i ınütevelll 
Ayasafya-i keblr suyı lağın ına i lhak birle Taşkassab 
kurbında Esbak Isa Efendi menzi l i di ıneğle arif ınenzi l 
derfın ında ka in ınesleğinden ifraz ve Taşkassab kur
bında Sarı MOsa mahal lesinde vakı ' ınenzil-i ınezkOra 
icra ve ta'yln eyled iğini Haslar kadlsı fazlletlü Efen
dinün virdiği hüccet-i şer' iyye mOcebince sOret i ' tası ba 
arz-ı hal lede' l- istid'a nizamı kaydı ba'de'l- ihrac Baş
muhasebe'ye kayd i le sOreti ve ebn iye-i hassa müdiri 
tarafı na i lm ü haberi i ' tası iktiza itdüğin i  Divan-ı hüma
yOn çavOşbaş ısı sa'adetlü atfıfetlü Efendi hazretleri 
memhOren i' lam itıneğle ınOcebince kay d i le sO ret ve 
i lm ü haber i ' ta al ınmak babında sadır olan ferman-ı all 
mOcebince kayd ol ınup ebniye-i hassa müdiri Efendi 
tarafına dahi işbu ilm ü haber viri ld i .  

[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ TİMURKAPU 

2116211 İstanbul'da, Bodrum suyolıma miillıak İbşir 
Hasan Paşa katma suyıuulmı İbrahim Feyzi Efen
di'nin evine ve Rabia Hanım ile Sait Ağa 'nm evine 
bağlanan sulara ayrı ayrı suretler verilmesine dair 
ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 .5  

B er mOceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i Im ü haber vari
de el-müverrah fı 24 Ş sene 1 232 [9 Temmuz 1 8 1 7] 

Astane-i al iyye ve mahall-i saireye cereyan iden sular 
hakkında bu defa virilen nizaın ınOcebince MirahOr-ı 
esbak İbşlr Hasan Paşa'nun Ayasofya kurbında vak ı '  
bodrCıın suyından cari olan b i r  masura ma-i tezizi Enılr 
cami '- i  şerlfı terazCısı ndan kadim yol i le Elvanzade ma
hal lesinde Sü leyınaniyye çeşmesi fevkında olan terazlı
dan çeşıne-i ınezbür ittisali nde olan terazüya icra ve 
andan ba izn-i ınütevel ll  n ısf masurası mahal l-i ınez
burda Mali'ye kaleıni hulefasından es-Seyyid İbrahim 
Feyzl Efendi menzi l ine ve ıliSf- ı  aharı dahi kezalik 
maha l l-i mezbCırda Rabi 'a Han ım ile Mehıned Sa'ld 
Ağa'nun menzi l ine cari aldığı lede't-tahk'ı'k viri len hüc
cet-i şer' i yy e ınücebince başka başka süretleri i 'tas ın ı 
ba arz-ı hal istid'a enılrleriyle91 şürütı ba'de' l-ihrac 

91 itmeleriyle 
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çavfışbaşısı ağanun memhı1r i ' lamı mfıcebince Başmu
hasebe'den alunup sılret ve i lm ü haberi vir i lmek babın
da sadır olan ferman-ı ali mı1cebince ınılma i leyh es
Seyyid İbrahim Feyzi Efendi'ye başka ve mfıma i leyha 
Rab i ' a  Hanım'a başka suretleri [ve] i lm ü haberi vi
ri ldiğini müş ' ir Başmuhasebe'den vürfıd iden i lm ü ha
ber kaimesi viri ld i .  

Fi  sene minhü. 

2116212 Eyüp 'te, Ayasofya suyoluna müllıak su nazm 
Osman Ağa katma suyundan Melımet Arif Efendi, 
İsmail Raşit Efendi ve kız kardeşinin tasarrufunda o
lan suyun Selim Ağa 'ya satıldığına dair ilmulıaber 
kaydı. 

Ber mfıceb- i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel vari
de e l-müverrah fi 25 S sene 1 23 5  [ 1 3  Aral ık 1 8 1 9] 

Su nazırı esbak Osman Ağa'nun Havass-ı refi'a kazasına 
tab i '  Güzelce kemer kurbında Sarı Süleyman gices i(?) 
tarafında hafr eylediği abardan has ı l  mahal l- i  mezbfıra 
karib Ayasofya lağmına i l hak o lan ma' lfımü' l-mikdar 
ma-i lez'izden müfrez n ısf masura ma-i lez'ize mutasarrıf 
olan İmam-ı evvel- i  hazret-i şehriyari Mehmed Arif 
Efendi ve müderrisln-i kirarndan İsma'll Raşid Efendi 
ve kız karındaşları Rab i 'a  Hanım'a Hace Paşa kurbında 
Karaki mahal lesinde mutasarrıf o ldukları menzi l- i  mez
kfırı ve ma-i lezlz-i mezbfırı Selim Ağa'ya beynlerinde 
ma' lfım temessük i le bey' eyledüklerinde ol  dahi ber 
veeh-i muharrer iştirii ve temel lük ve kabul i düp i stih
kamını hav'i Has lar kadls ınun v irdiğ i  hüccet-i şer' iyye 
mfıcebince sfıret ve i lm ü haber i ' tiisı bii arz-ı hal ça
vfışbaşı ağa hazretleri memhfıren i '  lam itmeğle i '  lam ı 
biiiiisına sfıret ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi vi
ri lmek babında fennan-ı all sildır olmağın ını1cebince 
kayd o l ınup yedine sılret viri ldiğin i mübeyyin su nazırı 
defterlerine dah i işbu ilm ü haber viri ld i .  

Fl  sene minhu 

2116213 Eyüp 'te, Ali Paşa ve Derviş Paşa katma sula
rından Sadaret Ketlıüdası Abdülkadir Efendi'nin Da
ye Hatun mahallesindeki evine su bağlanmasına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fi 2 Ra sene 1 23 5 [ 1 9  Ara l ık 1 8 1 9] 

Havass-ı refi 'a  kazasına tabi ' Küçükköy nam karyede 
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vakı'  Gazanfer Ağa suyına karlb S ırıkiçayır nam mahal
lde All Paşa suyı dimeğle arif sudan müfrez iki masura 
ve yine Derviş Paşa suyından müfrez iki masura ve yine 
karye-i mezbfırede Kırkçeşme suyı yanında Hazine
darbaşı nilmıyla hafr ve icra itdürdiğü iki masura ma-i 
lez\'z ki cem' an altı masura ma-i lez\'z İstanbul'da Hace 
Paşa kurbında Temürkapu derlımnda Daye Hatfın ma
hallesinde sabık Kethüda-yı sadr-ı all Abdülkadir Efen
di hazretlerinün konağma icra ve mutasarrıf o lup istih
kamı hav\' Haslar kad\'sınun ibraz olman hüccet-i şer' 
iyye mantfıkmca ma-i mezkfırı kadim\' üzre menzi l-i 
mezkfıra cereyan itmek şartıyla şürfıtı mfıcebince Baş
muhasebe'ye sfıret ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi 
i ' tasını istid'a itmeğle şürfıtı ba'de'l- ihrac sfıret ve ilm ü 
haber i ' tası çavfışbaşı ağa memhfıren i '  lam itmeğle 
i '  lam ı mfıcebince kayd ve sureti ve su nazırı defterlerine 
i lm ü haber viri lmek ferman buyurulmak mücebince 
kayd ol ınup sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu 
i lm ü haber viri ld i .  

F\'  sene minhü. 

21162/4 Eyüp 'te, Langazade Mustafa Efendi ve Ali 
Ağa katma sularından Şeyhülislam konağına su bağ
lanarak Şerife Ayşe ve Şerife Fatma hanımların ta
sarruf/arına verilmesine dair i/muhaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de [ el-müverrah] fı I I Receb sene 1 234 [ 6 Mayıs 1 8 1 9] 

Havass-ı refı' a kazasına tabi '  Bağ çe karyesi nezdinde 
Kestanel ik içinde Langazade Mustafa Efendi İstanbul 
ağas ı All Ağa'nun iki aded bacalarından hası l  o lan su
dan müfrez nısf masura ma-i lez\'z Temürkapu kurbmda 
Şeyhü l is lam konağı dimeğle ma'rfıf konağa cereyan 
itmek üzre Hacce Şer\'fe Ayişe ve Hacce Şer\'fe Fatıma 
hanımlarun tasarruflariyçün sfıret viri lmiş olmağla işbu 
i lm ü haber viri lc i .  

F\' sene minhü. 

2116311 Eyüp 'te, Sinan Paşa katma suyundan Ahmet 
Eşrefi Efendi'nin Acem Hasan Ağa mahallesindeki 
evine su bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Fevt 

Ber mfıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 2 1  N sene 1 23 8  [ 1  Haziran 1 823] 

Havass-ı refı'a  kazasma tabi '  Cebeci nam karye kurbın-
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da Hirmenyiri dimeğle ma'rfıf nam mahal lde Fatih-i 
Yemen S inan Paşa hazretlerinün hayatında müceddeden 
hafr-ı  abar i le  tahsil eylediği ma-i lezlzden n ısf masura 
ma-i lezlz İstanbul'da Ayasozya kurbında Acem Hasan 
Ağa mahal les inde kain Divan- ı  hümayfın kalemi kete
besinden es-Seyyid Ahmed Eşrefi Efend i'nün hanesi ne 
cari olmağla ist ihkamı havl Haslar kadlsı Efendi haz
retlerinün virdiği hüccet mfıcebince sfıret ve i lm ü habe
ri i ' tasın ı bii arz-ı hal Iede' l- ist id 'a mfıcebince sfıret ve 
i lm ü haberi i ' tas ın ı  Divan- ı  hümayfın çavfışbaşı ağa 
i '  lam itmeğle m tıcebince sfıret ve i Im ü haberleri viri l
mek babında sadır  o lan fennan-ı all mfıcebince zabt ve 
tasarrufıyçün sfıret vir i lmeğle su nazırı defterlerine dahi 
işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl  sene m inhu. 

[Derkenar] Mfıma i leyh Ahmed Eşrefi Efendi vefat i
düp ma- i mezkfır zevcesi Emine Hanı m  ve validesi Ha
nife Hanım i le sulbl sağir oğlu es-Seyyid Ahmed NCı
ri'ye ve sülüs-i vesaya-yı ınu'ayyene ve gayr-ı mu'ayye
ne ınünhasıra ba'dehfı sağ'ir-i ınezbfır es-Seyyid Ahmed 
Nfırl dahi vefat idüp veraseti ancak zevce-i ınezbfıre 
Emine Hanıın'a ınünhasıra olup ınezbfıretan Emine Ha
n ı ın ve Hanife Hanıın vasl-i ınuhtar olan Mehıned Tay
flır Beğ ma-i ınezbfırı Hibetullah Han ım ibnet-i İbra
him'e bey' itmeleriyle kadiıni üzre ınenzi l- i  ınezkfıra ce
reyan iyçün sfıret vir i ldiğin i  mübeyyin vürfıd iden i lm  ü 
haberi icınalen işbu mahalle kayd ol ındı . 

Fl 2 1  N sene 1 249 [ 1  Şubat 1 834] 

2116312 Eyüp 'te, Halil Ağa katma suyundan Ahmet
'in tasarrufunda olan suyun Cemile Hanım 'a verile
rek evine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber-ınfıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber va
ride el-müverrah fi 1 3  S sene 1 239  [ 1 9  Ekim 1 823] 

Havass-ı refi'a  kazasına tab i '  Küçük nam karye kur
bında Saye ocağı tahtında üçi  yaş ve altısı kurı olarak 
Kassabbaşı-i esbak Ha111 Ağa ibn-i Mehıned nam ki
mesne hayatında kendi ınalıyla müceddeden hafr itdür
diği dokuz aded hacalardan zikr-i ati ı1 1Sf masura ma-i 
lezlzün ınaliki o lan Ahmed bin All nam kiınesne mecl is
i şer' -i şerlfde hazır olduğı halde mahmiyye-i ınezbfıre
de Ayasofya-i keblr kurbında Sovukçeşıne nam ınahal
lde Cemlle nam-ı diğer Nazife Han ım b int-i Abdul lah 
tarafından ber veeh-i ati vekll oldığı Süleyman Ağa b in  
Halil nam kiınesne mahzarında takrlr-i kelaın idüp mu
ma i leyha Cemlle nam-ı diğer Nazlfe Hanım'un uhdesi-
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ne fen1ğat olınmağla ınuma i leyha hanesine cari o l ın
ınağla i stihkamı havi Haslar kadisı faziletlü Abdülkadir  
Efendi hazretlerinün virdiğ i  hüccet ınuceb ince suret ve 
i lm ü haberi i 'tası ba arz-ı hal lede' l- ist id'a mucebince 
sureti ve i lm ü haberi i ' tası Divan-ı hümayCın çavuşbaşı 
ağa hazretleri i ' lam itmeğle mucebince sureti ve i lm ü 
haberi viri lmek babında ba telhis ve ferman-ı all sad ır 
o lmağın mucebince zabt u tasarrufıyçün sureti viri l
meğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi  sene m inhü. 

2116313 İstanbul'da, Derviş Paşa 'ya bağışlanan su
dan Ali Alemi Efendi'nin tasarrufunda olan suyun 
Hafize Hanım 'a satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Derkenar] Atik i lm ü haber kaydına zafer-yab ol ına
mamışdur. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 5 Receb sene 1 24 1  [ 1 3  Şubat 1 826] 

İstanbul'da Ayasofya-i kebir kurbında Yerebatan nam 
malıallden merhum Derviş Paşa hazretlerine ihsan-ı 
hümayün buyurı lan ma- i lezizden müfrez olup Saray-ı 
hümayun civarı i ttisal inde vakı '  su terazCısınden ez
kadim i fraz ve Daye Hatun cam i '- i  şerifı itti sal inde 
vakı'  bir bab vakf menzi le cari bir masura ma-i lezlze 
ber ınCıceb-i suret ınutasarrıf olan esbak Darbhane-i 
amire başkatibi  es-Seyyid All i lmi Efendi ibn-i es
Seyyid Atau l lah ma-i mezkürı haseki ağavatından Teb
dll-i hazret-i c ihandarl Ahmed Ağa'nun val idesi Hafıze 
Hanım ibnet-i Abdul lah'a bey' u temlik ve ol dahi i şt ira 
ve temel lük birle ınuına i leyh Ali Efendi'nün alaka ve 
medhal i  kalmadığından hanım-ı muma i leyha mutasar
rıfe o ldığı ma-i mezkurı I ağın ve kanaviltına te be' iyyet 
i le cami ' - i  şerif-i mezkur itt isal inde vakı '  kadim menzi
l ine İcra ve ta'yln eyled iğin i  ınübeyyin ve şürCıt-ı ce
dldesine tatbik içün i st ihkamı havl Haslar kadisı 
fazlletlü Müftizade es-Seyyid e l-Hacc İsma'il Fahreddin 
Efendi'nün virdiğ i  hüccet-i şer' iyye ve sCıret-i atiki 
mucebince müceddeden sCıret i 'tasını  ba arz-ı hal istid 'a 
itmeğle kaydı ve nizamı keyfıyyeti ba'de' l- ihrac atik 
sCıreti kaleminde ba'de' l-hıfz ve sCıret-i mezkCıre müced
deden kayd ol ınup bir kıt'a sCıret ve su nazırı defterleri
ne i lm ü haberi i 'tasın ı Divan-ı hümayCın çavCışbaşıs ı  
vekll i  sa'adetlü atufetlü Ali Necib Efendi hazretleri 
memhuren i ' lam itmeğle i ' 1amı ve sadır olan ferman-ı 
all mCıcebince kayd ol ınup sureti vir i lmeğle ma-i ınez
bCırı hanım- ı  müma i leyhanun hanesine cereyan eylemek 
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üzre su nazırı defterlerine dahi i şbu i lm  ü haber vir ild i .  
Fi sene minhü. 

[Şerh] Mfımii i leyhii Hafıze Hanım mutasarrıfe oldığı 
bir masura ma-i lezizi hüsn-i rızasıyla Divan- ı  hümiiyfın 
kalemi ketebesinden Ahmed Salim  Hasan Efendi'ye 
bey' idüp ke' l-evvel menz il - i  mezkfıra icrasıyçün viri len 
h üceet-i şer' iyye mikebince Başmuhasebe'den sılret 
virildiğini mübeyyin vürfıd iden i lm ü haberi i şbu hıd
metinde mukayyed olmağla şerh viri ldi .  

Fi l l  C sene 1 24 7 [ 1 7 Kasım 1 83 I ]  

2116314 Eyüp 'te, Ayasofya-i Kebir suyuna mü/hak 
katma sudan Seyyit Mehmet Emin Efendi'nin tasarru
funda olan suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar 
tarafindan da Mehmet Sadık Efendi'ye devredi/diğine 
dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber vari
de el-müverrah fı 9 R sene 1 242 [ 1 3  Kasım 1 826] 

Havass-ı refı'a kazasında Cebeci karyesi nde Sinan Paşa 
çeşmesi mukab i l inde cebel eteği nde kimesnenün mülk 
ve harimi olmayan mevzi ' - i  halide kendi malıyla sekiz 
aded baca hafr ve tahte' l-arz )ağın ve kanavat i le cem' u 
tahsil eylediği ma-i leziz-i mezkfırı Petro zimmi tarla
sından Astane-i al iyyeye cari o lan Ayasafya-i kebir suyı 
lağmına bii izn i ' l-mütevelll i lhak u idrac itdürdiği beş 
masura ma-i lezlzün b ir  masurasını hakk-ı mecta alıko
n ı lup baki dört masura ma-i lezizden müfrez olınup 
mahmiyye-i mezbfırede Ayasofya karşusında kubbeden 
ifraz ve mahmiyye-i mezbfırede Hace Paşa nam ma
hallde E lvanzade mahallesinde kain menzil- i  kebire cari 
olan bir masuradan nazır-ı ınılma i l eyhün h ıdmetinde 
Havass-ı mezbfırede Küçük nam karyede İstanbul yolı 
tarafından girilen aşağı lağm ağzından bağlara varınca 
kezalik menzil- i  mezkfıra cari o lup n ısf masura k i  
cem'an b i r  buçuk masura ma-i lezize mutasarrıf olan es
Seyyid Mehmed Emin Efendi fevt o lup verilseti zevcesi 
Şerife Arnine Hanım i le kebir oğılları es-Seyyid Meh
med Nuri Efendi ve es-Seyyid Ahmed Salim Efendi ve 
kerimesi Şerife Hadice Hanım'a irsen intikal itmeleriyle 
ınılma i leyhimler dahi kendü hüsn-i rızalarıyla S ilah
şöran-ı  hassaclan hala Hatab emini el-Hacc Mehmed 
Sadık Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol dahi mal ik  
oldığı ma-i mezbfırı Hace Paşa kurbında E lvanzade 
mahal lesinde kain menzil-i mezkfıra İcra ve ta'yin 
al ındığını mübeyyin Haslar kadisı faziletlü Efendinün 
virdiği h üceet-i şer' iyye m ıleebince sılret i ' tiisı bii arz-ı 
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hal lede' l- istid'a n izarnı kaydı ba' de' l -ihriic Başmuha
sebe'ye kayd ol ınup sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü 
haberi i ' ta ol ınmak babında sadır o lan ferman-ı all mu
cebince sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu ilm 
ü haber viri ldi .  

Fi sene minhü. 

2/16411 İstanbul'da, Kırkçeşme suyoluna mü/hak 
Veziriazam Şehit Mehmet Paşa evkafi katma suyun
dan Fatma Hatun 'un tasarrufunda olan suyun bir 
mikta�ının Abdullah Ağa ya devredilerek evine bağ
landığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 9  N sene 1 242 [ 1 6  Nisan 1 827] 

Merhum Sultan Süleyman Han hazretlerinün Kemer
ler'de vakı' Kırkçeşme ta'bir o l ınur ma-i leziz lağmla
rından Vezir-i a'zam-ı esbak merhum Şehid Mehmed 
Paşa vakfına ihsan huyurdukları ma-i leziz fazlasından 
kanavatma te be' iyyetle i care-i mu'accele ve şehriyye 
kırk beş akçe icare-i müeccele i le bir buçuk masura ma-i 
lezize mutasarrıfe olan Fatıma Hatun bundan akdem 
ma-i teziz-i mezburun nısf masurasını Abdul lah Ağa 
ibn-i Halil'e bii temessük-i mütevel li ferağ u kasr-ı yed 
id üp ol dahi kabul bir le nı sf masura ma-i leziz-i mezkurı 
Uzunkul le'den ifraz ve İstanbul'da Temürkapu kurbında 
kain menzile İcra ve ta'yin eylediğini mübeyyin Haslar 
kadisı faziletlü Kami l  Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iy
ye mucebince suret i ' tası bii arz-ı hal lede' l-istid'a ni
zamı kaydı ba'de' l-ihrac şehriyye lazım gelen iciiresi 
vakf-ı şerif tarafına eda itmek şartıyla ber muceb-i ni
zam bir kıt 'a sureti ve su nazırı tarafına i lm ü haber 
i ' tası Divan-ı hümayun çavuşbaşısı  atlıfetlü Hüsni Beğ 
Efendi hazretleri memhuren i ' lam itmeğle mucebince 
sureti ve ilm ü haberi viri lmek babında sadır olan fer
man-ı all mucebince kayd ol ınup sureti virilmeğle su 
nazırı tarafına dahi işbu ilm ü haberi viri ldi .  

Fi sene minhü. 

21164/2 İstanbul'da, Şehit Mehmet Paşa evkafi su
yundan Abdullah Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun 
Sali/ı Bey ile zevcesine devredilerek evlerine bağlan
masına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber-muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber va
ride el-müverrah fı 23 M sene 1 246 [ 1 4  Temmuz 1 830] 
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Merhum Şehid Mehmed Paşa evkafı fazlası sularından 
olup nısf masura ma- i teziz-i mezburun mutasarrıfı 
Abdul lah Ağa bin Halil mutasarrıf o ldığı ma-i mezburı 
kendi hüsn-i rızasıyla S i lahşöriin-ı hiissadan Sal ih Beğ 
i le halilesi Rukıyye Hiinım'a ber veeh-i i ştirak feriiğ u 
kasr-ı yed itmeğle mumii i leyh imiilar mutasarrıf olduk
ları ma-i mezburı Uzunkul le'den ifriiz ve Temürkapu 
kurbında sakin oldığı meıızi l- i  mezkuresine cereyii
n ıyçün Haslar kadisı Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye 
nıucebince süret i ' tiisı bii arz-ı hal lede ' l- istid ' a  niziimı 
kaydı ba'de' l- ihriic iktizası Divan-ı hümayün çavCış
başıs ı  ağa memhüren i '  lam itmeğle mücebince kay d 
o l ınup atik sureti ahz olmarak müceddeden süreti ve i lm 
ü haberi i ' ta o l ın mak babında sild ır olan ferman-ı iili 
nıücebince kayd o l ın up süreti v i ri lmeğle su nazırı defte
rine dah i işbu i lm ü haber v iri ld i .  

F i  sene minhü. 

Mahıniyye-i İstanbu l'da Paşakapusı kurbında Aydmziide 
tekyesi civarında Karaki Hüseyin Ağa mahallesinde 
viikı' Relsülküttab Avnl Efendi vakfı müsakkafiitından 
Hacer Hanını ınenzi l i  d imeğle arif b ir  bab menzi le  cari 
Kırkçeşme suyından n ısf masura ma-i lezlzün bundan 
akde m mutasarrıfı Mehmed Emin Efen d i mü ma i leyha 
Hadice Hiinım'a feriiğ u kasr-ı yed idüp ma- i lezlz- i 
mezkür Hadice Han ım'un mülk- i  mUşteras ı ve hakk-ı 
s ı rfı olmağla ma-i mezkürı Saray-ı hümayün civiirı havz 
itti sal inde terazlıdan ifraz ve kadim! yol ıyla menzi l- i 
mezkürede ibka eyledükler in i Haslar kadi'sı fazlletlü 
Mehmed Raşid Efendi bir kıt 'a hüccet virmeğin n izamı 
kayd ı ba'de' l-ihriic i ktizası Divan-ı h i.imayCm çavüş
başıs ı  atüfetlü ağa hazretlerinden i ' lam olı narak ber 
müceb-i i ' lam süret ve i lm ü haberi i ' ta o l ınmak babm
da sadı r  olan fennan-ı ali mücebince kayd o lmup ınüma 
i leyha Hadice Han ım yedine süret vir i lmeğle keyfıyyet 
ına' lüm olmak içün su nazırı tarafına işbu i lm i.i haber 
viri ld i .  

Fl sene minhü.  
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21164/4 Eyüp Söğütlüdere 'de, su nazm Osman Ağa 
ve Küçükköy 'de Ali Ağa katma sularından Ebubekir 
Efendi'nin tasarrufunda olan suyun Sadrazam Meh
met Raşit Paşa 'ya, Melımet Raşit Paşa tarafindan da 
zevcelerine satıldığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber müceb- i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi Muharrem 1 247 [Haziran 1 83 1 ]  

Bin iki yüz kırk altı senesi Z i ' l-ka'de'si gurresi tarih iyle 
müverrah bir kıt'a hüccetde tafsll ü beyan ol ındığı üzre 
esbak Su nazırı merhüm Osman Ağa hayatında Bal ık
l ıhavz kurbında Söğüdlidere'de hası l  ey led iği ma-i le
zlzden müfrez olup İstanbu l'da Aydınağl ı tekyes i  karşu
sında vakı ' terazüdan ifraz ve Temürkapu kurbında Da
ye Hatün mahallesinde vak ı '  hacegan-ı Divan-ı hüma
yün çavüşbaşıs ı  esbak Mehmed Arif Efendi konağı di
meğle arif menzi l-i keblr derünına cari olan nısf masura 
ve yine Hazinedarbaşı All Ağa hayatında Küçükköy ku
rbında çeşme-i havz nezdinde bas ı t  eylediği on masura 
ma-i tezizden ınüfrez olup kezalik ınenzi l-i ınezküra cari 
iki masura ki cem'an iki buçuk masura ma-i tezize ka
navatından mikdar-ı mu'ayyen h isselerine teba' iyyet i le 
ınutasarrıf olan Haz'ine-i hüınayün kethüdası Ebübekir 
Efendi hazretleri mal ik oldığı ma-i mezbürı hala Sadr-ı 
a'zaın Mehmed Raşid Paşa hazretlerine bey' u teml'ik 
eyledükden sonra müşanııı i leyh hazretleri dah i ma-i 
ınezbürı hal'ile-i ınuhteremeleri Ayişe ve Servinaz ve 
Emine ve Eınetul lah hanımiara bey' u temllk ve anlar 
dahi iştira ve temellük ve kabül ve ol vech i le ma-i mez
bür hanım-ı ınüına i leyhanun mülk-i ınüşteraları ol
mağla kadiıni vech i le ınenzil- i  mezküra icrasiyçün is
tihkamı hav'i ber müceb-i nizam Haslar kad'is ı  fazlletlü 
Mehmed YQsuf Beğ Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye 
mücebince süret ve i lm ü haberi i 'tası sa'adetlü atlıfetili 
Kapu kethüdası Raş id Beğ Efendi hazretleri memhür 
takr'iriyle inha ve nizamı kaydı ba'de' l-ihrac Divan-ı 
hümayCııı çavüşbaşısı sa'adetlü atüfetlü All Efendi haz
retlerinden i ' laın ol ındukdan sonra mücebince süret ve 
ilm ü haberi i ' ta olunmak babında ferman-ı all sad ır 
olmağın nıücebince ber müceb-i nizanı nıüceddeden 
süret viri l nı i ş  olmağla su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü 
haber viri ldi .  

F'i sene nıinhü. 

3 ı ı 
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2116511 İstanbul'da, Derviş Paşa 'ya bağışlanmış su
dan Hafize Hanım 'ın tasarrufunda olan suyun Ahmet 
Salim Hasan Efendi'ye satılarak evine bağlanmasına 
dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi l l  Ca sene 1 24 7 [ ı  8 Ekim ı 83 ı ]  

Ayasafya-i keblr kurbında Yerebatan nam mahall de ce
reyan iden ma-i lezlzden merhum Derviş Paşa hazretle
rine ihsan-ı  hümayun buyurı lan ma-i lezlzden müfrez 
bir masura ma-i lezlze mutasarrıfe olan Ferlk Ahmed 
Paşa'nun validesi Hafize kendi büsn-i rızasıyla Divan-ı 
hümayun kalem i ketebesinden Ahmed Salim Hasan E
fendi'ye bey' idüp muma i leyh dahi ma-i lezlz-i mezburı 
mahmiyye-i mezburede Saray-ı hümayun civarı ittisa
l inde vakı '  su terazus ın dan ifraz ve Ayasafya-i keblr 
kurbında Daye Hatun cami ' - i  şerlfı ittisalinde vakı '  
ke' l-evvel menzi l - i  mezkura cereyanıyçün istihkamı ha
vi Haslar kadlsı Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye 
mucebince suret i ' tası ba arz-ı hal lede' l-istid 'a  nizarnı 
kaydı ba'de' l-ihrac Başmuhasebe'ye kayd i le sureti ve 
su nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' tasını Divan-ı hü
mayun çavuşbaşı sa'adetl ü  atufetl ü  ağa memhuren i ' lam 
itmeğle i ' lamı mucebince sureti ve i lm ü haberi i 'ta 
al ınmak babında sadır o lan ferman-ı all mucebince kayd 
o l ınup sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine i şbu i lm ü 
haber viri ld i .  

Fl sene m inhü 

[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ EYYÜB-İ ENSARİ 

2116811 Eyüp Söğütlük 'te, Sultan Mehmet Han şa
dırvanı suyoluna mülhak Şeyhülislam Mehmet Efendi 
katma suyundan bir miktarının Emin Ağa 'nın tasar
rufunda olduğuna dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hası l- ı  ma-i lezlz masura 1 

Ber ınuceb-i i lm ü haber kaiıne-i kaleın-i muhasebe-i 
evvel el-ınüverrah fi 3 C sene 1 233  [ ı  O Nisan ı 8 1 8] 

Astane-i a liyye ve mahal l-i saireye cereyan iden b i ' l
cüınle sularun hakkında ba hatt-ı hüınayun-ı şevket
ınakrun viri len nizaın ınucebince hala Hassa su nazırı 
Mehıned Emin Ağa tarafından vekil-i mürsel el-Hacc 
Mehıned Arif Ağa i lt i ınas ıyla Haslar mahkemesi'nden 
mürsel Katib Yahya Efendi ve Sultan Mehıned ser-



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

bölüği Salih Halife ve Miftah muhafızı es-Seyyid Meh
med Çavuş rah-ı abi Mehmed Halife zikr-i ati ma-i 
lez1zün menba' mahal l i  olup Şeyhul i ' lam-ı esbak Meh
med Efendi'nün medine-i Eyyub'da vakı' Topcılar kar
yesi kurbında merhum Sultan Bayezld-i Veli hazretle
rinün evkafı arazisinden Söğüdlük nam mevzi 'de ha
llde92 hafr itdiği beş aded kuyudan hası l  olan ma-i le
zlzün vezn [ü] ayar olmdığı üzre basıt  olan dört masura 
ma-i lezlzden müfrez bir masura ma-i lezlz mevcGd ve 
cari olduğı zahir ü mütehakkık olındukdan sonra if
tiharu ' l-havassü ' l-mukarrebln mu'temedü ' 1-mü!Gk ve' s
selatln b i ' l-fı ' l  Daru' s-sa'ade ağası ve Haremeynü'ş
şerlfeyn nazırı sa'adetlü atufetlü Hafız İsa Ağa ibn-i 
Abdurrahman Ağa'nun taraf-ı bah irü ' ş-şerlflerinden ber 
veeh-i ati takrlre vekaletiyle şerefli ( . . .  ) ei-Hacc es
Seyyid Salih Ağa ibn-i Yusuf mecl is-i şer'- i  şerlfde bi ' l
vekale takrlr-i kelam idüp müvekkilüm ağa-yı müşarun 
i leyhün yedinde olan bin yüz kırk dokuz senesi tarihiyle 
müverrah bir kıt'a keşf h üceeti natık olmdığı üzre abar-ı 
müte'addideden hası l  olan ma-i cari menba' ından me
vazi '-i mezbura karlb mahallde Hüdavendigar-ı esbak 
cennet mekan fırdevs-aşiyan Ebu' l-feth Sultan Mehmed 
Han-ı Gazi tabe-serahu hazretlerinün cami ' i  şerif ve 
hayrat-ı sairelerine cereyan iden şadurvan suyolı yolına 
ba izn i ' s-Sultani i lhak eylediği dört masura ma-i lezlz
den müfrez ancak bir masura ma-i lezlzi müvekkilüm 
ağa-yı müşarun i leyhün hazretlerine ba re'y-i mütevelll 
tasarruflarına dah i l  o lmdığınun istihkamını havl bir 
kıt'a hüccet-i şer' iyye i ' tasını istid 'a idüp ibraz eylediği 
bir kıt'a mütevelll temessükine nazar olındukda vakf-ı 
müşarun i leyhün b i ' l-fı ' l-mütevel llsi es-Seyyid Ahmed 
imzasıyla mü mza [ve] mahtGm temessük-i mezbGrun 
mazmunı münlfı93 vekil-i mGma i leyhün takrlrine muta
bık olmağla sal ifti'z-zikr bir masura ma-i teziz-i mezkG
ra ağa-yı müşarun i leyhün dahi l-i tasarrufları aldığınun 
istihkamını mübeyyin Haslar kadlsı Seyyid Halil Efen
di'nün virdiği hüccet-i şer' iyye mGcebince suret i ' tası 
ağa-yı müşarun i leyh hazretleri tarafından ba takrlr i tti
mas olmağla şürutı ba'de' l-ihrac ma-i mezkura müşarun 
i leyhün94 hazretleri n ün tasarruflarıyçün Başmuhase
be'ye kayd ve suret ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi 
i 'tasını hala çavuşbaşı ağa memhuren i' lam itmeğle 
kayd olınup sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine dahi 
işbu i lm ü haber viri ld i .  

91 mevzi'-i halide 
93 mazıniln-ı ınünifı 
94ınüşarun ileyh 

Fl sene minhü. 

3 1 3  
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21168/2 Eyüp 'te, Melek Mehmet Paşa vakfı suyundan 
Nakşibendi şeylıi Ali Efendi'nin Olukhayır 'daki tekke
sine su verildiğine dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hasıl- ı  ma-i lezlz masura ı 

Ber mfıceb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel e l
müverrah fi 27 C sene ı 232 [ ı  4 Mayıs ı 8 ı 7] 

Bu defa ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrfın memal ik-i 
mahrCısede vakı' sularun hakkında viri len n izam-ı müs
tahsene şürCıtı üzre medine-i Eyyfıb-i Ensari'de Oluklu
bayır nam mahallde kain Tarlk-ı nakşibendiyyeden eş
Şeyh ei-Hacc All Efendi tekyesi 'ne Melek Mehmed 
Paşa vakfı fazlasından cari olan bir masura ma-i lezlzün 
ınüceddeden Başmuhasebe'ye kaydıyla yedine sfıret ve 
su nazırı tarafına i lm ü haberi i ' tasını tekye-i mezbfıre 
şeyhi ei-Hacc [All] Efendi ba arz-ı hal i stid 'a  ve Eyyı1b 
mahkemesinden viri len hüccet-i şer' iyyeyi i braz itmeğle 
şürCıtı ba'de ' l- ihrac Divan-ı hümayfın çavfışbaşısınun 
memhCır i ' lamı mfıcebince Başmuhasebe'ye kayd ve 
sCıret ve i lm ü haberi i ' ta o l ınmak babında ferman- ı  all 
sadır olmağın mfıcebince kayd o l ınup şeyh-i mfıma 
i leyhe sfıret viri lmeğle su nazırı tarafına dahi i şbu i lm ü 
haber vir i ldi .  

Fi sene minhü. 

2/16813 Eyüp Küçükköy 'de, Ayasofya suyoluna mül
lıak Osman Ağa katma suyundan Zeynep Hanım 'ın 
evine su bağlanılığına dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0 .5  

Kasr-ı yed 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 24 R sene ı 233  [3 Mart 1 8 ı 8] 

Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Küçük karye kurbında 
İstanbul'da95 tarafında köpriden aşağı lağm ağzından 
bağlara varınca kain mahallde müteveffa e i-Hacc Os
man Ağa'nun hafr eylediği sekiz aded hacalardan hası l  
ve Ayasofya suyı yolına i lhak eylediği ma-i lezlzden 
Hazret- i Eba Eyyfıb-i Ensarl vakfına senevi yüz yiğirmi 
akçe mukata'alı nısf masura ma-i leziz medine-i mez
kı1rede Cami ' - i  keblr mahal lesi 'nden Üsküdar kadlsı E-

95 istanbul 
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fendinün kayın val idesi Zeyneb Hatfın bint-i Musta
fa'nun menzi l- i  keblrine cari oldığı lede't-tahakkük is
tihkamı havl Haslar kadlsı ei-Hacc isma'II Efendi'nün 
virdiği hüccet-i şer' iyye mfıcebince kaydı ba'de ' I-ihrac 
çavfışbaşı ağanun memhfır i ' lamı mfıcebince Başımı
hasebe'ye kayd ve yedine sfıret ve su nazırı defterlerine 
i lm ü haberi i ' ta ol ınmak babında sadır  olan ferman-ı all 
mfıcebince ma-i mezkfırun kadlml üzre hane-i mezkfıra 
cereyan eylemek şartıyla yedine sfıret viri lmeğle su na
zırı defterlerine dah i i şbu i lm ü haber viri ld i .  

2/168/4 Eyüp Küçükköy 'de, Ayasofya suyoluna mül
lıak Hacı Osman Ağa katma suyundan Zeynep Ha
nım 'ın tasarrufunda olan suyun Safiye Hanım 'a ve
rildiğine dair ilmulıaber kaydı. 

Ferağ 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 6  Ca sene 1238  [29 Ocak 1 823] 

Müteveffa Hacı Osman Ağa'nun Havass-ı refi'a  kaza
sı 'nda suyol ı  kuralarından Küçük karye kurbında İstan
bul tarafında köpriden aşağı !ağın ağzından bağlara 
varınca kain mevzi ' - i  hallde hafr eyled iği sekiz aded 
bacalardan hası l  eylediği ma-i Iezlzden müfrez ııısf ma
sura ma-i Iezlzi Ayasofya suyı yolına i lhak ve Eyyfıb-i 
Ensarl'de Cam i ' - i  keblr mahalles i 'nde kain Zeyneb Ha
nım'un bir bab menzi l-i keblr derfın ına cari olan ma-i 
Iezlz-i mezbfırı mfımii i leyha hüsn-i rızasıyla Safıyye 
Hanım ibnet-i Abdülkerlm nam hatfina ferağat ve kasr-ı 
yed eylediğini  Haslar kadlsı bir kıt 'a hüccet-i şer'
iyyesinde beyan id üp mukaddema vi ri fen su ret ibraz 
olmarak yedine sfıret i ' tası istid 'a  ol ınmakla kaydı ve 
şürfıtı ve çavfışbaşı ağa hazretlerinün memhfır i ' liimı ve 
balasına sildır olan ferman-ı all mfıcebince atik sfıret 
hıfz olmarak yedine sOreti vir i lmeğle su nazırı defterle
rine dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

[Derkenar] Mfımii i leyha Safıyye Hanım ma-i mezbfırı 
kendi hüsn-i rızasıyla es-Seyyid el-Hacc All Efendi 'ye 
ferağ itmeğle mfıma i leyh dah i hüsn-i rızas ıyla müderri
sln-i kirarndan es-Seyyid el-Hiicc Mehıned Arif Efendi 
ile halilesi Hacce Rukiyye Şaz Hiin ıın'a feriiğ ve kasr-ı 
yed itıneğle ol dah i  ınenzi l-i mezkfıra icrii eyled iğini 
müş ' ir yed-i ınfıma i leyhaya sfıret viri ldiğini mübeyyin 
Başmuhasebe'den vürfıd iden i lm ü haberi işbu h ıdmet
de mukayyeddür. 

Fi 1 9  S sene 1 242 [22 Eylül 1 826] 

3 1 5  

2116814 
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V AK IF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

2116815 Eyüp 'te, Kaş Mustafa suyoluna mü/hak İbra
him Ağa katma suyundan Fatma Hatun 'un tasarru
fundaki suyun Süleyman Ağa vakfı çeşmesi mütevlli
yesi Fatma Hatun 'a satılarak çeşmeye bağlanmasına 
dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] misı l - ı  ma-i lezlz masura 1 
ifraz 0 .5  

0 .5  
çeşıne-i ınezbfıra cereyan(?) 

Ber ınfıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel ilm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 9  S sene 1 234 [ 1 8  Aral ık 1 8 1 8] 

Su nazırı esbak İbrahim Ağa'nun Çiftehavz kurbında 
Kavak deresi nam ınahal lde Turnazıide Paşa suyı mukil
belesinde tahsil eylediği suyını  Kaş Mustafa suyı yolına 
i lhak birle ma- i ınezkfırdan ınüfrez bir masura ma- i  leziz 
İstanbul'da N i şan cı Paşa mahalles inde sakine Fatıma 
Hattın'un uhdesinde iken nısf masurasın ı  ifraz ve Ey
yfıb'da Cami ' - i  kebir mahallesi'nde Kurşuncıbaşı Sü
leyman Ağa'nun vakfı çeşınesi mütevell iyesi diğer Fatı
ma Hatfın'a ftirfıht ve kasr-ı yed itmeğle vakıf- ı  ınfıına 
i leyhanun kadiıni ferş eylediği kanavat ve ınüsennatına 
te be' iyyet i le çeşme-i ınezkfıra cereyan i tmek üzre silret 
viri ldiğini müş' ir Başmuhasebe'den vürfıd iden i lm ü 
haber kaiınesi kayd o l ın ınışdur. 

Fi sene ın inhü. 

2116911 Eyüp 'te, Ayasofya suyoluna mü/hak Affan 
Ağa katma suyundan Velvele(?) Kadın 'ın tasarrufun
daki suyun evine bağlandığına dair ilmulıber kaydı. 

[Derkenar] Mfıına i leyha Velvele(?) Kadın  ınutasarrıfe 
o ldığı n ısf masura ma-i teziz-i mezkfırı merhum Hüse
yin Paşa zevcesi Züleyha Hanım ibnet-i Abdul lah ve ke
riınesi Fatıma Hanı ın'a bey' itmeğle viri len hüccet işbu 
mahalle kayd ol ındı .  

Fi 5 Z sene [ 1 ]252 [ 1 3  Mart 1 83 7] 

[Kenarnotu] Has ı l- ı  ma- i leziz masura 0 .5  

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fı 2 1  Ca sene [ 1 ]233 [29 Mart 1 8 1 8] 

Astane-i al iyye ve mahal l-i saireye cereyan iden b i ' l
cüınle sularun hakkında ba h att-ı hüınayfın-ı şevket
ınakrfın viri len n izaın ınfıcebince sabıka Su nazırı Affan 
Ağa hayatında Havass-ı refı'a  kazası 'na tabi '  Çavfış 
karyesi kurbında Güzelce keıner'e karib Söğüdlidere 
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nam mevzi '- i  hallde abar-ı müte' addide hafr ve tahte ' l
arz lağm ve kanavat i le cem' u tahsil eylediği ma' IQ
mu ' l-aded bacalardan has ı l  olan ma-i tezize tegavül-i 
eyadl i le medine-i nıezbfirede Selami Mehmed Beğ 
mahallesi 'nde vakı '  ma' lfinıü' l-hudfid bir bab mülk 
menzi le el-yevm cari n ısf masura ma-i lezlz mutasar
rıfesi Şerlfe(?) Velvele(?) Kadın b int-i Abdurrahman 
ma-i tezizi mahal l-i nıezbfira karib Tuna lağmı kurbında 
Ayasofya suyı yol ına ma-i lezizün ba izni ' l-mütevel li 
i lhak eylediği beş masura ma-i tezizden nıüfrez olup 
medine-i ınezbürede Amfica Hüseyin Paşazade bağ
çesinden erbab-ı miyah ma' rifetiyle ifraz birle sal ifli'z
zikr Selami Mehmed Beğ mahallesinde vaki '  hane-i 
merküma cari aldığını havi viri len hüccet-i şer' iyye 
mficebince ba arz-ı hal kaydı ba'de' l- ihrac çavfişbaşı
s ınun i ' lamı mficebince sureti ve i lm ü haberi i 'ta 
al ınmak babında ferman-ı ali sadır  o lmağın mücebince 
kayd ol ınup sureti viri ldiğini müş ' i r  Başmuhasebe'den 
vürfid iden i lm ü haber kaimesi kayd al ınd ı .  

F i  sene ıninhü. 

2116912 Küçükköy 'de, Mehmet Emin Ağa suyundan 
saray i Taravet Kadın 'ın Cezeri Kasım Paşa malıaile
sindeki evine bağlı olan suyun Hoca Emine Hanım 'a 
satılarak evine bağlanmasına dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hasıl- ı  ma-i leziz masura 0 .5  

Kasr-ı yed 

Ber mficeb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 9 Ca sene 1 233 [ 1 7  Mart I 8 1 8] 

Astane-i al iyye ve mahall- i  saireye cereyan iden bi ' l
cümle sularun hakkında ba hatt-ı hümayfın-ı şevket
makrün viri len nizam-ı nıüstahsene şürütı mfıcebince 
hala Hassa su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından ve
kil-i müseccel i  Kethüda-yı dih-ı abi e i-Hacc Mehıned 
Arif Ağa ve Haslar mahkemesinden mürsel Katib es
Seyyid Mehıned Abdülhaliın ve rah-ı abilerden es
Seyyid İsma'il ve Halil nam halifeler i le zikri ati ma-i 
lezizün menba' ı  olup Havass-ı refı'a  kazası'na tabi' 
suyol ı  kuralarından Küçük nam karye kurbında Kumluk 
deresi ta'blr a l ınur nam mahatlde hafr a l ınan abar-ı 
müte'addide has ı l  ve lağın ve kanavat ve müsennat i le 
cem ' ve icra al ınan ma' lfiınu' l-mikdar ma-i lezizden 
müfrez olarak Si lahşör-i hazret-i şehriyariden Fatıma 
Sultan kethüdası esbak Yfısuf Ağa şiraen mal ik  olup 
medine-i Hazret-i Eba Eyyfib-i Ensarl'de Cezeri Kasım 

3 1 7  

2/169/2a 
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2/169/2b 
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Paşa mahal lesinde Balçık tekyesi itti sal inde kain men
zile ta'yln ve icra eylediği ıı ısf masura ma-i lezlz ka
navat u ıni.isennatı ma 'mür olarak nıenba' ında tanını i.i 
kaıni l nıevcüd ve cari old ığın ı mahal l inde b i ' l-nıu 'ayene 
keşf eyledüklerinden sonra derün-ı  nıenzi l-i nıezküra 
diri n ısf masura ma-i lezlz bey' u ş ira o l ın arak tedavül-i 
eyacilyle ma-i lezlz-i nıezbüra ınal ike ve nıenzi l-i nıer
künıa nıutasarrıfe olan Sarayi Taravet Kadın ibnet-i 
Abdul lah tarafından vekll oldığı ber nehc-i şer'! sabit 
olan Teberdar Mehmed bin ei-Hacc All nam kimesne 
mecl is-i şer' -i hatir-i lazımi.i ' t-tevkirde müteveffa Sarı 
Abdul lah Paşa zevcesi d imeğle meşhür Hacce Emine 
ibnet-i All tarafından vekil-i ıni.irse l i 96 eş-Şeyh Mehnıed 
Haslb bin el-merhCını eş-Şeyh Mehmed Sa'deddln mah
zarıııda bi' 1-vekale takrlr-i kelaın id üp nıüvekki 1-i ınüına 
i leyha Taravet Kad ın mal ike oldığı  n ısf masura ma-i 
lezlz-i mezbürun derCının a  cari o ldığı vakf nıenzi l-i ınez
kürın ı  bundan akdem ınüvekki l- i  nıüına i leyha Hacce 
Emine Han ıın'a bedel-i ına ' l lıın nıukabelesinde bii re'y-i 
nıi.itevel ll ferağ ve kasr-ı yed birle el-yevnı derün ına cari 
nısf masura ma-i lezlz-i ınezbür baki kalnıağla e l-haletü 
hazihl yedinde baki kalan n ısf masura ma-i lezlz-i nıez
bCırı dahi lağm ve kanavat ve nıi.isennatından mikdar-ı 
nıu'ayyen hissesine tebe' iyyet i le  tarafeynden Icab ve 
kabCıl i  havl semen-i ınakbüz mukabelesinde nıüvekkil-i 
nıCıma i leyha Hacce Emine Hanını'a bey' u teın llk ve ol 
dahi ber veeh-i ınuharrer iştira ve temel l ük ve tesel lü nı 
ve kabz ve kabCıl oldığın ı nıübeyyin Haslar kadlsı fazi
leti Li e i-Hacc İsma'll Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iy
ye nıücebince yed ine sCıret i 'tas ın ı  bii arz-ı hal lede ' l
ist id'a şürütı ba'de' l- ihrac nıücebince ma-i lezlz-i nıez
kCır kadim\' üzre menzi l-i nıerkünı derünına cereyan it
nıek şartıyla Başmuhasebe'ye kayd ol ınup süreti ve su 
nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' ta al ınmasını Divan-ı 
hümayün çavCışbaş ıs ı  atCıfetlü Hasan Tahsin Efendi 
hazretleri nıeınhüren i' lam itnıeleriy le i' lam ı nıücebince 
sCıret ve ilm ü haberi viri lmek babında fennan-ı all sadır  
olmağın nıCıcebince kayd o l ınup  sal ifı.i 'z-zikr n ısf masu
ra ma-i lezlz-i nıezbür kadiıni üzre hane-i merkünıa 
cereyan itmek şartıyla müma i leyha Hacce Emine Ha
nı ın'un zabtiyçi.in sOreti vir i l nıeğle su nazırı tarafına işbu 
i lm ü haber vir i ldi .  

Fl sene ıninhü. 

9 6  nıüsecceli 
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2116913 

3 1 9  

2116913 Haslar Küçükköy 'de, Mehmet Emin Ağa kat
ma suyundan Hoca Emine Hanım 'ın Cezeri Kasım 
Paşa malıal/esindeki evine bağlı olan suyun Mehmet 
Bey 'e verildiğine dair ilmulıaber kaydı. 

Ber nıuceb-i kalenı-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-nıüverrah fı 23 Ca sene 1 23 8  [8 Şubat 1 823 ] 

Haslar kazasına tabi ' suyo l ı  kuralarından Küçük karye 
kurbında Kumluk deresi nam mahallde hafr o 1 ınan lağm 
ve abar-ı müte'addideden biisı l o lan ma-i lezizden ımf 
masura ma-i leziz bii suret kaza-i mezkurede Balçık 
tekyesi ittisal inde Cezerl Kasım Paşa mahallesi 'nde kain 
Hiicce Emine Hanım'un menzi l ine cari iken muma i ley
ha hüsn-i rızas ıyla Enderun-ı hümayun'da Sertüfenk
c iyan-ı hazret-i şehriyari sabık  Mehmed Beğ'e ferağat 
ve kasr-ı yed itmeğle i stihkamı havi Haslar kadlsınun 
i ' lamı mucebince Başmuhasebe'ye kad ol ınup yedine 
suret ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' ta ol ınmak 
babında çavuşbaşı ağanun i ' lam ı balasına sildır olan 
ferman-ı all mucebince kayd ol ınup suret vir i lmeğle su 
nazıı·ı defterlerine dah i işbu i lm  ü haber kaimesi viri ld i . 

Fl sene minhü. 

21169/4 Va/ide Sultan suyoluna müllıak Mehmet Çe
lebi katma suyunun, Yorgaki'ye verilerek Nişancı ma
lıallesindeki su kuyusuna bağlanmasına dair. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz çuvaldQz 3 

Hace All mahallesi sakinlerinden Temür Mehmed Çe
lebi Biiğçe karyes i  kurbında Viii ide Sultan havzı dere
sinde has ı l  b ir  masura suyı batak i l e  müşarun i leyhün 
cami '  -i şerlfı suyına bii izn i '  1-mütevel l l  il hak bir  çu
valdQz hakk-ı mecra baki üç çuvaldQz suyın ı Boğdan 
voyvodas ı Yorgaki veled-i Tanaş z immlye bey' ol dah i 
Hazret- i Eba Eyyub-i Ensiirl'de N işancı mahal lesi 'nde 
vakı '  mülk bağçesinde bina eylediği su kuyusında icra 
Şahin Beğ 

sene 1 1 46 [ 1 733 - 1 734] 

[Derkenar] Bu su kuyusı battal o lup üç çuvaldQz suyı 
erbab-ı miyah ma'rifetiyle mal i kleri olan Arslan ve 
Agop zirnınller mal ik o ldukları üç çuvaldQz su larını İs
lam Beğ mahallesi 'nde kain çeşme l i  odaları derunında 
cereyanı 

sene 1 2 1 0  [ 1 795 - 1 796] 
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[Kenarnotu] Ma-i lez!z çuvaldız 3 

[Derkenar] Şahin veled-i Madros ve karındaşı Od
yok(?) veled-i E lem(?) zirnınilere bey' ve hüccet o lındı 
bundan sonra karındaşı Odyok(?) zimml fevt o lup sağir 
kıziarına mevrfıse olup vasisi olan zirnınller bii hüccet 
kadlmiyle Şahin zirnıniye kasr-ı yed idüp üç çuvaldfız 
ma-i lezlz ke ' l-evvel oldığı mahal lde bakidür. 

[Fl] Ra sene I 2 ı 5 [23 Temmuz-2 ı Ağustos ı 800] 

2116915 Eyüp 'te, Va/ide Sultan camii suyoluna mül
lıak Mehmet Çelebi katma suyundan Vemite 'nin ta
sarrufundaki suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar 
tarafından da Acı Hadori, Minok ve Manas'a verildi
ğine dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i Iezlz çuvaldfız 4 
hakk-ı mecrii 1 

3 

Ber mfıceb- i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi gurre-i M sene 1 23 5  [20 Ekim 1 8 1 9] 

Temürzade d imeğle meşhfır Mehmed Çelebi ibn-i Mus
tafa'nun Havass-ı refi'a  kazasına tab i '  Bağçeköyi kur
bında ınerhfıme Viii i de Sultan havzı deresinde mevzi ' - i  
hallde beş ade d baca hafr ve tah te '  I-arz !ağın ve kanavat 
i le cem' u tahsil itdürdiği b ir  masura suyını mahall-i 
mezkfırede müşarun i leyhii Viii ide Sultan hazretlerinün 
İstanbul 'da cami ' - i  şerlfı suyı yol ına ba'de ' I- i lhak bir 
çuvaldfızı hakk-ı mecra baki üç çuvaldfız ma-i Iezlz 
bundan akdeın bal ik o lan Veınite(?) nam zimmlnün ve
raseti zevce-i ınetrfıkes i  Seryol i(?) ve Royek(?) nas
raniyyelere ınevrfıse o lmağla anlar dahi karındaşları Acı 
Hadori(?) ve Minok(?) ve Manas(?) zirnınilere ale ' l
iştirak ferağat idüp mahal l- i  ınünasibinden ifraz i le 
medine-i Eyyfıb'da İslam Beğ mahalles inde Çeşınel i  
odaları dimeğle arif nam ınahallde hal ik-i ınesfUrun 
ınüteınekkin o ldukları menzi l i  bağçesine cereyan itmek 
üzre mersfıınfınun yedierine sılret vir i ldiğini mübeyyin 
su nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü haber vir i ldi .  

F1 sene minhü. 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

211 7011 Eyüp 'te, Mustafa Ağa katma suyundan Sa
rayi V elvele 'nin Tekyecibaşt nalıallesindeki evine bağ
lt olan suyun Ali Ağa ve Eşi Ayşe Hamm 'a verilmesi
ne dair ilmuhaber kaydt. 

[Derkenar] MGma i leyh ima All Ağa i le zevcesi Ayişe 
Hanım ma-i mezkGrı Kapan-ı dakik döğmecis i  es-Sey
yid el-Hacc İbrahim Ağa bin Hüseyin'e bey' itmeleriyle 
viri len hüccet kayd ol ındı .  

Fl  1 8  B sene [ 1 ]252 [29 Ekim 1 836] 

Ber mfıceb-i kalem- i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 27 M sene 1 234 [26 Kasım 1 8 1 8] 

Mahmiyye-i İstanbul'da97 ve mahal l- i  saireye cereyan 
iden b i ' l-cümle sularun hakkında ba hatt-ı hümayfın-ı 
şevket-makrCın-ı şahane viri len n izam mCıcebince Su 
nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil-i müseccel i  
Kethüda-yı ralı-ı abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa ve 
Avlonya Serbölüği es-Seyyid Hüseyin Ağa ve ralı- ı  abi 
es-Seyyid İsma'll ve es-Seyyid Mehmed İzzet vesair 
me'mGrln hazır oldukları halde zikr-i ati ma-i Iezlzün 
mal ikesi Sarayi Velvele(?) Kalfa ibnet-i Abdullah tara
fından husus-ı at i '  I-beyanda vekll o ldığı zat-ı m Cı ma 
i leyha ba ma'rifet i ' ş-şer' iyye arifan olan es-Seyyid 
Molla Hüseyin b in Hablb ve Humbaracı Sal ih  Beşe bin 
Mustafa nam kirnesneler şehadetleriyle zahi r  olan Ce
behane-i amire çavGşlarından All Ağa ibn-i Süleyman 
nam kimesne mecl is- i şer' - i  şerif- i enverde All Ağa bin 
Mustafa i le zevcesi Ayişe Han ım ibnet-i İbrahim Han
zade Haiii Beğ taraflarından vekil-i müseccel leri Hü
seyin Beşe ibn-i Hüseyin nam kirnesne muvacehesinde 
b i ' l-vekale ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp müvek
ki lüm mfıma i l eyha Velvele(?) Kalfa'nun med'ine-i Haz
ret-i Eba EyyGb-i Ensarl radiye anhü rabbü' I -Barl'de 
Takyecibaşı mahallesi 'nde vakı ' menzi l i  derfın ına cari 
o lan Su nazırı esbak Mustafa Ağa'nun hayat ın da mühri 
mutabık tezkiresi natık oldığı üzere şerlfetü'z-zat sa
fıyyetü' s-sıfat iffetlü re ' fetlü Beyhan Su ltan al iyyetü ' ş
şan hazretlerinün saray- ı ılillerine cari b ir  Iüle suyından 
ifraz birle i hsan buyurı lan n ısf masura ma-i lezlz ma
halle-i mezbGrede Küpl ice çeşmesinün Batakbaşı ınes
leğinden erbab-ı ın iyah ına'r ifetiyle ifraz ve kanavat [u] 
ınüsennat i le menzi l i ne ta'yln ve icra itmişid i  el-haletü 
hazihl ınenzil-i mezkGr müvekki lan-ı zevcan-ı mfıına 
i leyh imanun dahi l- i hakk-ı tasarrufları olmağla derfınına 
cari nısf masura ma-ı lezlzi dah i tarafından b i ' l-lcab 
ve' l-kabfıl bey'- i  bat-ı sahilı- i  şer'l ve kanavatma te-

Yl istanbul'a 
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

be' iyyetle zevcan-ı muma i leyhimaya beynlerinde ma'
lum semen-i medfQ' ve makbuza ale' l- iştirak i 's-seviyy 
bey' u teınllk ve veeh-i layıkı üzre teslim eylediğinde 
zevcan-ı muma i leyh ima dahi ber veeh-i muharrer iştira 
ve temel lük ve kabul idüp fima ba'd nısf masura ma-i 
teziz-i merkürnda müvekki lüm muma i leyhimanun asla 
ve kat 'a  alaka ve medhal i kalmayup zevcan-ı müvek
ki lan-ı muma i leyh imanun mülk-i  müşteriilan ve hakk-ı 
sı rfları aldığını b i ' l-vekale ikrar idüp sal ifti 'z-zikr nısf 
masura ma-i lezlzün i stihkamı havl Haslar kadlsı fa
zllet lü el-Hacc Mahmud Efendi'nün virdiği hüccet-i 
şer' iyye mucebince yedine suret i 'tasını bii arz-ı hal 
lede' l-istid 'a şürutı ba'de' l-ihrac kadiıni vechi le  cere
yan itmek şartıyla Başmuhasebe'ye kayd ve yedierine 
suret ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' ta alın
masın ı  çavuşbaşı ağa hazretleri memhuren i ' lam itmeğle 
suret ve i lm ü haberi viri lmek babında sadır o lan fer
man-ı all mucebince kayd o l ınup merkürnan yedierine 
süret viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu ilm ü habe� 
viri ldi .  

Fl sene minhü. 

211 70/2 Eyüp İslam Bey malıal/esindeki çeşmeye su 
bağlandığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 8 Za sene 1235  [ 1 7  Ağustos 1 820] 

Hazret- i Eba Eyyub-i Ensarl rad iyal lahu anhü ' l-Barl 
hazretleri mahal liltından İslam Beğ mahallesinde kain 
Çeşmeli odalar dimeğle arif(?) mahallenün karlb ve fev
kinde kain Cedld kubbe dimeğle arif lağm-ı keblrün cari 
ald ığı maksem kubbes inden ifraz i le mahalle-i mezbQ
rede va k ı '  kadim! çeşmeye ihsan-ı hümayCın olan nı sf 
masura ma-i lezlzün istihkamı havl ahall- i mahallenün 
vekll leri ve mahalle-i mezbür kethüdası Mikriizcı oğlı 
Doma İstefan veted-i Mardros zimml yedine viri len 
hüccet mücebince Başmuhasebe'ye kayd ve sureti ve su 
nazırı defterlerine ilm ü haberi i ' ta olmmak babında bii 
arz- ı hal sadır  olan ferman-ı all mücebince kayd olınup 
süreti viri lmeğle su nazırı defterl erine dahi işbu i lm ü 
haber vir i ldi .  

Fl sene minhü.  



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

211 70/3 Eyüp Cebeci köyündeki sudan, Aziz Mahmut 
Hüdai vakfına ait Mahmut Bey hamamma su bağlan
masına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 O R sene 1 23 7 [ 4 Ocak 1 82 1 ]  

Med'ine-i Üsküdar'da kain Hüdayl Mahmud Efendi kud
dise sırrahu' 1-azlz hazretlerinün vakfı mülhakatından 
Mahmud Beğ nam sahibü' 1-hayrun med'ine-i Eyyub'da 
Otakcı lar nam mahat lde kain yekta ta' blr olman bir bab 
hammamına Cebeci karyesi kurbında İbrahim Paşa de
resinden abar-ı müteferrikadan has ı l  olan üç masura ma
i tezizi mahal l - i  mezburede kain Iskara'ya andan Cene
viz lağmına i lhak ve Otakcı lar kolından ana lağınından 
ifraz i le el-yevın haınınaın-ı ınezkura cari ve mevcud 
olan ma-i lezlzün istihkaınını havl virilen hüccet-i 
şer' i yy e ınucebince su ret i ' tasın ı  vakf-ı ınezburun ınü
tevel llsi Mehıned Sa'ld Efendi ibn-i Mehıned ba arz-ı 
hal istid 'a  itmeğle şürutı ba'de' l-ihrac kadiıni vechile 
haınmaın-ı ınezkura cereyan itınek üzre sureti ve su 
nazırı defterlerine i lm ü haberi i 'tası babında çavuşbaşı 
ağa hazretlerinün i ' laını ınucebince sildır olan ferman-ı 
all ınucebince kayd o l ınup sureti viri l ıneğle su nazırı 
defterlerine işbu i lm ü haber kaimesi viri ldi .  

Fl sene ın inhü. 

211 70/4 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
Hoca Sadettin Efendi katma suyunun Camii Kebir 
malıal/esindeki zaviye ve türbeye bağlanmasına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fı 20 R sene 1 23 7  [ 1 4  Ocak 1 822] 

Havass-ı refı'a kazasında Cami'- i  keblr mahallesi'nde 
Hace Sa'deddln Efendi'nün zaviye ve türbesine cereyan 
iden üç masura ma-i tezizi vakıf-ı merhum kaza-i ınez
burede Paşahavz ile kemeri beyninde hafr eylediği abar
ı müteferrikadan has ı l  i le Sultan Süleyman Han hazret
lerinUn cami ' - i  şerlfı suyından Paşa kemerine i lhak ve 
andan vakfıyyet üzre zaviye-i ınezbura ta'yln eyleıniş 
o ldığını ve ma-i mezbur el-yevın cari ve mevcfıd idüği 
lede' l-ınu'ayene Haslar kadlsı ve vakf-ı ınezburun ka
iınınakaın-ı ınütevel llsi ve İmaın-ı hazret-i şehriyari fa
z'iletlü Mehıned Arif Efendi hazretlerinün bir kıt'a hüc
ceti mucebince taraf-ı  vakfa sureti viri lıneğle su nazırı 
defterlerine dah i işbu ilm ü haber viri ldi .  

Fl sene ıninhü. 
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211 71/1 Eyüp Orta Belgrat'ta, Kırkçeşme suyoluna 
mü/hak Yusuf Ağa katma suyundan Nefise Hatun 'un 
tasarrufunda olan suyun, Nefise Hanım 'ın mirasçısız 
olarak ölümüyle beytü/ma/e devrine ve daha sonra 
Hafız Ebubekir Efendi'ye verilmesine dair ilmulıaber 
kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l -müverrah fi 27 S sene 1 239 [2 Kas ım 1 823] 

Havass-ı refi'a kazas ına tabi '  Orta Belgrad nam karye 
hudfıdı dah i l inde Çiftehavz deres i d imeğle ma'rüf Der
gah- ı  all yeniçeri lerinün Kul kethüdası esbak Yusuf Ağa 
hayatında kendi mal ıyla hafr itdürdiği abar-ı müte'ad
dideden has ı l  ve Kırkçeşme suyı yol ına bii izn-i müte
velll i lhak u idrilc o l ındukda medine-i Hazret-i Eba Ey
yfıb-i Ensarl Cezerl Kas ım Paşa mahallesinde sakin o lan 
bir bab menzi l-i keblr i le derünına cari n ısf masura ma-i 
lezlz-i mezbüra mal ik ve mutasarrıf iken bundan akdem 
müteveffıye olan Nefise Hatfın ibnet-i All'nün zahirde 
varis-i ma' rfıfesi o lmamağla menzi l- i  mezkfır el-yevm 
derünına cari ma-i lezlz-i merküm sü lüs-i vesaya-yı 
mu'ayyenesiyle canib-i Beytü' l-mal'e aid ve raci '  o l ın
dukda bir bab menzil- i  mezkür i le  nısf masura ma-i 
lezlzine es-Seyyid Hafız Ebübekir Efendi'ye ferağat ve 
kasr-ı yed itmeğle atik sOreti ahz i le  battalda h ıfz a l ına
rak bii i ' lam-ı şer' iyye müceddeden sfıret viri lmeğle su 
nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

211 7112 Emine Sultan vakfına ait olup Emine Sul
tan 'ın Eyüp 'teki yalısına bağlı olan suyun, Haslar si
cillatı ve su nazırı defterine kayıt olunmasına dair 
ilmulıaber kaydı. 

[Şerh] İşbu dört masura ma-i lezlzün bir masurasın ı  
mukaddeminde ahar taraf-ı  vakfdan lcar üç masurasın ı  
dahi gene taraf- ı  vakfdan ahar k imesneler üzerine vi
ri len temessük mücebince Eyyfıb mahkemesinden hüc
cet-i şer' iyye viri l meğle ba'zısınun hüccet kaydı ve 
ba'zısınun şürütı mücebince i lm ü haberi vürfıd itmeğle 
i lm ü haber kaydı defterlerde mastür u mukayyed 
o lmağla işbu mahal le şerh viri ld i .  

[Derkenar] İşbu üç masura ma-i lezlzden bir masura 
Haremeyn veznedan Mehmed Arif Ağa'nun uhdesinde 
ald ığın ı mübeyyin i lm  ü haberi vürfıd itmişdür Yedikul
le kurbında mukayyeddür. 

Fl 1 3  N sene 1 239 [ 1 2  Mayıs 1 824] 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

[Derkenar] Ma-i mezbfirın nısf masurası dahi ( . . .  ) ba
şısı Mustafa Ağa'nun uhdesinde aldığını mübeyyin vü
rfid iden i lm ü haberi İ shak Paşa hıdmetinde mukay
yeddür. 

Fl 1 2  N sene 1 239[ 1 1 Mayıs 1 824] 

[Derkenar] Üç masura ma-i lezlzden bir masurası dahi 
mümtaze(?) veznedan Seyyid Ağa'nun uhdesinde aldı
ğını  mü.beyyin vürfid iden i lm ü haberi Yedikulle h ıd
metinde mukayyeddür. 

Fl 1 O N sene 1 239 [9 Mayıs 1 824] 

Ber mCıceb-i i lm ü haber kalem-i Harerneyn-İ şer'ifeyn 
varide e l-müverrah fı 9 Ş sene 1 23 8  [ 1 8  Haziran 1 824] 

Harerneyn-İ muhteremeyn'e tab i '  evkafdan İstanbul'da 
Şehremini'nde vakı ' merhfime ve mağfCırun leha Emine 
Sultan tabet seraha hazretlerinün evkaf-ı şerlfelerinden 
bir kıt 'a vakfiyye-i ma'mfilün bihalarında musarrah ol
dığı üzre dört masura ma-i lezlzi Haslar sici l latında ve 
nazır-ı ab-ı hassa defterinde mukayyed olmadığı beya
n ıyla kaydiyçün mektfib i ' tasıyla mütevel lls i Mustafa 
Halife ba arz-ı hal inha itmeğle kuyfıda müraca'at 
ol ındukda vakıfe-i müşarun i leyha hazretlerinün bin yüz 
e l l i  iki senesi Cümade' l-Cı la'sınun üçünci güni tarih iyle 
müverrah balası hatt-ı hümayfın ile mu'anven ve mümza 
mukayyed olan vakfıyye-i ma'mfilün bihasında vakıfe-i 
müşarun i leyhanun Hazret-i Eba Eyyfib-i Ensarl radiye 
anhü' l-Barl'de sah i l-i bahrda vakı '  yal ı  ta'blr olınur 
mülk menzi l lerinde kain keblr bostan ve bağçe ve bir 
bostan kapusı ve dört masura ma-i lezlzi müştemil 
oldığı derkenardan müsteban olmağla mektfib tahrlr ve 
irsal al ınmışdur bi mennihl te'ala vusfilinde gerekdür ki 
ber veeh-i muharrer dört masura ma-i lezlz-i mezkfir 
Haslar sici l latına ve su nazırı defterine kayd al ınmak 
içün iktiza iden i lm ü haberlerini i ' ta eyleyüp mficib-i 
mektfıb i le amil o lasız diyü iftiharü' l-havass ve' l
mukarrebln mu'temedü' l-mülCık ve's-selfttln muhtarü' l
izz ve't-temkln b i ' l-fi ' l  Darü' s-sadet i ' ş-şerlfe ağası olup 
hala Harerneyn-İ şerlfeyn evkafı nazırı olan Hftfız İsa 
Ağa dame ulüvvuhfi hazretleri taratlarından bu faklre 
hitaben varid olan rnekttıb-ı emr-i üsh1bları Harerneyn-İ 
şerlfeyn muhasebesi'ne kayd al ınup mficebince ma-i 
lez'iz-i mezkfirun Haslar mahkemesi s ic i l latına kayd 
al ınmasiyçün i lm ü haberi viri lmeğle ber m inval-i mu
harrer su nazırı defterine dahi kayd cil ınmak içün işbu 
i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

325 

211 7112b 



326 

211 7113 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

211 7113 Küçükköy 'de, Güzelce Kemer suyoluna mül
lıak Osman Ağa katma suyunun, Karcıbaşı Mehmet 
Raşit Ağa ve eşi Saraylı Fatma Hanım 'ın Kasım Ça
vuş mahallesindeki evine bağlı olduğuna dair ilmu
lıaber kaydı. 

Fevt 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i l m  ü haber vari
de el-müverrah fi M sene 1 240 [26 Ağustos-24 Eylül 
1 824] 

Asrında Su nazırı esbak Osman Ağa hayatında Havass-ı 
refi 'a kazasında Küçük nam karyede Ayasofya suyı 
lağmınun can ib- i  yemininde Güzelce kemer d imeğle arif 
kemerün fevkınde dere derunında yedi aded baca hafr 
eylediği salifti 'z-zikr Güzelce kemer suyı lağmına ba 
izn i ' l-mütevelli i lhak i düp hakk-ı mecrasından baki 
mevcud ve cari o lan b i r  masura ma-i lezizün maliki 
iradesiyle menzil-i mezkura ta'ylni zemanından berü 
menz i l- i  mezkur i le el-yevm derunına cari bir masura 
ma-i lezize medine-i Hazret-i Eba Eyyub-i Ensari aley
h i ' r-rahmetü' l-Bari'de Kasım Çavuş mahal lesi 'nde vak ı '  
mukaddema Al i  Kethüda hanesi d imeğle arif bir bab 
menzil i l e  derun ına cari bir masura ma- i  lezizün b i ' l
i şt irak i ' s-seviyy tedavül- i  eyadi i l e  mali k  ve mutasar
rıfları o lup hala Karcıbaşı Mehmed Raşid Ağa ve 
hallleleri Saray[l ı ]  Fatıma Hanı m  tedavül-i eyadi i le 
bi ' l- işt i rak mutasarrıf o lduklar ın ı  m übeyyin Haslar ka
dlsı Efendin ün v irdiğ i  hüccet-i şer' iyye mucebince suret 
i ' tasını bii arz-ı hal lede' l- ist id 'a n izarnı kaydı ba'de ' l
ihrac mucebince Başmuhasebe'ye kayd o lınup sureti ve 
i lm  ü haberi i ' tası ikt iza eylediğini Divan-ı hümayun 
çavuşbaşısı  sa' adetlü atufetl ü  Efendi hazretleri mem
hfıren i' lam itmeğle mCıcebince kayd olınup i lm ü haberi 
v ir i lmek ferman buyurıl ınağın mucebince kayd olmup 
sureti v ir i lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm  ü haber 
viri ld i .  

Fl sene minhü.  

[Şerh] Muma i leyh Karc ıbaşı Mehmed Raşid Ağa fevt 
olup mutasarrıf oldığı n ısf h issesi Haremeyn-i  muhte
remeyn'e aid ve rac i '  oldığmdan yüz guruş mu'accele 
ile ahar n ısf h i ssesine mutasarrıfe Sarayl ı  Fatıma Ha
nım'a mübaya'a o l ınmağla bir masura ma-i leziz mfıma 
i leyha Saraylı Fatıma Hanı m'un uhdesinde oldığını mü
beyyin vir i len hüccet-i şer' iyye mucebince Başmuha
sebe'den suret vir i ld iğini  müş ' i r  vürud iden i l m  ü haberi 
işbu hıdmetde mukayyed olmağla şerh vir i ldi . 

Fl gurre-i Ca sene [ 1 ]245 [29 Ekim 1 829] 



İST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

211 71/4 Şehit Mehmet Paşa vakfı suyolundan Mus
tafa Ağa'nın tasarrufunda olan suyun Şerife Haftza 
Hatun 'a verilerek sahilhanesine bağlandığına dair il
mulıaber kaydı. 

Ber mCıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 27 M sene 1 240 [2 1 Eylül 1 824] 

Merhum Şehld Mehmed Paşa hazretlerinün vakf-ı  şerlfı 
suyınun fazlasından olup ba ferman kanavat ve müsen
natına tebe' iyyet ile tal ibine lcar ol ınugelen ma' ICımu'l
mikdar vakf-ı  ma-i lezlzden müfrez nısf masura ma-i 
lezlz tedaviil- i  eyadl i le bundan akdeın ınutasarrıfı es
Seyyid Mustafa Ağa bu defa kendi büsn-i rızasıyla 
Şerlfe Hafiza HatCın'a ferağat ve kasr-ı yed itmeğle ma-i 
lezlz-i mezbfır medine-i Hazret-i Eba EyyCıb-i Ensarl 
aleyhi ' r-rahmetü' I-Barl'de i skele korbında bir bab sah i l
haneye icra ve ta'yln a l ındığın ı  ınübeyyin faziletiii Has
lar kadi'sı Efendin ün virdiği hüccet-i şer' iyye ınCıcebince 
sCıret i 'tas ın ı  ba arz-ı hal lede' l - istid'a nizarnı kayd ı 
ba'de' l-ihrac mCıcebince Başmuhasebe'ye kayd ol ınup 
sCıret ve i lm ü haberi i 'tası iktiza eyled iği Divan-ı hü
mayfın çavCışbaşıs ı  sa'adetlü atfıfetlü Efendi hazretleri 
memhfıren i ' lam itmeğle mCıcebince kayd ol ınup i lm ü 
haberi virilmek babında sadır olan ferman-ı all ınGce
bince kayd ol ınup sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine 
işbu i lm ü haberi virild i .  

F l  sene minhü. 

211 7211 Sultan Süleyman suyoluna mü/hak Şehit 
Mehmet Paşa vakfı suyundan Karaca Niko 'nun tasar
rufundaki suyun, ölümüyle vakfa devrine ve vakif ta
rafindan bir miktarının Ali Efendi'nin tasarrufuna 
verilerek evine bağlandığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 27 Receb sene 1 240 [ 1  7 Mart 1 825) 

Sadr-ı a'zam-ı esbak Şehld Mehmed Paşa merhfımun 
evkaf-ı şerlfınden Kemerler'de vakı '  Su ltan Süleyman 
Han hazretlerinün lağınlarına i lhak ba ferman-ı all lcar 
o lmagelen ma-i lezlzlerinden bir masura ma-i lezlzün 
mukaddema mutasarrıfı Karaca Niko ziınml ma-i lezlz-i 
mezkfırı mahmiyye-i mezbfırede Petro kapusı haricinde 
kain menzil ine icra ve ta'yln bi la veled hal ik olup ma-i 
lezlz-i mezkCır mahlfıl  ve canib-i vakf-ı şer98 şerlfe aid 
ve rac i '  o ldukdan sonra ma-i lezlz-i mezbfırun nısf ma-

98 "şer" fazladır. 
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soras ın ı  Ali Efendi tasarruf itmeğle ma-i leziz-i mezbur 
Eyyub'da Cami '- i  kebir kurbında mahal l- i  münas ibden 
ifraz ve kurbında kain  menzi l ine i cra eylediğini  mü
beyyin Haslar kadisı Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye 
ınücebince süret i 'tasın ı ba arz-ı hal lede' l- istid 'a  n iza
ın ı kayd ı ba'de' l- ihrac Başmuhasebe'ye kayd ol ınup 
sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' tası Divan
ı hüınayün çavüşbaşıs ı  Efendi hazretleri ınemhüren 
i ' lam itıneğle i ' lamı mücebince Başmuhasebe'ye kayd 
ol ınup süreti ve i lm ü haberi i 'ta ol ınmak babında sadır 
olan ferman-ı ali ınucebince kayd o l ınup süreti vi
ri l ıneğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi  sene ıninhü. 

211 7212 Eyüp 'te, Çiftehavuz suyoluna müllıak Ali 
Ağa katma suyundan Abdüllıalim Efendi'nin Kasım 
Çavuş malta/lesindeki evine bağlı olan suyun ev ile 
birlikte İbrahim Etlıem Efendi'ye verildiğine dair il
mulıaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fi I ı B sene ı 24 ı [ ı  9 Şubat ı 826] 

Esbak haseki ağa olan Ali Ağa i bn-i Yusuf Havass-ı re
fi' a  kazasına muzafe Kömürci Belgrad karyes i  h udfıdı 
dah i l inde Yorgi ziınıni tarlası derun ında kendi ınal ıyla 
hafr-ı abar ve tahte ' l-arz !ağın ve kanavat ile cem' u 
tahsil idüp Çiftehavz yol ına ba izn-i mütevel li i lhak ey
lediği ma-i lezlzden olup ınahıniyye-i ınezbürede Hob
yar mahallesi 'nde vak ı '  menzi le ta'ylni zeınanından be
rü cari o lan iki masura ma-i lezizden müfrez olarak 
Mühendis es-Seyyid Abdülhallın Efendi 'nün kanavat ve 
ınüsennatına tebe' iyyet ile ber mantuk-ı hüccet-i mez
kur mal ik  oldığı t1 1Sf masura ma-i leziz-i ınerkümı 
medine-i Hazret-i Eba Eyyüb-i Ensarl'de Kasım Çavüş 
mahallesi 'nde vak ı '  b i ' l- icareteyn ınutasarrıf oldığı 
menzi l ine İcra ve ta'y'i'n itdükden sonra mfıma i leyh 
menzil-i merkümı bundan akdem ba ma'rifet-i mütevel li  
Terkos Tahsi ldan İbrahim Edhem Ağa'ya ferağ ve kasr-ı 
yed eyledükde el-yevm derünına cari n ısf masura ma-i 
leziz-i merküm yedinde baki kalmışd ı  el-haletü hazibi 
yedinde baki kalan n ısf masura ma-i leziz-i merkümı 
kanavat ve müsennatından mikdar-ı mu'ayyen h issesine 
tebe' iyyet ile mezbfır İbrahim Edhem Ağa'ya bey' u 
temlik idüp ma-i mezbfır kema fı ' s-sabık menzil - i  mer
küma İcra ve ta'yin a lındığını müş ' ir ve şürüt-ı cedi
des ine tatbik içün istihkamı havi Hasl ar kadisı faziletlü 
Müftizade es-Seyyid ei-Hacc İsma' ll Fahruddin Efen-
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di'nün v irdiği h üceet-i şer' iyye ve sad ır olan fennan-ı all 
mucebince kayd o l ınup sureti viri lmeğle su nazırı def
terlerine dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi sene minhü. 

211 7213 Eyüp Küçükköy 'de, Ayasofya suyoluna mül
lıak katma sudan Safiyye Hanım 'ın tasarrufundaki 
suyun Ali Efendi 'ye, Ali Efendi tarafindan da Mehmet 
Arif Efendi ve eşi Rukiye Şaz Hanım 'a verilerek evle
rine bağlanmasına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mGceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 9  S sene 1 242 [22 Eylül 1 826] 

Havass-ı refı'a kazasına tab i '  suyol ı  kuralarından Kü
çük karye kurbında İstanbul tarafında köpriden aşağı 
[ !ağın] ağzından bağlara varınca mevzi '  - i hallde kendi 
malıyla hafr ve cem u tahsil i le  suyın ı ol mevzi ' a  karlb 
Ayasofya suyı yolına i lhak birle vezn i.i ayar olup ber 
mantGk-ı hüccet-i mezkGre mal ik old ığı n ısf masura ma
i lezlzün mukaddema mutasarrıfesi Safiyye Hanım ib
net-i Abdul lah kendü hi.isn-i rızas ıyla es-Seyyid el-Hacc 
All Efendi 'ye ferağ itmeğle mGma i leyh dahi kendi.i 
hi.isn-i rızasıyla mi.iderrisln-i kiramdan es-Seyyid el
Hacc Mehmed Arif Efendi ile halllesi Hacce Rukiyye 
Şaz Hanım'a ferağ ve kasr-ı yed itmeğle mGma i ley
h imalar dahi malik oldukları n ısf masura ma-i lezlzi 
medine-i Eyyı1b'da Cami '-i  keblr mahal lesinde kain 
mutasarrıfe oldığı menzil-i mezklıra cereyaniyçi.in istih
kamı havl Haslar kadlsı fazlletl ü Efendinlin virdiği hüc
cet-i şer' iyye mı1cebince sılret i ' tasın ı  ba arz-ı hal ist id 'a 
itmeğle n izamı kaydı ba'de' l-ihrac Başmuhasebe'ye 
kayd ile sureti ve su nazırı defterlerine i lm  i.i haberi 
viri lmek ferman buyurı l ınağın mı1cebince kayd o l ın up 
sureti vir i lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber 
viri ld i .  

Fi  sene minhü. 

211 7214 Eyüp 'te Hüseyin Ağa katma suyundan Alı
med Efendi'nin tasarufundaki suyun Abdülmümin 
Ağa 'ya verilerek evine bağlandığına dair ilmu/ı aber 
kaydı. 

[Derkenar] Zal Paşa h ıdmetinde kayd ol ınmışdur. 
Ber mGceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm i.i haber vari
de el-müverrah fı 2 1  M sene 1 242 [25 Ağustos 1 826] 

Asrında Su nazırı Hüseyin Ağa Havass-ı refı 'a  kazas ına 
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tabi '  Çiftehavz dimeğle arif mevzi 'de hafr eylediği altı 
masura ma-i lezizün bir buçuk masurasını hakk-ı mecra 
içün alıkan ı lup baki dört buçuk masura ma-i Iezizden 
müfrez n ısf masura ma-i leziz-i mezbQrun maliki olan 
Takyeci İmaını Ahmed Efendi bu defa kendü hüsn-i 
rızasıyla el-Hacc Abdülmü'min Ağa'ya ferağ ve kasr-ı 
yed itmeğle muma i leyh dahi ma-i leziz-i mezbQrı 
medine-i Hazret-i Eba EyyQb-i Ensarl'de Cezerl Kasım 
Paşa mahalles i'nde kain menzil-i mezkuresine icra alın
dığını mübeyyin Haslar kadisı fazlletlü Efendinün vir
diği hüccet-i şer' iyye mucebince suret i 'tasını ba arz-ı 
hal istid 'a itmeğle n izılını kaydı ba'de ' l- ihrac Başmu
hasebe'ye kayd ol ınup sureti ve i lm  ü haberi i 'ta alın
mak babında sıldır olan ferman-ı all mucebince Başmu
hasebe'ye kayd olınup sureti viri lmeğle su nazırı def
terlerine işbu i lm ü haberi viri ld i .  

Fl  sene minhü. 

211 7311 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Dürri Melımed Efendi katma suyundan İbrahim A
ğa 'nın ve Seyyid Mustafa Ağa 'nın tasarrufunda olan 
suyun Eyüp 'te evlerinin altındaki çeşmeye bağlanma
sına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah 

Fi gurre-i R sene 1 242 [29 0cak 1 827] 

Asrında Dürri Mehmed Efendi hayatında Havass-ı re
fi'a kazasında Paşaderesinde abar-ı müte'addide hafr ve 
tahte ' l-arz !ağın ve kanavat i le cem' u tahsil ve ol mev
zi'a karlb merhum Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
nıahnıiyye-i mezbQreye cari suyı yol ına ba izn-i müte
vel ll i lhak eylediği beş masura ma-i lezizün bir masu
rasın ı hakk-ı mecra içün al ıkanılup baki dört masura 
ma-i lezizden müfrez bir  masura ma-i leziz-i mezbura 
mutasarrıf olanlar İbrahim Ağa ve kayınpederi es-Sey
yid Mustafa Ağa uhdelerinde ber veeh-i  münasafe mu
tasarrıf oldukları ma-i leziz-i mezburı medine-i Ey
yüb'da Kiremidci Süleyman Çelebi mahallesinde muta
sarrıf oldukları menzil-i mezkura ve tahtında kain ma-i 
leziz çeşmesine cereyan iyçün Haslar kadisı fazlletlü 
Efendinün virdiği hüccet-i şer ' iyye mucebince suret 
i 'tasın ı  ba arz-ı hal i stid 'a itmeğle n izılını kaydı ba'de ' l
ihrac Başmuhasebe'ye kayd ol ınup sureti ve su nazırı 
defterlerine i lm ü haberi i ' tası iktiza eylediği Divan-ı 
hümayfın Çavüşbaşısı vekili sa'adetlü Efendi hazretleri 
memhuren i ' lam itmeğle mucebince Başmuhasebe'ye 
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kayd i le sureti ve i lm ü haberi viri l ınek ferman buyurıl
ınağın ınfıceb ince kayd ol ınup sureti viri l ıneğle su nazırı 
defterlerine işbu ilm ü haber viri ldi .  

Fl sene ıninhü. 

211 7312 Eyüp 'te Ayasofya suyolu ve Kırkçeşme su
yoluna mülhak Osman Ağa katma sularından Yahya 
Efendi'nin tasarrufunda olan suyun mirasçı/ara inti
kaline, mirasçılar tarafindan Mehmet Ağa'ya, Meh
met Ağa tarafindan da yine mirasçılardan olaiı Esma 
Hanım 'a satılarak evine bağlandığına dair ilmuhaber 
kaydı. 

Ber ınfıceb-i i lm ü haber kaleın-i muhasebe-i evvel vari
de el-ınüverrah fi 1 9  Ca sene 1 243 [8 Aral ık 1 827] 

Bin iki yüz yiğirıni dokuz senesi Ceınaziye' l-evvel'ün 
beşinci güni tarih iyle ınüverrah bir kıt 'a hüccet-i şer'
iyyede tafsil ü beyan o lmd ığı üzre Su nazırı ınerlıfıın ei
Hacc Osman Ağa Havass-ı refi 'a kazasına tab i '  Cebeci 
nam karyede S inan Paşa çeşınesi mukabi l inde bayır 
eteğinde mevzi ' -i halide ınüceddeden sekiz aded baca 
hafr ve tahte' l-arz lağm ve kanavat i le cem' u tahsil ve 
ol mevzi ' de Petro zi ınml tarlasından Ayasofya lağmı'na 
ba izn-i ınütevel li i lhak itdürdiği ma-i tezizden ınüfrez 
olarak nısf masura ma-i leziz ve yine Havass-ı mezbüra 
tabi '  Kemerler canibinde Paşahavzı ve kemeri kurbında 
atik ve cedid hafr-ı abar-ı müteferrika ve tah te ' !-arz 
lağm ve kanavat i le müctemi '  ve izn-i mütevel li i le 
Kırkçeşme suyı lağmına mülhak olan ma-i tezizden 
olarak sabıka hademe-i Devlet-i al iyyeden Bayburdi 
Mustafa Ağa'nun mal ik oldığı ma' !Qınu ' l-ın ikdar suyın
dan müfrez bir çuvaldüz ki cem' an üç çuvaldfız ma-i 
lez'iz-i mezkür Hazret-i Eba Eyyüb-i Ensar'i radiye 
anhü' I-Bar'ide Kas ım Çavuş mahal les inde vak ı '  bir bab 
menzi l derfınına cari olup mutasarrıfı iken bundan ak
dem vefat iden Yahya Ağa'nun verilseti zevcesi Esma 
Hanım ve sulbi sağir oğlı Mustafa ve sulbiyye kızları 
Hadice nam keblre i le Ayişe nam sağireye münhasıre 
olup sağir-i mezbfıran ve zevce-i merküme ve Hadice 
nam kebire ler ma-i mezbfırı b i '  1-asale ve b i ,  1-vekale ve 
b i '  1-vesaye Me h med Ağa'ya sekiz yüz guruşa bey' u 
temlik ve ol dahi iştira ve temel lük birle merküm 
Mehmed Ağa dah i ma-i mezkfırı yine sekiz yüz guruşa 
ınezbfıre Esma Hanım'a bey' u temlik ve veeh-i layı
kıyla teslim idüp ol dah i iştira ve kabul eyledükden 
sonra üç çuvaldfız ma-i leziz-i mezkfır kadim yolıyla 
ke' l-evvel menzil-i ınezbfıra icra ve ta'yin oldığını 
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mübeyyin Haslar kadisı fazilet ili Mehmed Kami l  Efen
di 'nün virdiği hüccet-i şer' iyye ve sadır olan ferman-ı ali 
mücebince kayd ol ın up süreti viri lmeğle su nazırı tara
fın a  dahi işbu ilm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü.  

2/1 73/3 Eyüp 'te, Ali Ketlıüda evi suyundan K arcıbaşı 
Mehmet Raşit Ağa ve eşi Saraylı Fatma Hanım 'ın ta
sarrufunda olan suyun Melımet Raşit Efendi'nin ö
lümüyle Haremeyn 'e intikaline, Haremeyn tarafindan 
da saraylı Fatma Hanım 'a satılelığına dair i/mulıaber 
kaydı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı gurre-i Za sene 1 245 [24 N isan 1 830] 

Hazret-i Eba Eyyübi' l-Ensari'de Kasım Çavüş mahal le
sinde vakı '  Ali Kethüda hanesi dimeğle arif bir bab 
menzi l derünına cari bir masura ma-i leziz bi ' l- iştirak 
Karc ıbaşı Mehmed Raşld Ağa i le halllesi Sarayl ı  Fa
tıma Hatün ba sCıret ınutasarrıfe olup bu defa mCıma 
ileyh Mehmed Raşid Ağa fevt olup ve mutasarrıf oldığı 
n ısf h issesi mah iCı l  olup ve ber mCıceb- i şürüt Hare
meyn-İ muhteremeyn'e aid ve rac i '  aldığından yüz guruş 
ınu 'accele ve şehriyye on beş akçe idre-i müeccele i le 
ınüma i leyha Sarayl ı  Fatıma HatCın'a mübaya'a ol ın
mağla sal ifü'z-zikr bir masura ma-i lezlz-i mezbürun 
tasarrufıyçün bir kıt'a süret i ' tası ba arz- ı hal inha 
itıneğle kayd ı ba'de' l-ihrac iktizası sa'adetlü Çavüşbaşı 
ağadan isti ' laın ol ındukda ber müceb-i hüccet-i şer' iyye 
el-yevm tıl1des inde olan menzi le cereyan itmekde olan 
bir masura ma- i lezlzün tasarrufıyçün yedinde olan atik 
senedi Başmuhasebe'de hıfz ve hüccet-i şer' iyye kayd 
ol ınup ber müceb-i nizam müma i leyhaya bir kıt' a süret 
i ' tas ıyla su nazırı tarafına i lm ü haberi i ' tasın ı memhü
ren i' lam itmeğle i ' lamı mCıcebince süreti ve i lm ü habe
ri viri lmek ferman buyurı l ınağın mücebince kayd ol ınup 
süreti viri l ıneğle keyfıyyet ma' lüm o lmak içün su nazırı 
tarafına dah i işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl  sene minhü .  
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211 73/4 Eyüp 'te, Abdu/la/ı Ağa katma suyundan 
Fatma Hanım 'ın tasarrufunda olan suyun bir mikta
rının Mustafa İzzet Efendi 'ye, bir miktarının da Şerife 
Ayşe Hanım 'a satıldığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel ve i lm ü haber 
varide e l-müverrah fi 3 S sene 1 243 [26 Ağustos 1 827] 

B in  iki yüz yiğirmi dört senesi Receb-i şerifün on birin
c i  güni tarih iyle müverrah bir kıt'a hüccetde tafsil ü 
beyan alındığı üzre Abdul lah Ağa hayatında Havass-ı 
refi'a kazasında Kemerler canibinde Başhavz kurbında 
kendi mal ıyla abar-ı müteferrika hafr ve tahte' l-arz lağm 
ve kanavat i le  cem ' u tahsil eylediği suyından İstanbul'
da Molla Gürani kurbında Sermet Murad mahal les inde 
kain Safii hammilını d imeğle arif hammam derlın ına cari 
iki masura ma-i lezlze mutasarrıfe olan Fatıma Hanım 
mal ik[ e)  o ldığı ma- i mezblırun bir  masuras ın ı bundan 
akdem Başmuhasebe kalemi Ketebes inden es-Seyyid 
Mustafa İzzet Efendi'ye bey' i l e  yedinde bir masura 
baki kalup bu def'a mülkinde ibka eylediği b i r  masura 
ma-i lezizün ı11Sf masurasını yedinde ibka İ le  ma'ada 
nısf masurasını Şerlfe Ayişe Hanım ibnet-i es-Seyyid 
All'ye bey' u temllk ve ol dahi i ştira ve temel lük birle ol 
vechi le fariğ aldığı nısf masurada alaka ve medhal i  
kalmadığını ve mlıma i leyha Şerife Ayişe Hanım'un 
mülk- i  müşteriisı aldığın ı ba'de ' l- ikrar ve ' l- i ' t iriif zikr 
olman n ısf masura ma-i mezblır medine-i Eyylıb'da 
Otakcılar mahal lesinde vakı '  ana mesleğinden ifraz ve 
mahal le-i mezblırede mlıma i leyhanun hanesine icra
s iyçün i stihkamı havi Haslar kadlsı fazlletlü Mehmed 
Tevfik Beğ Efendi'nün vird iği hüccet-i şer' iyye mlıce
bince slıret i ' tas ı bii arz-ı hal lede' l- istid 'a nizamı kaydı 
ba'de' l- ihrac Divan-ı hümaylın Çavlışbaşısı sa'adetlü 
atı1fetlü es-Seyyid All Efendi hazretlerinün memhlır 
i' lam ı ve balasına sad ır o lan ferman-ı all mlıcebince 
kayd ber mlıceb-i nizilm müceddeden mlıma i leyha ye
dine sCıret viri lmeğle su nazırı ağa tarafına dah i işbu i lm 
ü haber v ir i ld i .  

Fl  sene minhü. 

333 

211 7314 

'"*c \\f..ıJ teJ • .; �  f,.�J J;..c.Ji"" -



334 

211 7411 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ SULTAN MEHMED VE TURUNÇLI 

211 7411 Va/ide Sultan Sebil ve Çeşmesi'ne Fatih Sul
tan Mehmed Şadırvanı 'ndan bağlanacak suyın yeterli 
miktarda olmaması sebebiyle Şadırvan 'a Müderris 
Köyündeki katma sudan Saray-ı Hümayun suyolıyla 
su bağlanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mGceb-i i lm ü haber-i kaime-i kalem-i muhasebe-i 
evvel i lm ü haber varide el-müverrah fi selh-i Ca sene 
1 233 [7 Nisan 1 8 1 8] 

Cennet-mekan adn-aşiyan merhum ve mağfGrun leha 
Valide Sultan tabet serahanun türbe-i şerifelerinde inşa 
ve ihyas ına muvaffak oldukları sebll ve çeşme-i latlfele
ri zemini mürtefı' o lmak hasebiyle icrası nizama gelen 
üç masura ma-i lez'izün Halkal ı ve Çınaryol ı  ve Köpri l i  
vesair tokan(?) sularından icra mümkin olamayup neza
ret-i sadr-ı a'zam'ide asGde olan evkafdan cennet-mekan 
fırdevs-aşiyah Fatih Sultan Mehmed Han-ı Gazi şadur
vanı kal ından icraya muvaffak olduğı miyah maddesine 
vuküfı olan lar i le b i ' l-müzakere ta'y'in itmiş ise de 
şadurvan-ı  mezkGrun suyı efef olup su ifrazına müte
hammil  olmadığından noksan gelmernek içün ınünasib 
malıal lden su tedarük ve i lave i le o l  vechi le şadurvan-ı 
mezkGr kal ından türbe-i şerife-i mezkGra icrası n izama 
geldiğine binilen su nazırı ve b i ' l-cümle bölükbaş ı l
arından lede' s-sual Saray-ı hümiiyGn-ı şiihane'ye cari 
ın'ir'inün bilek ve a'niik(?) suyı ta' blr al ınur ma-i lezlzün 
Elbene çiftliği civarında müddet-i medlde kıbra cereyiin 
itınekde olan tahminen beş altı masura mikdan suyı bir 
aded hariib ve ınetrGk katması olup katma-i mezkGrun 
layıkı üzre ta' mlr ve term'im ve Saray-ı hümiiyGnun ana 
suyına ba'de' l-icra Saray-ı hümayGn suyol ınun dahi 
Müderris köyi civarında ( . . .  ) nam mahal lde olan diğer 
Çiftekatına'nun dahi müşiirun i leyh hazretlerinün Kum
luk mesleğine icriisıyla şiidurvan-ı  mezkGr su yı lede' I
i lave türbe-i şerife-i müşiirun i leyhiiya icriis ı müniisib 
olacağını ve Elbene çiftliğinde olan katma-i mezkGrda 
beş altı ve belki sekiz masura su ınevcGd ise de Saray-ı 
hümiiyfın suyına asla menfa'ati olmadığından başka kırk 
altı seneden berü hariib olmak mülabesesiyle el-yevm 
kıbra ciirl olarak telef olmakda oldığına binilen bu defa 
Mekteblü'de ihtimiimlu ta'mlr i le  Saray-ı hümiiyGn'un 
ana yol ına  icrii o l ınup Müderris köyinde türbe-i şerlfe 
içün ınüşiirun i leyhün Kumluk mesleğine icrii a l ınacak 
diğer katınada dahi tahminen üç dört masura su ol
dığından Bonkarayna(?) çiftliğinde ta'mlr al ınacak 
katma- i mezkGrun Saray-ı hümiiyGnun suyına meniifı'-i  
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keslresi o lup EmHik-i hümiiyun-ı şiihaneden ma'dud 
olmakdan niişl fark-ı lazımesiyle kıl ü kal ( . . .  ) idecek bir 
mahal l i  o lmayarak cemi' mehiizirden sal im idüğini ifa
de eyledüklerinde o l  vechi le tanzlmi hususına iriide-i 
seniyye ta'al luk itmeğle siilifu ' l-beyiin Elbene çiftliği 
civarında olan katmanun Çiftekatma i le b i ' l-mübiidele 
vakf-ı şerif müşiirun i leyhiiya tashlhi ve Başmuhase
be'ye kayd i le Saray-ı hümiiyun ağası ve su nazırı def
terlerine i lm ü haberi ve canib-i vakf-ı müşiirun i leyhiiya 
mülkname-i hümiiyun i 'tiisı hususını biiiii Darbhane-i 
amire nazırı sa'iidetlü atufetlü es-Seyyid Mlr Abdur
rahman Beğ Efendi hazretleri memhur takrlriyle inhii 
itmeğle takrir-i mezkur hiik-piiy-i hümiiyun-ı şiihaneye 
arz ve i stlziin ol ın dukda mucebince iriide-i şiihane 
ta'alluk ve ol biibda hatt-ı şerif- i  şiihane şeref-yiifte-i 
sudur olmağla mucebince Başmuhasebe'ye kayd i le 
mülkname-i hümiiyun ve i lm ü haberleri virilmek fer
man buyurıl ınağın mucebince kayd olınup mülkname-i 
hümiiyun ve Saray-ı hümiiyun ağası tarafına i lm ü habe
ri viri lmekle su nazırı ağa tarafına dahi işbu i lm ü haber 
viri ldi .  

Fi sene minhü. 

211 7412 Eyüp Katlıkuzlar'da, Sultan Mehmet suyolu
na malhak Mehmet Ağa katma suyundan Mehmet 
Sait Efendi'nin tasarrufunda olan suyun Mehmet 
Hamdi Efendi'ye verilerek evine bağlandığına dair 
ilmuhaber kaydı. 

[Derkenar] Terkim(?) evriika kayd ol ınmış. 

Terkin 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fi 1 2  S sene 1 243 [4 Eylül  1 827] 

Merhum el-Hiicc Mehmed Ağa ibn-i Mustafa Havass-ı 
refi' a kazasına tabi '  suyol ı  kuralarından Küçük karye
sin ün canib-i yesiirında olan Dörtyol ağzı'nda Katlı
kuzlar(?) dimeğle meşhur mahal lde hafr eylediği abiir-ı 
müte'addideden cem' u tahsil eylediği suyı ol mevzi'a 
karlb Sultan Mehmed Hiin hazretlerinün suyı yolına bii 
izn-i mütevel l l  i lhiik ve hakk-ı mecriisı ba'de' l-ifriiz 
bakisi olup İstanbul'da Sultan Mehmed Hiin kurbında 
Mi 'miir S inan mahal lesinde viikı' bir biib menzil-i der 
h ıdmete99 ciirl üç çuviilduz mii-i lezlze bii suret mutasar
rıf o lan merhum Uryiinziide mahdumı müderrisln-i ki-

99 menzil den1nına 
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ramdan Mehmed Sa'ld Efendi ma-i mezburı Anadal ı  
kuzatı eşrafmdan es-Seyyid Mehmed Kami l  Efendi ibn
i es-Seyyid el-Hacc Mehmed Harndi Efendi'ye ferağat 
ve yedinde o lan sureti teslim itmeğle ma-i mezbur ke' l
evvel mezbura icra ve ta'yin aldığı mübeyyin Haslar 
kadlsı fazlletlü Mehmed Kami l  Efendi'nün virdiği hüc
cet-i şer' iyye ve sad ır olan ferman-ı all mucebi nce kayd 
ol ınup atik sureti hıfz i le müceddeden sureti viri lmeğle 
üç çuvalduz ma-i mezbur muma i leyhün hanesine cere
yan itmek [üzre] su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber 
viri ld i .  

Fl minhü. 

211 74/3 Eyüp Müderris köyünde, Süleymaniye su
yoluna mü/hak İbrahim Ağa katma suyundan Meh
met Emin Ağa'nın Genci Hatun mahallesindeki evine 
su bağlı olduğuna dair ilmuhaber kaydı. 

Bey'-i bat 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 3  Ş 1 235  [27Mayıs 1 820] 

Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Müderris karyesinde İbra
him Ağa'nun çiftliği dertınında hafr itdürdiği ik i  aded 
b i ' r-i ma ve yüz adım lağmdan cereyan iden sudan bit 
masura hası l  olan suyını Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han 
vakfı tarafına bir çuvalduzı hakk-ı mecra ta'yln i le baki 
kalan üç çuvaldQz suyını Süleymaniyye suyından Ha
vass-ı refi 'a tabi '  Temürkapu nam mahal lden ifraz ve 
Astane-i sa'adet'e cari suyı yolına i lhak ve Nevbahar 
mahallesinde terazudan ifraz ve Genel Hatun mahalle
sinde kain haneye cereyan ile tedavül-i eyadl al ınarak 
el-yevm mutasarrıfı e l-Hacc Mehmed Emin Ağa'nun 
zabtiyçün şürutıyla sureti viri lmeğle su nazırı defterleri
ne dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

[Derkenar] Muma i leyh el-Hacc Mehmed Emin Ağa 
mutasarrıf a ldığı üç çuvalduz ma- i  lezlz-i mezburı Der
gah-ı all Kapucıbaşılarından Alişan Ağa bin Ömer nam 
kimesnenün hallle-i muhteremeleri Hadlee Hanım İbnet
i Abdul lah'a bey' u temllk idüp ke' l-evvel menzil-i mez
bfıra icrasiyçün yedine suret viri ldiğini mübeyyin Baş
muhasebe'den vürud iden i lm ü haberi işbu h ıdmetde 
mukayyeddür. 

Fl 1 5  Za sene 1 24 1  [2 1 Haziran 1 826] 
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211 7414 Eyüp 'te, Mehmet Ağa katma suyundan Meh
met Raşit Efendi ile Ayşe Hanım 'ın tasarrufunda olan 
suyun Mehmet Sait Efendi'ye satılarak Mimar Sinan 
mahallesindeki evine bağlandığına dair ilmuhaber 
kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 25 S sene 1 23 8 [ l l Kasım 1 822] 

Havass-ı refi 'a kazasına tabi '  Küçük karyenün canib-i 
yesarında Dörtyol ağzı'nda Katl ıkuzlar(?) dimeğle ma' 
rfif mahallde e l-Hacc Mehmed Ağa ibn-i Mustafa hafr-ı 
abar i le has ı l  eylediği gayr- i ez hakk-ı mecra üç çuval
dı1z ma-i lezizün bir buçuk çuvaldı1zına Ayişe Hanım ve 
bir buçuk çuvaldfızına Mehmed Raşid Efendi mutasarrıf 
olup merküm Mehmed Raşid fevt oldukda h issesi oğlı 
müderrisinden Mehmed Sa'id Efendi'ye intikal itmiş ise 
de ma-i mezburun cereyanı muğayir-i n izarn aldığından 
muma i leyha Ayişe Hanım'un h issesini  dahi mfıma i leyh 
Mehmed Sa'id Efendi mübaya'a i le temamen üç çu
valduz ma-i mezburı Sultan Mehmed Han hazretlerinün 
suyı yol ına i lhak i le Sultan Mehmed kurbında Mi 'mar 
Sinan mahal lesinde sakin old ığı  menzi l ine kadim! vec
h i le cereyaniyçün Haslar kadisınun virdiği hüccet-i şer' 
iyye ve muma i leyhanun arz-ı hal i ve Çavuşbaşı ağanun 
memhur i ' lamı mucebince Başmuhasebe'ye kayd i le 
sureti ve i lm ü haberi viri lmek babında ferman-ı ali sa
dır olmağın mfıcebince kayd ol ınup yedine sfıret viril
meğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ldi . 

F\' sene minhü. 

211 7415 Eyüp Katlıkuzlar 'da, Sultan Mehmet suyolu
na müllıak Mehmet Ağa katma suyundan Mehmet 
Sait Efendi'nin tasarrufunda olan suyun Mehmet 
Hamdi Efendi'ye verilerek evine bağlanmasına dair 
ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel el
ınüverrah 

F\' 1 3  S sene [ 1 ]243 [5 Eylü l  1 827] 

Merhum ei-Hacc Mehmed Ağa ibn-i Mustafa Havass-ı 
refi'a kazasına tab i '  suyol ı  kuralarından Küçük karye
sinün canib-i yesarında Dörtyol ağzı'nda Katlıkuzlar(?) 
dimeğle meşhur mahal lde hafr eylediği abar-ı ınüte'ad
dideden cem' u tahsil eylediği suyın ol mevzi 'a  karlb 
Sultan Mehmed Han hazretlerinün suyı yol ına ba izn-i 
mütevelll i l hak ve hakk-ı mecrası ba'de'l- ifraz bakisi 
olup İstanbul'da Sultan Mehmed kurbında Mi ' ınar S i-
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nan mahal lesinde vakı '  bir bab menzi l derOnına cari üç 
çuvaldOz ma-i lezlz ba sOret mutasarrıf o lan merhOm 
Uryanlzade mahdOmı müderrisln-i kirarndan Mehmed 
Sa'ld Efendi ma-i mezbOrı Anadol ı  kuzatı eşrafından 
es-Seyyid ei-Hacc Mehmed Kam i l  Efendi ibn-i es
Seyyld e l-Hacc Mehmed Harndi Efendi'ye ferağat ü 
kasr-ı yed ve yedinde o lan sOreti tesilm itmeğle ma-i 
ınezbOr ke' l-evvel ınezbOra icra ve ta'yln aldığını mü
beyyin Has lar kad'isı fazlletlü Mehmed Kami l  Efen
di 'nün vird iği hüccet-i şer' iyye ve sadır o lan ferman-ı all 
mOcebince kayd ol ınup atik sOreti hıfz i l e  müceddeden 
süreti vir i lmeğle üç çuvaldOz [ma-i] mezbOr mOma 
i leyhün hanesine cereyan itmek [üzre] su nazırı tarafına 
dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl minhü. 

211 7416 Hüseyin Efendi'nin, lıassa ocağı katipliği 
görevini devrettiği Mustafa Efendi'yi azietmesi ve gö
revi kendi üzerine almasıyla emr-i şerijin kayıttan dü
şülmesine dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mOceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 8 Ca sene 1 234 [5 Mart 1 8 1 9] 

Seyyid Hüseyin Efend i'nün takdim eylediği arz-ı hali 
mefhüm ında ba mukabele-i nan yevml yiğirmi akçe ve 
senevi yüz otuz guruş ına'aş i le ba berat-ı allşan muta
sarrıf oldığı odalarından Hassa ocağı'nun k itabet hıd
ınet- i lazımesini bundan akdeın tarafından b i ' l-vekale 
idare ve ru 'yet itmek üzre Mustafa Efendi nam kimes
neyi vekll nasb eylediğin i  havl emr-i şerif viri lmiş ise 
de h ıdınet-i ınezkOresini kema kan kendüsi b i ' n-nefs 
idare ve ru 'yet itmek üzre emr- i  şerif-i mezbOrun kaydı 
terkin o lmmasını tahrlr ve inha eylediği eci lden emr-i 
şerif-i mezkür kaydı ba'de' l- ihrac merküm Hüseyin Ha
life hıdmet-i mezküresini  idare ve ru'yetden aciz al
dığını beyan i le tarafından hıdmet-i mezkOreyi ru 'yete 
tevkll eylediği es-Seyyid Mustafa'nun yedine h ıdmet-i 
ınezbüreyi b i '  1-vekale ru 'yet eylemesine tedahü l  ve 
ta' arruz al ınmamak babında b in iki yüz yiğirmi altı 
senesi Receb'ün yiğirmi beş i nc i  güni tarih iyle müverrah 
bir kıt'a emr-i şerif viri ldükden sonra merküm Hüseyin 
huzüı:-ı şer'de e l-haletü hazihl ben h ıdmet-i mezkOremi 
bi ' n-nefs idare ve ru 'yete muktedirüm d iyü vekalet-i 
mezbOreden vekil- i  ınerküm Seyyid Mustafa'yı muvace
hesinde azi itdükde ol dahi iktidarını tasdik ve vekalet-i 
mezbürdan keff- i yed itmeğle vekil-i merkürnun veeh-i 
meşrOh üzre yedine virilen emrün kaydı ref u terkin o-
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I mmasım merkflm Seyyid Hüseyin i stid'a itmeğle is
tid 'asına müsa'ade-i aliyye buyurı lınasın ı  İstanbul ka
dlsı faziletlü Efendi hazretleri memhuren i ' liim itmeğle 
i ' liimı mucebince vekiilet içün viri len emr-i şerifıin kay
dı ref u terkin ve fimii ba'd bi 'z-ziit edii-yı hıdmet it
rnek üzre su nazırı defterlerine i lm ü h1beri i 'tii olmmak 
babında sildır olan ferman-ı ali mucebince emr-i şerif-i 
mezkurun kaydı ref u terkin olınup kitabet-i mezburı 
fima ba'd b i 'z-zat merkflm Hüseyin idare ve eda-yı h ıd
met itmek içün su nazırı defterlerine i şbu i lm ü haber 
kaimesi viri ld i .  

Fi sene minhü. 

211 7511 İstanbul'da, Kırımizade İsmail Ağa'nın ta
sarrufunda olan suyun mirasçı/ara intikaline, miras
çılar tarafindan da Mehmet Emin Efendi'ye verildiği
ne dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i i lm  ü haber kalem-i muhasebe-i evvel viiri
de e l-müverrah fi 1 9  S sene 1 239  [25 Ekim 1 823] 

Astiine-i aliyye ve mahall- i  siiireye cari cemi' sular hak
kında bii hatt-ı hümiiyun-ı mehiibet-makrun virilen ni
zam mucebince Hiissa su nazırı Mustafa Hiimid Ağa'nun 
vekil-i müseccel i  Kethüdiisı100 rah-ı abi Mehmed Sadık 
Ağa ve med'ine-i Eyyub mahkemesinden mürsel Kiitib 
Mehmed Arif Efendi ve rah-ı abilerden müte 'ayyin 
İzzet Halife vesair me'murin zikr-i ati vakf ma-i lezizün 
mesleğine varup nazar itdüklerinde ma-i leziz-i mezbur 
meslek-i merkürnda mevcud ve cari ve kanaviltı ma'mu
re olarak b i ' l-mu 'iiyene keşf itdüklerini mecl is-i şer 'a 
ihbar itdüklerinden sonra mahmiyye-i İstanbul'da Sultan 
Mehmed kurbında Nişiincı Paşa cami ' -i şerlfı kurbında 
Mi 'mar S iniin-ı Atik mahal lesinde Bakkalzade odaları 
d imeğle arif mahallde kiiin menzi l derunına cari zikri ati 
bir masura ma-i lezlze b i '  1- icareteyn mutasarrıfı olan 
Kırımizade ei-Hacc İsma'il Ağa ibn-i Abdullah bundan 
akdem vefat idüp ber veeh-i muharrer mutasarrıf aldığı 
bir masura ma- i  leziz-i merkflm sulbi oğul ları el-Hiicc 
Musa Ağa ve el-Hiicc Mehmed Emin Ağa ile sulbiyye 
kerlmeleri Fatıma ve Ayişe ve Rukiyye ve Emetullah 
nam kirnesnelere b i ' l-iştiriik adiyen müntakıl l  aldığı 
ecilden evliid-ı merkürnun taraflarından ber veeh-i ati 
hususı takrire vekllleri a ldığı zeviit-ı mezburunı ma'ri
fet-i şer' le arifiin olan Mehmed bin Osman ve es-Seyyid 
Abdülkadir bin es-Seyyid Mehmed nam kirnesneler 

wo Kethüda-yı 
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şehiidetleriyle sabit o lan ei-Hiicc İsmii'll Ağa ibn-i Ha
san nam ki rnesne mecl is- i  şer'- i  hattr-i liizımü't-tevkirde 
hiilii Dergiih-ı iili ocağınun Başyazıcısı Mehmed Emin 
Efendi ibn-i Mehmed nam k irnesne tarafından ber veeh
i iitl husfısı tasdlka vekil-i mürsel i  o lan Mehmed Kami l  
Ağa ibn-i Mehmed Arif Efendi mahzarında b i ' l-vekiile 
takrlr- i keliim ve ta'blr an i ' I-meram olup müvekki l lerüm 
mezbfırfınun yedierinde olan Başmuhasebe'den muhrec 
bir kıt'a sfıretde tasrlh u beyan al ındığı üzre müvekki l
leri mezbfırfınun babaları müteveffa-yı merküm el-Hiicc 
İsmii'll Ağa hayatında ber ınıleeb-i sfıret b ir  masura ma
i tezizde ve derfınına cari o ldığı vakf menzil- i merküma 
b i ' l- iciireteyn mutasarrıf i ken vakf eylediğ i  menzi l- i  
merküm i le  el-yevm derfınına cari Ebu ' l-feth Sultan 
Mehmed Han-ı Gazi hazretlerinün vakf-ı şerlfı suları 
fazlasından cami ' - i  şerlfe cereyiin iden Ayazma şiidur
viını suyından ifriiz i le hane-i mezkfıra cari olarak bir 
masura mii-i lezlz evliidiarı müvekki l lerüm mezbfırfına 
adiyen intikal eyledükden sonra müvekkil lerüm mez
bfırfın bundan akdem menzi l- i  merkümı müvekki l-i mG
ma i leyh Mehmed Emin Efendi'ye bii izn-i mütevel ll  
feriiğ u kasr-ı yed idüp derfınına cari bir masura vakf 
mii-i teziz-i mezbfırı e l-hiiletü hiizihl lağm ve kanaviit ve 
müsenniitından mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyet 
i le miyiihun inzimiim-ı re 'yleri ve ferağ(?) mukayyed-i 
kat' iyle beynlerinde ma' lfım bedel- i  makbfıza müvekki l
i mfımii i leyh Mehmed Emin Efendi'ye bii izn i ' l-müte
velll feriiğ u kasr-ı yed idüp derun-ı i st ihkiimı hiivl hüc
cet-i şer' iyye i 'tiisını istid 'ii  eyledüklerinden Haslar 
kadlsı faz'i letlü Abdülkadir Efendi hazretleri tarafından 
viri len i stihkiim hücceti mılcebince yedine sılret i 'tiisını 
bii arz-ı hal ist id'ii itmeğle kaydı ve şürfıtı ba'de ' l- ihriic 
kadiıni vechi le  mii-i mezkfır hane-i mezkfıra cereyiin 
itınek üzre (s i l ik) ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi 
viri lmesi iktizii eylediği Divan-ı hümiiyfın çiivılşbaşısı 
sa'iidetlü atfıfetlü Efendi hazretleri meınhfıren i ' liiın 
itmeğle mfıcebince Başmuhasebe'ye kayd ol ınup sfıret 
ve i lm ü haberi v iri lmek babında sildır olan ferman-ı iili 
mfıcebince kayd olınup sureti vir i lmeğle su nazırı def
terlerine i şbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl  sene ıninhü. 

211 7512 Eyüp 'te, Sultan Mehmet suyoluna mü/hak 
Salih Efendi katma suyundan İsmail Ağa 'nın evine su 
bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-ınüverrah fı 4 Z sene 1 239 [ 1  Ağustos 1 824] 
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Havass-ı refi'a  kazasına tabi '  Müderris ve Topcılar ve 
Evaspa karyeleriyle tarlk-ı �mm i le mahdud mevzi '-i 
hallde Salih Ağa'nun hafr itdürdiği abardan biisı l  olan 
ma-i lezizi ol mevzi ' a  karib Sultan Mehmed Han 
hazretlerinün Turınçlı suyı yolına i lhak ve İ stanbul'da 
vakıf-ı  müşarun ileyhün Başcı mahallesinde kain bostan 
terazusından ifraz i le mahal le-i mezburede İsma'il Ağa 
bin Osman'un mutasarrıf oldığı menzi l ine kadimden 
berü cereyan iden nısf masura ma-i lezizün istihkamı 
havl virilen hüccet-i şer' iyye mucebince suret i ' tasını bii 
arz-ı hal istid 'a  itmeğle şürutı ba'de ' l-ihrac Çavuşbaşı 
ağa tarafından i ' lam ol ındukdan sonra Başmuhasebe'ye 
kayd ve sureti ve ilm ü haberi viri lmek babında sildır 
o lan ferman-ı all mucebince kayd ol ınup sureti viri l
meğle su nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü haber vi
ri ldi .  

F'i sene minhü. 

211 75/3 Sultan Mehmet evkafı suyolundan, Kara Os
manzade 'nin evine su bağlı olduğuna dair ilmuhaber 
kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 23 Receb sene 1 240 [ 1 3  Mart 1 825] 

Cennet-mekan fırdevs-aşiyan Sultan Mehmed Han-ı 
Gazi hazretlerinün evkaf-ı şerifleri ma-i lezlzinden a
yazma ve şiidurvan ta'blr o l ınur rab-ı abilerinden cere
yan iden ma-i lezlzinden dah i l-i surda Hiifız Paşa cami '
i şer'ifı üstünde Temürkapu mesleğinden ifraz ve kurb-ı 
müşarun i leyhde Kirmas mahallesinde vakı ' ma-i lezl
zün mutasarrıfı Kapucıbaşı larından Kara Osmanzade el
Hacc Mehmed Ağa bin el-Hacc Halil Ağa menzi l-i ke
blr derunına cari bir  masura ma-i lezlz-i mezbura muta
sarrıf oldığını mübeyyin Haslar kadisı Efendin ün virdiği 
hüccet-i şer' iyye mucebince suret ... i ' tasını bii arz-ı hal 
lede' l� istid'a nizarnı kaydı ba'de' l-ihrac Başmuha
sebe'ye kayd ol ınup sQreti ve i lm ü haberi i ' tası Divan-ı 
hümayun çavuşbaşısı sa'adetlü atufetlü Efendi hazretle
ri memhuren i ' lam itmeğle i ' laını mucebince Başmu
hasebe'ye kayd olınup sureti ve su nazırı defterlerine 
i lm ü haberi i 'ta olmmak babında sildır o lan ferman-ı all 
mucebince kayd ol ınup sureti viri lmeğle su nazırı def
terlerine işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 
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211 7611 Sultan Mehmet evkaft suyundan Sarraf Do
minik'in tasarrufundaki suyun Dominik'in ölümü ile 
devlet tarafından zaptedilerek müderris-i Kirarndan 
Seyyit Mehmet Vehbi Efendi ile eşi Hatice Hanım 'a 
verilmesine dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 23 Receb sene 1 240 [ 1 3  Mart 1 825] 

Cennet-mekan fırdevs-aşiyan Sultan Mehmed Han-ı Ga
z'i hazretlerinün evkaf-ı şeriflerinden ayazma ve şiidur
van rah-ı abilerinden cari nısf masura ma-i leziz vakf-ı 
müşarun i leyhün mekteb- i  şerifı havlısında vakı'  ana 
terazusundan ifraz ve Sultan Mehmed cami ' - i  müşarun 
i leyhün Karadeniz tarafında Galata voyvodası sabık ei
Hacc İsma'l l  Efendi konağı d imeğle ma'rlıf bir  bab 
menzi l  derunına cari n ısf masura ma-i leziz-i mezkura 
mukaddema mutasarrıf o lan sarraf taifesinden Dominik 
veled-i Yorgi zimmi bundan akdem halik olup menzil- i  
mezkur i le deJ<unına cari ma-i leziz-i mezkur canib-i 
minden ba'de'z-zabt bedel-i mu'accele ile müderrisin-i 
kirarndan es-Seyyid Mehmed Vehbi Efendi ve halilesi 
Hadice nam-ı diğe� Zarafet Kadın b i ' l - işt irak muma 
i leyhaya tefviz olup kadim! üzre menzil- i  mezkura cere
yan itmek üzre i stihkamı havi Haslar kadisı Efendinün 
virdiği hüccet-i şer' iyye mucebi nce suret i 'tasını ba arz
ı hal lede' l- istid'a n izarnı kaydı ba'de ' l-i hrac iktizası 
Divan-ı hümayun çavuşbaşısı ağa memhuren i' lam it
meğle mucebin�e Başmuhasebe'ye kayd ol ınup sureti ve 
su nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' ta o lmmak babında 
siidır olan ferman-ı ali mikebince Başmuhasebe'ye kayd 
olınup sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü 
haber virildi .  

Fi sene minhü. 

211 7612 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
İbrahim Ağa katma suyundan Mehmet Emin Ağa'nın 
Genci Hatun mahallesindeki evine bağlı olan suyun 
Hatice Hanım'a satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i l m  ü haber vari
de el-müverrah fi 1 5  Za sene 1 24 1  [2 1 Haziran 1 826] 

Havass-ı refi'a  kazasına tabi '  Müderr is  karyesinde vakı ' 
el-Hacc İbrahim Ağa b in  Ömer nam kimesnenün taht-ı 
tasarrufında olan çiftlik arsasında kendi  malıyla hafr 
itdürdiği iki aded b i ' r-i ma  ve yüz adım hafr olman 
lağmdan cereyan iden menba'- ı  ma'dan b i ' r-i ma'ya 
gel ince dört aded mevzi ' de ve dört aded ( . . .  ) ki cem'an 
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on altı zira' hacalardan hası l  olan bir masura ma-i lezl
zün Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han hazretlerinün vakf-ı 
şerif mütevel lisi Hüseyin Efend i'nün i 'ta eylediği b ir  
kıt'a temessüki mantukınca bir çuvalduzı hakk-ı mecra
sı alıkon ı lup baki üç çuvalduz ma-i lezlz Sultan Süley
man suyı yolına izn-i mütevel ll i le b i ' l- i lhak(?) ve icra 
o lı nup mahmiye-i İstanbul'da Haseki kurbında Nev
bahar mahallesinde viikı '  Nevbahar teriizusından erbab-ı 
miyiih ma'rifetiyle ifriiz ol ınup mahalle-i mezbure kur
bında Genel Hatun mahal les inde viik ı '  ma' lumu' l-hu
dud bir bab menzil derunına ta'ylni zamanından berü 
temllk ve temel lük o lmarak bin ik i  yüz otuz beş senesi 
Şa' biin'ınun on beşinci gün i tarihiyle müverrah i 'ta 
o lman bir kıt 'a  suret mantukınca ma-i mezbura mutasar
rıf olan el-Hacc Mehmed Emin Ağa ibn-i el-Hacc All 
mutasarrıf oldığı ma-i mezburı Dergah- ı  all kapucıbaşı
larından Allşan Ağa bin Ömer nam k imesnenün hallle-i 
muhteremeleri Hadlee Hanım ibnet-i Abdul lah beyn
lerinde ma' lum semen mukab i l i  bey' u temllk ve ol dahi 
iştira ve temel lük birle fima ba'd ma-i mezburda mer
kürnun aslen ve kat 'an aliika ve medhal i  kalmadığından 
hanım-ı mumii i l eyhiinun ber veeh-i muharrer ş irii-i şer' l  
i le mal ike oldığı üç çuvalduz ma-i lezlz-i mezkurun 
ke' l-evvel menzil- i  mezkura icra ve ta'yln eylediğini  
mübeyyin  ve şürut-ı cedldesine tatbik içün istihkamı 
hiivl Haslar kiidlsı Müftlziide es-Seyyid el-Hiicc İsmii'll 
Fahruddln Efendi'nün virdiği h üceet-i şer' iyye müce
bince müceddeden süret i 'tası bii arz-ı hal lede ' l- istid'ii 
kaydı ve nizarnı ba'de ' l- ihriic mezbüre Hadlee Hii
nım'un ş iriien tasarrufesinde olan ÜÇ çuvalduz ma-i le
zlzün atik sureti kaleminde hıfz o lmarak hüccet-i mez
kure bi ibiiretiha mahal l ine kayd ve müceddeden bir 
kıt'a suret ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i 'tasını  
Divan-ı hümiiyun çavuşbaşısı veki l i  sa'iidetlü atlıfeti ii 
All Neclb Beğ Efendi hazretleri memhuren i ' liim it
meğle mucebince sfıret ve i lm ü haberi i 'tii olmmak 
babında sadır o lan ferman-ı all mfıcebince kayd o lınup 
sureti viri lmeğle su nazırı tarafına dahi i şbu i lm ü haber 
v ir i ld i .  

Fi sene minhü. 

211 7613 Sultan Mehmet evkaft suyundan Mehmet A
ğa 'nın tasarrufunda olan suyun Hobyar mahallesin
deki evine bağlanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fi 4 Receb sene 1 242 [ I  Şubat 1 827] 

Neziiret-i hazret-i sadaret-peniihlde iisude evkafdan cen-
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net-mekan fırdevs-aşiyan merhum Sultan Mehmed Han
ı Gaii tabe serahu hazretlerinün evkaf-ı şerifleri ma-i 
tezizinden olup n ısf masura ma-i lezlzün mutasarrıfı ek 
Hacc Mehmed Ağa mahmiye-i mezburede A vretbazarı 
kurbında Hobyar mahal lesinde kain menzi l ine cereyan 
itmek üzre Haslar kadlsı fazlletlü Efendinün virdiği 
hüccet-i şer' iyye mikebince su ret i ' tasını ba arz-ı hal 
lede ' l- istid'a n izarnı kaydı ba'de' l-ihrac Başmuhase
be'ye kayd olınup sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü 
haberi i ' tası hususını Divan-ı hümayun çavuşbaşıs ı  
sa'adetlü atufetlü Efendi memhuren i ' lam itmeğle mu
cebince Başmuhasebe'ye kayd sureti ve ilm ü haberi 
viri lmek ferman buyurı l ınağın mucebince kayd olınup 
sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu ilm ü haber 
viri ld i .  

211 7614 Eyüp 'te, Sultan Mahmut Turunçluk suyolu
na mü/hak Defterdar Ebubekir Efendi katma suyun
dan Emetullah Hanım 'ın Bobyar mahallesindeki evi
ne bağlı olan suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar 
tarafindan da Mehmet Ağa'ya satıldığına dair il
muhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 3  N sene 1 242 [ 1 0  Nisan 1 827] 

Şıkk-ı sani defterdan merhum Ebubekir Efendi Havass-ı 
refi'a  kazasına muzafe Kadi Ya'kübl ı karyesi hududı 
dahi l inde Uzuncadere baş ında mevzi '- i  hallde kendi 
mal ıyla abar-ı müte'addide ve tahte' l-arz lağm ve ka
navat i le  cem' u tahsil eylediği iki masura ve bir  çu
valduz[ı] ma-i lezlzün kanun-ı şehenşahl üzre bir  çuval
duz hakk-ı mecra alıkonılup ma'ada iki masura ma-i 
Jezlzün ol mevzi 'a karlb Rünkarl Ahmed Ağa ve Bazer
ganbaşı Abdurrahman Ağa suları yol ına ve andan mer
hum Sultan Süleyman Han hazretlerinün ma'zu l  kemeri 
suyı yol ınave andan Sultan Mahmud Han hazretlerinün 
Turunclık ta'blr o l ınur suyı yolına ba'de' l- i l hak ma-i 
Iezlz-i mezkurdan müfrez nısf masura ma-i lezlze 
mutasarrıfe olan Emetul lah Hanım ibnet-i İbrahim Beğ 
müteveffıye olup varisi keblr oğl ı es-Seyyid Mehmed 
Sa'ld'e münhasıra ba'dehu mezbur Mehmed Sa'ld E
fendi dahi vefat idüp veraseti zevcesi Hadlee Hatun i le 
min ciheti kavi ' l-vaz' l i  ebeveyn halesinün sadriyye kızı 
Akile Hatfın'a münhasıre olmağla muma i leyhima ma-i 
mezburı hüsn-i rızalarıyla ei-Hacc Mehmed Ağa'ya101 
ibn-i el-Hacc Ebubekir Efendi'ye bey' u temllk ve o l  

w'Aga 
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dahi iştira ve temel lük birle fima ba'd kanavatma te
be'an nısf masura ma-i lezlz-i mezkürda ınılma i leyha
larun alakaları kalmayup el-Hacc Mehmed Ağa'nun 
mülk-i müşterası o lmağla ba'de' l-yevm ma-i mezbür 
kadiıni üzre Avretbazarı'nda vakı '  bostan terazüs ından 
ifraz ve mahall-i merkürnda Hobyar mahal lesinde kain 
bir bab menzil- i  kadlme icra ve ta'yln al ındığını müş' i r  
Haslar kadlsı fazlletlü Mehmed Kami l  Efendi'nün 
vird iği hüccet-i şer' iyye ve sadır o lan ferman-ı all 
ınücebince kayd ol ınup sureti viri l ıneğle ma-i mezbür 
hane-i merküma cereyaniyçün su nazırı tarafına dahi 
i şbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene ıninhü. 

211 7711 Sultan Mehmed vakfı suyoluna mü/hak Tu
runçluk suyolundan Mehmed Ata Efendi'nin tasarru
fundaki suyun mirasçılarına intikaline, mirasçılar 
tarafından da Yusuf Bey ve eşi Zübeyde Hanım 'a sa
tıldığma dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 2 1  C sene 1 243 [9 Ocak 1 828] 

Cennet-mekan Ebu' l-feth Sultan Mehıned Han-ı Gazi 
hazretlerinün evkaf-ı şerifelerine cereyan iden Turunc
l ık  suyı tabir ol ınur ma-i lezlzleri fazlasından olup vakf
ı müşarun i leyhün Haseki kurbında kain terazüsından 
ifraz i le kurbın da vakı '  menzil derünına cari nı sf masura 
ma-i lezlzün ba temessük-i mütevelll mutasarrıfı Meh
med Ata Efendi bundan akdem fevt olup ma-i mezbür 
sulbi oğul ları Mehmed Abdülkerlm ve Mehmed Rifat 
i le sulbiyye kızı Fatıma'ya ba'de' l- intikal mezbürenün 
val ideleri ve ba hüccet vasileri Hablbe Hatün bi izn-i 
şer'! ma-i mezkürı ba ma'rifet-i mütevel ll hacegan-ı 
Divan-ı hümayündan Yusuf Beğ ile halllesi Zübeyde 
Hanım'a bey' itmeğle ma-i ınezbür b i ' l-icareteyn ınılma 
i leyhimanun uhdelerinde olarak mahalline cari o ldığın ı 
mübeyyin istihkamı havl Haslar kadlsı fazlletlü Efen
dinün virdiği hüccet-i şer' iyye ve sadır o lan ferman-ı all 
mücebince kayd ol ınup müceddeden sureti viri lmeğle su 
nazırı tarafıila dahi işbu ilm ü haber viri ldi . 

Fl sene ınihnü 
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211 7712 Küçükköy 'de, Sultan Bayezit vakji suyun
dan Seyyit Mehmet Efendi'nin Sultan Selim camii 
yakınındaki evine bağlı olan suyun mirasçı/ara inti
kaline, mirasçılar tarafindan da Mustafa Ağa ya sa
tıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 3  Muharrem sene 1 244 [26 Temmuz 
1 828] 

Nezaret-i şeyhül islamlde asQde evkafdan cennet-mekan 
merhum Sultan Bayezld-i Veli Han tabe serahu hazret
lerinün İstanbul'da cami ' - i  şerif ve imaret-i amireleri 
evkafından olup hayrat-ı celilelerine mahsus haric-i 
surda Küçükköy kurbında Seddbaşı nam malıallden Pa
şaçayırı'na ve andan Hasan Paşa safrasına(?) ve Kü
çükköy ve Çukurçeşme ve Topcı lar altında Çayırbaşı 
mesleğine gel ince ashab-ı katmanun vakf-ı şerif-i 
müşarun i leyhe ta'yln eyledükler i  hakk-ı mecraları faz
lasından olup erbab-ı m iyah ma'rifetleriyle Ebu' l-feth 
Sultan Mehmed Han-ı Gazi hazretlerinün İstanbul'da 
vakı ' evkaf-ı şerifelerine cari ma-i lezlz mesleği olup 
marrü'z-zikr Çayırbaşı mesleğinden karye c ivarında 
vakı '  yol kenarında vakf-ı müşarun i leyhün mesleğine 
i lhak b irle Sultan Selim Han-ı Gazi hazretlerinün yo
l ıyla Astane-i aliyyede Kumrıl ı  mescid  kurbında Temür
kapu mesleğine ve andan Sultan Selim Han hamma
mının102 gel ince karşusında vakı ' terazQdan ifraz birle 
cami ' -i şerif- i  mezkur mukabilesinde kain bir bab men
zi l  derunına cari bir masura vakf-ı ma-i lezlze ba te
messük-i mütevelll mutasarrıf kethüda-yı hazret-i veliy
yü'nu 'ama eşref-i kuzatdan es-Seyyid Mehmed İzzet 
Efendi bundan akdem fevt olup ma-i mezkur sulbl keblr 
oğulları es-Seyyid Mehmed Aziz Efendi ve es-Seyyid 
Ahmed Efendi'ye ba'de ' l- intikal mezburan dahi intika
len mutasarrıflar o ldukları ma- i  mezburı ba ma'rifet-i 
mütevelll Dergah-ı all gediklü lerinden es-Seyyid ei
Hacc Mustafa Ağa ibn-i  es-Seyyid Mehmed'e bey' u 
temllk ve ol vechi le taraf-ı vakf-ı m üşarun i leyhden dahi 
temessük i 'ta ol ınmış olmağla ma-i mezbur kadim! üzre 
ke' l-evvel menzi l - i  mezbQra İcra ve ta'yln a lındığını 
mübeyyin  Haslar kadi'sı fazl'letlü Mehmed Sa ' l'd Efen
di 'nün virdiği hüccet-i şer' iyye ve Divan-ı hümayun 
çavuşbaşısı  Mehmed Ataul lah Efendi'nün memhur i ' la
mı ve sadır o lan ferman�ı all mucebince kayd o lınup su
reti viri lmeğle su nazırı tarafına dahi i şbu i l m  ü haber 
viri ldi .  

102 harnmaını na 

Fl sene minhü. 
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211 7713 İstanbul'da, Sultan Mehmet vakfı suyoluna 
mü/hak Bakizade İsmail Efendi katma suyundan Sey
yit Abdullah Efendi'nin tasarrufunda olan suyun, Ab
durrahman Ratıb Efendi'ye verilerek Nuridede ma
hallesindeki eve bağlandığına dair i/mulıaber kaydı. 

Kasr-ı yed 
Ber m(keb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 5  Muharrem sene [ 1 ]245 [ 1 7  Tem
muz 1 829] 

Nezaret-i hazret-i şeyhül islaınlde asCıde evkafdan mer
hum Bakizade ei-Hacc İsına'll Efendi vakf-ı şerlfi ınu
sakkafatından olup Ebu ' l-feth Sultan Mehıned Han-ı 
Gazi tabe serahu hazretlerinün evkaf-ı şerife lerine cari 
Turunclık suyı yol ına ba teınessük-i ınütevel l l  i lhak 
o lman üç çuvaldfiz ma-i lezlze ba teınessük-i mütevel l l  
b i ' l-icareteyn mutasarrıf o lan sabıka Şam-ı şerif kadlsı 
es-Seyyid Abdul lah Efendi ma-i ınezbCırı semen-i ına'
ICıın ınukabi l i  bu103 re 'y-i mütevel l l  Dergah-ı all  ka
pucıbaşı larından es-Seyyid Abdurrahman Ratib Beğ 
Efendi ibn-i YCısufa ferağ ve kasr-ı yed itıneğle ol 
vech i le ma-i ınezbfir ınir-i ınfima i leyhün ınal-ı müş
terası ol ınağla ma-i ınezkfirun kadiıni ınüfrezi o lan 
Kalenderhane terazCısından ifraz ve ke' l-evvel İstanbul'
da Mol la Gürani kurbında Nuri Dede mahal lesinde kain 
ınenzi l- i  mezkCıra icra ve ta'yln o l ınmağla istihkaını 
havl Haslar kadlsı Yazıc ızade es-Seyyid Hüseyin Efen
di 'nün virdiği hüccet-i şer' iyye mCıcebince sCıret i 'tasını 
ba arz-ı hal lede' l-istid ' a  nizarnı kaydı ba'de' l-ihrac 
Divan-ı hümayfın çavfişbaşısı sa'adetlü atCıfetlü Meh
med Ata Efendi hazretlerinün ınemhfir i ' laını ve balası
na sadır o lan ferman-ı all mficebince üç çuvaldfiz ma-i 
lezlzün kadiıni üzre ınir-i ınfima i leyhün hanesine cere
yan itmek üzre ber mficeb-i nizaın ınüceddeden yedine 
sCıret viri lmeğle su nazırı ağa tarafına dahi işbu i lm ü 
haber viri ld i .  

Fl  sene ıninhü. 

[Derkenar] MCıma i leyh Abdurrahman Ratib Beğ Efen
di ma-i mezkCırı büsn-i rızasıyla Manastırl ı es-Seyyid 
Süleyman Ağa'ya ferağ ve kasr-ı yed itmeğle ma-i lezlz
i ınezkfir Mol la Gürani kurbında Nuri Dede mahal lesin
de ke' l-evvel ınenzi l-i ınezkCıra cereyaniyçün Başmuha
sebe'den yedine sOreti viri lmiş o l ınağla keyfiyyet ma' 
ICım o lmak içün vürCıd iden i lm ü haber işbu mahal le  
kayd o lındı .  

Fl 21 Ra sene 1 248 [ 1 8  Ağustos 1 832] 

/1/J ba 
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211 7811 Eyüp Sırıklıçayır'da, Sultan Bayezit suyoluna 
mü/hak KüçükHasan Paşa katma suyundan Hüseyin 
Ağa ve Fatma Hatun 'un tasarrufunda olan suyun 
Mehmet Şakir Bey 'e satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber milceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 1 5  R sene 1 246 [3 Ekim 1 830] 

Mahmiye-i İstanbul 'da Keçi Hatun mahallesinde kain 
bir bab menzi l- i kebir derGnına cari kanavatından m ik
dar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyetle nısf masura ma-i 
lezizün mal ikleri Hüseyin Ağa b in  Mustafa ve zevcesi 
Fatıma Hatun ibnet-i Abdul lah taraflarından husus-ı a
tide vekil o ldığı zat-ı mezbureyi b i ' l-ma'rifeti ' ş-şer' iyye 
Arifao Ahmed Ağa bin Abdul lah ve Mehmed Emin Ağa 
bin el-Hacc İsma'il şehadetleriyle sabit olan es-Seyyid 
Hafız Ahmed Ağa bin Abdul lah mec l is-i şer'- i  şerif- i  
enverde sadr-ı esbak devlet lü izzetlü Seli'ın Paşa hazret
lerinün kapucılar kethüdası ba' isü' l-kitab Yanyavl Meh
med Şakir Beğ bin Yusuf tarafından ber veeh-i ati 
hususı tasdika vekil-i mürsel i  el-Hacc Mustafa Ağa bin 
Süleyman mahzarında b i ' l-vekale i krar [- ı  tamm] ve 
takrir-i kelam idüp müvekkilüm zevcan-ı muma i ley
hima yedierinde olup b in iki yüz yiğirmi sekiz senesi 
Muharremü ' l-haram'un on yedinci güni tarihiyle müver
rah bir kıt 'a  hamiş-i hüccet-i şer' iyye i le iki yüz otuz 
senesi Muharremü' l-haramı'nun on yedinci güni tari
h iyle müverrah bir kıt 'a  hamiş-i hüccet-i şer' iyye i l e  ik i  
yüz otuz senesi Receb-i şerifün on dokuzıncı güni  tari
h iyle müverrah bir kıt'a hüccet derunlarında tafsil ü 
beyan o lmdığı üzre asrında Rumi l i  valisi iken Beç 
muharebesinde şehiden vefat iden Küçük Hasan Paşa 
hayatında bin seksen altı senesinde bir kıt' a keşf h üceeti 
mantukınca Havass-ı refi'a  kazasında S ırıklıçayır nam 
mahallde Ali Paşa tarlası dimeğle ma' ruf mevzi '- i  ha
Ilde kimesnenün mülk ü harimi o lmayan mahallde mal
larıyla sekiz aded baca hafr ve taş lağmlar i le cem' u 
tahsil eylediği suyını o l  mevzi ' a  karib merhum Ebu 
Sa'id Efendi lağmına ve andan merhGm ve mağfı1run 
Ieh Sultan Bayezid-i Veli Han tabe seralıunun suyı 
yolına b i ' l- izn i ' l-mütevel li i lhak u idrac itdürdiği bir 
masura ma-i lezlzün müfrez n ısf masura ma-i lezlz-i 
mezkGrı kanav[tına tebe'an müvekki l-i mumii i leyh 
Mehmed Şiikir Beğ'e beynlerinde ma' lum serneo-i 
medffı' ve makbuza bey' u temlik ve veeh-i liiyıkıyla 
teslim eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer i ştira ve 
temel lük ve tese l i  üm ve kabz ve kabul  idüp n ısf masura 
ma-i lezlz-i mezkurede ınılma i l eyhimanun aslen ve 
kat 'an aliika ve medhal leri kalmayup muma i leyh Şakir 
Beğ'e mülk-i ınüşterası ve hakk-ı s ırfı o ldığı Haslar 
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kadisı faziletlü Mehmed Rakıb Efendi bir kıt'a hüccet-i 
şer' iyye virmekle suret i ' tası ba arz-ı hal lede' l-istid'a 
n izarnı kaydı ba'de ' l- ihriic iktizası Divan-ı  hümayun 
çavuşbaşıs ı  sa' adetlü atufetlü ağa hazretleri memhuren 
i ' lam itmeğle ber muceb-i i ' lam sureti ve i lm ü haberi 
viri lmek babında ferman-ı all sadır olmağın mucebince 
kayd ol ınup muma i leyh Mehmed Şakir Beğ'ün yedine 
sureti viri lmeğle su nazırı tarafına dahi işbu ilm ü haber 
viri ldi .  

Fi sene minhü. 

211 7812 Eyüp 'te, Sultan Mehmet suyoluna mü/hak 
Mehmet Atau/lah Efendi katma suyundan Nefise Ha
nım 'ın tasarrufunda olan suyun mirasçı/ara intikali
ne, mirasçılar tarafından da Ahmet Efendi 'ye satıla
rak Kirmastı mahallesindeki evine bağlandığına dair 
ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 28 C sene I 246 [ I  4 Aral ık  I 830] 

Bin yüz seksen iki senesi Receb-i şerifinün on birinci 
güni tarihiyle müverrah bir kıt''a hüccetde tafsi'l ü beyan 
olmdığı üzre asrında vekil-i [ha]rc-ı esbak All Efendi 
bin Muslı Havass-ı refı'a  kazasında Müderris karyesi 
civarında mevzi '-i hali'de bi izn i 's-Sultani müceddeden 
dokuz aded baca hafr ve tahte ' l-arz lağm ve kanavat i le 
cem' u tahsil ve canib-i vakfa senevi dört yüz akçe 
hakk-ı mecra ta'yin i le bi izn i ' I -mütevelli' Sultan Meh
med Han hazretleri suyı yol ına i lhak eylediği iki masura 
bir çuvaldı1z ma-i lezizden müfrez lağm ve kanava
tından m ikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyet i le üç 
hüccetde beyan olmdığı üzre Şeyhul i ' lam-ı esbak Dür
rizade Mustafa Efendi'nün oğl ı es-Seyyid Mehmed 
Ataul lah Efendi hayatında Havass-ı refı'a kazasında 
Haço(?) kurbında Süleymaniyye suyolı  kubbesine kari'b 
kıble canibinde vakı '  mevzi '- i  hali'de ashab-ı arazi 
iznieriyle müceddeden dokuz aded baca hafr ve tahte' l
arz !ağın ve kanavat i le cem' u tahsil ve !ağın ağzından 
Sultan-ı m üşarun i leyh hazretlerinün suyı yolına dört 
yüz e l l i  aded altı pulluk ta'bir ol ınur künk ferş ve Sul
tan-ı müşarun i leyh hazretleri vakfına senevi altı yüz 

' akçe mukata'al ığından b i ' l-izn i ' l-mütevelli' i lhak itdiği 
bir masura bir çuvalduz ma-i lezizden bir çuvaldGzı 
cem'an b ir  masura ma-i leziz-i mezkura mutasarrıf olan 
Nefıse Hanım ibnet-i el-Hacc es-Seyyid Mehmed Ata
ul lah Efendi müteveffıye olup ma-i mezkur kız karında
şı Zübeyde Hanım'a b i ' l-irs i ' ş-şer'i  intikal itmeğle mu
ma i leyh irsen mutasarrıflar olmalarıyla dört çuvalduz 
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ma-i mezkurı müderrisln-i k irarndan Ahmed Efendi se
men-i ma' lum i le bey' eyledüklerine b inaen ma-i mez
kur Hafız Paşa cami '  -i şerif! kurbında Kirmastı104 ma
hal lesinde vakı '  menzi l derunına kadim! vechi le icra ve 
ta'yln o l ındığını mübeyyin Haslar kadlsı Mehmed Sa'ld 
Efendi'nün virdiği hüccet-i şer ' iyye ve çavuşbaşı ağa 
hazretleri memhur i ' lamı ve balasına sadır olan ferman-ı 
all mucebince müceddeden suret viri lmeğle su nazırı 
tarafına dahi i şbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

211 78/3 Sultan Mehmet evkaft suyundan Mehmet 
Sait Efendi'nin Kirmastı mahallesindeki evine bağlı 
olan suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar taraftn
dan da Ahmet Ağa'ya devredi/diğine dair ilmuhaber 
kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber vari
de e l-müverrah fi 7 L sene 1 247 [ 1 0  Mart 1 832] 

Cennet-mekan merhum Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han
ı Gazi tabe serahu hazretlerinün evkaf-ı şerifelerine cari 
ayazma ve şadurvan suyı ta'bir o l ınur ma-i lezizleri faz
lasından bir masura ma-i lezlzün mutasarrıf-ı  sabıkı es
Seyyid Mehmed Sa'ld Efendi ibn-i Mehmed Efendi fevt 
olup ma-i mezbur sulbiyye kebire kerimesi Şerlfe Fa
tıma Ziihide ve Şerlfe Fatıma A.di le hanımiara ba'de ' l
intikal mezburetan bundan akdem ma-i lezlz-i mezkurı 
merhum sadr-ı a'ziim-ı esbak Hurşid Paşa si lahdan Ah
med Ağa ibn-i Abdu l lah bii ma'rifet-i mütevel li feriiğ u 
kasr-ı yed eyledüklerinde ol dahi ba'de't-teferru' ve' l
kabul  ma-i mezkurı Sultan-ı müşiirun i leyh cami ' - i  şerıt! 
civarında Çörekcikapusı nam mahallde vakı '  vakf-ı mü
şiirun i leyh terazusından ifraz ve İstanbul'da Kirmastı 
mahal lesinde viikı '  menzile  ke' l-evvel icra ve ta'yln it
meğle şürut-ı müstahseneye tatbikan istihkamı hiivi 
Haslar kiidisı İbrahim Efendi'nün v irdiği hüccet-i şer' iy
ye mucebince suret ve i lm ü haberi i ' tası ba arz-ı hal 
lede' l-istid'a n izarnı kaydı ba'de' l-ihriic Divan-ı hüma
yun çavuşbaşısı  sa'iidetlü A li Efendi hazretlerinün 
memhur i ' lamı ve balasına sadır olan ferman-ı iili ve 
şürutı mucebince kayd olınup bir masura ma-i lezizün 
kadimi vechile cer�yan itmek üzre muma i leyh Ahmed 
Ağa'nun zabtıyçün müceddeden yedine sureti viri lmeğle 
su nazırı tarafına dahi işbu i lm  ü haber viri ldi .  

F l  sene minhü. 
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211 7814 Eyüp 'te Sultan Mehmet suyoluna mü/lı ak 
Hüseyin Ağa katma suyundan Seyyit Halil Efendi'nin 
tasarrufunda olan suyun mirasçı/ara intikaline, mi
rasçı/ar tarafindan da Şerife Rukiye Hanım 'a devre
dildiğine dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 3  Ca sene 1 24 7 [20 Ekim ı 83 ı ]  

Asrında Suyolcı lar kethüdası Hüseyin Ağa Havass-ı re
fi'a kazasında Müderris karyesinün kıble tarafında kar
ye-i ınezbGre i le  Tavancıyal ı  beyninde kiınesnenün mül
kine ittisalden ari mevzi '- i  hallde cem ' u tahsil Karagöz 
Mehıned Beğ suyı yol ına andan ınüşarun i leyh Su ltan 
Mehıned Han hazret lerinün Turuncl ık suyı yolına i lhak 
eylediği suyından ınüfrez olup Su ltan-ı ınüşarun i leyh 
vakfından o lan n ısf masura ma-i lezlzün kanavatma 
tebe'an bir çuvaldGzı ınüvekki leın ınGına i leyha Şerlfe 
Rukıyye Hanım'un ve bir çuvaldGzı zevci es-Seyyid 
Halil Efendi bin Hüseyin'ün ba teınessük-i ınütevel ll ve 
ber ınantOk-ı hüccet-i ınezkGr uhde-i tasarruflarında i
ken ınezbGr es-Seyyid Ha111 Efendi fevt o lup keblr oğl ı  
es-Seyyid All  ve  keblre kerimesi Şerlfe Emine Hanıın'a 
adiyen intikal ınezbGran ınutasarrıflar o ldukları bir çu
valdGz ma-i lezlz-i ınezkGrı büsn-i rızalarıyla Şerlfe Ru
kıyye Hanım'a ferağ u kasr-ı yed itıneğle ma-i lezlz-i 
ınezkGrı Sultan Mehıned Han hazretlerinün türbe bağ
çesi derGnıııda o lan terazGdan ifraz ve İ stanbul 'da Sul
tan Mehmed cami ' - i  şerlfı nezdinde Eski imaret mahal
lesinde ka in Musazade hanesi dimeğle arif ınenzi 1-i 
ınezkGra cereyaniyçün Haslar kadlsı Efendinün virdiği 
hüccet-i şer' iyye mGcebince sGret i ' tasın ı ba arz-ı hal 
lede' l-istid 'a nizamı kaydı ba'de' l-ihrac Başmuhase
be'ye kayd i le  sureti ve su nazırı tarafına i lm ü haberi 
i ' tası iktiza eylediğini Divan-ı hüınayGn çavGşbaşıs ı  
sa'  adetl i.i  atGfetli.i  ağa hazretleri ıneınhGren i '  lam itıneğ
le ınGcebince Başmuhasebe'ye kayd i le sureti ve i lm ü 
haberi i ' ta o l ınınak babında sadır olan ferman-ı all mG
cebince kayd o lınup sureti vir i l ıneğle su nazırı defterle
rine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene m inhü. 

211 7911 Ayazma ve Şadırvan suyundan Emine Ha
nım 'ın Şe/ızadebaşı 'ndaki evine bağlı olan suyun Ö
mer Ağa'ya satıldığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınGceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fi 7 L sene 1 247 [ 1 0  Mart 1 832] 

3 5 1  
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Cennet-mekan merhum Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han
ı Gazi tabe serahu hazretlerinün cami ' - i  şerif ve hayrat-ı 
sairelerine cari ayazma ve şadurvan suyı ta'bir ol ınur 
ma-i lezlzleri yol ına ba'zı miyahun idhal eylediikieri 
sularun mu'ayyen mecralarından has ı l  o lan fazladan İs
tanbul'da Atbazarı kemerinde nerdüban başı nda Yo
ğurdcı taksim inden ifraz birle Şehzadebaş ı'nda Burmal ı 
mescid karşusın da vakı'  menz i l  derunına cari n ısf masu
ra ma-i lezlz ba temessük-i mütevel ll bi ' l-icareteyn mu
tasarrıfesi Emine Han ım mukaddeın ma-i mezbfırı Ömer 
Ağa bin e i-Hacc All'den ınübaya'a itm iş o l ınağla istih
kaını havl Has lar kadlsı faziletiii İbrahim Efendi'nün 
vird iği hüccet-i şer' iyye mucebince müceddeden suret 
ve su nazırı tarafına i lm ü haberi i 'tası ba arz-ı hal 
lede' l-istid 'a nizarnı kaydı ba'de ' l-ihrac Divan-ı hüma
yun çavuşbaşısı sa'adetlü atlıfetiii All Efendi 'nün meın
hur i ' lamı ve balasına sadır  o lan ferman-ı all ve şürutı 
mucebince bir masura ma-i lezlzün cereyaniyçün muma 
i leyha yedine müceddeden sureti v iri lmeğle su nazırı 
tarafına dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

F l  sene minhü. 

211 7912 Ayazma ve Şadırvan suyundan Mehmet Raif 
Efendi'nin tasarrufunda olan suyun Osman Ağa 'ya 
verilerek Kirmastı mahallesindeki evine bağ/andığına 
dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınuceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm i.i haber vari
de e l-ıni.iverrah fi 7 L sene 1 247 [ l O  Mart 1 832] 

Cennet-mekan Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han-ı Gazi 
tabe serahu hazretlerinün evkaf-ı şerife lerine cari ayaz
ma ve şadurvan suyı ta'b!r o l ınur ma- i lez!zleri yolına 
ba'zı aslıab-ı ıniyahun idhal eylediikieri ma-i lez!z faz
lasından bir masura ma- i lezlzün mutasarrıfı Mehmed 
Raif Efendi ma-i leziz-i mezkurun n ısf masuras ını  
ba'de ' l-ifraz es-Seyyid Osman Ağa'ya ba ma'rifet-i mü
tevel l l  ferağ ve kasr-ı yed eylediğİnden ol dahi ba'de't
teferruğ ve' 1-kabul nı sf masura ma-i leziz-i mezkurı 
Su ltan-ı müşarun i leyh cami ' - i şerlfı civarında Çörek
cikapusı nam ınahallde kain vakf-ı müşarun i leyh 
terazusından ifraz ve İstanbul'da Kirmastı mahal lesinde 
vakı' menzi l ine icra ve ta'yin itmeğle şi.irut-ı müstah
sene tatbik içün istihkaını havi Haslar kadisı faziletlü 
İbrahim Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye mucebince 
suret ve i lm ü haberi i 'tası ba arz-ı hal lede' l- istid'a 
nizamı kaydı ba'de' l- ihrac Divan-ı hümayun çavuş
başıs ı  sa'adetlü atlıfetlü  Ali  Efendi hazretlerinün mem
hur i ' lamı ve balas ına sadır olan ferman-ı all mikebince 
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nısf masura ma-i lezizün icrasıyçün mezbur es-Seyyid 
Osman Ağa yedine müceddeden sureti viri lmeğle su 
nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber vir i ldi . 

Fi sene minhü 

211 7913 Eyüp 'te, Mahmut Paşa suyoluna mü/hak Ali 
haseki katma suyundan Ragıb Mehmet Emin 'in Ku
yumcu Bahşayiş mahallesindeki evine bağlı olan su
yun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafindan da 
Abdullah Ağa'ya satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 25 C sene 1 248 [ 1 9  Kasım 1 832] 

Asrında Tel l i  Haseki d imeğle arif All Haseki hayatında 
Havass-ı refi 'a kazasında Edirnekapusı haricinde Bay
ram Paşa nam mahallde abar-ı müte'addideden hafr ve 
Mahmud Paşa-yı Veli hazretlerinün suyı yolına i lhak 
eylediği n ı sf masura ma-i lezlz-i mezkfır İstanbul'da 
Lalel i  kurbında Kuyumcı Bahşayiş mahallesinde vakı '  
bir bab menzi l- i  keblr derunına cari nısf masura ma-i 
lezlz-i mezbfırun bundan akdem maliki Ragıb Mehmed 
Emin fevt o lup keblre kızları Şerlfe Zekiye ve Şerlfe 
Hamlde Hanım'a intikal muma i leyhimalar kendü hüsn-i 
rızalarıyla Abdul lah Ağa'ya bey' idüp ma-i lez1z-i mez
kfır ke ' l-evvel menzil-i ınezküra ceryan iyçün Haslar 
kadlsı Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye ınfıcebince 
süret i ' tası ba arz-ı hal istid 'a olındukda nizamı kaydı 
ihrac al ınarak serçavfışan-ı Divan- ı  hümayfın ağa haz
retleri ınemhuren i ' lam itıneğle ınucebince sureti ve i lm 
ü haberi i ' ta olmmak babında sadır olan fennan-ı all 
mfıcebince kayd ol ınup sfıreti viril ıneğle ebniye-i hassa 
müdiri Efendi tarafına işbu i lm ü haber virild i .  

F l  sene minhü. 

[Derkenar] Sehven bu mahalle kayd al ınmış aldığından 
Malımüd Paşa h ıdmetine kayd olınmışdur. 

[Kenarnotu] 

DER HIDMET-İ MAHMUD PAŞA 

2118011 Mahmut Paşa suyoluna mü/hak İbrahim 
Efendi vakfı suyundan Mehmet Emin Ağa 'nın tasar
rufunda olan suyun Emine Hanım 'a intikaline, Emi
ne Hanım tarafindan da Ali Rıza Efendi'ye verildiğine 
dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 0 .5  
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21180/la 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

Ferağat 

Ber muceb-i i lm ü haber kaime-i kalem-i muhasebe-i 
evvel varide el-müverrah fi 29 Receb sene 1 232  [ I  4 
Haziran 1 8 1  7] 

Flma ba'd Astane-i al iyye ve Eyyub ve Galata ve Be
şiktaş ve Boğaziçi ve mahal l- i  sairede vakf ve mülk 
nasun mutasarrıf o ldığı su kaç masuradan ibaretdür ve 
el-yevm kimlerlin uhdelerindedür ve su nazırı bundan 
bö[yle] taharrl ve tecessüs ve Eyyub mahkemesi sici l
lıltına ve kend i defterine ve ashabı yedinde o lan sene
data (kes ik) niza' böyle müraca'at i le  zahire ihrac idüp 
müfredat defterini Bab-ı all'ye takdim eylemek üzre 
tanzlm i hususına ba hatt-ı hümayun-ı şevket-makrun i
rade-i şahane ta'al luk eyfediğine binaen müceddeden 
nizama rabt ve i lm ü haberi i 'ta o l ın an şürut-ı müstah
sene-i cedldden oldığına mebnl husus-ı ati '  1-beyanun 
mahal l inde ketb ü tahrlr içün irsal o l ınan Katib-i sani 
Sipahlzade es-Seyyid e l-Hacc Mehmed Emin Efendi 
mahmiye-i İ stanbul'da Balaban Ağa mahal lesinde Çu
kurçeşme nezdinde vakı '  Serm i' maran-ı hassa All  Rıza 
Efendi ibn-i Hafız İ brah im sakin o ldukları beytlerine 
vanıp zeyl-i veslkada muharreru' l-esaml müs l im'in hu
zurlarında akd-i mec l is-i şer'-i nebevl itdükde muma 
i leyh All Rıza Efendi mecl is-i ma'küd-ı mezkurda zikr-i 
ati vakfun mütevel llsi o lan Mehmed Aziz Efendi tara
fından vekil-i mürse le Kumkapu kurbında Nişancı Meh
med Paşa-yı atik cami '  -i şerlfı hatibi Hafız Süleyman 
Efendi ibn-i All  hazır o ldığı halde takrlr-i kelam idüp 
işbu yedümde olup bin iki yüz yiğirmi beş senesi Şa'
ban-ı şerlfinün on yedinci gün i defter-i vakfdan muhrec 
zayi 'den viri len bir  kıt'a suret-i temessüki mantükınca 
istihkamı havl iki yüz yiğirmi üç senesi Muharrem['ün] 
on dördinci güni  tarihiyle müverrah bir kıt'a suret-i 
şer'de takdim o l ındığı üzre aslıab-ı hayratdan defterdar
ı esbak merhum el-Hacc İ brahim Efendi'nün vakfı ol
mak üzre şürut-ı m er' iyyesiyle hafr-ı abar itdürdüği on 
üç bacadan tahte ' l-arz lağm ve kanavat i le cem' u tahsil 
ve malımİye-i mezbure hısnı ebvabından Edirnekapusı 
haric inde Bayram Paşa nam mevzi 'de Peço(?) nam 
zimml bostanı derunında vakı '  merhum Mahmud Paşa
yı Veli suyı mesleğine bi la sarf cari ve şerikieri i l e  mu
tasarrıf olandan bir masura vakf ma-i lezlzden müfrez 
nısf masura ma-i lezlz mahal le-i mezbure kurbında fo
dula furunı ittisalinde terazuya dah i l  o ldukdan sonra 
zikr o l ınan nısf masura ma-i lezlz kadimden berü peş 
üzerine kurşun borusıyla Çıkrıkçı Kemaleddln mahal le
sinde vakı '  Çıkrıkçıbaşı Mehmed Emin Ağa'nun bi la 
icareteyn taht-ı tasarrufında iken fevt o ldukda keblr[ e] 



İSTANBUL SU KÜLLiYATl 

kızı Emine Hanım'a ba'de' l-intikal mutasarrıf oldığı 
n ısf masura ma-i lezlzi kanavat [u] müsennat ile ba re'y
i mütevel ll bana ferağ ve tevasi(?) eylediğİnden vakf- ı  
mezkunm mütevel llsi kasrından Mehmed Aziz Efendi 
dahi benüm (kesik) viri ldiğini müş' ir mahkeme tahrir 
itmişidi diyü mütevel ll vekili nazır-ı ınılma i leyhün ma'
rifetiyle ibraz eylediği temessük-i mezkura nazar olın
dukda ınılma i leyh All Rıza Efendi 'nün takdim eylediği 
takriri vakı ' a  mutabık oldığı temessük-i mezkurdan 
müsteban oldukdan sonra katib- i  ınılma i leyh hala Hassa 
su nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından vekil i Kethüda
yı saray-ı all ei-Hacc Mehmed Arif Ağa [ve] es-Seyyid 
Halll ve Süleyman serbölüği Hasan Ağa ve Mahmud 
Paşa suyolcısı Hasan Usta ve Dervişzade i le Mehmed 
Usta ve mütevel l l  vekil i  nazır-ı mezbur Hafız Süleyman 
Efendi ve taraf- ı  şer'den Muhzırbaşı Süleyman Ağa 
salifı.i 'z-zikr fodula furunı ittisal inde vakı '  terazuya 
varup(?) nazar itdüklerinde fı ' l-hakika nısf masura ma-i 
lezlz zikr ol ınan terazularun kadimden berü ve ( . . .  ) Çık
rıkçı Kemal mahall inde vakı ' All Rıza Efendi'nün ma
hall inde cari o ldığı keşf ve tahkik itıneğin vak ı '  hal inha 
ve ihba[r] itmeleriyle balada mastUr şürut-ı müstahsene
i ıner' iyye üzre zikr ol ınan teınessük ınucebince zabt u 
tasarrufınun istihkaınen havl Haslar kadls ı fazlletlü 
Mehıned Raşid Efendi'nün virdiği suret-i hücceti Baş
muhasebe'ye kayd ve yedine i lm ü haberi i 'tasını ist id'a 
itıneğle kuyuda lede' l-ınüraca'a hücceti ınuharrer ınah
zurdan sal im oldığı halde Başmuhasebe'ye kayd ve ye
dine sılret ve i lm ü haberi viri lınek ba hatt- ı hüınayun-ı 
şevket-ınakrun viri len nizamından idüği ba'de ' l-ihrac 
hüccet-i ınezkur Başmuhasebe'ye kayd ve su nazırı tara
fına i lm ü haber i 'tasın ı  atı1fetlü çavuşbaşı ağa ıneın
huren i ' lam itmeğle i ' laını ınucebince kayd ve sılret 
viri lmek ferman buyurı lınağın ınucebince ınılma i leyh 
ıni 'mar ağanun yedine sılret virilıneğle su nazırı tarafına 
i lm ü haber kaiınesi viri ld i .  

Fl minhü. 

[Derkenar] Muma i leyh All Rıza Efendi ınutasarrıf ol
dığı nısf masura ma-i lezlz-i ınezburı Kethüda-yı bev
vabln-i şehriyari Mehmed Ağa bin Mustafa'ya ferağ ey
lediğini ınüş' ir viri len hüccet mucebince yedinde ıni.i
beyyin vürud iden i lm i.i haberi işbu hıdmetde ınukay
yeddür. 

Fi 3 Ş sene 1 244 [8 Şubat 1 829] 
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2/180/2 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

2/180/2 Bayrampaşa'da, Mahmut Paşa suyoluna 
mü/hak Hanife Hatun katma suyundan Hanife Ha
tun 'un kendi tasarrufunda olan suyun Süleyman E
fendi ile Ayşe Hanım 'a verildiğine dair ilmuhaber 
kay dt. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0 . 5  

Kasr-I yed 

Ber ınlıceb-i i lm  ü haber kaiıne-i kaleın-i muhasebe-i 
evvel el-ınüverrah fi 22 Z sene 1 232  [2 Kasım 1 8 1 7] 

Bu defa bii hatt-ı hüınaylın-ı şevket-makrün tanzim a l ı
nan şürlıt ınlıcebince Edirnekapusı ve Topkapusı harici 
beyn leri nde Bayram Paşa bostanı nam mevzi 'de Hanife 
Hatlın'un cem' u tahsil idüp Mahınlıd Paşa-yı Veli suyı 
yol ına i lhak eyled iği ma- i lezizden nısf masurası teda
vül-i eyadi i le bundan akdem mutasarrıfı m i 'miirbaşı 
ağanun fodula furunı nezdi nde Balaban Ağa mahalle
s inde sakin aldığı hanesine cereyan üzre iken mGma 
i leyh hane-i mezbGr ile ma-i lezizi hacegan-ı Divan-ı 
hümiiyfından Süleyman Efendi i le zevces i  A.yişe Hii
nı ın'a feriiğat ve kasr-ı yed eyled iğini  mübeyyin Haslar 
kadisınun v irdiği  hüccet-i şer' iyye m Gcebince sGret 
i 'tas ın ı  bii arz-ı hal ist id 'ii itmeleriyle çavGşbaşınun 
ınemhGr i '  liiını ınGcebince Başmuhasebe'ye kayd o lınup 
sGret ve i lm ü haberi v ir i lmek babında sadır  o lan fer
man-ı ali ınGceb ince kayd o l ınup sureti v ir i lmeğle su 
nazırı tarafına dah i i şbu i lm  ü haber kaimesi v ir i ld i .  

Fi  ıninhü. 

21180/3 Süleyman Efendi ile eşi Ayşe Hatun 'un Ba
laban Ağa mahallesindeki evlerine bağlt olan suyun 
Ömer Efendi'ye verildiğine dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınGceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber vari
de el-ınüverrah fi 1 9  Ca sene 1 236 [22 Şubat 1 82 1 ]  

İstanbu l'da Kırkdörtkapus ı'nda Balaban Ağa mahalle
sinde kain bir bab menzi lün ınutasarrıfları ziibitandan 
Süleyman Efendi i le  zevcesi A.yişe Hatfın'un b i ' l- iştirak 
tasarruflarında olan nısf masura ma-i tezizi yedierinde 
olan Başmuhasebe'den ınuhrec bir kıt 'a sGret mantfı
kmca kuzatdan Seyyid Ömer Efendi'ye ferağat ve kasr-ı 
yed eyledüklerini ınübeyyin viri len hüccet-i şer' iyye 
mücebince atik süreti h ıfz a l ınarak ınüceddeden müşte
ri-i ınerküın yed ine süret v ir i l ın iş  o l ınağla su nazırı 
defterlerine işbu i lm ü haber v ir i ld i .  

Fi sene ıninhü. 



İSTANBUL SU KÜLLiY ATI 

2/180/4 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
Sarayi Handan Hanım katma suyundmı Osman Efen
di 'nin tasarrufunda olan suyun Halil Ağa 'ya verilerek 
Ma/ımut Paşa camii yakınındaki ev arsasına bağlan
masına dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lez\'z masura 0 .5  

Terkin 

Ber muceb- i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel vari
de el-müverrah fi gurre-i C sene 1 234 [28 Mart 1 8 1 9] 

Merhum Saray[\'] Handan nam kiınesne Havass-ı refi'a 
kazasında Uzuncaabad nam mahal lde yedi aded baca 
hafr cem' u tahsil itdürdiği beş çuvalduz suyını mahal l-i 
mezbura kar\'b Darü ' s-sa 'adeti ' ş-şerife ağası suyı mes
leğine ve andan merhum Sultan Süleyman hazretlerinün 
suyı yolına i lhak o l ı nan suyından olup YCısuf Paşa hazi
nedan Osman Efendi'nün uhdesinde o lan nısf masura 
ma-i lez\'zi bundan akdem serbostan iyan-ı hassa sa'a
detlü Halil Ağa'ya ferağ ve kasr-ı yed eyleyüp ma-i 
mezbür mahmiye-i mezburede Çalılk tekyesi pişgah ında 
ana terazusından ifraz ve ced\'d yol i le Malımüd Paşa 
cami'  -i şer\'fı kurbın da b ir  bab ınenzi l arsasına cerayan 
itınek üzre yedine sCıret viri lıneğle su nazırı defterlerine 
ilm ü haberi vir i ld i .  

F\' minhü. 

[Derkenar] işbu kayd sehv i le bu mahal le  kayd al ınmış 
ise de Süleyınaniyye suyı o l ınağla Süleyınaniyye h ıd
ınetinde kayd a l ınmış o lmağla şerh vir i ld i .  İktiza itdük
de ana nazar al ına. 

2/18111 İstanbul'da, Malımut Paşa suyoluna mül
lıak Abdurrahman Ağa katma suyundan Me/ımet 
Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun mirasçı/ara intika
line, mirasçılar tarafından da Şerife Nefise Zeynep 
Hanım 'a satıldığına dair ilmu/ıaber kaydt. 

Ber ınuceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-ınüverrah fi 2 1  Receb sene 1 23 7 [ 1 3  N isan 1 822] 
Astane-i a l iyye ve mahal l- i  sı:lireye cereyan iden cemi' 
sular hakkında bii hatt-ı hümayun-ı ınehabet-ınakrCııı-ı 
şahane viri len nizamı mücebince hala Hassa su nazırı 
Mustafa Hamid Ağa'nun vekil-i müseccel i  Suyolc ı i a r  
kethüdası es-Seyyid Hasan Ağa'nun i ltimasıyla medine-i  
Eyyüb mahkemesinden me'zunen mürsel Katib es
Seyyid Ebübekir Efendi vesair me'mürln suyo lc i lar i le 
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2118111 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

b i ' l-ma' iyye mahmiye-i mezburede Mahmud Paşa'da 
Daye Hatun mahal les inde vakı ' bir bab menzil derunına 
cari zikri ati n ısf masura ma-i lezlzün menba' ı mahal l i
ne varup ba'de'n-nazar ma-i mezkur bi ternamibi mev
cCıd ve cılr'l ve lağm ve kanavatı ta'mlrden ari olarak 
keşf itdüklerini mecl is-i şer'a ihbar eyledüklerinde ma-i 
mezburun maliki iken bundan akdeın vefat iden el-Hacc 
Mehmed Ağa bin Süleyman'un veraseti zevce-i men
kOha-i ınetrCıkesi Hadlee Han ım i le keblre kerlmeleri 
Ayişe ve Nefise hanımiara ba'de' l-inhisar mezbfıre Ha
dlce Han ım dahi  müteveffıye olup veraseti mezbfıretana 
ınünhasıra ol ınağla taraflarından vekil ieri olan İ sına 'l l  
Ağa mecl is-i şer' - i  enverde mütevel l l  ei-Hacc Eyyfıb 
Ağa'nun halllesi Şerlfe Nefise Zeyneb bint-i Ahmed 
nam HatCın'un oğl ı ve tarafından vekil i  es-Seyyid Nuh 
Neclb Efendi bin el-Hacc Eyyub Ağa mahzarında mü
vekkile leri ınezbfıretan yedierinde olup bin iki yüz otuz 
beş senesi Şa'banü' l-mu'azzaın'ınun on üçinci güni 
tarih iyle ınüverrah bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsll 
ol ındığı üzre asrında Ayasofya ınütevelllsi Abdurrah
man Ağa mahmiye-i ınezbCıre hısnı  ebvabından Topka
pusı'yla Edirnekapusı harici beyn inde abar-ı müte'ad
dide hafr ve tahte' l-arz lağın ve kanavat i le cem' u tahsil 
ve ol mevzi 'a karlb Mahmud Paşa-yı Veli suyı yol ına ba 
izn i ' l-mütevel ll  i lhak itdürdiği suyından müfrez n ısf 
masura ma-i lezlz mahmiye-i mezbCırede S ırıkcı lar
başı'nda ana mesleğinden ifraz ve menzil-i mezkfıra 
cereyan üzre iken mezbfıretan ebeveyni vefat itdükde 
menzi l-i ınezkfır i le ma-i mezbfır kendülere müntakı l l  
aldığından menzil- i  ınezkfırı bundan akdem mCıma 
i leyha Zeyneb Hanım'a bey' idüp derfınına cari ma-i 
ınezbfır yedierinde baki kalınağla anı dahi !ağın ve 
kanavatından mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyet i le 
tarafından bi ' l-lcab ve' l-kabul bey'- i  bat-ı sahilı-i şer'l 
ve erbab-ı miyahun inzimam-ı re 'yiyle mfıma i leyhaya 
beynlerinde ma' lum semen-i makbuza i le bey' u temllk 
idüp ma-i mezbfırda müvekkileleri mezburetan aslen ve 
kat'an alaka ve medhal leri kalınadığını  ikrar-ı tarnın 
eylediği eci lden müına i leyha Şerlfe Nefise Zeynep 
Hanım'un mü lk-i müşten1sı o lup istihkamın ı  havl Haslar 
kadlsı fazlletlü Efendi hazretlerinün virdiği hüccet-i 
şer' iyye mCıcebince sfıret i ' tasın ı  ınuma i leyha Nefise 
Zeynep Han ım ba arz-ı hal istid'a itmekden naşl şürfıtı 
ba'de' l-ihrac iktizası Divan-ı hüınayfın çavuşbaşıs ı  sa
'adetlü atfıfetlü Efend i hazretlerinden lede' l-ist i ' lam 
ma-i ınezkCır kadiıni üzre menzi l-i ınezbura cereyan 
itınek şartıyla şürCıtı mfıcebince Başmuhasebe'ye ba'
de' l-kayd yed-i mCıma i leyhaya bir kıt'a sfıret ve su na
zırı defterlerine i ! ın U haberi i 'tasın ı memhfıren i '  lam 
itıneğle i' lam ı ve şurCıtı mfıcebince kayd ve s Cı ret ve i lm 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

ü haberi i 'ta o lmmak babı nda ferman-ı all sadır olmağın 
mı1cebince kayd olınup ma-i mezkurı ınılma i leyhanun 
zabt u tasarruf ve hane-i mezburesine i crasiyçün yedi ne 
.sureti vir i lmeğle su nazırı defterlerine dahi i şbu i lm ü 
haber vir i ld i .  

Fl sene minhü. 

2118112 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
İbrahim Ağa katma suyundan Abdurralıim Mulıip A
ğa 'mn Kırkdörtkapısı yakınındaki evine bağlı olan 
suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafindan ev 
ile birlikte Afife Hamm 'a verildiğine dair ilmulıaber 
kaydı. 

Terkin 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 5  Ca sene 1 239 [ 1 7  Ocak 1 824] 

Mahmiye-i mezbı1rede Kırkdörtkapusı nam mahallde 
Çukurçeşme kurbında bir  bab menzi l- i  mezbı1ra cari b ir  
masura ma-i leziz-i mezbı1r asrında Mirahı1r-ı evvel 
İbrahim Ağa hayatında Havass-ı refi'a  kazasına tabi '  
Orta Belgrad karyes i  kurbında Boyacı çayırı nam ma
hallde k imesnenün mülki o lmayan mevzi ' - i  hallde kendi 
malıyla hafr-ı  abar-ı müteferrika ve tahte ' l-arz lağmlar 
i le cem' u tahsil eylediği suyını ba'de ' l-vezn ve' l-keşf 
hakk-ı mecradan mali k  oldığı b i r  masura ma-i lezlzin i  
mahall-i mezbı1ra karlb merhum ve mağfı1run leh Sultan 
Süleyman hazretlerinün mahmiye-i mezbı1ra dah i l  suyı 
yol ına ha izn i ' l-mütevel li  i lhak i le Astane-i al iyyeye 
dah i l  oldukda ma-i lezlz-i mezbı1r sahib-i hayratdan 
olup Aksaray kurbında mekteb-i şerlfe ve sebllhane-i 
latlfLin yanında vakı ' ve vakıfesi olan Sarayi Verdinaz 
Kadın lağm ve kanavatma tebe' iyyet i le  ba' de ' l- i şt ira 
ve't-temllk105 vakf-ı  mezbura i lhak i le mahıniye-i mez
burede sal ifü 'z-zikr Kırkdörtkapusı kurbında vakf- ı  
ınezbı1r müstağal latından olan b i r  bab ınenzi l- i  ınezkı1r 
i le erbab-ı ıniyah ına' ri fetleriyle Çukurçeşıne ınesleğin
den ifraz i le icra idüp ınenzil- i  ınezklır i le el-yevm 
derunına cari b ir  masura ma-i lezlz-i mezbura ınutasarrıf 
olan es-Seyyid Abdurrahlın Müclb Efendi bundan ak
dem fevt o lup ma-i lezlz-i ınezbı1r sulbiyye kerimesi 
Şerlfe Neslbe Hamm'a intikal idüp ınılma i leyha dahi 
menzil- i mezkı1r i le  el-yevın derı1nına cari b i r  masura 
ma-i lezlz-i ınezbı1rı kendi büsn-i rızasıyle Afife Ha
n ıın'a ferağ ve kasr-ı yed itıneğle Haslar kadisı v irdiği  

w; temellük 
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V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

hüccet-i şer' iyye mfıcebince sGret i 'üisını ba arz-ı hal 
lede' l-istid'a nizamı kaydı ba'de' l-ihrac mGcebince su
reti ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i 'tası iktiza 
eyled iğini Divan-ı hümayGn çavfışbaş ısı sa' adetlü atG
fetlü Efendi hazretleri meınhGren i ' lam itmeğle ınılee
bince sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i 'ta 
ol ınmak babında sadır o lan fennan-ı all mGcebince su
reti virilmeğle su nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü ha
ber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

[Derkenar] işbu mahal le sehvi le kayd ol ınmış olmağla 
bu kayda i 'tibar o l ınmayup Çukurçeşme h ıdmetinde 
mukayyeddür. 

Asi kaydı 

2/181/3 Mahmut Paşa camii ve şadırvanlarına bağlı 
olan sudan Seyyit Abdurralıim Mulıip Efendi'nin ta
sarrufunda olan suyun mirasçı/ara intikaline, miras
çılar tarafindan da Afife Hanım 'a devredi/diğine dair 
ilmulıaber kaydı. 

Kasr-ı yed 

Ber mfıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 3 Ca sene 1 239 [5 Ocak 1 824] 

Mahmiye-i mezbfırede K ırkdörtkapusı nam mahallde 
Çukurçeşme çeşme106 kurbında bir bab menzil i le derü
nında menzil-i ınezbfıra cari aslıab-ı hayratdan merhum 
ve mağffırun leh Malımüd Paşa-yı Veli hazretlerinün 
cami ' - i  şerifleri şadfırvanlarıyla hayrat-ı sairelerine cari 
vakf sularun fazlas ından olarak nısf masura ma-i lezlze 
tedavül-i eyad[l] i le ba teınessük-i mütevel ll beher şehr 
on beş akçe icare-i müeccele mutasarrıf olan es-Seyyid 
Abdurrahlm Müclb Efendi bundan akdem vefat idüp 
menzil-i mezkfır ile e l-yevm derfınına cari n ı sf masura 
ma-i lezlz-i merküın sulbiyye kerimesi Şerlfe Neslbe 
Hanım'a adi len intikal itmeğle mfıma i leyha dahi men
zil-i mezkfır i le el-yevm derün-ı menzil-i mezkfıra cari 
nısf masura ma-i lezlzi kendü hüsn-i rızasıyla bedel-i 
ma' lfım mukabeles inde ba izn i ' l-mütevelll Afife Ha
nım'a ferağat ve kasr-ı yed itmeğle Haslar kadlsı fazl
letlü Efendin lin v irdiği hüccet-i şer' iyye mfıcebince 
sfıret i ' tas ın ı  ba arz-ı hal lede' l- ist id'a n izamı kaydı 
ba'de' l-ihrac iktizası Divan-ı hümayı1n çavfışbaşısı sa'a
detlü atfıfetlü Efendi hazretleri memhı1ren i ' lam itmeğle 

106 "çeşme" mükerrerdir. 
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i ' lamı mı1cebince Başmuhasebe'ye kayd ve sureti ve su 
nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' ta al ınmak babında 
sildır  olan ferman-ı all ını1cebince Başmuhasebe'ye kayd 
i le sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü ha
ber viri ld i .  

Fl sene ınihü. 

2118114 Mahmut Paşa camii ve şadırvanlarına bağlı 
olan sudan Afife Hanım 'ın tasarrufunda olan suyun 
Abdurralıim Efendi ile Hanım 'ı Şerife Züleyha Ha
nım 'a verilerek evlerine bağlandığına dair ilmülıaber 
kaydı. 

Ber ınıleeb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 3  Ra sene 1 24 1  [26 Ekim 1 825]  

Aslıab-ı hayratdan merhum ve mağfı1run leh Mahmud 
Paşa-yı Veli hazretlerinün cami ' - i  şerltıeri şadurvanları 
ile hayrat-ı sairelerine cari vakf sularınun fazlasından 
olarak n ısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Afife 
Hanım ibnet-i Abdullah bu defa kendi hüsn-i rızasıyla 
hala Hiissa m i 'marbaşıs ı  es-Seyyid Abdurrahlın Efendi 
bin Mehmed nam kiınesne i le halilesi Şerlfe Züleyha 
Hiin ım'a b i ' l-iştirak feriiğat ve kasr-ı yed itmeğle ma-i 
teziz-i ınezbı1rı K ırkdörtkapusı nam mahat lde Çukur
çeşme kurbında bir bab menzile cereyan eyled iğini 
mübeyyin Haslar kadlsı fazlletlü Efendinün virdiği hüc
cet-i şer' iyye mı1cebince sılret i ' tasın ı  bii arz-ı hal le
de ' l-ist id 'ii şürı1tı kaydı ba'de' l-ihrac Başmuhasebe'ye 
kayd i le sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi 
i 'tasın ı iktiza eylediğini Divan-ı hüınayfin çavfişbaşısı 
sa'adetlü atfifetlü ağa hazretleri meınhfiren i '  lam it
meğle mficebince atik sfireti ahz ve battalda hıfz al ı 
narak müceddeden sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü 
haberi i ' tii o lmmak babında sildır olan fennan-ı all 
mficebince kayd ol ınup sfireti viri lmeğle su nazırı def
terlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi  sene ıninhü. 

2118211 Bayrampaşa 'da, Mahmutpaşa suyoluna mül
lıak Halil Ağa katma suyundan Ali Efendi 'nin Molla 
Kestel malıal/esindeki konağına bağlı olan suyun İs
mail Paşazade Necip Bey 'e, ondan da Ahmet İzzet E
fendiye devredi/diğine dair ilmulıaber kaydı. 

[Derkenar] Atık i lm ü haber kaydına zafer-yab olınına
m ışdur. 

3 6 1  

2118114 
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Kasr-ı yed 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 6 Za sene 1 239  [3 Temmuz 1 824] 

Su nazırı esbak Halil Ağa'nun Topkapusı i le Edirneka
pusı haricinde Bayram Paşa nam mahal lde Buhurlı
bostan derı1nında hafr itdürdiği abardan has ı l  ma-i le
zlzden müfrez yarım masura ma-i lezlzi Mahmud Paşa 
suyı yol ına i lhak i le Kırkdörtkapusı 'nda Monla Kestel 
mahal lesinde Darbhane-i amire başkatibi All All Efen
di'nün konağma cereyan i le mukaddema sılret viri lmiş 
ise de ba'dehı1 ınılma i leyh ma-i mezbı1rı İsma'll Paşa
zade Neclb Beğ'e kasr-ı yed idüp suret virilmeksizin 
ınir- i muma i leyh dah i ma'a hane ma-i mezbı1rı hala 
sadr-ı a'zam Efendimüz hazretlerinün mühürdan hace
gan-ı Divan-ı hümayı1ndan Ahmed İzzeddln Efendi'ye 
kasr-ı yed eylediğini muhtevl ibraz alınan iki kıt'a hüc
cet-i şer' iyye mucebince ba arz-ı hal Başmuhasebe'ye 
kayd i le  yedine suret ve su nazırı defterlerine i lm ü ha
beri i ' tası babında çavı1şbaşı ağanun i '  lam ı balasına 
sadır olan ferman-ı all mı1cebince kayd o l ınup sureti 
viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

[Derkenar] Mı1ma ileyh Ahmed İzzeddln Efendi muta
sarrıf a ldığı nısf masura ma-i lezlz-i mezbı1rı Dergah-ı 
all kapucıbaşı larından Derviş el-Hacc Ali Ağa'ya bey' 
eylediğini mübeyyin viri len hüccet-i şer' iyye mı1cebince 
Başmuhasebe'den sılret viri ldiğini mübeyyin vürud iden 
i lm ü haberi işbu hıdmete kayd olınmışdur. 

Fl 1 5  C sene 1 24 1  [25 Ocak 1 826] 

2/18212 Mahmut Paşa camii ve şadırvanları suyun
dan birinci bölüğün kışiasma bağlı olan suyun jaz/a
sından, kırkikinci bölüğün kışiasma ve kışianın önün
deki çeşmeye su bağlanmasına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i Haremeynü 'ş-şerlfeyn 
ilm ü haber varide el-müverrah fi 3 C sene 1 223 [27 
Temmuz I 808] 

Haremeyn-i muhteremeyne tabi '  evkafdan İstanbul'da 
vakı '  merhum Mahmud Paşa-yı Veli aleyhi ' r-rahmetü' l
Barl vakfına cari ma-i lezlzden B irinci bölüğün kışiası
na cari ma-i lezlzün katmasınun hakk-ı mecrası fazla
sından hası l  olan bir masura ma-i lezlzün Dergah-ı ali 
yeniçeri leri ocağınun Kırk ikinci bölüğün kışiasma ve 
kapusı önünde müceddeden inşa o lman hazineden çeş-
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meye cereyanı iki yüz otuz aded borıya muhtac idüğin i  
su  nazırı inha itmeğle kaffe-i masarifatı taratlarından 
virilmek ve bir masura su h üceet-i şer' i yy e ol ın mak 
üzre su nazırına h itaben ferman-ı all sudlırı ve kışla-yı 
mezklırun bu vechi le ihyasına müsa'ade-i seniyye bu
yurılması vezlr-i rlışen-zamlr devletlü Mustafa Paşa 
hazretleri memhlıren takrlr ve hala Nazır-ı ab-ı hassa 
Mustafa Ağa inha itmeğle mlıcebince müşarun i leyh 
vakfına cari ma-i tezizden birinci bölüğün kışiasma cari 
ma-i lezlzün katmasınun hakk-ı mecrası fazlasından 
has ı l  olan bir masura ma-i lezlz kışla-yı merküme ve 
müceddeden bina al ınan çeşmeye icra itdüri lmek üzre 
müceddeden Haremeynü ' ş-şerlfeyn muhasebesine kayd 
ol ınup taraf-ı  vakf-ı  ınüşarun i leyh ve su nazırı tarafına 
i lm ü haberi ve kışla-yı ınezblır tarafına sfıreti viri lmek 
recasına iftiharu ' l-havass ve' l-mukarrebln mu'temedü' l 
mülfık ve' s-selat'ln muhtaru' l-izz ve't-teınkln b i ' l-fı ' l  
Darü' s-sa' adet i '  ş-şerlfe ağa s ı o I up hala Hareıneyn ü '  ş
şerlfeyn evkafı nazırı olan ei-Hacc Mercan Ağa dame 
ulüvvuhlı Divan-ı hümaylın'a arz itmeğin mfıcebince i lm 
ü haber ve sfıreti viri l ınek babında ferman-ı a ll  sadır 
olmağla asl- ı  arz ve ferman-ı all Haremeynü ' ş-şerlfeyn 
muhasebesine kayd ve h ıfz o l ınup mfıcebince sfıreti ve 
vakf-ı  müşarun i leyh tarafına i lm ü haberi viri l ınekle 
veeh-i meşrfıh üzre su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü 
haber viri ldi .  

F1 sene minhü. 

21182/3 Bayrampaşa 'da, Malımut Paşa camii suyo
luna mül/ıak Halil Ağa katma suyundan Alımet İz
zeddin Efendi 'nin Molla Kestel malıal/esindeki evine 
bağlı olan suyun Derviş Ali Ağa 'ya satıldığına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi I 5 C sene 1 24 1  [25 Ocak 1 826] 

Asrında Su nazırı Halil Ağa Havass-ı refi'a  kazasına 
tab i '  Topkapusı i le Edirnekapusı civarında Bayram Paşa 
nam mahal lde Buhurl ıbostan dimeğle arif bostan de
rfın ında mevcfıd bacalardan bas ı t  olup ııısf masurası 
hakk-ı mecra ta'yln i le mahall- i  mezbfırede cereyan iden 
Malımüd Paşa-yı Veli hazretterin ün cami '  -i şerlfı su yı 
yol ına i lhak al ınan bir buçuk masura ma-i tezizden müf
rez mahmiyye-i mezblırede Kırkdörtkapusı'nda vakı ' 
ana terazlısından ifraz ve Mon la Kestel mahallesinde 
kain menzi l  derlınına icra al ınan nısf masura ma-i le
zlzün ınaliki hacegan-ı Divan-ı hümaylından Ahmed 
İzzeddln Efendi semen-i medflı '  i le Dergah-ı all kapu-
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cıbaşı larından Derviş ei-Hiicc All  Ağa'ya bey' u temllk 
birle istihkiimı [hiivl] Haslar kadisı Efendinün virdiği 
hüccet-i şer' iyye mCıcebince sCıret i 'tasın ı  bii arz- ı hiil le
de' l- istid 'ii nizarnı kaydı ba'de' l-ihriic Başmuhasebe'ye 
kayd ol ınup sCıreti ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi 
i ' ta o l ı ıımak babında sadır  olan ferman-ı  all mCıcebince 
Başmuhasebe'ye kayd ol ınup sCıreti su nazırı hazrede
rine işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü .  

[Derkenar] MCıma i leyh Derviş e l-Hacc All Ağa muta
sarrıf olduğı n ısf masura ma-i lezlz-i mezbCırı Tersiine-i 
amire klsediirı Mehmed Sa'ld Kani Efendi'ye feriiğ ve 
kasr-ı yed eylediğini mübeyyin viri len hüccet mCıce
bince sCıret viri ldiğini müş' ir vürCıd iden i lm ü haberi 
işbu hıdmetinde mukayyeddür. 

FI 26 L sene 1 245 [20 Nisan 1 830] 

2118214 Bayrampaşa 'da, Mahmut Paşa camii suyo
luna mülhak Abdurrahman Ağa katma suyundan 
Şerife Cemile Hanım 'ın tasarrufunda olan suyun 
Mehmet Ağa 'ya satılarak İbrahim Paşa hamarnı 'na 
bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber vari
de e l-müverrah fi gurre-i N sene 1 24 1  [9 Nisan 1 826] 

Esbak Ayasofya mütevel llsi Abdurrahman Ağa İstan
bul'da h ısnı ebvabından Edirnekapusı haricinde Bayram 
Paşa bostanı dereınında hafr-ı iibar ve a'miil iyle cem' 
eylediği suyı dokuz yüz yetmiş senesi erbab-ı miyiih 
ma'rifetiyle mevsiminde vezn ü ayar itdürdiği tamm ü 
kami l  ve revan bir lü le ve bir masura suyın ı  mahall- i 
mezbCıra karlb MahmCıd Paşa-yı Veli cami ' -i şerlfı suyı 
yol ına ba izn-i mütevelll i lhak itdürdiği suyından Ka
raçiivCış Mustafa Ağa'nun malik oldığı  beş masura ma-i 
lezlzinden müfrez ber mantük-ı hüccet bir  masura ma-i 
lezlze mal ike o lan Şerlfe Cemlle Han ım ibnet-i es-Sey
yid Hüseyin mutasarrıfe oldığı ma-i mezbCırı es-Seyyid 
Mehmed Ağa ibn-i Abdul lah'a bey' u temllk idüp ve 
mezbCır dahi ş iriien mal ik o lduğı ma- i mezburı İbrahim 
Paşa mahal lesinde viik ı '  Mahmud Paşa-yı Veli vakf- ı  
şeriflin ana teriizCısından ifriiz ve  mutasarrıf oldığı İb
rahim Paşa hammiimına ta'yln ve icra kı ld ığın ı  mü
beyyin ve şurCıt-ı cedldesine tatbik içün istihkiimı hiivi 
Has lar kadlsı fazlletlü Müftlzade es-Seyyid e l-Hacc 
İsmii''i l  Fahruddln Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye 
mCıcebince suret i ' tiis ın ı bii arz-ı hal lede' l- istid 'a nizii
mı kaydı ba'de' l-ihrac ma-i mezbur ber mCıceb-i n izarn 
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Başmuhasebe'ye kayd i le sureti ve su nazırı defterlerine 
i lm ü haberi i 'tas ın ı  Divan-ı hümayun çavuşbaşıs ı  vekil i 
sa'adetlü atufetlü All Neclb Beğ Efendi hazretleri mem
huren i' lam itmeğle i '  lam ı ve sad ı r  o lan fennan-ı all 
mucebince kayd o l ınup sureti viri lmeğle ma-i mezbur 
mutasarrıfı muma i leyhün hammamına cereyaniyçün su 
nazırı defterlerine dah i işbu i lm ü haber viri ld i .  

F'i  sene minhü. 

21183/1 İstanbul'da, Malımut Paşa suyundan Alırnet 
Hulusi Efendi'nin ve eşi Şerife Nefise Hanım 'ın Mulı
tesip Karagöz malıal/esindeki evlerine bağlı olan su
yun Abdülkerim Bey 'e satıldığına dair ilmulıaber kay
dı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 23 S sene 1 242 [26 Eylül 1 826] 

İstanbul'da Şehzade cami ' -i şerlfı c ivarında Muhtesib 
Karagöz mahal lesinde vak ı '  bir bab menzi l- i keblr de
runına Mahmud Paşa suyından ve Serrachanebaşı'nda 
vakfun terazusından ifraz i l e  cari olan n ısf masura ma-i 
lezize mal i k  ve mutasarrıflar olan hala Kethüda-yı sa
d ır-ı all devletlü es-Seyyid Ahmed Hulusi Efendi i le  
hallle-i muhteremeleri Şerife Nefıse Hanım b i ' l-vekale 
ma-i mezburı hala Lağmcıbaşı o lan serbevvabin-i Der
gah-ı all Abdülker'im beğ ibn-i Mustafa Paşa'ya semen-i 
ma' lum mukabi l i  bey' u temllk ve ol dahi işt irii ve te
mellük birle fıma ba'd ma- i mezbur mlr-i muma i leyhün 
mülk-i müşteriisı o lmağla k e' I-evvel terazu-yı mezku
reden ifraz ve menzil- i  merküma cereyaniyçün istihkamı 
havl Haslar kadlsı fazlletlü Müftlzade es-Seyyid ei
Hacc İsma'll Fahruddln Efendi'nün v ird iği hüccet-i 
şer' iyye mucebince süreti i 'tasın ı ba arz-ı hal lede ' l
ist id'a n izarnı kaydı ba'de ' l- ihriic ber muceb-i nizarn 
Başmuhasebe'ye kayd i le  mlr-i müma i leyh yedine 
müceddeden bir kıt 'a  sureti ve su nazırı tarafına i lm ü 
haberi i 'tas ın ı  Divan-ı hümayun çavuşbaşıs ı  veki l i  
sa'adetlü atCıfetlü All  Neclb Beğ Efendi hazretleri mem
huren i ' lam itmeğle mucebince Başmuhasebe'ye kayd 
i le sureti ve i lm ü haberi vir i lmek ferman mucebince 
mücebince107 kayd ol ınup sureti vir i lmeğle ma-i mezbur 
mlr-i muma i leyhün hanesine cereyan itdürmek içün su 
nazırı tarafına  işbu i lm  ü haber viri ld i .  

107 "mficebince" mükerrerdir. 

Fl sene minhü. 
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21183/2 Mahmut Paşa suyoluna müllıak olup yeniçe
ri kış/alarına gülen suyun bir miktarının Ali Rıza 
Efendi'ye verildiğine dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınuceb-i ınuha l lefiit i lm ü haber varlde e l-ınüverrah 
fi 25 M sene 1 243 [ 1 8  Ağustos 1 827] 

Bi  tevfikıhl te 'iila ınahv ü i lga o l ın an yeniçeri-i menhı1-
selerün kışlafarı ınakhurlarına cari o lup canib-i ıniriden 
zabtıyla fürı1htı husı1sına i rade-i sen iyye-i ınü lı1kane 
ta'a l luk iden ma-i lezlzden ber veeh-i bala bir masura 
Mahmud Paşa suyı lede'z-zaide ına'a resın-i düyı1n(?) 
yedi yüz altmış beş guruş ınu 'acce le ile rical-i Devlet-i 
al iyyeden hala Zahlre nazırı ve arpa emini atufetlü All 
Rıza Efendi hazretleri uhdelerinde karar al ınmış  ve 
ınu'accelesi olan meblağ-ı ınezbfır Hazine-i amireye tes
Ilm ol ı nınış aldığından muhal lefiita kayd i le  ma-i lezlz-i 
mezbfır mı1ma i leyh tarafından zabtiyçün sureti ve 
Başmuhasebe'ye ve su nazıı·ı ağa tarafına i lm ü haberleri 
viri l ınek fennan buyurı lmağın mfıcebince kayd o l ınup 
ber minval-i muharrer ma-i lezlz-i mezkfır nazır-ı mı1ma 
i leyh hazretleri tarafından zabtiyçün sfıreti ve i lm ü 
haberi viri l ınekle ber veeh-i muharrer su nazırı ağa tara
fına dah i işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl  sene ın inhü. 

2118313 Bayrampaşa 'da, Abdurrahman Ağa katma 
suyundan Ebubekir Paşa 'nın ve eşi Hamide Hanım 'ın 
tasarrufunda olan suyun Mehmet Etlıem Efendi'ye 
satılarak Balahan Ağa malıal/esindeki evine bağlan
dığına dair ilmulıaber kaydı. 

[Derkenar] Atik i lm ü haber kaydına zafer-yab ol ınına
mışdur. 

[Derkenar] Ma-i ınezkur tediivül-i eyadl i l e  sa'iidetlü 
Nazif Beğ uhdesine geçerek Mahmud Paşa hıdınetinde 
yüz otuzıncı varakında ınukayyeddür. 

Ber ınfıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel ilm ü haber vari
de e l-müverrah fi gurre-i R sene 1 243 [22 Ekim 1 827] 

Bin iki yüz kırk bir senesi Muharremü' l-hariim'un doku
zıncı güni tarih iyle müverrah bir kıt'a  ınemhfır ve müm
zii sfıretde tafsll ü beyan ol ındığı üzre Ayasofya müte
vel llsi Abdurrahman Ağa ibn-i Mehıned Eyyfıb haval i
sinde kain Topkapu i le Ed irnekapusı beyninde Bayram 
Paşa bostanı diıneğle ına'rQf ınahal lde hafr ve tahte ' l-
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arz !ağın ve kanavat i le cem' u tahsil eylediği  ma-i le
zlzden müfrez !ağın ve kanavatma te be' iyyetle Kara
h i sar-ı Sahi b  valisi Ebubekir Paşa hazretlerinün halllesi 
Hamlde Hanım ibnet-i Mustafa Efendi mutasarrıfi e] 
aldığı nısf masura ma-i lez'izi Humbaracı ocağı katibi 
Mahmud Edhem ibn-i Mahmud Efendi'ye bey' u temllk 
ve ol dahi iştira ve temel lük birle nısf masura ma-i le
zlzde müma i leyhanun alakası olmayup Efendi-i müma 
i leyhün mülk-i müşterası olmağla ma-i mezbur İstan
bul'da Balahan Ağa mahallesinde kain Mahmud Paşa-yı 
Veli ana terazüsından ifraz ve kadim yol ıyla mahalle-i 
mezbürede vakı '  menzil i ne icra ve ta'yln eylediğin i  
mübeyyin Haslar kadlsı fazlletlü Kami l  Efend i'nün vir
diği  hüccet-i şer' iyye ve sadır olan ferman-ı all müce
b ince kayd olınup atik sureti hıfz ol ınup müceddeden 
sureti vir i lmeğle su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber 
vir i ld i . 

Fi sene minhü. 

2118314 Bayrampaşa 'da, Abdurrahman Ağa katma 
suyundan Melımet Ağa 'nın Hasan Halife malıallesin
deki evine bağlı olan suyun mirasçı/ara intikaline, 
mirasçılar tarafindan da Melımet Şükrü Efendi'ye 
satıldığma dair ilmulıaber kaydı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 2 1 R sene 1 243 [ l l Kasım 1 827] 

B in iki  yüz y iğirmi alt ı  senesi Şa' ban'un yiğirmi  üçünci 
güni tarihiyle müverrah b i r  kıt 'a  hüccet-i şer' iyyede taf
sll ü beyan olmdığı üzre Ayasofya mütevel llsi Abdur
rahman Çelebi i bn-i Mehmed İstanbul'da hısnı ebva
bından Topkapu haricinde Bayram Paşa bostanı derü
nında dokuz yüz yetmiş  senesi Cemaziye' l-ahi r' inün 
evai l inde abar-ı müte ' addide hafr ve tahte' l-arz lağm ve 
kanavat ile cem ' u tahsil eylediği  ma' lfımu ' l-mikdar 
ma-i lezlzden müfrez İstanbulda Sarıgez nam mahal lde 
Hasan Halife mahal lesinde kain b ir  bab menzi l derünına 
cari nısf masura ma-i lezlzün mutasarrıfı iken bundan 
akdem vefat i den el-Hacc Mehmed Ağa ibn-i İ brahim'ün 
sulbl oğlı ve varis i  el-Hacc İzzet Efendi irsen mal ik  ol
dığı ma-i mezbfırı hala Telhis- i hazret-i sadr-ı a'zami 
Mehmed Şükrl Efendi 'ye bey' u temllk itmeğle ma-i 
mezbür kadim yol ıyla ke' l-evvel menzi l- i mezkfıra İcra 
ve ta'yin aldığını mübeyyin Haslar kadisı faziletlü Meh
med Kami l  Efendi'nün virdiği  hüccet-i şer' iyye ve DI
van-ı hümayfın çavfışbaşısı sa'adetlü atüfetlü Hüsnl Beğ 
Efendi hazretlerinün i ' lamı ve sadır olan ferman-ı all 
mücebince kayd ol ınup müceddeden sureti vir i lmeğle su 
nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber vir i ld i .  

Fl sene minhü. 
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2118411 Halil Hamit Paşa sebili ve çeşmesi, yapıl
makta olan Bab-ı Ali içinde kalacağından çeşmenin 
Şehzade civarında yeniden inşa olunmasına, eski çeş
me suyundan bir miktarının kışiaklardaki Tavukçular 
karhanesine bağlanmasına ve geriye kalan suyun 
satılmasına dair ilmuhaber kaydı. 

[Şerh] Mevlana-yı müşarun i leyh hazretleri ma-i mez
bfırdan K ırkçeşme suyı olan bir masura ma-i lezizün 
nısf masurasını Mühendishane-i hümayfın hacesi Ab
dülhal'im Efendi'ye ferağat buyurmalarıyla ol dahi nısf 
masura ma-i lezizi Balatkapusı dah i l inde Hace Kasım 
Gönani mahal lesinde vakı ' ana lağmından ifraz ve mü
ceddeden yol ferş iyle mahal le-i mezbfırede kain menzi
l ine icra ve ta'y'in eylediğini mübeyyin viri len hüccet 
mfıcebince Başmuhasebe'den sfıret viri ldiğini müş' ir 
vürfıd iden i lm ü haberi i lm ü haber defterinde yukarı 
ana hıdmetinde mukayyed o lmağla işbu mahalle şerh 
viri ld i .  

Fi 27 Ca sene 1 243 [ 1 6 Aralık 1 827] 

[Şerh) Müşarun i1eyh Efendi hazretleri n ısf masurasını 
dahi S i lahşöran-ı hassaclan es-Seyyid el-Hacc Mehmed 
Şiikir Ağa'ya ferağat buyurmalarıyla ol dahi n ısf masura 
ma-i lezizi Samanviren mahallesinde kain menzi l i  tah
tında vakı ' mesleğinden ifraz ve müceddeden yol fer
şiyle menzi l ine icra eylediğini müş ' ir viri len hüccet 
mfıcebince sfıret viri ldiğini müş' ir vürfıd iden ilm ü 
haberi i lm ü haber defterinde Tahtekal 'a  h ıdmetinde 
mukayyed olmağla işbu mahalle  şerh viri ld i .  

Fl 27 Ca sene 1 243 [ 1 6  Aralık 1 827] 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 3 Za sene 1 242 [29 Mayıs 1 827] 

Halil Hamid Paşa sebil i  ve çeşmesi el-haletü hiizihi inşa 
olınmakda olan Bab-ı ali derlımnda kalup sebil ve çeş
menün mahall-i aharda inşası lazım geleceğine ve sebil 
ve çeşmeye cari beş masura nısf çuvaldfız ma-i lezizün 
lüzfımına mebni Bab-ı all'ye icra o l ınacağına ve sebil-i 
mezkfır Şehzade civarında tasmlm olman mahalle inşa 
kı l ınacağına binaen atik sebil ve çeşmeye ciir'i beş ma
sura nısf çuvaldfız ma-i leziz mukabelesinde münhedim 
kışiaklara cari o lup canib-i  ıniriye aid olan sulardan ol 
mikdar masura su i le istibdal i  hususını sadr-ı Rumi l i  
sa' adetlü faziletlü Efendi hazretleri tarafından i ltimas 
oldığına binaen sal ifti 'z-zikr kışlak arsalarında mevcfıd 
çeşmelere cari o lan ma-i lezizden ma'ada münhedim ve 
muhterik kışiaklara cari o lan otuz üç masura ma-i teziz
den bir masura su hassa arabacı larun iskan itdürilen 
Tavukcı lar karhanesine ve beş masura nısf çuvaldfız 
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zikr olman sebll ve çeşme suyıyla ma'rifet-i şer ' le is
tibdal birle ma'adasınun tal iblerine fliruhtı hususına 
irade-i seniyye-i mülukane ta'al luk iderek iktiza iden 
mahallere ilm ü haberleri viri lmiş oldığı bir kıt 'a vara
kaya ba'de' l- ihrac sal ifli 'z-zikr inşa o lmacak sebll i  
kangı su cereyan ider ve ne mikdar su kafidür ve 
Mahmud Paşa suyından viri lmesi Icab itdüği halde ka
dim suyıni.ın fiatına göre ne kadar su cereyanı iktiza ider 
mülahaza ve mevlana-yı müşarun i leyh hazretleriyle 
dahi müzakere iderek iktizasın ı i ' lam eylemek üzre su 
nazırı ağaya lede' l-havale ol dahi keyfıyyeti erbab-ı vu
küfdan lede' l- isti ' lam zikr olman seblle Kırkçeşme su
yınun icrası mümkin olamadığından Mahmud Paşa su
yına muhtac oldığı ve K ırkçeşme suyınun beher ma
surasınun bin guruş ve Mahmud Paşa suyınun beher 
masurasınun iki bin guruş fiatı oldığından kadim su
yınun fiatına göre Mahmud Paşa suyından iki buçuk 
masura ma-i lezlz viri lmek Icab ideceği ve sebll-i mez
kura dahi iki buçuk masura su kafi idüğini ifade ve 
ihbar itmişler ise de mevlana-yı müşarun i leyh hazretle
ri iki buçuk masura Mahmud Paşa suyından ma'ada 
Kırkçeşme suyından dahi bir masura su matlub ve i l 
timas eyledüklerini i '  lam itmeğle canib-i ıniriden fli
ruhtı iktiza iden sular başka ve sebll-i mezkure cereyanı 
lazım gelen suyınun başka tefrlk ve hisab ve iktizası 
sual o l ındukda mülga yeniçeri kışiaklarına cari olan 
otuz üç masura suyınun bir masurası Tavukcı lar kışiası
na ve i ltimas olduğı vechi le üç buçuk masurası dahi 
sebll-i mezkı1ra cereyan itdüri ldiği takdirde yiğirıni 
sekiz buçuk masura suyınun canib-i ıniriden fliruhtı 
lazım geleceği eci lden salifli'z-zikr Bab-ı all derunında 
kalan sebllün ma-i carlsi olan beş masura n ısf çuvalduz 
K ırkçeşme suyınun beher masurası biner guruş bahası 
beş bin iki yüz e l l i  guruş ve i ttimas olman iki buçuk 
masura Mahmud Paşa ve bir masura K ırkçeşme suyınun 
bahası beş b in beş yüz guruş oldığından ol vechi le tan
zlmi irade buyurı l ı r  ise Icabı icra o l ınmasıyçün mev
lana-yı müşarun i leyh hazretleri ve su nazırı muma i leyh 
tarafına i lm ü haberleri i 'tası ve kusur yiğirmi sekiz ma
sura suyınun dahi tal iblerine flirühtiyçün mezadı kava
imi ihracı(?) iktiza ideceği Başmuhasebe ve muhal le
fatdan derkenar ve bii takrlr Jede' l-arz mı1cebince i lm ü 
haberleri ve kavaimi tahrlriyle tanzimine mübaderet 
o lmmak babı nda sildı r  olan ferman-ı all mucebince i lm 
ü haberleri ve mezadı kavaimi viri lmek ferman buyurı l
mağın mucebince kayd ol ınup mezadı kavaiıni ve 
mevlana-yı müşarun i leyh hazretleri tarafına diğer ilm ü 
haberi viri lmiş olmağla Icabı icra ol ın ınasiyçün su nazırı 
ağa tarafına dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl  sene minhü. 
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2118412 Bayrampaşa 'da, Mahmut Paşa suyoluna 
mü/hak İbrahim Efendi katma suyundan Ali Rıza E
fendi'nin Çıkrıkçı Kemal mahallesindeki evine bağlı 
olan suyun Mehmet Ağa 'ya verildiğine dair ilmuhaber 
kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 3 Ş sene 1 244 [8 Mayıs 1 829] 

Ashab-ı hayratdan Defterdar-ı esbak merhum ei-Hacc 
İbrahim Efendi'nün vakfı o lmak üzre şurfıt-ı mer' iy
yesiyle hafr itdürdiği on üç aded bacadan tahte' l-arz 
lağm ve kanavatıyla cem' u tahsil ve İstanbul hısnı 
ebvabından Edirnekapusı haric inde Bayram Paşa nam 
mevzi 'de Peço zimml bostanı derfınında vakı '  merhum 
Mahmud Paşa-yı Veli suyı mesleğine i lhak eylediği b ir  
masura ma-i lezlzden müfrez kanavatından mikdar-ı 
mu'ayyen h issesine tebe' iyyet i le nısf masura ma-i lezlz 
İstanbul'da fodula furunı ittisalinde vakı '  terazlıdan ifraz 
Vezneci ler civarında Çıkrıkçı Kemal mahal lesinde kain 
bir bab menzi l-i keblr derfınına cari olup bin iki yüz 
otuz iki senesi Receb'inün yiğirmi  dokuzuncı güni tari
h iyle müverrah viri len bir  kıt 'a suret mucebince muta
sarrıf olan se·rmi 'maran-ı hassa All Rıza Efendi nısf 
masura ma-i mezburı Kethüda-yı bevvabln-i hazret-i 
şehriyari Mehmed Ağa bin Mustafa'ya ba re 'y-i müte
velll ferağ ve kasr-ı yed ve ol dahi ahz u kabul birle ber 
muceb- i şurfıt istihkamı havl ve ma-i mezbur kadim! 
üzre cereyan ı içün Haslar kadi'sı Mehmed Sa'ld E
fendi'ııün virdiği hüccet-i şer' iyye ve Divan-ı hümayfın 
çavfışbaşısı sa'adetlü atufetlü Mehmed Ata Efendi 
hazretlerinün memhur i' lam ı ve balasına sad ır  olan fer
man-ı all mucebince kayd ol ınup atik sureti battalda 
hıfz ol ınarak mutasarrıf-ı merküm Mehmed Ağa yedine 
müceddeden sureti viri lmeğle su nazırı tarafına dahi 
işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

2118413 Bayram Paşa 'da, Mahmut paşa suyuna mül
lıak sudan Abdüllılıalim Ağa 'nın Hoşkadem mahalle
sindeki evine bağlı olan suyun Mehmet Emin Suji E
fendi ile eşi Asiye Hanım 'a devredi/diğine dair ilmu
lıaber kaydı. 

Ber muceb- i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 6 S sene 1 245 [7 Ağustos 1 829] 

Defterdar-ı esbak merhum ei-Hacc İbrahim Efendi ev
kaf-ı şerlfleri müsakkafatından İstanbul hısnı ebvabın-
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dan Edirnekapusı haricinde Bayram Paşa nam mevzi 'de 
Peço zimml bostanı derfınında vakı '  merhum Mahmud 
Paşa ma-i lezlzi mesleğine mülhak cereyan iden ma-i 
tezizden müfrez şehriyye otuz akçe icare-i müeccelelü 
nısf masura ma-i lez!ze bii temessük-i mütevel ll b i ' l
icareteyn mutasarrıf o lan Abdülhallm Ağa bin Abdul lah 
ma-i mezbfırı bundan akdem bii ma'rifet-i mütevel l l  ha
cegan-ı Divan-ı hümayfından Ma'den(?) hazinesi ki
sedarı Mehmed Emin Sfıfi Efendi i le  halilesi Asiye 
Hanım'a ale' l - iştirak ferağat ve kasr-ı yed itmeleriyle o l  
vechi le nısf masura ma-i teziz-i mezbfır İbrahim Paşa 
hammilını verasında terazlıdan ifraz ve kadim! üzre 
Şehzade cami ' - i  şerlfi kurbında Hoşkadem mahallesin
de vakı' bir bab menzi l- i  kebir derfınına ke' l-evvel icra 
ve ta'yin o lındığını mübeyyin istihkamı havl Haslar 
kadisı Yazıcızade es-Seyyid Hüseyin Efendi'nün virdiği 
hüccet-i şer' iyye mfıcebince müceddeden sureti i ' tasını 
bii arz-ı hal lede' l- istid'a n izamı kaydı ba'de' l- ihrac 
Divan-ı hümayfın çavfışbaşısı sa'adet lü atfıfetl ü  Meh
med Ata Efendi hazretlerinün memhfır i ' lamı ve balası
na sildır o lan ferman-ı ali mfıcebince kayd o l ınup her 
mfıceb-i nizilm mfıma i leyh yedierine müceddeden su
reti viri lmeğle su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber 
virild i .  

Fl  sene minhü. 

2118511 Ahmet Atıf Bey 'in ve Hatice Hanım'ın İstan
bul Kızıltaş mahallesindeki evlerine bağlı olan sudan 
Hatice Hanım 'a ait olan kısmın Ahmet Atıf Bey 'e sa
tıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari- � 
de e l-müverrah fi 29 R sene 1 246 [ I  7 Ekim 1 830] 

Mahmiyye-i İstanbul'da Kızı ltaş mahal lesinde kain 
menzil- i  kebir derfınına cari n ısf masura ma-i l eziz-i 
mezkfıreye mutasarrıf olan hacegan-ı Divan-ı hümayfın
dan Ahmed Atıf Beğ Efendi ve n ısf-ı hisse-i şayi 'asına 
mutasarrıfe o lan val idesi Hadice Hanım n ısf-ı hisse-i 
şayi 'a-i mezkfıresini beynlerinde semen-i medffı' ve 
makbfıza bey' u temllk ve veeh-i layıkıyla tesilm eyle
dükde nısf masura ma-i lez!z ınir-i mfıma i leyhün mülk- i  
müşteriisı ve hakk-ı sırfı o lup validesi Hadlee Hanım'un 
asla ve kat'an alaka ve medhal i  kalmadığını Haslar 
kadi'sı fazilet lü Mehmed Raşid Efendi bir kıt'a hüccet-i 
şer' iyye virmekle sfıret i ' tası bii arz-ı hal lede' l- istid 'a  
n izamı kaydı Başmuhasebe'den ihrac iktizası Divan-ı 
hümayfın çavfışbaşısı sa'adetlü ağa hazretlerinden le
de' s-sual i ' lamı mfıcebince Başmuhasebe'ye kayd i le  
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sureti ve su nazırı tarafına i lm ü haberi i ' tii olmmak bii
bında siidır olan ferman-ı all mucebince Başmuhase
be'ye kayd olınup ınir-i mumii i leyhün yedine sureti 
viri lmeğle keyfıyyet ma' lum olmak içün su nazırı tara
fına dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi  sene minhü. 

2118512 Defterdar İbrahim Efendi vakfı suyundan 
Ahmet Efendi'nin tasarrufunda olan suyun, Ahmet E
fendi'nin mirasçısız olarak vefatıyla vakfa intikaline 
ve vakıf tarafindan Haftz Mehmet Tahir Efendi 'ye 

ferağ olunduğuna dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fi 7 R sene ı 248 [3 Eylü l  ı 832] 

Defterdar-ı esbak e l-Hiicc İbrahim Efendi vakf-ı şerifı 
mülhakatından Topcılar karyesi civarında viikı '  tarla 
derunında üç aded baca ve yiğirmi sekiz kuyudan hiisıl 
nısf masura ma-i lezlz-i mezkurun mukaddemii mutasar
rıfı Ahmed Efendi b i lii veled fevt olup ma-i lezlz-i mez
kur canib-i vakfa iiid o ldukdan sonra yedi yüz e l l i  guruş 
mu'accele i le hala ebniye-i hiissa müdiri Efendinün 
Kethüdiiları ve hassa mi 'miirı hulefiisından Hiifız Meh
med Tahir Efendi'ye feriiğat ol ınmış oldığı Haslar kadlsı , 
Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye mucebince suret 
i ' tiisı ist id'ii itmeğle n izarnı kaydı ba'de'l- ihrac Başmu
hasebe'ye kayd i le sureti ve i lm ü haberi i ' tiisı iktiza 
eylediğini Divan-ı hümiiyun çiivuşbaşısı sa'iidetlü ağa 

1hazretleri memhuren i ' liim itmeğle mucebince sureti ve 
i lm i.i haberi i 'tii olmmak babında siidır o lan ferman-ı iili 
mucebince sureti viri lmeğle ebniye-i hiissa müdiri E
fendi tarafına işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

21185/3 Bayram Paşa 'da, Mahmut Paşa suyoluna 
mü/hak sudan Ragıp Mehmet Emin 'in Kuyumcu Balı
şay iş mahallesinde evine bağlı olan suyun mirasçı/ara 
intikaline, mirasçılar tarafindan da Abdullah Ağa 'ya 
satıldığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-mi.iverrah fi 25 C sene ı 248 [ ı  9 Kasım 1 832] 

Asrında Tel l i  haseki dimeğle arif All Haseki hayatında 
Havass-ı refi'a kazasında Edirnekapusı haricinde Bay
ram Paşa nam mahallde abiir-ı müte'addidede hafr ve 
Mahmud Paşa-yı Veli hazretlerinün suyı yolına i lhiik 
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eylediği n ısf masura ma-i lezlz-i mezkfir İstanbul'da 
Laleli kurbında Kuyumcı Bahşayiş mahal lesinde vakı '  
bir bab menzil- i  keblr derfinına cari nısf masura ma-i 
leziz-i mezbfirun bundan akdem maliki Ragıb  Mehmed 
Emin fevt o lup kebire kızlar ı  Şerife Zekiyye ve Şerife 
Münire Hanıma intikal mfima i leyhimalar kendü hüsn-i 
rızalarıyla Abdullah Ağa'ya bey' idüp ma-i teziz-i mez
bı1r ke' l-evvel menzi l- i  mezkfira cereyaniyçün Haslar 
kadisı Efendinün virdiği hüccet-i şer ' iyye mı1cebince 
sfiret i 'tası ba arz-ı hal istid'a ol ındukda nizarnı kaydı 
ihrac o lmarak serçavfişan-ı Divan-ı hümayfin ağa haz
retleri ınemhı1ren i ' lam itmeğle mı1cebince sureti ve ilm 
ü haberi i ' ta olmmak babında sadır olan ferman-ı ali 
mficebince kayd o lınup sureti viri lmeğle ebniye-i hassa 
müdiri Efendi tarafına işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

[Kenarnotu] 

DER HIDMET-İ SULTAN BAYEZİD-İ VELI 

2118611 Eyüp 'te, Va/ide Sultan ve Sultan Bayezit su
yollarına mü/hak sudan Hoca Mahbube Hatun 'un ta
sarrufunda olan suyun Müftüzade Seyyit Mustafa'ya 
verilerek İmaret mahallesindeki evine bağlanmasına 
dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0.� 

Ber mficeb-i kalem-i m.uhasebe-i evvel�m ü haber vari
de el-müverrah fı selh-ı Ş sene 1 233  [ 1  E�! 1 8 1 8] 

' 
Astane-i aliyye ve mahall- i  saireye cereyan iden b i ' l-
cümle sular hakkında virilen nizarn mı1cebince Havass-ı 
refi'a kazasında Uzuncaova'da (kesik) nam mai1allde 
abar-ı müte'addideden hası l  olup Viiiide Sultan suyına 
ve andan SultSn Sultan108 Bayezld Han hazretleri suyı 
yolına i lhak (kesik) masura ma-i leziz Hace Mahbı1be 
Hatfin ferağatinden Kassam katibieri reisi Müftlzade 
Seyyid Mustafa bin Osman Efendi'nün Kadi çeşmesi 
İmaret mahallesinde sakin o lduğı menzil ine cereyan 
itmek üzre ber mficeb-i şurfit zabtiyçün sfiret virdiğini 
müş ' ir Başmuhasebe'den i lm ü haber kaiınesi kayd 
o l ınd ı .  

108 "Sultan" mükerrerdir. 

Fl sene minhü. 
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2118612 Va/ide Sultan ve Bazezit Han suyollarına 
mü/hak Afife Hatun suyundan, Seyyit Ali Hamdi E
fendi'nin Mustafa Bey mahallesinde evine su bağlan
masına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0 .5 

Bey' 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi selh-i Ş sene 1 233 [ 1  Eylü l l 8 1 8] 

Kaza-i mezbfıra tabi '  Yusuf Ağa zaviyesi dimeğle ma'
rfıf mahal lde Afife Hatfın'un suyından ifraz i le Valide 
Sultan [suyı] yolına ve andan Bayezld Han suyı yol ına 
i lhak olmmak109 nısf masura ma- i lezlz Sultan Mehmed 
kurbında Mustafa Beğ mahalles inde Anadalı kozatından 
Seyyid Ali Harndi Efendi'nün menzil ine cereyan eyle
mek üzre sfıret virdüğini müş' ir Başmuhasebe'den vürfıd 
iden i lm ü haber kaimesi kayd alındı .  

Fi sene minhü. 

2118613 Eyüp Küçükköy 'de, Va/ide Sultan ve Sultan 
Bayezit suyollarına mü/hak Afife Hatun suyundan 
Seyyit Haftz Ali Hamdi Efendi'nin Mustafa Bey ma
hallesindeki evine bağlı olan suyun, Ayşe Hanım 'a 
satılarak Mimar Ayaz mahallesindeki evine bağlandı
ğına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari-·'-=· 
de el-müverrah fi 9 Ra sene 1 243 [30 Eylü l  1 827] 

B in iki yüz otuz üç senesi Şa'ban'un selhi tarihiyle mü
verrah bir  kıt' a memhfır ve mümza sı1retde tafsll ü be
yan aldığı üzre Havass-ı refi'a kazasına tabi '  Küçük
karye hudı1dı dalii l inde Yusuf Ağa zevcesi d imeğle arif 
Afife Hatfın suyından müfrez olup karye-i mezbı1r ka
dlmde kain Valide Sultan suyı yol ına ve andan Sultan 
Bayezid suyalma ba izn i ' l-mütevelll i lhak i le İstanbul'
da Sultan Mehmed Han cami ' - i  şerifi kurbında Mustafa 
Beğ mahallesinde kain  bir  bab menz i l  derı1nına cari n ısf 
masura ma-i lezize ba sılret mutasarrıf o lan Anadal ı  
eşraf-ı kozatından es-Seyyid Hafız A l l  Harndi Efendi 
ma-i mezbı1rı semen-i ma' lı1m mukabil i  Şerlfe Ayişe 
Hanım ibn-i es-Seyyid Hasan Efendi'ye bey' u temllk ve 
ol dahi iştira ve temellük birle ma-i mezbı1r ınılma 
i leyhanun eınval-i müşterası o lmağla ma-i mezbfırı De-

109 olunan 
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pe ( . . .  ) kemerinden Horasancı  gözinden ifniz ve mü
ceddeden yol ferşiyle Mi 'mar Ayas mahal lesinde kain 
mutasarrıf o ld ığı menzile icra ve ta'yln eylediğini 
mübeyyin Haslar kadlsı fazlletlü Kami l  Efendi'nün vir
d iği hüccet-i şer' iyye mikebince suret i ' tası ba arz-ı hal 
lede' l-istid'a suret kaydı ve n izarnı ba'de' l-ihrac muce
b ince Divan-ı hümayun çavuşbaşısı ağa hazrederinden 
(kesik) olınarak sadır olan ferman-ı all mucebince suret 
viri lmeğle su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber vi
ri ldi .  

Fl sene minhü. 

2118614 Eyüp Karakemer'de, İbrahim Ağa katma su
yundan Mehmet Tahir Selam Bey 'in Seydi Ali ma
hallesindeki evine su bağlı olduğuna dair ilmuhaber 
kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 6 Ra sene 1 23 5  [23 Aralık 1 8 1  9] 

Hassa su nazırı esbak İbrahim Ağa Havass-ı refi'a kaza
sında Sultan Süleyman Han hazretlerinün bina buyur
dukları Kara kemerin İstanbul canibinde hafr eylediği 
abar-ı müteferrikadan has ı l  itdürdiği bir buçuk masura 
ma-i lezlzün n ısf masurasını hakk-ı mecra birle baki 
kalan bir masuradan müfrez n ısf masura ma-i lezlz İs
tanbul'da Darbh�ne-i atik mahzeninde Seydl All ma
hallesinde b ir  bab menzil-i keblre derı1nına cari ve 
mevcı1d olarak ted�vül-i eyadl i le el-Hacc Mektubl-i 
hazret-i sadaret-penahl sa'adetlü atufetl ü  Mehmed Tahir 
Selam Beğ Efendi hazretlerinün taht-ı tasarruflarında 
o lup istihkamı mübeyyin Haslar kadisı İbrahim Efen
di'nün virdiği hüccet-i şer' iyye mucebince yedine suret 
ve su nazırı muma i leyhe(?) i lm Ü' haberi i ' ta o lmmak 
babında ba arz-ı hal çavuşbaşı ağa hazretlerinün i ' lamı 
balasına sadır o lan ferman-ı ali mucebince Efendi-i mü
şarun i leyh hazretleri tarafına suret viri lmeğle su nazırı 
defterlerine işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

2118711 Eyüp 'te, Sultan Bayezit suyoluna mülhak 
Bayezit Serbölüğü Abdurrahman katma suyundan Ali 
Efendi'nin Şehzade camii yakınındaki evine bağlı 
olan suyun Seyyit Mehmet Sait 'e verildiğine dair il
muhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 9 Receb sene 1 23 5  [22 Nisan 1 820] 
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Sultan . Bayezld Serb�ği esbak merhum Abdurrahman 
nam kımesnenün Havass-ı refi'a  kazasına tab i '  Küçük
karye bağları tahtında ba izn-i Sultani on aded baca hafr 
ve lağm ağzından mesleğine gel ince İcra ve müşarun 
i leyh hazretlerinün suyı yol ına i lhak itdürdiği b ir  masu
ra bir çuvalduz suyından b ir  çuvalduzı hakk-ı mecra 
baki kalan bir  masura ma-i lezlz İstanbul'da Atbazarı 
kemerinden ifraz ve Şehzade cami ' - i  şerlfi kurbı nda 
Burmal ı mescid ittisa l inde kain hala Şehremini All E
fendi ibni- i  Yusuf Ağa'nun bir bab hanesi derunına car'i 
o lup muma i leyhün ferağından Rumil i  kuzatından Sey
yid Mehmed Sa'ld ibn-i Ahmed nam k irnesne yedine 
sureti viri lmiş olmağla su nazırı defterlerine i lm ü habe
ri olmak üzre zeyl ol ındı .  

Fl sene minhü. 

[Derkenar] işbu bir  masura ma-i lezizün nısf masurası 
menzi l- i  mezbur i le  Başmuhasebe kalemi kürtabmdan 
All Rıza Efendi 'ye geçdiğin i  mübeyyin Başmuhase
be'den vürud iden i lm ü haber k�iimesi i şbu h ıdmetde 
mukayyeddür. 

Fl 4 L sene 1 23 7  [24 Haziran 1 822] 

2118712 Eyüp 'te, Va/ide deresine mü/hak Seyyit Mus
tafa Ağa katma suyundan, Osman Paşa 'nın Dülger
zade mahallesindeki hanesine su bağlandığına dair 
ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 23 Za sene 1 236  [22 Ağustos 1 82 1 ]  

Havass-ı refi'a kazasında Valide deresi nam mahallde 
Sultan Bayezld vakfı katibi es-Seyyid Mustafa Ağa'nun 
hayatında müceddeden yedi aded baca hafr ve tahte' l
arz lağm ve kanavat i le cem' u tahsil ve Sultan Bayezid 
suyına ba izn-i mütevel ll i lhak u idrac eylediği ma-i 
lezlzden müfrez olarak mahmiyye-i İstanbul'da Sarac
hane110 kurbında Dülgerzade mahalles inde kain Riga(?) 
muhafızı mirmlran- ı  kirarndan Osman Paşa'nun hanesi
ne car'i üç çuvalduz ma-i lezizün i st ihkamın ı  havl Haslar 
kadlsı fazlletlü Üsküdarl Mehmed Emin Efendi'nün v ir
diği hüccet mucebince suret i 'tas ın ı  paşa-yı muma i leyh 
ba arz-ı hal istid'a itmeğle şürutı ba'de ' l-ihrac suret 
i ' tasın ı  Divan-ı hümayun çavuşbaşıs ı  sa'adetlü atCıfetlü 
Mustafa Efendi hazretleri i ' lam itmeğle mikebince 
suret ve su nazırı defterlerine i lm ü haber viri lmek fer
man buyurı l ınağın mucebince kayd ol ınup sureti viri l-

1111 Semkhiine 
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meğle salifıi 'z-zikr üç çuvalduz ma-i lezizün paşa-yı 
muma i leyhün hanesine cereyaniyçün su nazırı defterle
rine işbu i lm ü haber(?) viri ldi .  

Fi sene minhü. 

[Şerh] işbu üç çuvaldı1z ma-i tezize mutasarrıf olan 
paşa-yı müşarun i leyh hazretleri fevt o lup ma-i mezbfır 
sekiz sehm i 'tibarıyla halilesi Emine nam-ı diğer Çeş
migir Kadın'a ve oğl ı sağire Osman Beğ'e isabet idüp 
ancak halile-i muma i leyha sağir-i mezburun val idesi 
o lup vasisi aldığından Dergah-ı ali kapucıbaşı larından 
Sirozi İsma'il Beğzade el-Hacc Mehmed İzzet Beğ'e 
bey' u temlik idüp ke' l-evvel menzil- i  mezkura İcra ol
dığını mübeyyin hüccet mucebince yed-i muma i leyhe 
sfıret viri ldiğini mübeyyin i lm ü haberi vürfıd itmeğle 
vürfıd iden i lm ü haberi işbu h ıdmetde mukayyed ol
mağla şerh viri ld i .  

Fi 27 Ca sene I 24 I [7 Ocak 1 826] 

2/18713 Eyüp 'te, Ali Ağa katma suyundan Aynizade 
Mehmet Efendi Mektebi yanındaki çeşmeye su bağ
landığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mı1ceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 24 C 1 235  [8 Nisan 1 820] 

Nezaret-i hazret-i şeyhül islamide asude evkafdan ashab
ı hayratdan Aynizade Mehmed Efendi mekteb-i şerifı 
ittisal inde vakı '  çeşmesine icra o l ınmakda olan n ısf ma
sura ma-i lezizün Havass-ı refı 'a kazasında Cico ç iftliği 
i le Süleymaniyye karyesi beyninde müceddeden Bina 
emini müteveffa Ali Ağa'nun hafr itdürdiği bacalardan 
hası l  i le çeşme-i mezbfıra icra al ındığını mübeyyin mü
teveffa kaimmakamı olan sabıka Yağcıbaşı Mustafa A
ğa ibn-i Ali yedine Haslar mahkemesinden virilen is
tihkam hücceti mantfıkınca yedine sılret i 'tasın ı  ba arz-ı 
hal lede' l- istid'a şürutı ba'de'l- ihrac çavuşbaşı ağa 
hazretlerinün memhfır i ' lamı mfıcebince yedine suret ve 
su nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' tası babında sadır 
olan ferman-ı ali mantukınca kayd olınup sureti viril
meğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber virildi . 

Fi sene minhü. 
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2118714 Eyüp 'te, Sultan Bayezit suyoluna mü/hak 
Mustafa Paşa katma suyundan Mustafa Uram(?) E
fendi'nin Molla Gürani mahallesindeki evine bağlı 
olan suyun zevcesi Hatice Faize Kadın 'a intikaline 
dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 9 Ca sene 1 236 [ 1 2  Şubat 1 82 1 ]  

Havass-ı refı'a kazasına tabi '  Cebeci karyesi kurbında 
Lonca Odabaşı nam mahal lde Süleymaniyye cami '- i  şe
r'ifı suyınun taş lağmınun canib- i  yesarında Abdurrah
man Ağa suyı !ağını mukabelesinde kimesnenün mülki 
olmayan mevzi '- i  halide Mısr-ı Kahire Valisi ( . . .  ) zade 
Mustafa Paşa kendü malıyla müceddeden abar-ı mü
te'addide hafr ve tahte ' l-arz !ağın ve kanaviit i le  cem' u 
tahsil itdürdiği suyını ol mevzi 'a  karib Sultan Bayezid 
Han-ı Veli suyı yol ına ba'de i lhak kanun üzre hakk-ı 
mecrası alıkonı lup baki kalan üç masura ma-i lezizden 
müfrez nısf masura ma-i lezizi Sultan Bayezid-i Veli 
cami'- i  şerlfı kurbında Saray-ı atik-i ma'mure divan 
ittisalinde olan kubbeden ifraz ve müceddeden peş 
üst[ün]e kurşun borı ferşiyle bina eylediği menzi l lerden 
ifraz ve Saray-ı atik divan karşusında Mol la Gürani 
mahal lesinde olan menzi l ine ta'yin ve icra itdürden 
Mustafa Uram(?) Efendi vakf menzi l in i  zevcesi Hadlee 
Faize Kadın'a ferağ u kasr-ı yed idüp ba'dehu fevt 
oldukda derun-ı menzi l- i  mezbura cari o lan nısf masura 
m a- i  leziz i rsen zevcesi müteveffa-yı muma i leyhaya 
intikal itmeğle zabt u tasarrufıyçün sureti viri lmeğle su 
nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ldi .  

2118715 İstanbul'daki suyolcu esnaftndan, gelirlerine 
göre cizye alınmasına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i cizye ve 
( . . .  ) Fi 22 M Sene 1 23 8  [9 Ekim 1 822] 

Sa'adetlü atfifetlü Zahire nazırı Ali Beğ Efendi haz
retlerinün takdim eylediği b ir  kıt'a takriri mealinde İs
tanbul cizyesi mülhakatından Kemerler ve Bağçe kar
yelerinde suyolcı amelesi re 'ayasınun ba hatt-ı hümayun 
cizye-i şer' iyyeleri ev sat i 'tibarıyla c ibayet ve tahsil 
ol ınugelmişiken çend sene mukaddem re'aya-yı mes
ffirlarun silirden imtiyaziyçün c izye evrakları edna i 'ti
barıyla İstanbul cizyedarı o lanlar tarafından alınup su 
nazırı ma'rifetiyle tevzi' o lmmak üzre tanzim o lınmış 
ise de işbu husus-ı kadime olan kuyud-ı n izam-ı mu'te-
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beresine müraca'at olmmayarak tanzim ol ınmamak bu 
sOretle suyolc ı  amelesi zu ' m ıyla hem mahal l inde olan 
arnele re' ayaya ve hem Der-sa'adet'de dükkan ve dest
gah sahibi  olan esnaf makülesine edna cizye evrakı vi
ri ldiğinden İstanbul c izyesinün şiraze-i n izamma hale! 
tetarruk itmiş oldığını beyan birle marrü'z-zikr suyolcı 
amelesi re ' ayası taharri ol ınmak içün ımıhass ı l  tarafına 
adem ta'yin olmarak su nazırı ma'rifetiyle arnele-i mez
kı1renün evsat i ' t ibarıyla salifli ' z-zikr kura- i merküme 
re'ayasından Der-sa'adet'de dükkan ve destgah sahibi 
o lan esnaf makülesine veeh-i şer' l  üzre hal ve taham
müllerine göre esnaf- ı  seliise i ' tibarıyla evrakları tevzi' 
ve Icab iden mal-ı cizyeleri canib-i mlriyçün cem' u 
tahsil olmmak üzre bir kıt'a emr-i şerif ısdarı hususını 
tahrlr ve i nha itmeğle sadır olan ferman-ı all mı1cebince 
kuyud-ı lazımesi i hrac ve ınılma i leyh su nazırı ağadan 
lede' l- ist i ' lam (kesik) ihrac al ınan kuyı1dat ve su nazırı 
ınılma i leyhün i ' laın ın ı  lede' l-mütalebe kemerler ve 
bendiere merbOt olan ma'a Bağçeköyi on ik i  aded kura
da ınu'afıyyet vechi le suyolcı amelesi olarak iki yüz on 
bir nefer re 'ayanun doksan yedi tarihinde tahrlr a l ınmış 
ise de ınuahharen bin yüz otuz senesinde dokuz aded 
kurada dört yüz i ki nefer tahrir olmarak ol mikdar aınele 
re'ayanun h ıdınetleri mukabelesinde su nazırı ma'ri
fetiyle c izyeleri edna i ' tibarıyla ve ma'adası esnaf-ı se
lase üzre evrakları tevzi' ol ınup Icab iden mal-ı cizyele
ri canib- i  miriyçün cibayet olmmak üzre ber ınıleeb-i 
şürı1t tarih-i  ınezkı1rede başka ve kura-i mezbı1rede Bağ
çeköyi re 'ayası ınuahharen Hüdiivendigar-ı esbak mer
hum ve ınağfOrun leh Sultan Mahmud Han tabe serahu 
hazretlerinün Tophane-i amirede olan çeşınesinün su
yolları h ıdmetine ta'yin ol ınınış olduklarına b inaen su 
nazırı ve İstanbul suyolları korıc ı ları taraflarından mü
dahale ol ınınaınak babında ınu'afıyetlerini havi evsat 
i 'tibarıyla tahsil olmmak üzre on sekiz senesinde başka 
evamir-i şerlfe ısdar k ı l ınmış i se dah i re'aya-yı mez
kOreye fı' l-asl edna evrak viri lür iken şimdi lerde a' la ve 1 
evsat teklifiyle renelde ol ındığı ve su nazırı tarafından 
boğça baha namıyla iki yüz e l l i  guruş al ındığı lede't
tahkik fıına ba'd re'aya-yı ınerküıneye su nazırı ma'ri
fetiyle edna evrak virilüp nazırdan boğça baha alınma
mak üzre atı1fetlü Hasan Tahsin Efendi hazretlerinün 
inhasına mebnl ba hatt-ı hüınayOn-ı şevket-ınakrı1n tan
zim olmarak iki yüz otuz bir tarih inde lazım gelen ma
hallere başka başka i lm ü haberleri viri lmiş oldığı der
kenardan ve tahrlr-i sani ını1cebince suyolları kuraların
da dört yüz el l i  nefer suyolcı amelesine kırk beş nefer 
Bağçe karyes i  re'ayası dah i l  i se de karye- i  mezkı1re 
müşarun i leyh Sultan Mahmud Han tabe serahu hazret-
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lerinün vakf-ı  şeriflerine merbfıt o lmak mülabesesiyle 
karye-i mezkürun kırk beş nefer amelesi i h rac ol ınarak 
sair kuralarda e l-haletü hazibi sekiz yüz nefer re' aya 
mevcüd olup marrü'z-zikr Bağçeköyi re 'ayasından 
ma'ada kura-i mezkürede ve dört yüz beş nefer suyolcı 
arne lesine ba hatt-ı hümayün-ı şevket-makrün n izarnları 
vechi le edna ve üç yüz doksan beş nefer re'ayaya evsat 
i 'tibarıyla evrakları istanbul c izyedarı tarafından viri
lerek su nazırı o lanlar ma'rifetiyle tevzl' ve Icab iden 
mal-ı cizyeleri tahsil ve cizye sand ığına eda vü teslim 
ol mmasın ı  su nazırı müma i leyhün i ' lamından müstefad 
olmağla bu süretde kuyüdat ve nazır-ı müma i leyhün , 
i ' lamına nazaran su nazıriarınun idaresinde olan suyol
cı lar kuralarında mevcüd sekiz yüz nefer re 'ayadan dört 
yüz beş nefer arnele re 'ayasınun ber müceb-i şürüt-ı 

. hatt-ı hümayün-ı şevket-makrün edna ve ma'ada üç yüz 
doksan beş neferi evsat i ' tibarıyla evrakları İstanbul ciz
yedarı tarafından i ' ta ve su  nazırı müma i l eyh ma' ri
fetiyle tevzl' olmarak bu m ikdardan ziyade gerek sali 
fü 'z-zikr karyelerde ve gerek istanbul havallsinde su
yolcı evrakı i st i 'mal ider re ' aya bul ınur ise bu maküle 
re' ayanun hal ve tahamül lerine göre esnaf- ı selase üzre 
evrakları İstanbul cizyedarı tarafından viri lmek ve 
ınarrü'z-zikr Bağçeköyi re' ayası müşarun i leyh Sultan 
Mahmud Han tabe seral1tı hazretlerinün vakf-ı şerifleri
ne merbüt aldığından karye- i  mezkfırenün tahrir-i sani 
ınücebince kırk beş nefer aınele re ' ayasına (kesik) ev
rakları cizyedar-ı ınü ına i leyh tarafından vakf-ı şerif 
can İbine viri l üp taraf- ı  vakf- ı  şerifden tevzl' olmmak ve 
karye-i mezbürede arnele- i  mezkürdan ziyade re 'aya var 
ise anlarun esnaf-ı  selase üzre evrakları cizyedar tara
fından i ' ta o l ınmak babında emr-i şerif ı sdar ve lazım 
gelen mahal lere i lm ü haberleri i ' tası ınenüt-ı re 'y-i sa
ml idi.iğin i  ınalıtümen i ' laın eylediği ba takrlr lede ' l-arz 
ınücebince tanzim i lm ü haberleri vir i l ınek babında sa
dır olan ferman-ı all mucebince Cizye muhasebesine 
kayd ol ınup emri ve lazım gelen mahal lere ilm ü haber
leri viri lmekle su nazırı ağa tarafma dahi işbu i lm ü 
haber viri ld i .  

Fl sene ıninhi.i. 

2/18811 Eyüp Smklıçayırbaşı 'nda, Sultan Süleyman 
suyoluna müllıak su nazırı Osman Ağa katma suyun
dan Esirizade Abdiiibaki Efendi'nin tasarrufunda o
lan suyun mirasçıya intikaline, mirasçının da ölü
müyle devlet tarafindan zaptedilerek Seyyit Mustafa 
Vehbi ve eşi Hatice Kadın 'a verildiğine dair ilmu
lıaber kaydı. 

Ber müceb-i kalem-i ını.ıhasebe-i evvel i lm i.i haber va
ride el-müverrah fi 23 Receb 1 240 [ 1 3  Mart 1 825]  



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

Asrında Su nazırı ei-Hacc Osman Ağa hayatında Ha
vass-ı refı'a kazasında Küçük nam karye civarında 
S ırıklıçairi1 1 1  başında Sultan Süleyman Han hazret
lerinün suyınun Akyar kemeri deresi beyninde müced
deden abar-ı müte'addide hafr ve cem' i le ve Sultan 
Bayezld-i Veli Han hazretlerinün suyı yolına i lhak i le 
ve müşarun i leyhün ana lağmından ifraz ve mahmiyye-i 
mezbı1rede İfraziyye yokuşı başında menzil-i keblr de
rı1nına cari bir masura ma-i lezlzün mutasarrıfı Esi
rizade Abdülbaki Efendi bundan akdem fevt o lup vere
sesinden Sünbü l l i  han'da sakin Lamik veted-i Yorgi 
sarraf mutasarrıf o ldukda mersı1m dahi hal ik o lup canib
i mMden ba'de'z-zabt ma' lı1mu' l-mikdar mu'accele i le 
müderrisln-i k irarndan es-Seyyid Mustafa Vehbi ve 
halllesi Hadice nam-ı diğer Zarafet Kadın mutasarrıf 
olduklarını mübeyyin Haslar kadlsı Efendinün virdiği 
hüccet-i şer' iyye mı1eebince sılret i 'tasını ba arz-ı hal 
lede' l-istid 'a  n izarnı kaydı ba'de' l-ihrac mı1cebince 
Başmuhasebe'ye kayd i le sureti ve su nazırı defterlerine 
i lm ü haberi i ' tası Divan-ı hümayı1n çavı1şbaşısı sa'a
detlü ağa hazretleri memhı1ren i ' lam itmeğle i ' lamı 
mı1cebince kayd i le sureti ve i lm ü haberi i 'ta ol ınmak 
babında sadır olan ferman-ı all mı1cebince kayd o l ınup 
sureti virilmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber 
viri ldi .  

Fl sene minhü. 

2118812 Eyüp Derhentyolu 'nda, Sultan Bayezit su
yoluna mü/hak Ahmet Ağa katma suyutıdan Yusuf 
Agah Efendi ve eşi Şerife Züheyde Hanım 'ın Sek
hanhaşı Yakup Ağa mahallesindeki evlerine bağlı olan 
suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafindan da 
Latife Kadın 'a devredi/diğine dair ilmuhaher kaydı. 

Bey'-i bat 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 9  Ş sene 1 240 [8 Nisan 1 825] 

Asrında Ayasofya mütevel llsi Mağnisalı ei-Hacc Ah
med Ağa hayatında Havass-ı refı 'a kazasına tab i '  
Terkos nahiyesinde Derbendyo l ı  nam mevzi '  -i hallde 
kendi malıyla müceddeden hafr ve tahte ' l-arz cem' u 
tahsil eylediği suyın ı  erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ba' 
de' l -vezn tarnın ve kami l  ve revan üç masura ma-i tezi
zini mahall-i mezbı1ra karlb Mesih Paşa suyı yolına ve 
andan merhum Sultan Süleyman suyı yolına bir masura 

nı çayırı 
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hakk-ı mecnl ta'yln ba'de' l- i l hak baki kalan iki masura 
ma-i lezlzden müfrez olarak menzil-i mezkura ta'yln ve 
icra o lman bir masura ve yine bin iki yüz yiğirmi iki 
senesi Cemaziye' l-ahir' inün yiğirrni üçünci güni tari
h iyle müverrah bir kıt'a hüccet derkenarı mı1cebince ez 
kadim maliki iradesiyle ta'yln ve icra olman bir çu
valdı1z ve yine b in iki yüz yiğirmi altı senesi Cema
ziye ' l-ahir'inün on beşinci gün i  diğer bir kıt'a hüccet-i 
şer' iyyede tafs!l ü beyan olmdığı üzre siil ifti'z-zikr Sul
tan Biiyezld-i Veli Han suyı yol ına mülhak o lup menzil 
i mezkura mal iki iradesiyle ta'y'in ve İcra o lman bir  
masura b ir  çuviilduz ki  cem'an iki buçuk masura ma-i 
lezlz-i mezkura rical-i Devlet-i al iyyeden Kethüdii-yı 
sadr-ı all esbak Yusuf Agah Efendi i le hallle-i muhtere
meleri Şerlfe Zübeyde Hanım ale' l- iştirak mutasarrıflar 
iken muma i leyhii Zübeyde Hanım müteveffıye olup 
veraseti zevc-i metrı1ki mumii i leyh Yusuf Agah i le 
oğlınun oğlı es-Seyyid Mehmed Nazif Beğ Efendi'ye 
münhasır ba'dehu mı1mii i leyh Yusuf Agah Efendi dahi 
fevt olup hafidi ve hasren varis i  ınılma i leyh Mehmed 
Nazif Beğ Efendi'ye münhasır o ld ığı ba'de 't-tahklkı ' ş
şer'l mahmiyye-i mezburede Vezneci lerbaşı'nda Sek
biinbaşı Ya'küb Ağa mahallesinde bir bab menzil- i  ke
blr derunına cari o lan ma-i lezlz-i mezkurun bir masura 
bir çuviilduzını yedinde ibka idüp mii'adii bir masura bir 
çuviilduzını  kendi hüsn-i rızasıyla mumii i leyh Mehmed 
Nazlf Beğ'ün validesi Latlfe Kadın'a ferağat ü kasr-ı yed 
itmeğle Haslar kadısı fazlletli.i Efendinün v irdiği hüccet
i şer' iyye mucebince suret i 'tiisını bii arz-ı hal lede' l 
istid'ii n izarnı kaydı ba'de ' l- ihriic Başmuhasebe'ye kayd 
olup sureti ve su nazırı defterlerine i lm i.i haberi i 'tiisı 
Divan-ı hümiiyun çiivuşbaşısı ağa memhuren i '  lam it
meğle mucebince Başmuhasebe'ye kayd i le sureti ve i lm 
ü haberi i 'tii o lmmak babında siidır o lan ferman-ı all 
mucebince kayd olınup sureti viri lmeğle su nazırı def
terlerine işbu i lm i.i haber viri ld i .  

F l  sene minhi.i. 

[Derkenar] Mumii i leyh Mehmed Nazif Beğ i le valide
si  Latlfe Kadın ibnet-i Abdullah iki buçuk masura ma-i 
lezlzi rical-i Devlet-i al iyyeden Baruthane-i amire nazırı 
el-Hiicc Mehmed Neclb Efendi ile hallle- i  muhtere
meleri Zellha Şefika Hiinım'a bey' eyledüklerini mü
beyyin  Eyyub mahkemesinden v iri len hi.iccet-i şer' iyye 
mucebince Başmuhasebe'den suret viri ldiğini müş' i r  
vi.irud iden ilm ü haber kaimesi cedld i lm ü haber defte
rinde Sultan Biiyezld hıdmetinde mukayyeddür. 

Fl I 3 Receb sene 1 244 [ 1 9  Ocak 1 829] 
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2118813 Eyüp 'te, Sultan Bayezit suyoluna mü/hak 
Mesutzade Mehmet Sadeddin Efendi katma suyundan 
Vezir Mehmet Paşa 'nın Soğan Ağa mahallesindeki 
evine bağlı olan suyun Halil Efendi'ye verilmesine 
dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fi 1 3  Ş sene 1 240 [2 Nisan 1 825]  

Meviili-i iziimdan Mes'üdziide Mehmed Sa'deddln E
fendi hayatında Havass-ı refi 'a kazasına tab i '  Küçükköy 
hudüdı dah i l inde Paşaçayırı başında Koyun deresi nam 
mahallün canib-i yemininde kimesnenün mülk ve harimi 
o lmayan mevzi '- i  halide kendi malıyla altı aded baca 
hafr ve tahte' l-arz !ağın ve kanavat i le cem' u tahsil 
eylediği üç çuvaldüz ma-i lezlzi kırk aded Arnabud 
kanaviltı ferşiyle mahall- i  mezbüra kat% Amuca Hü
seyin Paşa çeşmesi suyı mesleğine ve andan vakf-ı 
müşarun i leyh hazretlerinün rüznamçecis i  suyı mesleği
ne ve andan Halil Paşa suyı mesleğine ve andan vakf-ı 
müşarun i leyh Sultan Bayezld-i Veli Han hazretlerinün 
suyı mesleğine bii izn i ' l-mütevel ll ba'de' l- i lhak bir 
çuvaldüzı hakk-ı mecra alıkanılup baki kalan n ı  sf masu
ra ma-i lezlz vakf-ı müşarun i leyhün cami '- i  şerlfı ve 
imaret-i amirelerine cari vakf suyınun ta'b'ir al ınur Sa
ray-ı atık-i ma'müre dlviir ittisalinde kiiin meslek-i mer
küma cari olarak hiifır-i mümii i leyh Mes'üdziide Efendi 
vakfı müstağal liitından olan nısf masura ma-i lezlz-i 
fuezbür mahal l- i  müniisibden ifdiz ma-i lez'iz-i mez
bürun mutasarrıfı o lan Sadr-ı a'zam ve peder-i efuam 
hazret-i vezlr-i mükerrem Mehmed Paşa hazretleri mah
miyye-i mezbürede Sultan Bayezld-i Veli cami ' - i  şerlfı 
kurbında Simkeşhan� civarında Soğan Ağa mahal lesin
de hanesine cereyiin iden n ısf masura ma-i lezizi bu 
def'a kendi büsn-i rızasıyla biriideri hacegan-ı Divan-ı 
hümiiyündan Halil Efendi hazretlerine feriiğ u kasr-ı yed 
itmeğle istihkiimı hiivl Haslar kadlsı Efendinün vird iği 
hüccet-i şer' iyye mücebince silret i 'tiisını  bii arz-ı hal 
lede' l-istid'ii  n izarnı kaydı ba'de' l-ihriic Başmuha
sebe'ye kayd ol ınup sureti ve i lm ü haberi i ' tiisı Divan-ı 
hümiiyün çiivüşbaşısı ağa hazretleri memhüren i' lam 
itmeğle i ' lamı mücebince Başmuhasebe'ye kayd olınup 
sureti ve i lm ü haberi i 'tii o lmmak babında sildır olan 
ferman-ı iili mücebince Başmuhasebe'ye kayd olup su
reti virilmeğle su nazırı defterlerine işbu ilm ü haber vi
ri ldi .  

Fl sene minhü. 
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2118911 Eyüp Smklıkçayır 'da, Bozdoğan kemerine 
mü/hak su nazırı Hüseyin Ağa ve Matbalı-ı amire 
emini Mehmet Efendi katma suyundan Hüseyin Nazif 
Efendi'nin tasarrufunda olan suyun Mehmet Salim 
Paşa ya devredilerek Camcı Ali malıal/esindeki evine 
bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i  muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 29 M sene 1 24 1  [ 1 3  Eylü l  1 825] 

Asrında Su nazırı Hüseyin Ağa i le  ve Matbalı-ı amire 
Em!ni Mehıned Efendi Havass-ı refi' a  kazası nda Küçük 
nam karye i le S ır ıkl ıçayır meyanında Koyun deresi 
diıneğle şehir nam ınahal lde kendi mallarıyla b i ' l-iştirak 
hafr itdürdükleri abar-ı müteferrikadan has ı l  ik i  masura 
ve bir çuvalduz ma-i lez!zün bir çuvaldı1zı merhum ve 
ınağfı1run leh Sultan Bayezld-i Vell Han tabe serahu 
hazretlerinün suyı yolına hakk-ı mecra alıkonılup baki 
kalan iki masura ma-i lezlzden müfrez n ısf masura ma-i 
lezlzün maliki es-Seyyid Hüseyin Nazif Efendi bu def'a 
kendü hüsn-i rızasıyla hala Me'adin-i hüınayı1n Emini 
devletlü Mehmed Sal i h  Paşa hazretlerine ferağat ü kasr
ı yed itmeğle ol dahi ma-i lezlz-i ınezburı Bozdoğan 
kemerinden ifraz ve Caıncı All mahallesinde kain men
zi l ine İcra ve ta'yln eylediğini mübeyyin  Haslar kadlsı 
fazlletlü Efendinlin virdiği hüccet-i şer' iyye ınucebince 
sılret i ' tasmı  ba arz-ı hal lede ' l-ist id'a n izarnı kaydı 
ba'de' l-ihrac Başmuhasebe'ye kayd o1ınup sureti ve su 
nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' ta o lmmak babında 
sadır o lan ferman-ı all ınCıcebince kayd ol ınup sCıret vi
ri l ıneğle su nazırı defterlerine dahi işbu i lm  ü haber 
virildi .  

F l  sene minhü. 

2118912 Eyüp 'te, Sultan Baye"zit suyoluna mü/hak 
Seyyit İbrahim katma suyundan Seyyit Ahmet E
fendi'nin tasarrufunda olan suyun mirasçı/ara intika
line, mirasçılar tarafindan da Mehmet Ağaya satıla
rak Kalenderhane mahallesindeki evine bağlandığına 
dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber vari
de el-müvetrah fi 6 Ra sene 1 24 1  [ 1 9  Ekim 1 825] 

Asrında Dergah-ı all yeniçeri ocağı'nun Başhallfesi es
Seyyid İbrahim hayatında Havass-ı refi'a(ya] tab i '  Kü
çükköy haricinde müceddeden dört aded baca hafr ve 
tahte' l-arz !ağın ve kanavat cem '  u tahsil ve Sultan Ba
yezld-i Veli suyı yol ına i l hak ma-i mezbı1rdan ınüfrez 
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nı sf musura ma-i lezlzün mal iki iken bundan akdem fevt 
olup hacegan-ı Divan-ı hümayGndan sabık C izye muha
sebecİsİ  es-Seyyid Ahmed Efendi'nün veraslarıw hallle
i mezbfıresi Nefıse ve oğlı Mehmed Aziz Efendi ve 
kerimesi Fatımatü 'z-zehra nam sağireye irsen intikal 
itmeğle mGma i leyhimler dahi kendü hüsn-i rızalarıyla 
es-Seyyid ei-Hacc Mehmed Ağa'ya bey' u temlik ve 
veeh-i layıkıyla tesilm itmeğle ol dahi ma-i lezlz-i 
mezbGrı Bozdoğan kemerinden ifraz Kalenderhane ma
hal lesinde menzi l ine İcra ve ta'yin eylediğini ınübeyyin 
Haslar kadlsı Hüseyin Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' 
iyye mGcebince sGret i 'tasın ı  b a  arz- ı hal lede' l-ist id'a 
n izarnı kaydı ba'de ' l- ihrac Başmuhasebe'ye kayd o l ınup 
sureti ve su nazırı defterlerine ilm ü haberi i ' ta o lmmak 
babında sadır olan ferman-ı all ınGcebince kayd ol ınup 
sureti viri l ıneğle su nazırı defterlerine işbu ilm ü haber 
virild i .  

F l  sene minhü. 

2118913 Eyüp 'te, Sultan Bayezit suyoluna mü/hak 
Abdurrahman Ağa katma suyundan Şehremini Ali 
Efendi'nin Şehzadebaşı 'ndaki evine bağlı olan suyun . 
bir kısmının Ali Rıza Efendi'ye verildiğine dair ilmu
haber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i l ezlzi 

Kasr-ı yed 

Ber mfıceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 4 L sene 1 23 7  [24 Haziran 1 822] 

Sultan Bayezld-i Veli vakf-ı şerifı Serbölüği esbak mer
hum Abdurrahman Ağa'nun Havass-ı refı'a kazasına 
tabi '  Küçük karyede bağlar altında hafr eylediği on 
aded abar-ı müteferrikadan Jıasıl eylediği ma-i lezizi 
ınüşarun i leyh hazretlerinün tarikına i lhak ve Atbaza
rı'nda kain kemerden ifraz i le  gayr-ı ez hakk-ı ınecra bir 
masura ma-i tezizi Şehzadebaşı'nda Burmalı mescid 
kurbında Şehremini All Efendi'nün hanesinde cereyan 
üzre iken ma-i teziz-i mezkfırun msf inasurası mfıma 
i leyh hane-i ınezbur ile Başmuhasebe kalemi küttabın
dan Ali Rıza Efendi 'ye ferağat ü kasr-ı yed eylediğini 
Haslar kadlsı Seyyid Veliyyüddin Efendi'nün virdiği 
hüccet-i şer' iyye mGcebince yed ine sGret ve su nazırı 
defterlerine i lm ü haberi i ' tası ba arz-ı hal ve bii i ' lam 
sadır olan ferman-ı ali mucebince yedine suret viril-

1 1 2  varisieri 
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meğle su nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü haber vi
ri ldi .  

Fi sene minhü. 

2118914 Eyüp 'te, Abdurrahman Ağa katma suyundan 
Ali Rıza Efendi'nin tasarrufunda olan suyun Mehmet 
Sait Efendi'ye verilerek Atpazarı yakınındaki evine 
bağlandığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fi 1 7  Muharrem sene 1 24 1  [ 1  Eylül 
1 825]  

Asrında Sultan Biiyezld-i Veli  Han hazretlerinün vakf-ı 
müşiirun i leyh Serbölüği Abdurrahman Ağa Havass-ı 
refi' a kazasına tabi '  suyol ı  kuralarından Küçükköy'de 
bağlar tahtında mevzi '  -i halide bii izn-i Sultani hafr 
eylediği on aded baca ve tahte' l-arz lağm ve kanaviit i le 
cem' u tahsil id üp mesleğine gel ince i cra itdürdiği bir 
masura ma-i lezlzün nısfın ı  iihara ifriiz ile baki kalan 
nısf masura mii-i lezlzün mutasarrıfı Başmuhasebe 
küttiibından All Rıza Efendi bu defa kendi hüsn-i rıza
sıyla askeri küttiibından Mehmed Sa'ld Efendi'ye feriiğ 
u kasr-ı yed itmeğle ma-i lezlz-i mezburı Atbiiziirı ke
merinden ifriiz i le kurbında viikı '  hanesine cereyiiniyçün 
Haslar mahkemesinden virilen hüccet-i şer' iyye ınılee
bince suret i 'tiisını bii arz-ı hal lede ' l-istid 'ii  nizarnı 
kaydı ba'de' l-ihriic iktiziisı suiil o l ındukda Eyyub mah
kemesinden virilen h üceet-i şer' iyye ve atik sureti hıfz 
o lmarak müceddeden sureti ve i lm ü haberi virilmekle 
bii telhis sildır o lan ferman-ı iili mucebince Başmuha
sebe'ye kayd olınup sureti virilmeğle su nazırı defterle
rine işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

2119011 Eyüp Sırıklıçayır'da, Çiftemeslek suyoluna 
müllıak Dimitraki katma suyundan Mehmet Nazif 
Efendi'nin tasarrufunda olan suyun mirasçı/ara inti
kaline, mirasçılar tarafindan da Nazende Kadın ile 
Rukiye Hanım 'a satıldığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-ınüverrah fi 7 R sene 1 24 1  [ 1 9  Kasım 1 825 ]  

Havass-ı refi'a  kazasına tabi '  Küçükköy kurbında S ırık
l ıçairi113 nam mahal lde Dimitraki tarlası dimeğle şehir 

113 çayırı 
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nam mevzi '- i  hallde kendi malıyla müceddeden abar-ı 
müteferrika hafr ve tahte ' l-arz lağm ve kanavat i le cem' 
u tahsll eylediği suyını mahal l-i mezburede Bağlarbaşı 
nam mahallde vakf-ı rriüşarun i leyh hazretlerinün Çif
temeslek d imeğle ma'rfıf suyı lağmına ba izn i ' l-mü
tevel ll  ba'de ' l- i lhak erbab-ı miyah ma'rifetleriyle vezn 
ü ayar o l ındukda bacalardan bir masura ve bir çuvalduz 
ma-i lezlz suyınun bir çuvalduzı hakk-ı mecra alı
kanı lup baki bir masura ma-i lezlze tedavül-i eyadiyle 
malik o lan mukaddema Rodosl ı  Ahmed Ağa hayatında 
beş sehm i 't ibar idüp üç h issesini  menzil-i mezkura ve 
iki h issesini Soğan Ağa mahal lesinde kain menzil- i  
mezkur tahtında o lan ma-i leziz çeşmesine vakfıyyet 
üzre icra ve ta'yln idüp ba'de vefatihl i 'tiyad-ı merküm 
üzre ma-i lezlz-i mezkurun mutasarrıfı hacegan-ı Divan
ı hümayundan es-Seyyid Mehmed Nazif Efendi bu def'a 
fevt olup müteveffa-yı mı1ma i leyhün veraseti zevce-i 
menkuhası Fatıma ve oğul ları es-Seyyid Mehmed Şern
seddin ve es-Seyyid Mehmed Nı1reddin nam sağirana 
münhasır olup bu def'a kendi hüsn-i rızalarıyla Cebe
hane-i amire nazırı All Neclb Beğ Efendi'nün validesi 
Nazende Kadın i le halllesi Rukıyye Hanım'a bey' u 
temllk idüp Haslar kadisı Efendinün vird iği hüccet-i 
şer' iyye mucebince suret i ' tasını ba arz-ı hal inha 
itmeğle n izarnı kaydı ba'de ' l-ihrac muçebince Baş
muhasebe'ye kayd olınup sureti i ' ta al ınmak babında 
sadır olan ferman-ı ali mı1cebince kayd o lınup sureti 
viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

2119012 Eyüp Deliklitaş 'ta, Sultan Bayezit suyoluna 
mü/hak Yusuf Efendi katma suyundan Fatma Ha
nım 'ın tasarrufunda olan suyun Yusuf Ağa'ya satıla
rak Alpazarı yakınındaki evine bağlanmasına dair 
ilmuhaber kaydı. 

Fevt 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 9 Ca sene 1 24 1  [20 Aralık 1 825) 

Sabıka Tersane-i amire Emini Yusuf Efendi ibn-i  Hasan 
nam kimesnenün Havass-ı refi'a kazasında Sırıklıçayır 
başında Koyun deresine karlb Delikl itaş dimeğle arif 
mevzi '- i  hallde abiir-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz 
[lağm] ve kanaviit i le cem' u tahsil ve merhum Hasan 
Paşa ve Süleyman ve Ebu Sa'id Efendiziide suyı mes
leklerine andan merhum Sultan Bayezid Han tabe se-
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rahu hazretlerinün suyı yol ına bii izn i ' l-mütevel ll i lhak 
eylediği ma-i tezizden müfrez n ısf masura ma-i tezize 
mutasarrıfe Fatıma Hanım ibnet-i Feyzul lah ma-i mez
bfırı Yetmiş bir ce ma 'atinün mütevel llsi es-Seyyid el
Hacc Yusuf Ağa ibn-i es�Seyyid Mustafa'ya bey' u 
temlik eylediğİnden ol vechi le  ma-i mezkı1rı Atbazarı 
kemerinden Horasancı  gözinden ifraz ve müceddeden 
borı ferş iyle Sarachanell4 kurbında Mi 'mar Abbas ma
hal lesinde kain menzi l ine icra eylemesiyçün Haslar 
kadisı faziletlü Efendi hazretlerinün virdiği hüccet-i 
şer' iyye mı1cebince sı1ret i ' tası n ı  bii arz-ı hiil istid 'a 
itmeğin nizarnı kaydı ba'de' l-ihrac ma-i teziz-i mezkı1r 
ber mı1ceb-i n izarn Başmuhasebe'ye kayd i le sOreti ve su 
nazırı tarafına i lm ü haberi i ' tasın ı  Serçavuşan-ı Divan-ı 
hümayı1n vekil i  sa'adetlü atı1fetlü Ali Necib Efendi 
hazretleri memhı1ren i' lam itmeğle i' lam ı mı1cebince 
kayd ile sureti ve i lm ü haberi i ' ta o lmmak babı nda 
ferman-ı ali sadır o lmağm mı1cebince kayd o lı nup ma-i 
mezbı1rı ber veeh-i muharrer menzi l-i mezkı1resine ce
reyan itdürmek üzre mı1ma i leyh e l-Hacc Yusuf A
ğa'nun zabt u tasarrufıyçün sOreti v iri lmeğle su nazırı 
tarafına işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fi sene minhü. 

[Derkenar] M Oma i leyh es-Seyyid el-Hacc Yusuf Ağa 
fevt olup ma-i mezbı1r zevcesi Emine Hatı1n ve 
eviadlarından es-Seyyid Mustafa ve Şerife Ayişe ve 
Şerite Rukıyye nam sıgarana mevrı1s o lmağla anlar dahi 
Meryem Hatun'a ferağat ü kasr-ı yed itmeğle istihkamı 
havi Eyyı1b mahkemes inden viri len hüccet-i şer' iyye 
mGcebince mGmii i leyhii yedine sGret viri ldiğini müş ' ir 
Başmuhasebe'den vürı1d iden i lm ü haber cedid i lm ü 
haber defterinde Sultan Bayezid h ıdroetinde mukayyed
dür. 

Fi 2 1  L sene 1 242 [ 1 8  Mayıs 1 827] 

2119013 Eyüp Va/ide deresinde, Sultan Bayezit suyo
luna müllıak Mustafa Ağa katma suyundan Osman 
Paşa 'nın Dülgerzade malıal/esindeki evine bağlı olan 
suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafindan da 
Mehmet İzzet Bey 'e satıldığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mı1ceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 27 Ca sene 1 24 1  [7 Ocak 1 826] 

Cennet-mekan merhum Sultan Bayezid-i Veli Han. haz
retlerinün sabıka evkiifı katibi es-Seyyid el-Hacc Mus-

114 Serrilchilne 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

tafii Ağa Havass-ı refi 'a kazasına tab i '  Viii ide deresi 
nam mahal lde müceddeden yedi aded baca hafr ve 
tahte' l-arz !ağın ve kanavat i le cem' u tahsil ve Sultan-ı 
müşarun i leyhün suyı yol ına bii izn-i mütevell'i i lhiik u 
idriic eylediği ma-i lezlzden müfrttz o larak Sarachii
nebaşı'nda115 Dülgerzade mahal lesinde kain bir bab 
menzile maliki irades iyle icrii ve ta'y'in ol ınan üç çu
viildılz ma-i lez'ize mutasarrıf olan Riga(?) muhafızı 
ınirmiran-ı  kirarndan es-Seyyid Osman Haşim Paşa'nun 
vefiitına binilen ma-i lez'iz-i mezbılr sekiz sehm i 'ti
barıyla bir sehmi halllesi Emine nam-ı diğer Çeşmigir 
Kadın'a ve yedi sehmi oğlı sağire Osman Beğ'e isabet 
idüp ancak hal'ile-i mfımii i leyhii sağir-i mezbfırun val i
desi olup min kıbeli ' ş-şer' vasisi ald ığından tarafından 
vekil i o lan es-Seyyid Osman Ağa bin Ömer bi ' l-vekiile 
ma-i mezbfırı Dergiih-ı all kapucıbaşı larından Siroz'i 
İsmii''il Beğziide ei-Hiicc Mehmed İzzet Beğ'e bey' u 
temllk ve ol dahi iştirii ve temell ük birle ma-i mezbılrda 
gerek ınılma i leyhanun ve gerek sağir-i mezbılrenün 
aslen ve kat 'an alaka ve medhal leri kalmadığından atik 
sfıreti zuhılrında amel ve i ' tibar ol ınınayarak ma-i leziz-i 
mezkılrun !ağın ve kanaviitma tebe' iyyet i le maliki i ra
desiyle ke' l -evvel menzi l- i  mezkfıra icrii ve ta'y'in 
alındığın ı  mü ş' ir Haslar kadisı faz'iletlü Hüseyin Hıfz'i 
Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye ve siidır o lan fer
man-ı all mfıcebince sılret viri lmeğle su nazırı defterle
rine dahi işbu i lm ü haber viri ldi .  

F'i sene minhü. 

2119014 Şeyh Ahmet el-Bulıari evkafi suyundan, 
İbrahim İzzet Efendi ve Mehmet Aziz Efendi'nin Çık
rıkçı Kemal malıal/esindeki haniarına su bağlanması
na dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kaJem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fi 9 C sene 1 24 1  [ 1 9  Ocak 1 826] 

Sultan Mehmed Han hazretlerinün cami '  -i şerifı kur
b ında es-Seyyid eş-Şeyh Ahmed ei-Buhiir'i hazretleri 
evkafından cami ' - i  mezkfır kurbında Ç ıkrıkçı Kemal 
mahal lesinde Nakib hiinı dimeğle ma'rfif hala Vekay i '  
katibi eşraf- ı  kuzatdan es-Seyyid İbrahim İzzet Efendi 
ve eşraf-ı kuziitdan Mehmed Aziz Efendi'nün uhdele
rinde o lan bir bab han derfınına cari nısf masura ma-i 
lez'iz cami ' - i  şerif- i  mezbılrun dış havl ısında Çörekci 
kuyusı civarında kahve dükkanı tahtında viikı '  mes
lekden ifriiz ve han-ı mezkılra cereyiin itmek üzre Haslar 

115 Semkhanebaşı'nda 
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mahkemesinden viri len hüccet-i şer' iyye mı1cebince 
yedierine suret i 'tasını bii arz-ı hal ınılma ileyhima 
istid 'a itmeleriyle şürı1tı ba'de' l- ihriic çavuşbaşı ağanun 
i' ! arnı balasına Başmuhasebe'ye kay d olınup sureti ve su 
nazırı defterlerine ilm ü haberi viri lmek babında sildır 
olan ferman-ı all mucebince kayd o l ınup sureti viril
ıneğle su nazırı defterlerine işbu ilm ü haber v iri ldi .  

Fl sene minhü. 

2119111 Eyüp Koyun deresinde, Sultan Bayezit suyo
luna mü/hak su nazırı Hüseyin Ağa ve matbah-ı amire 
emini Mehmet Efendi katma suyundan Al'if Bey 'in 
Mimar Kemal mahallesindeki evine bağlı olan suyun 
Saide Hanım 'a satılarak Samanveren mahallesindeki 
evine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınuceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 3 B sene 1 242 [3 1 Ocak 1 827] 

Sabık Su nazırı Hüseyin Ağa ve Matbalı-ı amire Emini 
Mehmed Efendi Havass-ı refi'a kazasında Küçük nam 
karye ile S ır[ıklı]çayırı ıneyanında Koyun deresi di
ıneğle şehir nam ınahal lde kend i  mallarıyla b i ' l-iştiriik 
hafr itdükleri abar-ı müteferrika hiis ı l  ve tahte' l-arz 
!ağın ve kanavat i le temellük itdükleri ik i  masura ve nim 
çuviildı1z ma-i Iezizlerini Sultan Biiyezid-i Veli haz
retlerinün suyı yolına bii izn-i mütevel li  i lhiik ve kanun-ı 
şehinşiihl üzre nlm çuviildı1zı hakk-ı mecrii al ıkonılup 
baki kalan iki masura ma-i lezlzden müfrez o lup İstan
bul'da Rauf Paşa kütübhiinesi mesleğinden ifriiz ve 
Mi 'mar Kemal mahallesinde vakı '  bir bab menzil de
runına cari n ısf masura ma-i teziz-i mezkı1ra ınutasarrıf 
olan esbak Mektubl-i hazret-i Sadiiret-penahl Arif Beğ 
Efendi  hazretleri ma-i mezburı hacegan-ı Divan-ı hü
miiyundan Ahmed Rıza Efendi'nün hallle-i muhteremesi 
Şerlfe Sa' lde Hanım beynlerinde ma' lum semen muka
bi l i  bey' u temllk idüp ol vechi le n ısf masura ma-i teziz
i ınezkı1r hanım-ı ınuma i leyhiinun mülk-i müşteriisı ol
dukdan sonra ma-i mezbı1rı Sultan Biiyezid-i Vell kur
bında Kazgancılarbaşı'nda vak ı '  meslekden ifraz ve Sa
manviren mahallesinde mahal lesinde116 viikı '  menziline 
ınüceddeden peş üzerine kurşun borı ferşiyle icrii ve 
ta'yln eylediğini  mübeyyin şürı1t-ı cedldesine tatbik 
içün istihkiiını hiivl Haslar kadlsı es-Seyyid e l-Hiicc 
İsına'll Fahruddln Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye 
ınucebince suret i 'tasını  bii arz-ı hal lede' l- istid 'a nizii
ını kaydı ba'de' l- ihriic ını1cebince müceddeden sılret ve 

116 "mahallesinde" mükerrerdir. 
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i lm ü haberi i 'tasını Divan-ı hümayun çavuşbaşısı vekil i 
sa'adetlü atlıfetl ü  Ali Necib Beğ Efendi hazretleri mem
huren i ' lam itmeğle mucebince sureti viri lmek ferman 
olmağın mucebince kayd ol ınup sureti virilmeğle su na
zırı tarafına dahi işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fi sene minhü. 

2119112 Eyüp Sırıklıçayırbaşı 'nda, Sultan Bayezit su.:. 
yoluna mü/hak Yusuf Efendi katma suyundan Hasan 
Ağa'nın Mimar Abbas mahallesindeki evine bağlı o
lan suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafin
dan Halil Ağa'ya, Halil Ağa tarafindan da Esma Ha
nım'a satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 3 Ş sene 1 242 [2 Mart 1 827] 

Sabıka Tersane-i amire emini merhum Yusuf Efendi 
Havass-ı refi'a  kazasında S ırıklıçayır başında Koyun 
deresine karib Deliklidere dimeğle ma' rlıf nam ma
hal lde kendi malıyla abar-ı müte'addide ve tahte' l-arz 
lağm ve kanavat i le cem' u tahsil ve mahall-i mezbura 
karib merhum Hüseyin Paşa ve Süleyman ve Ebu Sa'id 
Efendi suları mesleklerine anlardan cennet-mekan mer
hum Sultan Bayezid-i Veli Han hazretlerinün Astane'ye 
cari suyı l ağmına mütevel lileri izni/'le i lhak idüp kanun 
üzre hakk-ı mecrası alıkondukdan sonra baki kalan üç 
buçuk masura ma-i lezizden müfrez İstanbul'da Mi 'mar 
Abbas mahallesinde kain bir bab vakf menzil derunına 
cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf S i lahşörandan 
el-Hacc Hasan Ağa fevt olup ma-i mezbur zevcesi Esma 
Hanım i le sulbi sağir oğl ı Mehmed Salih  Beğ'e mevrus 
olmağla ma-i mezbur bekası sağir-i mezbur hakkında 
mukırr olmağla val idesi ve vasisi Esma Hanım sağir-i 
mezburun h issesi i le kendi h issesini Halil Ağa ibn-i 
Veliyyüddin'e yedi yüz guruşa bey' u teinlik ve semen-i 
merkümı sağir-i merkürnun defter-i kassarnma idhal 
birle zevce-i mezburenün ve sağir-i merkürnun alaka ve 
medhalleri kalmayup mezbur Halil Ağa ber veeh-i mu
harrer şiraen malik oldığı n ısf masura ma-i leziz-i 
mezburı mezbure Esma Hanım'a bey' u temlik ve o l  
dahi iştira idüp fima ba'd Esma Hanım ma-i mezburı 
kemerün Horasancı gözinden erbab-ı miyah ma'rifetiyle 
ifraz ve kadim menzi l ine icra ve ta'yin eylediğini müş' ir 
ve şürut-ı cedidesine tatbik içün istihkamı havi Haslar 
kadisı Mehmed Kami l  Efendi'nün virdiği hüccet-i şer'
iyye ve sadır olan ferman-ı ali mucebince kayd olınup 
sureti virilmeğle su nazırı tarafına dahi işbu ilm ü haber 
viri ldi .  

Fi sene minhü. 
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2119113 Eyüp 'te, Sultan Bayezit suyoluna mü/hak Ab
dülhamid Ağa katma suyundan Abbas Bey 'in Tavuk
çular üstündeki evine bağlı olan suyun Huri Hanım 'a 
satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 7 N sene 1 242 [ 4 Nisan 1 827] 

Merhum Sultan Bayezld- i  Veli hazretleri cami ' - i  şerlf
lerinün serbölüği sabık Abdülhamld Ağa Havass-ı refi'a 
kazasına tabi '  Köybağları tahtında mevzi '- i  hallde ba 
izn-i Sultani on aded baca hafr ve tahte ' l-arz !ağın ve 
kanavat i le cem' u tahsil eylediği bir masura ve bir çu
valduz ma-i lezlzini vakf-ı müşarun i leyhün suyı yol ına 
ba izn-i mütevel li i lhiik ve bir çuvalduzı hakk-ı mecra 
olarak ba'de' l- ifraz baki bir masura ma-i tezizden nısf 
masura ma-i lezlzün mutasarrıfı Abbas Beğ ibn-i Sü
leyman ma-i mezburı b i ' l-vekale halllesi Hürl Hanım 
ibnet-i Abdul liih'a bey' u temllk ve o l  dahi iştira ve te
mellük ve kabul itmeğle ber veeh-i muharrer nısf masu
ra ma-i lezlz-i mezkur vakf- ı  müşarun i leyh kubbesin
den ifraz ve kadiıni üzre İstanbul'da Tavukcı lar üstünde 
kain bir bab menzi l-i keblr derunına cari o ldığını mü
beyyin ve şürut-ı cedldesine tatbik içün istihkamı havl 
Haslar kadlsı fazlletlü Mehmed Kami l  Efendi'nün vir
diği hüccet-i şer' iyye ve sadır olan ferman-ı all muce
b ince kayd ol ınup sureti viri lmeğle su nazırı tarafına da-
hi işbu i lm ü haber viri ldi .  

· 

Fl sene minhü. 

2119114 Sultan Bayezit ve Fatih Sultan Mehmet va
kıjları sularından Bab-ı Seraskeri'ye bağlanıp kayde
dilmemiş olan suların kaydolunup gereken yerlere il
muhaberlerinin verilmesine dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i i lm ü haber varide e l-müverrah fi 1 5  Ş sene 
1 242 [ 1 4  Mart 1 827] 

Cennet-mekan Sultan Bayezld-i Veli v� Fatih Sultan 
Mehmed Han tabe serahuma hazeratı vakflarından iki
şer masuradan dört masura ma-i lezlz Bab-ı hazret-i 
seraskeriye bundan akdem icra itdüri lmiş ise de henüz 
kalemine kayd ol ınmamış aldığından kayd i le vakfeyn-i 
mezbureyn tarafına ve su nazırı defterlerine ve tarafla
rına başka başka i lm ü haberleri i ' tası -lazım geldiği 
eci lden mücebince tanzimi husüsı Asakir-i mansüre 
nazırı sa'adetlü atCıfetlü Efendi hazretleri b ir kıt'a 
memhur takririyle inha itmeğin takriri mücebince kale
mine kayd i le iktiza iden i lm ü haberleri i 'ta o lmmak 
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babında ferman-ı all sadır o lmağın mucebince kayd ol ı
nup iktiza iden mahallere i lm ü haberleri virilmekle su 
nazırı defterlerine dahi i şbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

21191/5 Eyüp 'te, Sultan Bayezit suyoluna mü/hak 
katma sudan Abdülhalim'in ve Mehmet Emin Ağa 'nın 
Debbağzade malıal/esindeki evlerine bağlı olan suyun, 
Ümmülıan Hatun 'a satıldığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 2 1  N sene 1 242 [ 1 8  N isan 1 82 7] 

Havass-ı refi'a kazasına tabi '  Müderris karyesi kurbında 
Emir deresi d imeğle meşhur ki ınesnenün mülki olmayan 
mevzi'de hafr-ı abar i le nübu' idüp ol mevzi 'a karlb 
Sultan Bayezld-i Veli hazretlerinün suyı yol ına ba izn-i 
mütevel ll i lhak ve hakk-ı mecradan ma'ada iki masura 
ma-i lezlzden müfrez ve kadiıni mahall inden ifraz 
olmarak İstanbul'da Debbağzade mahal lesinde kain Ba
kizade hanesi dimeğle arif bir bab ınenzi l derunına cari 
bir masura ma-i lezlze on altı sehın i ' tibarıyla b i ' l-ve
rase yedi sehmine mutasarrıf o lan Abdülhallm ve dokuz 
selımine mutasarrıf o lan Mehmed Emin Ağa ma-i mez
burı kanavatma tebe'an müderrisln-i kirarndan All Akif 
Efendi i le valideleri Üınmühan Hatun'a bey' u teınllk it
meleriyle ma-i mezbur kadiıni mahal l ine cari aldığını 
mübeyyin şüruta tatbik içi.in istihkamı havl Haslar 
kadlsı fazlletlü Mehmed Kami l  Efendi'nün virdiği hüc
cet-i şer' iyye mucebince su ret i 'tasını ba arz-ı hal istid 'a 
itmeleriyle n izarnı kaydı ba'de' l-ihrac ber ınuceb-i n i 
zam müceddeden sureti ve su nazırı tarafına i lm ü haber 
i ' tasını Divan-ı hümayun çavuşbaşısı sa'adetlü atfıfetlü 
Hüsnl Beğ Efendi hazretleri ınemhuren i ' lam itmeğle 
mucebince suret ve i lm ü haberi viri lmek babında fer
man-ı all sadır olmağın mucebince sureti virilmeğle ma
i mezbı1r hane-i merküma cereyaniyçün su nazırı tarafı
na işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

2119116 Eyüp 'te, Sultan Bayezit suyoluna müllıak 
Seyyit İbrahim katma suyundan Harnit Ağa 'nın mül
kiyetinde olan suyun Lebibe Hanım 'a devredilerek 
Ekşi Karadut'taki çeşmeye bağlanmasına dair ilmu
haber kaydı . .  

Asrında Dergah-ı all yeniçerileri ocağı'nun Başhallfesi 
es-Seyyid İ brahim hayatında Havass-ı refi'a kazasına 
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tab i '  Küçükköy nam karye haricinde kimesnenün mülk 
ve harimi olmayan mevzi '- i  hallde kendi  malıyla mü
ceddeden dört aded baca hafr itdürdiği ve kurbında 
vakı '  merhum ve mağfurun leh Sultan Bayezid-i Veli 
hazretlerinün Astane-i aliyye'ye cari suyoluna ba izn i ' l
mütevel ll i lhak itdürdiği bir masura ve bir çuvaldı1z 
suyınun bir çuvaldı1zı hakk-ı mecra alıkon ılup baki ka
lan bir masura ma-i Iezizün mal iki es-Seyyid Hamid 
Ağa bu defa kendü hüsn-i rızasıyla Leblbe Hanım'a 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ma-i lezlz-i mezbı1rı İstan
bul'da Ekşikaratut nam mahallde kain Ankaravi Medre
sesi kurbında vakı'  ma-i leziz mesleğinden ifraz ve ma
hal l-i mezbura karib çeşme-i mezbı1ra cereyaniyçün 
Haslar kadisı fazlletlü Efend inün v irdiği hüccet-i şer' 
iyye mucebince silret i ' tası ba arz-ı ha l  lede' l- istid 'a  
n izarnı kaydı ba'de' l- icra Başmuhasebe'ye kayd i l e  su
reti ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' tası iktiza 
eylediği Divan-ı hümayı1n çavı1şbaşısı Efendi hazretleri 
memhı1ren i' lam itmeğle i' lam ı mucebince Başmuha
sebe'ye kayd ol ınup sureti ve i lm ü haberi viri lmek fer
man buyurılınağın mı1cebince Başmuhasebe'ye kayd 
ol ınup sureti viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü 
haber viri ldi . 

Fi 1 6  Muharrem sene 1 240 [ 1 0  Eylül 1 824] 

2119211 Eyüp 'te, Davud Paşa sarayı suyundan Litros 
köyüne verilen suyun, senedinin olmaması sebebiyle 
kesildiğine ve köye yine aynı yerden su bağlanıp sure
tinin verilerek sicile kayd olunmasına dair ilmuhaber 
kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah Fi 23 Ca sene 1 23 5  [9 Mart 1 820] 

Havass-ı refi'a kazasına tabi '  Davı1d Paşa sarayı havall
sinde Litros karyesine mukaddema saray-ı mezkı1r su
yından mikdar-ı kifaye su viri lmiş ise sened i 'ta o lm
madığından bu esnada ralı-ı abiler kat' eyledüklerin i  be
yan birle ma-i mezbı1run eşedd-i ihtiyacına dı1çar olduk
larını Rikab-ı hümayı1n-ı şahaneye arz-ı hal takdimiyle 
istid 'a  itmeleriyle ol babda Haslar kadisı faziletlü İbra
him Efendi hazretlerinün i ' lamı mucebince Rikab-ı 
hümayuna arz ve takdim ol ındukda İvaz karyesi civa
rında olan saray-ı mezkur suyından Litros karyesine 
kifayet mikdan su virilüp karye-i mezkur ahallsi yed
Ierine sfıret ve su nazırı defterine ve Havass-ı refi'a 
kazası sici l i ine kayd o lma diyü hatt-ı hümayfın-ı şahane 
şeref-riz-i sudtır olmağla mucebince Başmuhasebe'ye 
k�yd ve ahall-i merküm yedierine sureti ve su nazırı 
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defterlerine ve Haslar mahkemesi sici l latma i lm [ü] ha
beri i ' ta a lınmak babında ferman-ı all sadır olmağın 
mucebince i vaz karyesi ciyarında ve fevkinde vakı ' 
katmadan bir masura ma-i leziz mevcud olarak karye-i 
mezkura kafi ve ma'ada katmalardan hasıl olan ma-i 
lezlz Saray-ı all'ye vafi olup zikr a lınan ma-i lezlzün ol 
malıallden kurşun barı ferşiyle Litros karyesi derlinında 
ahallsinün inşa idecekleri çeşme kurbına cari olma
siyçün Haslar kadlsı Efendi ınılma i leyh hazretlerinün 
hücceti mucebince sureti viri lmeğle hassa su nazırı E
fendi tarafına dahi işbu ilm ü haber virildi. 

[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ BEYLİK 

2119212 İstanbul'da, Halkalı suyoluna mü/hak sudan 
Mehmet Arif Emin 'in N allı Mescit mahallesindeki 
evine bağlı olan suyun Abidin Bey ve eşi Saide Ha
nım'a verildiğine dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz nısf masura 

Ber ınıleeb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel el
müverrah F1 1 6  Ca sene 1 232  [3 Nisan 1 8 1 7] 

Mezbfır ma-i lezlz bey' u ş irası vukü' ında Haslar mah
kemesinden katib ve rah-ı abilerden kethüda ve bölük
başı lardan (kesik) kirnesneler su nazırı ma'rifetiyle re' s  
katmaya varup ba'de ' l-keŞf ve' l-mu'ayene mevcfıd olan 
ma-i lezlz yüz otuz (kesik) baliğ ald ığı ve mevcud o lan 
ma-i lezizün mutasarrıfları tahki'k ve beyan al ınarak ka
navatına tebe' iyyetle bey' u şirası (kesik) tanzimine ba 
hatt-ı hümayun irade-i şahane te'al luk eylediğine binaen 
müceddeden nizamma rabt al ınmakdan naşl zikr alınan 
ma-i lezlz [kesik] suyı ta' blr a lınur ba berat-ı all zabt u 
tasarruf al ınur sulardan o lup müstakı l len katması oldu
ğına binaen bu vechi le ve keşf iktiza eyledükde re' s  
katma yalı mahall-i ifraz ve  üzerine vanlup keşf ü vezn 
alınmak kaide-i mlriyye nazır-ı rah-ı abi ve kethüda ve
sair erbab-ı miyah bi ' l-ittifak ihbar eyledüklerine mebnl 
hala· Hassa su nazırı Mehmed Emin tarafından vekll-i 
müseccel i  Kethüda-yı rah-ı abi el-Hacc Mehmed Arif 
Ağa i ltimasıyla mahkeme-i mezbfıreden Katib-i sani 
sİpahizade el-Hacc es-Seyyid Mehmed Emin Efendi ve 
Sadiy-ı cedid serbölüği es-Seyyid Mehmed Şakir ve 
Rah-ı abi Abdurrahman ve Çavfış-ı rah-ı abi es-Seyyid 
Mehmed i le ma-i leziz-i mezburun re' s  katma birle 
mahall-i ifraz ve ta'yin o lan mahmiyye-i mezburede 
Divanyal ı  nezdinde Ali Paşa-yı Atik cami '  -i şerifi h av-
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l ı  s ında vakı'  Saray-ı ced'id-i amireye cereyiin iden m ii-i 
lez'iz kubbesine varup zikr-i ati mii-i [lez'izi] bin iki yüz 
yiğirmi sekiz senesi Recebü 'ş-şer'ifinün üçünci güni 
tarihiyle müverrah bir kıt 'a hüccet-i şer' iyyede tafsll ü 
beyan oldığı üzre iffetlü ismetlü neziifetlü Beyhan Sul
tan al iyyetü'ş-şiin hazretlerinün mahmiyye-i mezburede 
Hiice Kasım Göniin'i mahallesinde kiiin saray-ı iil'ileri 
derfınına  ciir'l Halkalı suyından bii beriit-ı iil'işiin malike 
oldukları iki masura mii-i lez'izden b i ' l- iştiriik kadim 
yolı  i le dört masura mii-i lez'iz kubbe-i mezkure mesle
ğinden ifriiz o l ınup mahmiyye-i mezburede Na' l l ı  mes
cid mahal lesinde kiiin keb'ir konağına tediivül-i eyadi i le 
cari ve mevcfıd oldığı ba'de ' l-keşf ve' l-mu'iiyene sii
l ifı.i 'z-zikr menzil derunına kanaviit [u] müsenniit i le 
cari olan ve nısf masura ma-i leziz-i mezbur bii h üceet-i 
şer' iyye maliki olup siibıka Darü' s-saltanati ' l-al iyyede 
sadr-ı ( . . .  ) mesned-giih-ı fazi ü hüdii olup Anadolı paye
siyle tekr'im buyurılan devletlü iniiyetlü atufetlü M'ir 
Mehmed Arif ibnü' l-merhum Hal'il Ham'id Paşa hazret
lerinün kethUdaları olup taraf-ı bahiru' ş-şeriflerinden 
ber veeh-i iiti bey' ifriiz ve i ' tii-i hüccetde vekiiletleri 
şer' le mefiihir o lan Anadol ı  kuziitı eşrafından ber veeh-i 
iit'i bey' ifriiz ve i 'ta-i hüccetde vekiiletleri şer' le mefii
hir olan Anadolı  kuziitı eşrafından Salih Efendi ibnü' l
merhum Ahmed Efendi mecl is- i  şer'- i  şerif- i  enverde 
işbu kitab-ı sıhhat-nisiibun(?) hiifızları olup hala Devlet
i al i�e-i ebediyyü ' l-kararda kethüda-yı valii-yı şan ve 
bülend-ünvan-ı hazret-i sadr-ı a'zam ve müdebbir-i ef
ham hasenetü' l-eyyiim nübu' u ' l-hass ve' l-amm M'ir A
bid'in ibnü' l-merhfım ( . . .  ) Osman Paşa hazretleriyle 
hal'ile-i muhteremeleri iffetlü ismetlü Sa''ide Hanım 
ibnetü' I-merhum Mehmed Paşa hazretleri taraf-ı iil'ileri
ne ber veeh-i iit'i hususı mu'ayyen-i mahsuslarını tasdika 
vekiiletleri şeref-yab-ı kam-yab olan Hazine katibi es
Seyyid İsma'il Efendi ibn-i es-Seyyid İsmii'il Efendi 
mahzarında b i '  1-vekale ikrar-ı tam m ve takrir-i k e lam 
id üp müvekkilüm mumii i leyh M'ir Mehmed Arif Efendi 
hazretleri marrü'z-zikr Na' l l ı  mescidi mahal lesinde kiiin 
mutasarrıf o ldukları menzi l-i keb'iri müvekkilan-ı zev
ciin mCımii i leyhimaya ferağ ve tefv'iz buyurduklarında 
kanaviit [u] müsennat i le derCınına cari ve n ısf masura 
ma-i leziz mesleğinden baki kalmışdı el-hiiletü hazih'i 
mii-i lez'iz şürutınun nizam-ı müstahsene-i mer' iyyesine 
ta' l'ik ve riih-ı iib'ilerün ihbar ve ihtimarn-ı re 'yleriyle 
siil ifı.i 'z-zikr nısf masura ma-i lezizi dahi tarafeynden 
'icab ve kabill i  hiiv'i şürfıt ve muvaza'adan bey'-i bat-ı 
sah'ih-i şer' ve kanaviitma tebe' iyyetle müvekkilan-ı 
ınfıma i leyhiına Abidin Beğ Efendi hazretleri ile hallle-i 
ınuhteremeleri Sa'lde Hanım beynlerinde ma' lfım se
men-i medfCı' ve makbfızına ale ' l- iştiraki ' s-seviyy bey' 
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u te mlik [ve] teslim eyledüklerinde zevdin-ı m uma ı
leyha dahi ber veeh-i muharrer iştirak ve temllk ve ka
bul idüp fima ba'd n ısf masura ma-i lezlz-i ınerkümun117 
dahi müvekki lüm muma i leyh Mehmed Beğ Efendi haz
retlerinUn asla ve kat'a alaka ve medhali kalmayup mu
ma i leyhima Abidin Beğ Efendi ile hallle- i  muhte
remeleri Sa'lde Hanım hazretlerinün mülk-i müşteriisı 
ve hakk-ı sarilıleri alın ışdur diyü Haslar kadlsı muma 
i leyh Mehmed Atil Efendi'nün tarih-i  mezbur i le  müver
rah viri ldiği hüccet-i mezburı Başmuhasebe'ye kayd ve 
yedine suret i 'tasını  muma i leyhima bii arz-ı hal inha 
itmeleriyle şürutı ba'de' l- ihrac mucebince sureti i ' tasını 
hala çavuşbaşı atfifetlü Efendi hazretleri memhuren 
i' lam itmeğle mucebince sureti i 'ta olmağla su nazırı ta
rafına işbu i lm ü haber v ir i ld i .  

Fl sene minhü. 

2119213 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
sudan Yusuf Efendi'nin Molla Fenari malıal/esindeki 
evine su bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura ı çuvalduz ı 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah. Fl 7 Receb sene 1 233  [ 1 3  Mayıs ı 8 ı 8] 

Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Kadi Ya'kübı"u karyesi sı
nurında Uzuncaova başında on üç aded bacadan hası l  
o lan iki masura ve bir çuvalduz ma-i tezizden ol mev
z i 'a  karlb Kantari Mehmed Ağa · suyı yol ına ve andan 
Kassabbaşı Abdülbaki Ağa suyı yolına ve andan Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün Ma'zul kemeri suyı yol ına 
bii izn-i mütevel ll i lhak olman ma-i lezlzden bir masura 
bir çuvalduz ma-i lezlzi Sadefci ler'de All Paşacyı Atik 
cami ' - i  şerlfı derunında olan meslekden Monla Feneri 
mahalles inde hala Defterdar-ı şıkk-ı evvel sa'adetlü atu
fetlü Yusuf Efendi hazretlerinün hanelerine cereyan 
itmeğle Haslar kadlsı Efendi virdiği hücceti mucebince 
Başmuhasebe'ye kayd o l ınup sureti ve su nazırı tarafına 
i lm ü haberi viri lmek babında ferman-ı all sildır olmağın 
mucebince kayd ol ınup tasarrufıyçün sureti viri lmeğle 
su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi sene minhü. 

1 17  merkı1mda 
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21192/4 Halkalı suyoluna müllıak Çavuş Alırnet E
fendi katma suyundan Hatice Hanım 'ın evine su bağ
landığına dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu ] Ma-i lezlz masura 0.5 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe -i evvel i lm ü haber 
varide el-müverrah Fl 7 Receb sene 1 233  [ 1 3  Mayıs 
1 8 1 8] 

Saray-ı amireye cari Halkalı suyından müfrez ba hatt-ı 
hümayun-ı şevket-makrun Çavuş Ahmed Efendi'ye tem
lij< ve ihsan al ınan nısf masura ma-i lezlz Sadefei ter 
kurbın da All Paşa-yı Atik cami '  i havlısından Saray-ı 
amireye cari Halkal ı suyı mesleğinden ifraz o l ınup kur
şun [barı] ferş iyle hala Defterdar-ı şıkk-ı evvel sa'adetlü 
atfıfetlü Yusuf Efendi hazretlerinün hallleleri Hadice 
Hanım hazretlerinün hanelerine cereyan itmeğle zab
tiyçün sureti i ' tasını Haslar kadlsı Efendi hazretlerinün 
virdiği hüccet mucebince sureti ve su nazırı tarafına i lm 
[ü] haberi i 'tasını  çavuşbaşı ağa i ' lam itmeğle muce
bince suret ve i lm [ü] haberi viri lmek babında ferman-ı 
all sıldır olmağın mucebince sureti viri lmeğle su nazırı 
defterlerine işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

2119311 Ayapa çiftliğinden, Avasköy bağlarından ve 
Bayrampaşa bostanından İstanbul ve saraya gelen su 
yollarının tamir edilmesi işinin ihalesinin Ata Efen
di'ye verildiğine dair ilmuhaber kaydı. 

[Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber va
ride el- müverrah] F1 26 B sene 1 23 8  [8 Nisan 1 823] 

Saray-ı cedld-i hümayuna cereyan iden ma-i lezlzün 
menba' ı  o lan Ayapa çiftliği nam malıallden Avasköy 
bağlarından ve Bayrampaşa bostanı derunında İstanbul 
surı dah i l inde kemerler üzerinden Sarıly-ı cedld-i hüma
yuna gel ince vakı' su yol larınun ba'zan tahte' l -arz olan 
lağmlarınun tatlıiri ve künklerinün tecdldi ve Sultan 
Bayezld kapusından Divanyol ında olan su terazularıyla 
batak mahal lerinün yol kurşun borı lan ve meslek ve 
kanavat ve haric ez sur ana tar'ikına mülhak yetmiş do
kuz aded katma sularun yol ları mu'attal kalmış ve o l  
vechi le kül l l  ta'mlr ve tecdlde eşedd-i ihtiyac i le muhtac 
almış ve geçen sayfda sudan pek meşakkat çekilmiş 
oldığına binaen zikr o lman yol larun ta'mlr ve tecdldi 
muvafık-ı irade-i aliyye ise mi 'mar ağaya havale i le keşf 
ve bi mennihl te' ala işbu evvel balıarda mübaderet 
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olmmak üzre ruhsat-ı seniyye erzan kı l ınması husus ın ı  
hassa su nazırı ağa bir k ıt 'a memhür takrlriyle istid ' a  
itmekden naşl keşfı husüsı müma i leyh mi 'mar ağaya 
havale ve i sti ' lam ol ındukda ol dahi tarafından müte 'ay
yin mi 'mar hulefası ta'yin iyle nazır-ı müma i leyh ve 
kethüdası ve selatin-i izam serbölükleri ve suyolcı kal
falarıyla b i ' l-ma' iyye mahal l ine varup mu'ayene ve her 
birleri başka başka hisab eyledüklerinde ma-i lezlz-i 
mezkürun ana tarlkınun menba' ında mevcüd lağmları 
üzerinden bacalar küşadıyla teraküm iden kum veyahud 
odun i le  ihrac o lmarak tatbir ve harab olan mahal lerin
den yarma sanduk ile yol künkleri ve ba'zan ıskara ve 
meslekler ve Su ltan Bayezld-i Veli cami ' - i  şerifı mey
dan ından Divanyal ı  ve Darbhane-i amire pişkahında 
kadr-i hasebü ' l- iktiza batak mahall inde mükemmel kur
şun borı lan ve ber minval-i muharrer katma sularun 
dahi yol ları  ta' mir ve tecdid al ınmak üzre keşf birle iki 
bendi m üştemi l  _ tahrir ü terkim eylediği defterde mu
harreru' l-evsaf ve' l -eşkal yol lanın ta' ınir ü terıniın iyçün 
muktezi mühimmat ve amele icaratı ve mesarif-i sa
iresinün b i ' l-müzakere fiat-ı layıkaların ı  vaz' i le lede ' l
hisab bend-i evvelde mastür ana tarlkınun mesarifı bir 
yük dört bin üç yüz doksan yedi guruş ve bend-i sanlde 
ınuharrer yetmiş dokuz aded katmalarun mesarifı otuz 
bin iki yüz yetmiş üç guruş ki cem'an bir yük otuz dört 
bin altı yüz yetmiş guruşa bal iğ olup meblağ- ı mez
bürdan iktizası balıas ı olan beş bin dört yüz on beş 
guruşa lede't-tenzil kusur bir yük yiğirmi sekiz bin altı 
yüz sekiz buçuk guruş iktiza ideceğini beyan birle tarlk
ı mezkürun i 'marıyla ihyasına irade-i seniyye ta'al luk 
ider ise ta'mlri husüsı ınünasib birine ihale ol marak 
evvel emirde mübaya'as ı  iktiza iden kireç ve kettan ve 
revgan- ı  bezir celb ve kurşun borı lan i ' ınal ve künkleri 
müstaki l l  tabh ve levazım-ı sairesi hazır itdürilerek rüz-ı 
hızır duhül inde mübaşeret o lmması ve mezkür tariklar 
veeh-i meşrüh üzre keşf al ınmış ise de su fenninde ma
hareti olan larun ihbar ve ifadeleri üzre tah te ' 1-arz o lan
ları bu ana değin keşf al ınmış mevaddan olmadığından 
ta' mirine mübaşeret al ınacak mahal ler küşad o l ındukca 
eşya ve metanetine dikkat ve ihtimam alınmak içün 
nazır-ı müma i leyh vesair iktiza idenler nezaret iderek 
bi mennihi te'ala h itam ında tekrar mu'ayenesi derciyle 
mübaşeretiyçün süret i ' tası lazım geldiğini nazır-ı mü
ma i leyh ve mi 'mar ağa bi ' l- iştirak memhür keşf defte
riyle tahrlr ü inha itmeleriyle mücebince fiat-ı mev
zü 'aları üzre ba'de ' l -h isab gayr-ı ez defter(?) baba ve 
sehv yekün bir yük yiğirmi sekiz bin altı yüz sekiz bu
çuk guruşa bal iğ old ığı ve emsal i kayd ı Başmuhasebe'de 
derkenar ve h isab ol ınmağla mesarif-i mezküre kül l iy
yetlüce olup mlrlnün keyfıyyeti mallım olan halatdan 
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oldığına binilen eeste eeste akçe viri l mek üzre husus-ı 
mezbfıra muktedir birinün me'muriyyeti laz ım gelmekle 
bu suretde kime ihalesi iriide buyurdur ise veeh-i mu
harrer üzre me'mfıriyyetiyçün Başmuhasebe'den sureti 
ve su nazırı mfımii i leyh tarafına i lm  ü haberi i ' tiisıyla 
tanz'lmi bii takrlr lede ' l-arz klsediirl ığına hale! gel me
rnek şartıyla süvari mukabelesi klsediirı Ata Efendi'ye 
ihalesiyle tanzim a l ınmak babında siidır o lan ferman-ı 
iili müeebince Başmuhasebe'ye kayd ile mübiişeretiyçün 
sureti viri lmek ferman buyurı l ınağın mucebinee kayd 
o l ın up süreti vir i lmeğle nazır-ı ınılma i leyh tarafına dahi 
işbu i lm ü haber kaimesi viri ld i .  

Fl  sene minhü. 

21193/2 Eyüp 'te, Beylik suyoluna müllıak Mustafa 
Ağa katma suyundan Salilıa Hatun 'un tasarrufunda 
olan suyun Haftz Hüseyin Efendi'ye satıldığına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber ınfıceö-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de e l-ınüverrah fı 1 3  Ş sene 1 237  [5 Mayıs 1 822] 

Mustafa Ağa nam kimesnenün Havass-ı refı'a  kazasına 
tiibi '  Ayapa nam karye hududı dah i l inde Yeldeğirınan 
kurbında kiınesnenün mülk ve harimi olmayan mevzi '-i  
hiill[de] kendü mal ı  ve izn-i Su ltan i le harf itdürdiği 
abiir-ı müteferrika ve tahte' l -arz !ağın ve kanaviit i le 
cem ' u tahsil eyledüği iki buçuk masura ma-i lezlzün 
nısf masurası hakk-ı ınecra al ıkan ı l up baki iki masura 
ma-i Iezlzden ınüfrez müvekki leın ınfıına i leyhii Siiliha 
Hatfın ınalike o lduğı bir masura ma-i lezlz mahall- i  
ınezbfıra karlb Beyl ik suyı yol ına i lhak u idriic ve 
Astiine-i al iyyeye dah i l  o ldukda Ayasafya-i keblr kur
b ında Sakalar karhanesine karlb Beyl ik su teriizusından 
ifriiz ve mahal l- i  ınezbfırun menzi l ine ierii ve ta'yln 
itınişdi el-hiiletü hiizihl ınüvekki lem ınumii i leyhii ber 
veeh-i ınuharrer mal ikesi bir masura ma-i lezlzün n ısf 
masurası menzil-i ınezkfırun ke' l-evvel ibka idüp nısf 
masurası erbab-ı miyiih ma'rifetleriyle ifriiz b irle tara
feynden Icab ve kabfıl i hiiv'i şürfıt-ı müfside ve münii
za'adan iir'i bey'- i  bat-ı sah'ih-i şer'! ve lağm ve kana
viitından mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyet i le 
ıni.ivekkil- i  ınfımii i leyh es-Seyyid e l-Haee Hiifız Hü
seyin Efendi'ye beynlerinde ma' lfıın semen-i ınedflı' ve 
makbfızına bey' u temllk ve veeh-i liiyıkıyla tes ilm ey
lediğinden ol dahi veeh-i ınuharrer iştirii ve teın llk118 ve 
kabfı l eylediğinden sonra fıma ba'd bir masura ma-i 
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lezlz-i mezkurun nısf masurasına müvekki lem muma 
i leyhfmun as len ve kat 'an alaka ve medhali kalmayup 
müvekki l-i muma i leyh es-Seyyid ei-Hacc Hüseyin 
Efendi'nün hanesine cereyaniyçün sureti viri lmeğle has
sa su nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

[Derkenar] Muma i leyh Hüseyin Efendi vefat idüp ma
i mezbur zevcesi Şerife Ruveyde Hanım ibnet-i ei-Hacc 
Hüseyin i le sulbi oğlı es-Seyyid İ brahim ve sulhiye kızı 
Şerife Hadice nam sağirana mönhasıra muma i leyha 
tarafından sabitü ' 1-vekale es-Seyyid Hasan Ş ak ir Ağa 
i bn-i Mehmed Reşid ma-i mezburdan sağiranun h issele
rini zevce-i mezblıre Şerife Ruveyde Hanım'a bey' it
meğle keyfiyyet ma' llım o lmak içün ancak viri len hüc
cet kayd ol ındı .  Fl 1 7  Za sene 1 240 [3 Temmuz 1 825]  
Ke' l-evvel menzil- i  mezkurda icradur. 

[Derkenar] Muma i leyha Şerlfe Ruveyde Hanım muta
sarrıfe olduğı ma-i mezburı Ni 'metul lah Hanım ibnet-i 
İbrahim'e bey' itmeğle ke' l-evvel ol menzi l- i  mezkurda 
icra olmağla viri len hüccet kayd ol ındı . 

Fl 22 Şevval sene 1 249 [ 4 Mart 1 834] 

21193/3 İstanbul'da, Saray-ı cedid-i amireye bağlı 
ihsan suyundan Abidin Bey ve Saide Hanım 'ın tasar
rufunda olan suyun, Şerife Fatma Hamm 'a verildiği
ne dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah. Fl 1 7  L sene 1 240 [ 4 Haziran 1 825] 

İhsan suyı ta'blr ol ınur bii beriit-ı a ll  zabt u tasarruf ol ı
nur sulardan o lup müstakıl len katması o ldığına binaen 
re' s  katma yol ı  mahall- i  ifraz ve ta'yln o l ınan mahmiy
ye-i mezburede Dlvanyol ı  nezdinde All Paşa-yı Atik 
cami ' - i  şerlfi havlısında vakı '  Saray-ı cedld-i amireye 
cereyan iden ma-i lezlz kubbesinden ifraz ol ınan n ısf 
masura mii-i lezlzün mukaddema mutasarrıfları Abidin 
Beğ ve Sa'lde Hanım i le bi ' l- iştirak mutasarrıflar iken 
m uma i leyh Abidin Beğ fevt olup ma-i lezizün nısf h is
se-i şayi ' asını canib-i ıniriden ba'de' l-vazife ınümii i ley
hanun taht-ı tasarrufında iken ınüvekki lem müına i leyha 
bundan akdeınce kendi hüsn-i rızas ıyla Sakız Muhafızı 
Yusuf Paşa hazretlerinün halllesi Şerife Fatıma Hanım'a 
ferağ ve kasr-ı yed itıneğle ma-i lezlz-i mezkur kadiıni 
vechi le hane- i mezkure cereyan iyçün Haslar kadisı E
fendinün vird iği hüccet-i şer' iyye ınucebince suret i 'ta
sını ba arz-ı hal lede ' l-istid 'a nizarnı kayd ı ba'de ' l-ihrac 
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mı1cebince Başmuhasebe'ye kayd ve sureti ve i lm ü ha
beri i ' tasın ı Divan-ı  hümayun çavuşbaşısı  ağa hazretleri 
i' lam itmeğle mı1cebince sureti ve i lm ü haberi i ' ta olm
mak babında sadır o lan ferman-ı ali mı1cebi nce kayd 0-
l ınup sureti vir i lmeğle su nazırı defterlerine dahi i şbu 
i lm ü haber viri ld i .  

Fi sene minhü. 

21193/4 İstanbul'da, Sultan Mehmet suyoluna mül
hak Halkalı suyolundan Züleyha Hanım 'ın tasarru
funda olan suyun Şemseddin Efendi'ye satılarak Dül
geroğlu mahallesindeki evine bağlandığına dair ilmu
lıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı I 3 Receb sene 1 24 1  [2 1 Şubat 1 826] 

Mirl Halkalı suyından olup Ebu ' l-feth Sultan Mehmed 
Han tabe serahu hazretlerinün Kemerbaşı'nda olan suyı
na müte'ayyen ve cari dört masura ma-i lezizden müfrez 
Züleyha Hanım ibnet-i Ali'nün ber mantuk-ı hüccet mu
tasarrıfe ve mal ik oldığı bir masura ma-i lezizi beyn le
rinde ma' lum semen mukabi l i  sabıka merhum Kadi
asker es-Seyyid Mustafa Efendi'nün oğl ı müderrisin-i 
kiramdan es-Seyyid Şemseddin Efendi'ye bey' u temlik 
ve ol dah i iştira ve temel l ük idüp fıma ba'd ma-i mez
burı cami ' - i  müşarun i leyh kurbında Val ide türbesi ö
nünde vakı '  ana mesleğinden ifraz ve cedid yol i le ve 
Dülgeroğl ı mahal les inde Feyyaz mektebi karşusında ka
i n  ınutasarrıf old ığı menzi l ine i cra ve ta'y'in eylediğin i  
mübeyyin ve şürı1t-ı cedidesine tatbik içün istihkamı 
havi Haslar kadisı fazlletlü Müftlzade es-Seyyid ei
Hacc İsına'll Fahruddln Efendi'nün virdiği  hüccet-i şer'
iyye m ıleebince sılret i 'tas ın ı  ba arz-ı hal I ed e' 1 - istid' a 
n izaını kaydı ba'de' l-ihrac ma- i mezbı1r ber mı1ceb-i 
n izam Başmuhasebe'ye kayd o l ınup müceddeden muta
sarrıfı yed ine bir kıt' a suret ve su nazırı defterlerine i lm  
ü haberi i ' tasın ı  Serçavuşan-ı Divan-ı hümayı1n veki l i  
sa'adetlü atfıfetlü Al l  Neclb Efendi hazretleri memhı1ren 
i ' lam itmeğle i ' laın ı ve sadır olan ferman-ı all mı1cebin
ce kayd ol ınup· sureti vir i l ıneğle ma-i ınezbı1rı mı1ma 
i leyhün hanesine cereyan itdürmek üzre su nazırı def
terlerine dah i işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl  sene ıninhü. 
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2119315 İstanbul'da, Halkalt Beylik suyundan Meh
met Emin Bey 'in tasarrufunda olan suyun mirasçı/ara 
intikaline, mirasçılar tarafından da Mehmet Emin 
Ağa'ya satılarak Çırçır mahallesi 'ndeki evine bağlan
dığma dair ilmuhaber kaydı. 

[Derkenar] İşbu n ısf masura ma-i lezlzden ma'ada 
müma i leyh e l-Hacc Mehmed Ağa'nun işbu ma-i lezlz
den dahi nısf masura ve ahar sudan dahi nı sf masura ki 
cem'an bir masura ma-i lezlz içün vürfıd iden i lm ü 
haber işbu h ıdmetde mukayyeddür. 

F\' 1 5  Za sene 1 246 [27 Nisan 1 83 1 ] 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 5  Za sene 1 24 1  [2 I Haziran 1 826] 

Bin iki yüz yiğirmi dört senesi Şevvalü ' l-mükerrem'ün 
yiğirmi dokuzuncı güni tarihiyle müverrah bir kıt 'a hüc
cetde tafsll ü beyan olmdığı üzre Halkalı Beğl ik suyın
dan kanavatma tebe'an bir masura ma-i lezlzün ı11S f  
masurasına ber mantOk-ı hüccet-i mezküre maliki iken 
bundan akdem vefat iden Mehmed Emin Beğ ibn-i 
Osman'un veraseti zevcesi Münevvere Hanım ibnet-i 
Şeyhül islam-ı esbak Hamldlzade Mustafa Efendi i le 
sulbl keblr oğlı Mehmed Aziz Beğ'e münhasıra kable't
takslm mezbür Münevvere Han ım dahi müteveffiye 
olup veraseti zevci el-Hacc Hüseyin Ağa i le oğlı Meh
med Aziz Beğ'e münhasıra kable't-takslm mezbfır Meh
med Aziz Beğ dahi vefat idüp veraseti sulbl oğl ı Meh
med Beğ nam sağire münhasıra ve mes'ele-i miras ları 
otuz iki sehmden olup siharn-ı mezbfırdan bir sehmi 
zevc-i mezbfır el-Hacc Hüseyin Ağa'ya ve baki otuz b ir  
sehmi mezbür Mehmed Beğ nam sağire isabeti ba 'de't
tahakkük zevc-i mezbürun vekili Mehmed Ra' if Efendi 
b i ' l-vekale ve sağir-i mezbürun ba hüccet vasisi Meh
med Kami l  Efendi b i ' l -vesaye ma-i mezbürı Kapan-ı 
dakik tüccarlarından es-Seyyid el-Hacc Mehmed Emin 
Ağa'ya bin guruşa bey' u temllk ve ol dahi iştira ve te
mellük birle fima ba'd zevc-i mezbürun ve sağir-i mez
bürun alaka ve medhal leri kalmayup ve meblağ-ı mez
bürdan sağir-i mezbürun hissesi defter-i kassarnma idhal 
ol ınup mezbür es-Seyyid el-Hacc Mehmed Emin A
ğa'nun kanavatma tebe'an ber veeh- i muharrer mal ik 
o ldığı n ısf masura ma-i lezlz-i merküın ı Sultan Mehmed 
kurbında Beğl ik suyına ifraz ve Çırç ır nam mahallde 
kain menzi l ine ke' l-evvel icra ve ta'yln eylediğin i 
mü ş' ir ve şürüt-ı cedldesine tatbik iç ün istihkaın ı h avi 
Haslar kadlsı fazilet ili İ sma'll Fahruddln Efendi'nün 
virdiği h üceet-i şer' iyye mücebince süret i ' tası ba arz- ı 
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hal lede' l- istid 'a  n izarnı kaydı ba'de' l-ihrac ber mfıceb-i 
n izarnı kayd ile sOreti ve su nazırı tarafına i lm ü haberi 
i 'tasını Divan-ı hümayfın çavfışbaşısı veki l i  sa'adetlü 
atfıfetlü beğ Efendi hazretleri memhfıren i ' lam itmeğle 
i ' lamı mfıcebince kayd i le sureti ve i lm ü haberi viri l-· 
rnek babında ferman-ı ali sadır o lmağın mfıcebince sfı
reti viri lmeğle su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber 
viri ld i .  

Fi sene minhü. 

2119411 Eyüp 'te, Sultan Bayezit suyoluna mü/hak 
Mehmet Efendi katma suyundan Münevvere Ha
nım 'ın Çırçır mahallesindeki evine bağlı olan suyun 
mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tarafindan da Meh
met Emin Ağa'ya satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Derkenar] Mı1ma i leyh Mehmed Ağa'nun işbu ma-i 
Iezizden ma'ada Beğlik suyından dahi n ısf masura ma-i 
lezizi içün vürfıd iden i lm ü haberi işbu h ıdmetde mu
kayyeddür. 

Fi 1 5  Za sene 1 244[ 1 9  Mayıs I 829] 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 5  Za sene 1 24 1  [2 1 Haziran 1 826] 

Bin iki yüz yiğirmi dört senesi Şevvalü' l-mükerremün 
evahiri tarih iyle müverrah bir kıt'a hüccetde tafsil 0-
l ındığı üzre Halkalı Beğl ik  suyından bir masura ma-i 
lezizden nı sf masura ve yine b in iki yüz otuz sekiz sene
si  Rebi' u ' l -ahir'ün evabiri tarih iyle müverrah bir kıt .. a 
hüccetde tafsil o lmdığı üzre a�rında e l-Hacc Mehmed 
bin Abdul lah nam kirnesne Havass-ı refi'a kazasına ta
b i '  suyol ı  kuralarından Cebeci karyesi sınurı dah i linde 
karye-i mezbfıreye giden tarikun kıble tarafından Balık
l ıhavz i le Çavfış karyesi beyninde mevzi '- i  halide e l l i  
dört aded baca hafr ve bin yüz kulaç lağm ve kanavat i le 
cem' u tahsil ve mahal l- i  mezbfırdan Sultan Bayezid-i 
Veli ta be serahu hazretleri n ün suyoluna ba izn i '  1-mü
tevel li i lhak ve hakk-ı mecrası ifraz olunan ma-i cariden 
olmak üzre nısf masura ki cem'an bir masura ma-i le
zizün ımıtasarrıfesi o lan Münevvere Hanım ibnet-i mer
hfım şeyhi.i' l- i ' lam-ı esbak Hamidizade Mustafa Efendi 
mi.iteveffıye olup veraseti zevci el-Hacc Hüseyin Ağa 
i le sadr oğl ı Mehmed Aziz Beğ'e mi.inhasıra kable't
taksim mezbfır Mehmed Aziz Beğ dahi fevt olup vera
seti sulbi oğlı Mehmed Beğ nam sağire mi.inhasıra ve 
mes'ele-i mirasları dört sehmden olup siharn-ı mez
bfırdan bir sehmi zevc-i mezbı1ra ve baki üç sehmi 
mezbfır Mehmed Beğ nam sağire isabet itmeğle zevc-i 
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mezbı1run vekili Mehmed Ra' if Efendi ve sağir-i mez
bı1run ba hüccet-i şer' iyye vasisi Mehmed Kami l  Efendi 
hazır oldığı halde b i ' l-vekale [ve] b i ' l-vesaye ma-i mez
bı1rı Kapan-ı dakik tüccarlarından es-Seyyid el-Hacc 
Mehmed Emin Ağa'ya bin guruş semen mukabi l i  bi ' l
vekale [ve] b i ' l-vesaye bey' u temlik idüp ol dahi iştira 
ve temellük birle fima ba'd zevc-i mezbfırun ve sağir-i 
mezbfırun alaka ve medhal leri kalmayup ve meblağ-ı 
mezbı1rdan sağir-i mezbfırun h issesi defter-i kassarnma 
idhal o l ınup mezbfır e i-Hacc Mehmed Emin Ağa'nun 
ber veeh-i muharrer malik  o ld ığı bir masura ma-i lezlz-i 
merkümı Sultan Mehmed kurbında Beğlik suyından 
ifraz ve Çırçır nam mahal lde kain menzi l ine ke' l-evvel 
icra ve ta'yin eylediğini müş ' ir ve şürfıt-ı cedidesine 
tatbik içün istihkamı havi Haslar kadisı faziletiii Mi.if
tizade es-Seyyid ei-Hacc İsma'il Fahruddin Efendi'nün 
virdiği hüccet-i şer' iyye mikebince sfıret i 'tasını ba arz
ı hal lede ' l -istid' a  n izarnı kaydı ba'de ' l- ihrac ma-i mez
bfır ber ınıleeb-i n izarn Başmuhasebe'ye kayd i le müced
deden bir kıt 'a  sureti ve su nazırı tarafına i lm ü haberi 
i ' tasını Divan-ı hümayı1n çavı1şbaşısı veki l i  sa'adetli.i 
atı1fetlü Ali Neclb Beğ Efendi hazretleri memhı1ren 
i ' lam itmeğle i ' lamı mı1cebince kayd i le sureti ve i lm ü 
haberi viri lmek babında sadır o lan ferman-ı ali ınılee
bince kayd ol ınup sureti viri lmeğle su nazırı tarafına 
dahi işbu ilm i.i haber viri ldi .  

Fi sene minhü. 

21194/2 İlısan sularından Sadrazam Abdu/la/ı Pa
şa 'nın tasarrufunda olan suyun, paşanın vefatıyla mi
ri suya illıak olunarak bir kısmının Eyüp Naşid Bey 'e 
satıldığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm i.i haber vari
de el-müverrah Fi 1 7  Receb sene 1 242 [ 1 4  Şubat 1 827] 

B in iki yüz otuz sekiz senesi Zi ' l-hicce'sin i.in yedinci 
güni tarihiyle müverrah bir kıt 'a hüccetde tafsil ü beyan 
o lmdığı üzre İstanbul'da Bab-ı ali kurbında Acem Ağa 
mahallesinde vakı ' bir bab vakf menzil- i  keblr i le ihsan
ı hümayı1n sularından derfınında cari nısf masura ma-i 
leziz-i mezkı1ra mal ik ve mutasarrıf o lan sadr-ı a'zam-ı 
esbak Abdul lah Paşa bundan akdem vefat idüp müşarun 
i leyhi.in canib-i miri ve Darbhane-i amire ile ahz ü i ' tası 
olduğına binaen menzi l- i  kebir i le ma-i leziz-i mezkfırun 
canib-i miriyçün ftirfıhtı husfısına irade-i seniyye-i mü
lfıkane ta' al luk idüp sadır o lan hatt-ı hümayfın mfıcebin
ce menzi l-i mezkfır ile kanavatma tebe'an derGnına cari 
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n ısf masura ma-i lez'iz-i mezkur ba mülkname-i hüma
yun rical-i Devlet-i al iyyeden atCıfetlü Eyyub Naşid Beğ 
Efendi hazret!erine bey' o l ınup ol vechile muma i ley
hün mülkine dahi l  ve hakk-ı tasarrufına vas ı l  olup mu
ma ileyh ma-i mezkurun Ayasofya civarında Toprak(?) 
zokak nam ınahal lde su terazfıs ından ifraz birle menzi l- i  
ınezkura ke' l-evvel İcra ve ta'yln eylediğin i  ınübeyyin 
ve şürut-ı cedldesine tatbik içün istihkaın ı  havl Haslar 
kadlsı fazlletlü Mehıned Kami l  Efendi'nün vird iği hüc
cet-i şer' iyye mucebince suret ve su nazırı tarafına i lm ü 
haberi i 'tas ın ı  ba takrlr inha itmeğle n izarnı kaydı ba'
de' l-ihrac ınucebince ınüceddeden b i r  kıt'a suret ve su 
nazırı tarafına ilm ü haberi i 'tas ın ı  Divan-ı  hüınayfın 
çavuşbaş ıs ı  vekil i  sa'adetlü atufetli.i beğ Efendi hazret
leri ıneınhuren i' lam itıneğle ber ınuceb-i i '  lam kay d ve 
sureti ve i lm ü haberi i ' ta o lmmak babında sadır olan 
ferman-ı ali mucebince kayd olınup sureti v iri lıneğle su 
nazırı tarafına dahi işbu ilm i.i haber viri ldi .  

F1 sene minhü. 

2119413 İzzet Paşa vakfı suyundan Hamide Hanım 'ın 
Balahan Ağa malıal/esindeki evine bağlı olan suyun 
Mahmut Efendi'ye verildiğine dair ilmulıaber kaydı. 

[Şerh] Atik i lm ü haber kaydına zafer-yab o l ınınaınağla 
şerh virild i .  

Ber ınuceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm i.i haber vari
de el-mi.iverrah .FI 9 R sene 1 243 [30 Ekim 1 827] 

Bin iki yüz kırk bir senesi Muharrem'ün dokuzıncı güni 
tarih iyle ıni.iverrah bir kıt' a meınhfır ve ınüınza sfıretde 
tafsll ü beyan olmdığı i.izre sadr-ı esbak İzzet Mehıned 
Paşa evkafından İstanbul'da Balaban Ağa mahal lesinde 
kain bir bab ınenzil-i keblr derfırı ına cari n ısf masura 
ma-i lezlzi.in ba sfıret ınutasarrıfesi Karahisar-ı Sahib 
kadlsı Ebfıbekir Paşa'nun halile-i ınuhtereınesi Hamlde 
Han ım ma-i mezbfırı bundan akdem ba ma'rifet-i müte
velll hacegan-ı Divan-ı hümayündan hala Humbara
hane-i am ire katibi Malımüd Efendi'ye ferağat ü kasr-ı 
yed idüp ma-i mezbür Su ltan Bayezld cami '- i  şerlfı 
kurbında kain Bozdoğan kemerinden ifraz ve kadim 
yolıyla menzi l-i merküma icra ve ta'yln a lı ndığın ı  mü
beyyin Haslar kadlsı fazlletli.i Mehmed Kamil Efen
di'nün virdiği hüccet-i şer' iyye ve Divan- ı  hümayun 
çavfışbaşı s ı  ağa hazretlerinün i ' lam ı  ve sıldır olan fer
man-ı ali mücebince kayd ol ınup atik süreti h ıfz i le 
mi.iceddeden süreti vir i lmeğle su nazırı tarafına dahi 
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i şbu i lm ü haber viri ld i .  
Fl  sene minhü. 

2/194B/1 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mül
lıak Mir Mehmet Efendi katma suyundan Şirinzade 
Hasan Efendi'nin tasarrufunda olan suyun mirasçıla
ra intikaline, mirasçılar tarafindan Süleyman Ağa'ya, 
Süleyman Ağa tarafindan da Abdu/la/ı Ağa 'ya satıla
rak Ayasofya-i Kebir yakınındaki evine bağlandığına 
dair ilmulıaber kaydı. 

Fevt 

Ber mGceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 25 R sene [ 1 ]243 [ 1 5  Kasım 1 827] 

Bin ik i  yüz otuz bir senesi Cemaziye ' l-evvel ' inün beşin
ci güni tarihiyle müverrah Haslar mahkemesi s ic i l l inden 
muhrec bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsll ü beyan o
l ınduğı üzre Relsülküttab Mlr Ahmed Efendi Havass-ı 
refi'a  kazasına tab i '  Kadi Ya'kübl ı  karyesi sınurında 
Uzuncaova başında hafr itdürdiği on aded baca ve e l l i  
kulaç !ağın i le cem' u tahsil ve o l  mevzi 'a karlb Kantari 
Mehmed Ağa suyı yol ına ve andan Kassabbaşı Abdül
baki Ağa suyı yol ına andan cennet-mekan Sultan Sü
leyman Han hazretlerinün ma'zGI kemeri suyı yolına ba 
izn-i  mütevel ll  i lhak eylediği iki masura bir çuvaldGz 
ma-i lezlzün Derviş Mehmed Efendi mal ik oldukdan 
sonra d i ledüği mahalle cereyan ı ınüınkin olduğına bina
en ma-i mezkGrı sal ifii 'z-zikr Kantari Mehmed Ağa suyı 
yal ından erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ol mevzi ' a  karlb 
Saray-ı cedld-i amireye diri ınir! Halkal ı suyı yolına 
i lhak itd iği ma-i lezlzden ınüfrez nı sf masura ma-i lezlze 
tedavül-i eyadl i le mutasarrıf olup bundan akdem vefat 
iden Şirinzade ei-Hacc Hasan Efendi'nün vefatma bina
en ma-i mezbfir zevcesi Hadlee Hatfın i le sulbl keblr 
oğul ları Mehmed Efendi ve Ahmed Efendi ve keblre 
kerimesi Hanife'ye ba'de' l- intikal mezbGrGn ma-i mez
bGrı semen mukabi l i  Sü leyman Ağa'ya bey' u teınllk ve 
ba'de' l - intikal merhum dah i mutasarrıf o lduğı n ı sf ına
sura ma-i lezlz-i ınezbGrı sabıka Serdestari-i hazret-i 
şehriyari el-Hacc Abdul lah Ağa ibn-i Mehmed Tayflır'a 
bey' u temllk itmeğle ınerküın dah i ınutasarrıf olduğı 
ma-i ınezbGrı Saray-ı cedld kap us ı ittisal inde ka in te
razGdan ifraz (kesik) yol ferşiyle Ayasafya-i keblr kur
bında Tebdll kapusı karşusında kain mal ik olduğı men
zi l ine İcra ve ta'yln itdiğini ınütebeyyen şürfıt-ı eecll
desine tatbik içün istihkamı havl Haslar kadlsı fazlletlü 
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Mehmed Kami l  Efendi'nün virdüği hüccet-i şer' iyye ve 
ihn1c olman şürutı ve Divan-ı hümayun çavuşbaşısı sa
'adetlü atlıfetiii Hüsni Beğ Efendi'nün i ' lamı ve sadır 
olan ferman-ı ali mucebince kayd olı nup müceddeden 
sureti viri lmeğle nısf masura ma-i lezlz-i mezkur ağa'yı 
muma i leyhün hanesine cereyanı içün su nazırı tarafına 
dahi işbu i lm ü haber virildi .  

F i  sene minhü . 

[Derkenar] Muma i leyh el-Hacc Abdullah Ağa ibn-i 
Mehmed Tayflır fevt olup ma-i mezbur cenab-ı hazret-i 
şehenşahiye aid ve raci '  olmağla hane-i mezbur i l e  de
runına cari n ısf masura ma-i leziz Mabeyn-i hümayün 
bostanisi Mehmed Muhsin Ağa'ya ihsan ol ınduğını mü
beyyin Haslar mahkemesinden viri len hüccet-i şer' iyye 
mantlıkınca muma i leyhe suret viri ldiğini mübeyyin vü
rud iden i lm ü haberi işbu h ıdmetde mukayyeddür. 

Fl 29 Za sene ı 244 [2 Haziran 1 829] 

21194B/2 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mül
lıak Süleyman Ağa katma suyundan Osman Paşa 'nın 
tasarrufunda olan suyun Şerife Ayşe Şefika Hanım 'a 
satılarak Hoca lıanı yakınındaki evine bağlanmasına 
dair ilmulıaber kaydı. 

[Derkenar] Hanım-ı muma i leyhanun bu sudan ma'ada 
Kırkçeşme suyından dahi iki aded başka başka suyı olup 
Hace Paşa h ıdroetinde mukayyeddür. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 5  L sene ı 243 [30 Nisan 1 828] 

Bin iki yüz yiğirmi üç senesi Rebl 'u ' l-ahir'ün yiğirmi 
beşinci güni  tarihiyle müverrah bir kıt 'a hüccet-i şer' iy
yede tafsil ü beyan olmdığı üzre sabıka Sermi 'maran 
Süleyman Ağa Havass-ı refı'a kazasında Çınarl ıçeşme 
kurbında Nasuh Paşa başı nam mevzi 'de kendü malıyla 
abar-ı müteferrika hafr ve tahte ' l-arz !ağın ve kanavat 
i le  cem' u tahsil ve ol mevzi'a  karlb Musahib Paşa su
yına andan merhum Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
suyı yolına ba izn-i mütevel ll i lhak idüp hakk-ı mec
radan ma'ada baki kalan bir masura üç çuvalduz ma-i 
lezlz-i mezkurdan müfrez b ir  masura ve bir çuvaldüz 
ma-i lezlz-i mezkur mutasarrıfı olan sabıka Kayseriyye 
mutasarrıfı sa'adetlü atlıfeti ii Osman Paşa hazretleri ma
i mezkurı semen-i ma' lum mukab i l i  b i ' l-vekale Şerlfe 
Ayişe Şefıka Han ım ibnet-i merhum İzzet Paşa si lahdan 
Mustafa Ağa'ya bey' u temlik ve ol dahi iştira ve te-
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mellük birle muma i leyha ber veeh-i  muharrer mal ike 
o lduğı bir masura ve b ir  çuvalduz ma-i lezlz-i mezkurı 
Çiftesaray kurbın da Yazı cı Mehmed Efendi terazlı
sından ifraz ve Hace hanı ittisal inde kain bir bab men
zil-i keblr derunına kadiıni vechi le ceryaniyçün istih
kamı havl Haslar kadlsı fazlletlü Efendinün virdiği hüc
cet-i şer' iyye ve Divan- ı  hümayun çavı1şbaşı sa'adetlü 
atı1fetlü Efendi hazretlerinün i '  lam ı ve sad ır o lan fer
man-ı all mucebince kayd ol ınup müceddeden sureti 
viri lmeğle su nazırı tarafına dahi işbu i lm ü haber vi
r i ldi .  

Fl sene minhü. 

[Derkenar] Muma i leyha Şefıka Hanım mutasarrıfe 
olduğı ma-i mezblırı hala Bağdad Kapukethüdası es
Seyyid Mehmed Hasib Efendi'ye bey' eyledüğin i  mü- " 
beyyin sureti viri lmiş o lduğını müş' ir  vürud iden i lm ü 
haberi işbu h ıdmetde mukayyeddür. 

Fl 2 1  Z sene 1 24 7 [22 Mayıs 1 832] 

2/194B/3 Halkalı suyundan, Mehmet İslam Ağa 'nın 
Çatalçeşme yakınındaki evine su bağlandığına dair 
ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı gurre-i N sene I 244 [7 Mart 1 829] 

Saray-ı hümayuna cereyan iden Halkalu suyı ta'blr oh
nur ma-i lezlzden b'tr masura ma-i lezlz bundan akdem 
ba nutk-ı hümayun ihsan huyutılmış ve ma-i lezlz-i 
mezkur İstanbul'da Atik All Paşa cami '  i şerlfı itti salinde 
kain meslekden ifraz alınarak kurşun borı ferşiyle Ça
talçeşme kurbında vakı '  menzil ine icra ve ta'yln idüp 
ber muceb-i n izarn yedine sened i 'tası S i lahdar-ı hazret
i şehriyarl-i esbak Mehmed İslam Ağa hazretleri mem
hur takrlriyle i stid ' a  ve Şehremini sa'adetlü atufetl ü  
Efendi hazretlerinden lede ' l-i st i ' lam n izarnı kaydı der
kenar olmarak Haslar kadlsı fazlletlü Yazıcızade es
Seyyid Hüseyin Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iyye ve 
Divan-ı hümayun çavlışbaşısı Mehmed Ataul lah Efendi 
hazretlerinün memhur i ' lam ve balasına sildır olan fer
man-ı all mı1cebince bir masura mii-i lezlz ağa-i müşii
run i leyh hazretlerinün hanelerine cereyiin iyçün ber 
muceb-i n izarn müceddeden sureti viri lmeğle su nazırı 
tarafına dahi i şbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 
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2!194B/4 Eyüp 'te, Halkalı suyoluna mü/hak Mir 
Mehmet Efendi katma suyundan Abdullah Ağa 'nın A
yasofya-i Kebir yakınındaki evine bağlı olan suyun , 
Abdullah Ağa 'nın ölümüyle devlet tarafindan zapt 
olunarak Mehmet Memiş Ağa'ya ilısan olunmasına 
dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mikeb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 29 Ra sene 1 244 [9 Ekim 1 828] 

Bin iki yüz kırk üç senesi Rebl 'u ' l-ahir' inün yiğirmi be
şinci güni tarih iyle müverrah bir kıt'a suretde tafsll ü 
beyan al ındığı üzre Reisülküttab Mlr Ahmed Efendi 
Havass-ı refı'a kazasına tabi Kadi Ya'küb l ı  karyesi sı
nurında Uzuncaova baş ında kendü mal ıyla hafr itdür
düği on üç aded baca ve e l l i  kulaç !ağın i le cem' u tahsil 
ve ol ınevzi 'a karib Kantari Mehıned Ağa suyı yol ına 
andan Kassabbaşı Abdülbaki Ağa suyı yol ına andan 
di ledüği mahalle i crası ınümkin olduğına b inaen Kan
tar[i] Mehıned Ağa suyı yal ından Saray-ı cedid-i ami
reye cari ınlri Halkalı suyı yol ına i lhak olman iki masu
ra bir  çuvalduz ma-i lezizden müfrez n ısf masura ma-i 
leziz Saray- ı cedid itti sal inde vakı' terazudan ifraz ve 
Ayasafya-i kebir kurbında Tebdil kapusı karşusında bir 
bab menzi l derGnına cari olup ba suret mutasarrıfı Ser
destari-i hazret-i şehriyari el-Hacc Abdullah Ağa fevt 
olup ma-i ınezbur cenab-ı hazret-i şehenşahiye aid ve 
rac i '  olmağla hane-i ınezbur i le derunına cari n ısf ınasu
ra ma-i leziz Mabeyn- i  hümayun bostanisi Mehmed 
Memiş Ağa'ya ihsan ol ınmağla o l  vech i le Haslar kadlsı 
faziletlü Efendi hazretlerinün virdiği  hüccet-i şer ' iyye 
ve Divan-ı hümayun çavuşbaşısı sa'adetlü atfifetlü Ata 
Efendi hazretleri n ün memhGr i '  lam ı ve balas ına sad ı r  
olan ferman-ı a l i  mGcebince kayd o l ınup atik sureti bat
talda hıfz o l ınarak nısf masura ma- i leziz kadim i vechi le  
hane-i mezbure cari olarak mGma i leyh Mehmed Memiş 
Ağa'nun zabtiyçün müceddeden yedine sureti v ir i lmeğle 
su nazırı tarafına dahi i şbu i lm ü haber vir i ld i .  

F l  sene minhit 

2119511 Halkalı suyundan Ali Bey 'e ilısan olunan su
yun, Cağaloğlu'ndaki evine bağlanmasına dair ilmu
lıaber kaydr. 

. \ 
[Derkenar] Işbu n ısf masuradan ma'ada nısf masura ki 
cem'an müına i leyhün mutasarrıf aldığı bir masura ma-i 
lezizlin iki kıt' a suretleri zayi '  o lmış  olduğından za
yi 'den suretleri vir i ldiğini  mübeyyin i lm ü haber vürud 
itm işdür işbu h ıdmetde mukayyeddür. 

Fi 5 R sene 1 247 [ 1 3  Eylül l 83 1 ] 
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[Şerh] İşbu n ı sf masura ma-i lezlzden başka başka n ısf 
masura ma-i Iezlz ihsan-ı şahane olmarak sfıret viri ldi
ğin i  mübeyyin vürfıd iden i lm  ü haberi i şbu h ıdmetde 
mukayyed o lmağla şerh v iri ld i .  

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 9  Z sene 1 245 [ 1 1 Haziran 1 830] 

Saray-ı cedld-i hümayun'a cari Halkal ı suyından bu 
defa ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrlın-ı şahane hala 
Tersane-i amire emin i sa'adetlü Ali Beğ Efendi hazret
lerine n ı sf masura ma-i lezlz inayet ü ihsan buyurı lan 
n ısf masura ma-i lezlz-i mezbfırun İstanbul'da Divan
yal ı 'nda vakı '  Acıhammam kurbmda kain terazlıdan if
niz ve müceddeden kurşun borı ferşiyle mahmiyye-i 
mezkfırede C ığaloğl ı sarayı kurbında Yen ihammam itti
salinde kain menzil derfınına cereyan itmek üzre Haslar 
kadisı faziletlü Efendi hazretlerinün virdiği hüccet-i 
şer' iyye ve emin-i mfıma i leyh hazretlerinün memhfır 
takrlri ve Divan-ı hümayfın çavfışbaş ısı sa'adetlü atfı
fetlü e i-Hacc Saib Efendi hazretlerinün ınenıhlır i ' Iaını 
ve balasına sadır olan ferman-ı all ınfıcebince kayd ol ı
nup ınüceddeden sfıret vir i l ıneğle su nazırı tarafına dahi 
işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene ın inhü. 

2119512 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
Mahmut Ağa katma suyundan Hasan Ağa 'nın tasar
rufunda olan suyun mirasçtiara intikaline, mirasçılar 
tarafindan da Nimetullalı Hanım 'a satılarak Firuz A
ğa malıal/esindeki evine bağlandığına dair ilmulıaber 
kaydı. 

Ber ınıleeb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fi 5 N sene 1 246 [ 1 7  Şubat 1 83 1 ]  

Asrında Mahmud Ağa hayatında Havass-ı refi 'a kaza
s ında119 tab i '  Bendinicekaryesi ıner'asından Kadi Ya'
kübl ı  karyesinlin seddi kurbında Mahmud Ağa'dan ınüş
tera ına' Ifıınu' I-aded bacalar ba'de't-tathlr kendi ınalıyla 
abar-ı ınüte 'addide dahi hafr ve tahte ' l-arz !ağın ve 
kanavat ile cem ' u tahsil ve o l  ınevzi 'a  karib Sultan 
Süleyman hazretlerinün cami ' -i şerlfı suyı yol ına ba 
izn i ' l-ınütevelli i l hak eyledüği iki buçuk masura ına-i 
lezizden gayr-ı ez hakk-ı ınecra bakisi olup yine Ha
vass-ı ınezbfıra tab i '  Karka karyesi i le  Ayapa karyes i  
beyni nde Süleyınaniyye suyınun ana yal ından ifraz ve 
c ivarında Saray-ı ali'ye cari Halkal ı suyumn anayal ı  !ağ
ını ağzında ınesleğe idhal eyledüği iki masura ına-i Ie
zizden ınüfrez n ısf masura ına-i leziz-i ınezkfıra ınuta-

119 kazasına 
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sarrıf olan Hasan Ağa fevt olup kebir oğl ı Mehmed Şa
kir Beğ i le kerimesi Emi'ne Hanım'a irsen i ntikal mı1mii 
i leyhimiilar pederlerinden müntakıl l  n ısf masura mii-i 
lezlz-i mezkı1rı semen-i medfı1' ile Ni 'metu ' l liih Hii
nım'a bey' u temlik itmeğle mı1mii i leyh imiinun mu
tasarrıfe o lduğı mii-i lezlz-i mezkı1rı Flrı1z Ağa mahal le
sinde menzi line icrii ve ta'yln itmeğle Haslar kadlsı E
fendinün virdiği hüccet-i şer' iyye mı1cebince sılret i ' tiisı 
bii arz-ı hiil lede' l- istid 'ii n izarnı kaydı ba'de ' l-ihriic 
Başmuhasebe'ye kayd i le sureti viri lmeğle su nazırı ta
rafına işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl  sene minhü . 

2119513 Halkalı suyolundan Saray-ı Hümayun 'a bağlı 
olan suyun bir miktarının Ali Efendi'ye ilısan olu"
nakak Cağaloğlu 'ndaki evine bağlandığına dair il
mulıaber kaydı. 

[Derkenar] İşbu n ısf masura mii-i lezlz i le diğer iihar 
nısf masura mii-i lezlz ki cem'an bir masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan mı1mii i leyhe iki kıt'a suretlerin i  zayi '  
itmeğle zayi 'den suretleri viri ldiğini mübeyyin i lm ü 
haberi vürı1d itmişdür işbu hıdmetde mukayyeddür. 

Fl 5 R sene [ 1 ]247 [ 1 3  Eylül  1 83 1 ] 

[Şerh] İşbu mii- i lezlzden başka mukaddem nısf masura 
mii-i lezlz dahi ihsiin-ı şiihane olmarak sılret virdiğini 
mübeyyin vürı1d iden i lm ü haberi işbu hıdmetde mu
kayyed o l ınmağla şerh viri ld i .  

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah Fl 3 Ra sene [ ı  ]24 7 [ ı  2 Ağustos ı 83 1 ]  

Halil. Tersiine-i amire emi'ni sa'adetlü atı1fetlü e i-Hiicc 
All Beğ Efendi hazretlerinün Rikiib-ı hümiiyı1na takdim 
eylediği arz-ı hal i biiiiisına sildır olan hatt-ı hümiiyı1n-ı 
iniiyet-makrı1n-ı şiihane mı1cebince Saray-ı hümiiyı1n-ı 
feyz-meşhı1n-ı mülı1kiineye cari Halkalı mii-i lezlzünden 
yarım masura mii-i lezlz ihsiin-ı şiihane o lınup mii-i 
mezbfır Diviinyol ı 'nda viikı '  Acıhammiim kurbında terii
zfıdan ifriiz ve müceddeden kurşun borı ferşiyle Cığa
loğl ı sarayı kurbında Yenihammiim ittisal inde viikı'  
menzi l ine icrii ve ta'yln itmeleriyle şürfıt-ı müstah
seneye tatbik içün istihkiimı hiivl Haslar kadisı faziletlü 
Mehmed Tevfik Beğ Efendi'nün virdiği hüccet-i şer' iy
ye ve Divan-ı hümayun çiivuşbaşısı sa'iidetlü atfıfetl ü  
Ali Efendi hazretlerinün memhuren i '  liimı ve biiiiisına 
sildır olan ferman-ı iili mfıcebince kayd o lınup ber ınıl
eeb-i nizarn Efendi-i mfımii i leyh hazretlerinün yed
Ierine müceddeden sureti viri lmeğle su nazırı ağa tara
fına dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 



iSTANBUL SU KÜLLİYATI 

2119514 Halkalı suyolundan Saray-ı Hümayun 'a bağ
lı olan sudan Ali Bey 'e ihsan olunan suyun suretinin 
kaybolmasından dolayı yeniden suret verilmesine dair 
ilmuhaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 5 R sene 1 243 [26 Ekim 1 827] 

R ical-i Devlet-i aliyyeden hala Tersane-i amire Emini 
sa'adetlü atfıfetl ü  All Beğ Efendi hazrederine Saray-ı 
cedid-i hümayfına cari Halkalı suyından ba hatt-ı hüma
yfın-ı şevket-makrfın kendüye ihsan-ı şahane olarak nısf 
masura olarak iki defada viri len bir masura ma-i lezizi 
İstanbul'da Divanyalı 'nda vakı' Acıhammaın kurbında 
ten1zfıdan ifraz ve müceddeden kurşun barı ferşiyle 
C ığaloğlı sarayı kurbında hanesine cereyaniyçün suret
leri viri lmişidi el-haletü hazibi mukaddem i 'ta al ınan 
suret-i ınezkfır zayi ' olmağla zayi 'den sfıret i ' tası husu
sını müşarun i leyh bir kıt 'a ınemhfır takririyle inha 
itmeğle kaydı ba'de ' l-ihrac iktizası sual o l ındukda zayi '  
olan suret-i mezkfır yed-i aharda zuhfır ider ise amel ve 
i ' tibar o lmmayarak ahz ve battalda hıfz a l ınarak suretle
ri ve Eyyfıb mahkemesine ve su nazırı defterlerine i lm ü 
haberleri i ' tası iktiza eylediği derkenar ol ınmağla der
kenarı mfıcebince zayi 'den suretleri ve i lm ü haberleri 
viri lınek ferman bu yu rı lmağın ınfıcebince kay d o l ınup 
suretleri ve Eyyfıb mahkemesine i lm ü haberi viri lınekle 
su nazırı defterlerine dah i i şbu i lm  ü haber viri ld i .  

Fi sene minhü. 

2119611 Halkalı suyolundan Saray-ı Amire 'ye bağlı o
lan sudan Hasan Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun 
Mustafa Münip Efendi'ye satılarak Serraçlar yakının
daki evine bağlanmasına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fi 29 Ca sene 1 24 7 [5 Kasım 1 83 1 ]  

Saray-ı amireye cari Halkalı suyından müfrez nısf ına
sura ma-i lezizün ınal iki es-Seyyid Hasan Ağa i bn-i 
Mehmed kendü hüsn-i rızasıyla hacegan-ı Divan-ı hü
ınayfından es-Seyyid ei-Hacc Mustafa Münib Efendi'ye 
bey' u teınlik idüp mfıma i leyh dahi ma-i mezkfırı tera
zlı-yı Serraclar[a] karib rah-ı divan ifraz ve kurbında 
vakı '  menzi l ine cereyaniyçün Haslar kadisı Efendi'nün 
virdiği hüccet-i şer' iyye mfıcebince sfıret i 'tiisını  ba arz
ı hal lede' l- istid 'a nizarnı kaydı ba'de' l-ihrac iktizası 
Divan-ı hümayfın çavfışbaşısı sa' iidetlü atfıfetlü ağa haz
retleri ıneınhfıren i ' lam itıneğle i ' lamı mfıcebince sureti 
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V AKIF SU DEFTERLERi 1 iLMÜHABER 

ve su nazırı tarafına ilm ü haberi i ' ta ol ınmak babında 
sadır olan ferman-ı all mucebince kayd ol ınup sureti vi
ri lmeğle su nazırı tarafına dah i işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl  sene minhü . .  

21196/2 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
Sali/ı Efendi ve Silalıdar İbrahim Ağa katma suların
dan Melımet Sait Pertev Efendi ile eşi ve kayınvalide
sinin tasarruflarında olan suyun bir ktsmtnın Haşim 
Bey 'e sattldtğına, bir ktsmının da evlerine bağlandtğı
na dair ilmu/ıaber kaydt. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fi 2 1  Ca sene [ 1 ] 24 7 [28 Ekim 1 83 1 ]  

Asrında Tersiine-i amire emini Salih Efendi Havass-ı re
fi'a kaziismda Uzuncaova baş ında Sultan Süleyman suyı 
yolma hakk-ı mecriidan mii'adii iki buçuk masura ma-i 
lezlz ve siibıka S i lahdar İbrahim Ağa hayatında Uzun
caova başmda Ortaçeşme kurbında bacalar hafr ve Dii
ru ' s-sa' iidet i ' ş-şerlfe ağası suyı yol ın a  ve andan müşii
nm ileyh suyı yol ına i lhiik eylediği ma' lumü' l-mikdiir 
ma-i lezlzden gayr- ı ez bakisi olup bir masura iki çuviil
dOz ma-i lezlz-i mezkOrun mutasarrıf-ı siibıkı olan hala 
Kethüdii-yı hazret-i sadr-ı all es-Seyyid Mehmed Sa'ld 
Pertev Efendi i le halllesi Ayişe S ıdıka Hanım ve kaym
val idesi Hadlee Hiinım'a ber veeh-i i şt irak bey' u temllk 
itmeğle mumii i leyhimiilar mutasarrıf oldukları ma-i le
zlz-i mezkOrun n ısf masurasın Haşim Beğ'e bey' u tem
llk itmeğle mii'adiisı olan üç buçuk masura nlm çuviil
dOz ma-i lezlz-i mezkOrı Atbiiziirı kemerinde Batak
başı'nda Su ltiin müşiirun i leyh hazretlerinün ana terazlı
sı ndan ittisal inde viik ı '  saray suyına cari Halkal ı  suyı
nun ana yol ına bi tariki ' I-mübadele ba' de' l - i lhiik mülk 
olan bir masura iki çuviildOz ma- i  mezkürdan nı sf masu
ra nlm çuviilduz ma-i lezlz mesleklerinden ihriic ve ta
rik-i mezkurda hakk-ı mecrii içün terk mii'adii üç masu
ra ma-i lezlz-i mezkurı Sadefci ler kurbında Beylik suyı
nun taksim inden ifriiz birle ke' l-evvel menzi l-i mezküra 
icrii ol ınduğm ı mübeyyin Haslar kadls ı Efendinün vir
diği hüccet-i şer' iyye mucebince süreti i ' tiisı bii takrlr 
istid ' ii  o lmdukda n iziimı kaydı ba'de ' l-ihriic iktiziisı DI
van-ı hümiiyun çiivuşbaşıs ı  sa'iidetlü ağa hazretleri 
memhOren i' lam itmeğle mucebince sureti ve su nazırı 
tarafma i lm ü haberi i ' tii ol mmak babmda sildır  olan 
ferman-ı all mücebince kayd o lmup sureti vir i lmeğle su 
nazırı tarafına işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

21196/3 Eyüp Uzuncaabad'da, Sultan Süleyman ve 
Halkalı suyollarına mü/hak Sarayi Handan Hatun 
katma suyundan Hamza Bey 'in Cezeri Kasımpaşa ma-. 
hallesindeki evine bağlı olan suyun İbrahim Ethem 
Efendi'ye satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 25 Ş sene 1 243 [ 1 3  Mart 1 828] 

Bin  ik i  yüz otuz beş senesi Safer'ün yiğirmi dokuzıncı 
güni tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccetde beyan al ın
dığı üzre Sarayi Handan Hatun hayatında bin doksan iki 
senesinde Havass-ı refi'a kazasında Havass-ı refi'a ka
zasında120 UzuncaabM nam mahal lde kendi mal ıyla 
yedi aded baca hafr ve tahte' l-arz lağm ve kanavat i le 
cem' u tahsil ve ol mevzi ' a  karlb Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün suyı yolına ba izn-i mütevel ll i lhiik eyle
diği beş çuvalduz ma-i lezlzün bir çuvalduzı hakk-ı 
mecra içün alıkanı lup ma'ada bir masura ma-i lezlzden 
müfrez olup Müderris karyesi kurbında Karakemer ba
ş ında Sultan-ı müşarun i leyh hazretlerinün suyı mesle
ğinden civarında kain Halkalı suyınun ana lağmına i l
hak ve İstanbul'da Cığalazade kurbında Halkalı suyınun 
mesleğinden ifraz ve Cezerl Kasımpaşa mahallesinde 
vakı '  bir bab menzil derunına cari nısf masura ma-i le
zlze mutasarrıf olan müderrisln-i kirilmdan C ibazade(?) 
Hamza Beğ Efendi ibn-i Süleyman mutasarrıf olduğı 
n ısf masura ma-i lezlzini hacegan-ı Divan-ı hümayun
dan Istabl-ı amire ruznamçecisi İbrahim Edhem Efendi 
ibn-i el-Hacc İbrahim'e bey' u temllk ve ol dahi iştira ve 
temellük ve kabul eyledükden sonra ma-i mezburı İs
tanbul'da Divanyal ı'nda Acıhammam kurbında Halkalı 
suyı terazusından ifraz ve müceddeden peş üzerine kur
şun barı ferşiyle yine menzi ı ııı menzil-i kadlme icra ve 
ta'yln itmeğle şürut-ı müstahseneye tatblkan istihkamı 
havl Haslar kadlsı fazlletlü Mehmed Raşid Efendi'nün 
virdiği hüccet-i şer' iyye mucebince henüz kaleminden 
suret i 'ta ol ınmamış olduğından müceddeden suret ve 
i lm ü haber i 'tası ba arz-ı hal lede' l-istid'a n izarnı kaydı 
ba'de' l -ihrac Divan-ı hümayun çavuşbaşısı sa' iidetlü 
atCıfetlü Naşid Beğ Efendi hazretlerinün memhur i ' lamı 
ve balasına sadır olan fennan-ı all mucebince müced
deden sureti viri lmeğle su nazırı tarafına dahi işbu ilm ü 
haber viri ldi .  

ao "Havass-ı refi'a kazasında" mükerrerdir. 121 "nıenzil "  mükerrerdir. 

Fi sene minhü. 
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21196/4 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Süleyman Ağa katma suyundan ve Kırkçeşme suyo
luna mü/hak Naili Abdullah Paşa katma suyundan 
Şerife Ayşe Şefika Hanım 'ın evine bağlı olan suyun 
Mehmet Hasip Efendi'ye satıldığına dair ilmuhaber 
kaydı. 

[Derkenar] işbu ma-i leziz cedld Halkalı defterinün 
beğl ik hıdroetinde sekseninci varakında mukayyeddür. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 2 1  Z sene 1 24 7 [22 Mayıs 1 832] 

Mahmiyye-i İstanbul'da Hace hanı ittisalinde kain bir 
bab menzil- i  keblr derunına cari b ir  masura ma-i lezizün 
kanavatından mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyet i le 
malikesi Şer'ife Ayişe Şefika Hanım ibneti ' l-merhum 
İzzet Paşa si lahdan Mustafa Ağa tarafından husus-ı 
ati'de vekll .olduğı İbrahim Edhem Ağa ve Mehmed Ağa 
şehadetleriyle sabit o lan Hasan Ağa ibn-i Yusuf meclis
i şer'-i enverde hacegan-ı Divan-ı hümayundan hala 
Bağdiid kapu kethüdası sa'adetlü atufetlü es-Seyyid 
Mehmed Haslb Efendi ibn-i e l-Hacc Mehmed Emin 
Efendi mahzarında b i ' l-vekale ikrar u takri'r-i kelam 
idüp bin iki yüz kırk üç senesi Şevval-i şerif'inün on 
beşinci güni tarihiyle müverrah Başmuhasebe'den i 'ta 
olman bir·kıt'a suret-i ali'de tafsil ü beyan olmdığı üzre 
sabıka Sermi 'mar Süleyman Ağa Havass-ı refi'a kaza
sında Çınarlıçeşme kurbında Nasuh Paşa başı nam 
mahal lde kendi malıyla abar-ı müteferrika hafr ve 
tahte' l-arz lağm ve kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği 
suyını o l  mevzi 'a karlb Musahib  Paşa suyına andan 
merhum Sultan Süleyman hazretlerinün suyı yolına bii 
izn-i mütevelll i lhak itdürdiği ma-i lezizden gayr-ı ez 
mecra baki kalan bir masura üç çuvalduz ma-i lezlzden 
müfrez bir masura bir çuvalduz ma-i leziz Halkalı ve 
yine tarih-i ınerküınede Başmuhasebe'den i 'ta o lman 
diğer bir kıt'a suret-i mezkurede tafsil ü beyan olmdığı 
üzre merhum Naill Abdul lah Paşa Havass-ı refi'a kaza
sında Kemerler canibinde Malova kemer kurbında ki
mesnenün mülk ve lağmına ittisalden ari' ınevzi ' le122 
kendi mal ıyla müceddeden sekiz aded baca hafr ve · 
tahte' l-arz ve123 lağm ve kanavat i le cem' u tahsil eyl
edüği hakk-ı mecradan baki bir buçuk masura ma-i Ie
zizden müfrez nısf masura ve yine tarih-i merküme i le 
müverrah bir kıt'a suret-i mezkurda beyan olınduğı üzre 

111 mevzi' de 113 "ve" fazladır. 



İST AN BUL SU KÜLLİY A Tl 

AbduWih Paşa hayatında Havass-ı mezbura tabi '  Burgos 
karyesine karlb Başhavz kurbında Kavakdere d imeğle 
arif mevzi '- i  hallde hafr ve tahte ' l-arz ve124 lağm ve 
kanaviit i le cem' u tahsil ve ol mevzi 'a karlb K ırkçeşme 
suyı yol ına i lhiik eylediği nısf masura ki cem'an bir 
masura K ırkçeşme suyını ve defa bir masura ve bir 
çuviilduz Halkalı suyını mumii i leyhii Şerlfe Ayişe 
Şefıka Hanım meclis-i şer' - i  şerlfde semen-i ma' lum i le 
hacegan-ı Divan-ı hümayun hala Bağdiid kapu kethüdiisı 
sa'iidetlü atufetlü es-Seyyid Mehmed Haslb Efendi haz
retlerine bey' u temllk idüp ol dahi bundan iştira ve 
temel lük ve tesel lüm ve kabz ve kabul itmeğle fımii 
ba'd muma i leyhiinun aslen ve kat'an alaka ve medhali 
kalmayup mumii i leyh es-Seyyid Mehmed Haslb Efen
di'nün mülk-i müşteriisı ve hakk-ı sırfı olup biilada mu
harrer ma-i lezlz-i mezkurun istanbul'da Ç iftesaray 
kurbında Yazıcı Mehmed Efendi teriizusından ifraz ve 
ke' l-evvel dahi menzi l-i mezkura icra ve ta'yln eyledi
ğini Haslar kadlsı fazlletlü İbrahim Efendi başka başka 
iki  kıt'a hüccet-i şer' iyye virmekle hüccet-i şer' iyye 
mucebince başka başka suretleri ve i lm ü haberlerinün 
i ' tiisı hususını Efendi-i mumii i leyh memhur takrlriyle 
inhii itmeğle suretleri kaydı ve nizarn ve iktiziisı ba'de' l
ihriic iktiziisı Divan-ı hümiiyun çiivuşbaşısı sa'iidetlü 
atufetlü Naşid Beğ Efendi hazretleri memhuren i ' liim 
itmeğle i ' lam ı  mucebince suretleri ve i lm ü haberi viril
mek babında sildır o lan ferman-ı all mucebince Baş
muhasebe'ye kayd olınup balada muharrer bir masura 
bir çuviilduz Halkalı ve bir masura Kırkçeşme ma-i le
zlzün başka başka iki kıt'a suretleri viri lmeğle keyfıyyet 
ma' lum olmak içün su nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü 
haber viri ld i .  

F'i sene minhü. 

2119711 Eyüp 'te, Halkalı sayoluna müllıak Ali Belıçel 
Ağa katma suyundan bir miktarının Me/ımet Ağa'ya 
satılarak Üskübi Yerebutan malıallesindeki evine 
bağlanmasına dair ilmalıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fı 25 Ra sene 1 248 [22 Temmuz 1 832] 

Siibıka Su nazırı All Behcet Ağa Havass-ı refı'a kazası
na tabi '  suyol ı  kuralarından Karka karyesi civarında A
yapa karyesi i le Bendiniceçiftl iği beyn inde Halkal ı tar'i
kınun canib-i yesarında miirrü 'z-zikr Ayapa çiftliği 
mer'iis ında kendi miil ıyla hafr itdürdiği yedi aded baca 

124 "ve" fazladır. 
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Saray-ı hümayı1na cari Halkal ı  suyı tarikı mesleğine id
hal eylediği on buçuk masuradan müfrez n ısf masu
ras ın ı Tersane-i amire emini Ali Beğ'ün kethüdaları ei
Hacc Mehmed Ağa'ya bey' u temlik idüp mı1ma i leyh 
ma-i lezlz-i mezkı1rı Bab-ı ali kurbında Üskübl Yere
batan mahallesinde kain menzil- i  mezkı1ra cereyaniyçün 
Haslar kadlsınun virdiği hüccet-i şer' iyye mı1cebince 
sılret i ' tası ba arz-ı hal lede' l- istid ' a  n izarnı kaydı 
ba'de ' l- ihrac Başmuhasebe'ye kayd i le sureti ve ebniye
i hassa müdiri Efendi tarafına i lm ü haberi i ' tası iktiza 
eylediğini Divan-ı hümayı1n çavı1şbaşısı sa'adetlü atı1-
fetlü Efendi hazretleri memhfıren i ' lam itmeğle mı1ce
bince sureti viri lmeğle ebniye-i hassa müdiri Efendi ta
rafına işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü . 

2119712 Eyüp 'te, Halkalı suyoluna mü/hak Ali Behçet 
Ağa katma suyundan Hüseyin Ağa 'nın tasarrufunda 
olan suyun yarısının Hasan Hilmi Efendi'ye satılarak 
Kaliçeci Hasan mahallesindeki evine bağlandığına 
dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mı1ceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 25 Ra sene 1 248 [22 Temmuz 1 832] 

Havass-ı refi'a kazasına tab i 'suyal ı  kuralarından Karga 
karyes i  civarında Ayapa karyesi i le Bendin iceçiftlik 
beyninde Halkal ı tarlkınun canib-i yesarında salifti'z
zikr Ayapa çiftliği mer'asında sabıka Su nazırı Ali Beh
cet Ağa kendü malıyla yedi baca hafr ve tahte ' l-arz 
lağm ve kanavat i le cem' u tahsil ve ol mevzi 'a karib 
Saray-ı hümayfına Halkal ı suyı tarlkı mesleğine idhal 
eylediği on buçuk masura ma-i lezlzün iki buçuk masu
rası hakk-ı mecra içün alıkanılup ma'ada sekiz masura 
ma-i lezlzden müfrez ber mantOk-ı hüccet-i şer' iyye 
Saray-ı hümayı1n Bölükbaşısı Hüseyin Ağa malik o ldığı 
bir masura ma-i lezlzden n ısf masurası mülkine ba'de' l
ibka ma'ada nısf masurası kanavatından mikdar-ı mu
'ayyen h issesine tebe' iyyet i le müvekki l- i  mı1ma i leyh 
Hasan Hi lmi Efendi'ye beynimüzde ma' lı1m semen-i 
medffı'a ve makbı1za bey' u temlik ve veeh-i layıkıyla 
teslim eyledükde ol dahi yedinden ber veeh-i muharrer 
iştira ve temllk ve kabul itmeğle cabl-i mı1ma i leyh ma
l ik  oldığı nısf masura ma-i lezlz-i mezkı1rı Parmakkapu 
kurbında kain terazı1dan ifraz ve Kaliçeci Hasan ma
hal lesinde sakin oldığı menzi l- i  mezkfıresine İcra ve 
ta'yln itmeğle istihkamı havl Haslar kadlsı faziletlü E
fendinün virdiği hüccet-i şer' iyye mı1cebince sılret 
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i 'tasını ba arz-ı hal lede ' l-istid 'a nizarnı kaydı ba'de' l 
ihrac Başmuhasebe'ye kayd i le sureti ve ebniye-i hassa 
müdiri tarafına ilm ü haberi i ' tası iktiza eylediğini Di
van-ı hümayı1n çavı1şbaşısı sa'adetlü atı1fetlü beğ Efen
di hazretleri memhı1ren i ' lam itmeğle mı1cebince sureti 
ve i lm ü haberi i 'ta o lmmak babında sactır o lan ferman-ı 
ali mı1cebince kayd ol ınup Efendi-i mı1ma i leyh yedine 
sureti viri lmeğle ebniye-i hassa müdiri Efendi tarafına 
işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

2119713 Eyüp 'te, Halkalı suyoluna mü/hak Ali Beh
çet Ağa katma suyundan bir miktarının Hüseyin Ke
nan Efendi'ye satılarak Şengül hamarnı yakınındaki 
evine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber mı1ceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el müverrah fı gurre-i R sene 1 248 [28 Ağustos 
1 832] 

Havass-ı refı'a  kazasına tab i '  suyol ı  kuralarından Karka 
karyesi  civarında Ayapa karyesi i le Bendiniceçiftl iği 
beyninde Halkal ı tarikınun canib-i yesarında marrü'z
zikr Ayapa çiftliği mer'asında kendi malıyla yedi aded 
baca hafr ve cem' u tahsil ve Saray-ı hümayı1na cari 
Halkalı suyı tarlkı mesleğine idhal eylediği ma-i lezlz
den müfrez n ısf masura ma-i lezlzi sabık Su nazırı Ali 
Behcet Ağa semen-i ma' lı1m ile Divan-ı hümayı1n kale
mi ketebesinden es-Seyyid Hüseyin Ken 'an Efendi'ye 
bey' idüp mı1ma i leyh ma-i lezlz-i mezbı1rı Acıhammam 
terazı1sından ifraz ve Şengül harnmaını plşgahında vakı'  
menzil ine icra ve ta'yln itmeğle Haslar kadlsı Efen
dinün virdiği hüccet-i şer' iyye mı1cebince sı1ret i ' tas ı 
istid 'a ol ındukda n izarnı kaydı ba'de ' l- ihrac sureti ve 
ebniye-i hassa müdiri Efendi tarafına i lm ü haberi i 'tası 
iktiza eylediğini Divan-ı hümayı1n çavı1şbaşısı sa'adetlü 
atı1fetlü ağa hazretleri memhı1ren i' lam itmeğle ınGce
b ince sureti ve ebniye-i hassa müdiri tarafına i lm ü ha
beri i 'ta o lmmak babında sactır olan ferman-ı ali mı1-
cebince kayd ol ınup sureti virilmeğle ebniye-i hassa 
müdiri Efendi tarafına işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

4 1 9  
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21197/4 Eyüp 'te, Halkalı suyoluna mü/hak Ali Behçet 
Ağa katma suyundan Abdullah Ağa ya satılan suyun 
Kos ka yakınındaki evine hağlandığına dair ilmuhaher 
kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber ve 
eyyamü' l-müverrah fı 9 R sene 1 248 [5 Eylül 1 83 2] 

Havass-ı refı'a kazasına tabi '  suyol ı  kuralarından Karka 
karyesi civarında Ayapa karyesi i le Bendiniceçiftliği 
beyninde Halkal ı  tarikınun canib-i yesarında marrü'z
zikr Ayapa çiftliği mer'asında kendi  malıyla yedi aded 
baca hafr itdiği Hassa su nazırı sabık Ali Behcet Ağa 
ma-i leziz-i mezkurdan n ısf masura ma-i lezizi e l-Hacc 
Abdul lah Ağa'ya bey' idüp muma i leyh ma-i mezburı 
Hekim Çelebi medresesine cari ma-i leziz terazusından 
ifraz ve Koska kurbında kassab dükkanı üstünde men
zil ine İcra ve ta'yin eylediğini mübeyyin Haslar kadisı 
faziletlü Efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye mucebince 
suret i ' tası istid 'a o l ındukda n izarnı kaydı be 'de' l-ihrac 
Başmuhasebe'ye kayd i le sureti ve i lm ü haberi i ' tası 
iktiza eylediğini Divan-ı hümayun çavuşbaşısı sa'adetlü 
atlıfetlü Efendi hazretleri memhuren i ' lam itmeğle mu
cebince Başmuhasebe'ye kayd i le sureti ve i lm ü haberi 
i 'ta o lmmak babında sadır o lan ferman-ı ali mucebince 
kayd ol ınup sureti viri lmeğle ebniye-i hassa müdiri E
fendi tarafına işbu ilm ü haber viri ld i .  

Fi sene minhü. 

21198/1 Eyüp 'te, Halkalı suyoluna mü/hak Ali Behçet 
Ağa katma suyundan Mustafa Ağa ya satılan suyun 
Kalenderhane mahallesindeki evine hağlandığına dair 
ilmuhaher kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fı 9 R sene 1 248 [5 Eylü l  1 832] 

Havass-ı refı'a kazasına tabi '  suyo l ı  kuralarından Karka 
karyes i  civarında Ayapa karyesi i le Bendiniceçiftliği 
beyninde Halkalı tarikınun canib-i yesarında marrü'z
zikr Ayapa çiftliği mer'asında yedi aded baca hafr ve 
tahte' l-arz lağm ve kanavat i le cem' u tahsil ve ol mev
zi ' a  karib Saray-ı hümayuna cari Halkalı suyı tarikı 
mesleğine idhal eylediği ma-i lezizün sabıka Su nazırı 
Ali Behcet Ağa ma-i mezburdan gayr-ı ez n ısf masura 
ma-i lezlzi Duhan gümrüği emini es-Seyyid el-Hacc 
Mustafa Ağa'ya bey' idüp muma i leyh dahi ma-i mez
burı Bozdoğan kemerinden ifraz Kalenderhane mahalle
sinde sakin oldığı menzi l-i mezkura cereyaniyçün Has-



İSTANBUL SU KÜLLİY A TI 

lar kadisı faziletlü Efendinün virdiği hüccet-i şer ' iyye 
mikebince sılret i ' tası bii arz-ı hal lede' l- istid' a  n izarnı 
kaydı ba'de ' l-ihriic hüccet-i şer' iyye Başmuhasebe'ye 
kayd i le sureti ve ebniye-i hassa müdiri Efendi tarafına 
i lm ü haberi i ' tası iktiza eylediğini  Divan-ı hümayun 
çavuşbaşısı sa'adetlü atı1fetlü Efendi hazretleri mem
huren i ' lam itmeğle mucebince sureti ve i lm ü haberi 
i 'ta olmmak babında sildır olan ferman-ı ali mucebince 
kayd ol ınup sureti viri lmeğle ebniye-i hiissa müdiri E
fendi tarafına işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fi sene m inhü. 

2119812 Eyüp'te, Halkalı suyoluna mü/hak Ali Beh
çet Ağa katma suyundan Ali Behçet Ağa 'nın kendi 
tasarrufunda olan suyun bir miktarının Mehmet Şakir 
Efendi ile eşi Ayşe Hanım'a satılarak Ferhat Ağa 
mahallesindeki evlerine bağlandığına dair ilmuhaber 
kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fı 5 C sene 1 248 [30 Ekim 1 832] 

Sabık Su nazırı Ali Behcet Ağa Havass-ı refı'a kazasına 
tabi '  suyolı  kuralarından Karka karyesi civarında Ayapa 
karyesi i le Bendinice çiftliğibeyninde Halkal ı karyesi 
tarikınun canib-i yesarında marrü'z-zikr Ayapa çiftliği 
mer'iisında kendi malıyla yedi aded baca hafr cem' u 
tahsil Saray-ı hümayuna cari Halkal ı  suyı tarikı mesle
ğine idhiil eylediği on buçuk masura mii-i lezizün iki 
buçuk masurasını  hakk-ı mecra içün alıkonı lup mii'adii 
sekiz masura ma-i lezizden müfrez nısf masurasını mu
ma i leyh hacegan-ı Divan-ı hümayundan Mehmed Şiikir 
Efendi i le halllesi Ayişe Hanım'a bey' u temlik itmeğle 
ınılma i leyha ma-i leziz-i mezkurı Ferhad Ağa mahalle
s inde kain menzil ine İcra ve ta'yin eylediğini Divan-ı 
hümayun çavuşbaşısı  sa'adetlü atı1fetlü Efendi hazretle
ri memhuren i ' liim itmeğle mucebince sureti ve ebniye-i 
hassa müdiri tarafına i lm ü haberi i 'tii olmmak babında 
sildır o lan ferman-ı iili mGcebince kayd ol ınup sureti 
virilmeğle ebniye-i hiissa müdiri Efendi tarafına işbu 
ilm ü haber viri ldi .  

Fi sene m inhü. 

[Derkenarj MGma i leyh Mehmed Şiikir Efendi i le hall
lesi Ayişe Hanım Ferhiid Ağa mahalles inde hanelerine 
cari nısf masura ma-i lezizi muahharen hane-i mezburun 
vukfı' bulan harlkda muhterik oldığına mebnl ma-i me
zkGrı Bozdoğan kemerinden Saray-ı hümayGna cari ma
i leziz tarikından ifriiz ve müceddeden kurşun borı fer-
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şiyle Süleymaniyye mahallesinde tedarük o lman men
zi le icra eyledüklerin i  mübeyyin viri len suret mantilkın
ca vürud iden i lm ü haberi icmalen i şbu mahalle kayd 
o l ındı .  

Fi 3 N sene 1 249 [ 1 4  Ocak 1 834] 

2119813 Eyüp 'te, Halkalı suyoluna mü/hak Ali Beh
çet Ağa katma suyundan Ali Behçet Ağa 'nın kendi 
tasarrufunda olan suyun bir miktarının Ahmet Ağa'ya 
satılarak Koska 'daki evine bağlandığına dair ilmu
haber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber ve 
varide el-müverrah fi 1 3  L sene 1 248  [5 Mart 1 833]  

Su nazırı sabık All Behcet Ağa'nun Havass-ı refi'a ka
zasına tabi '  suyo l ı  kuralarından Karka karyesi c ivarında 
Ayapa karyesi i le Bendiniceçiftliği beyninde Halkal ı  
karyesi tarafından Ayapa çiftl iği mer'asında kendi ma
l ıyla müceddeden yedi aded baca hafr ve tahte' l-arz 
lağm ve kanavat ferşiyle kurbında vakı '  Saray-ı hüma
yfın'a cari Halkalı ma-i tezizi mesleğine idhal eylediği 
ma-i lezizden nısf masura ma-i leziz beynlerinde ma'
lum semen i le Avrupa tüccarından Halili Şahinzade ei
Hacc Ahmed Ağa'ya bey' u temllk itmiş oldığından mu
ma i leyh ma-i le�iz-i mezkfirı Koska nam mahallde 
menzil ine icra ve ta'yin eylediğine binaen istihkamı 
havi o ldığını Haslar kadisı faziletlü Efendinün virdiği 
hüccet-i şer' iyye m ilcebince suret i ' tası ba arz-ı _hal 
lede' l-istid'a n izarnı kaydı ba'de' l-ihrac BaşmUhase
be'ye kayd i le suret ve ebniye-i hassa/müdiri Efendi 
tarafına ilm ü haberi i ' tası iktiza eyfediğini Divan-ı hü
mayfin çavuşbaşısı  sa'adetlü atfifetlü ağa hazretleri 
memhuren i ' lam itmeğle mucebince sureti ve i lm ü ha
beri i 'ta o lmmak babında sadır olan ferman-ı all milce
bince kayd olınup sureti ve ebniye-i hassa müdiri Efen
di tarafına dahi işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fi sene m inhü. 

2119814 Ce/il Efendi'nin Zincir/ikuyu 'daki evine bağ
lı olan suyun mirasçı/ara intikaline, mirasçılar tara
findan da Mehmet Tayfur Bey 'e verildiğine dair il
muhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 5  L sene 1 248  [7 Mart 1 833 ]  

Mahmiyye-i İstanbul'da Zencir l ikuyu kurbında Darü ' l-
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hadis civarında vakı '  İshak Efendi hanesi dimeğle arif 
bir bab menzi l- i  mezklıreye cari nıs(ınasura ma-i leziz-i 
mezklırun mutasarrıfı es-Seyyid Celil Efendi ibn-i es
Seyyid Mehmed bii eziyyet bundan akdem fevt o lup ma
i mezklır sulbi kebir oğul ları es..:'Seyyid Mehmed Hasib 
Efendi ve es-Seyyid Mustafa Osman Efendi ve es
Seyyid Ömer Efendi i le sulbiyye kızı Şerife Emine 
Hanım'a ba'de' l- intikal mezblır es-Seyyid Ömer dahi 
bila veled fevt olup nısf masura ma-i leziz dört sehm 
i 'tibarıyla müteveffa-yı ,mlıma i leyhimanun bir sehm 
h isse-i şayi 'ası mahlU l i;'canib-i vakfa aid o lmağla bir 
sehm hisse-i şayi 'a-i m'ezklıre vakf-ı müşarun i leyhden 
yüz guruş mu'accele i le müvekkil-i mlıma i leyh ağaya 
ve mezburun125 es-Seyyid Mehmed Hasib Efendi ve es
Seyyid Mustafa Efendi ve Şerife Emine Hanım muta
sarrıtları oldukları h isselerin i  mlıma i leyh Tayflır Beğ 
ba'de' l-intikal ve n ısf masura ma-i leziz-i mezklır el
yevm merküm Mehmed Tayflır(?) Beğ mülk-i müştera
kesi126 ve hakk-ı safi127 o lmağla mutasarrıf oldığı ma-i 
leziz-i mezklırı Sultan Süleyman Han tabe serahu haz
retlerinün Atbazarı kemerinden Batakbaşı'nda ana 
terazusından ifraz ve ittisal inde vakı '  Saray-ı hümayuna 
cari Halkalı suyınun ana yolına i lhak b irle kadiıni 
vechile Darü' l-hadis-i mezklıra cari Saray-ı hümaylın 
suyından olarak Darü' l-hadis-i mezklır ittisalinde vakı '  
terazlıdan ifraz menzil- i  mezklıra icra ve ta'yin eylediği 
hiivi Haslar kadisı faziletlü Efendinün virdiği hüccet-i 
şer' iyye mlıcebince sılret i ' tası bii arz-ı hal lede' l- istid 'a 
nizarnı kaydı ba'de' l-ihriic Başmuhasebe'ye kayd i le 
sureti ve ebniye-i hassa müdiri Efendi tarafına i lm ü 
haberi i ' tası iktiza eylediği Divan-ı hümaylın çavfış
başısı sa'adetlü atlıfetlü Efendi hazretleri memhlıren 
i ' lam itmeğle mfıcebince sureti ve i lm ü haberi i 'ta 
o lmmak babında sildır o lan ferman-ı ali mucebince kayd 
olınup ebniye-i hassa müdiri Efendi tarafına dahi işbu 
i lm ü haber viri ldi .  

125 mezburan 126 milşterası 127 sırfı 

Fl sene minhü. 

423 

21198/4 



424 

2119911 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ SÜLEYMANİYYE 

2/19911 Eyüp Burgos 'da, Ahmet Ağa katma suyun
dan Cezeri Kasım Paşa 'daki vakıf eve bağlı olan su
yun bir kısmının Sıbgatullah Ağa'ya, Sıbgatullah A
ğa 'nın ölümüyle de mirasçılar tarafindan Seyyit Ah
met Efendi'ye satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0 .5  

Ber mikeb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel el
müverrah fı 1 3  M sene 1 233 [23 Kasım 1 8 1 7] 

Bu defa ba hatt-ı hümayi'ın-ı şevket-makrün cemi' sular 
hakkında viri len n izarn mi'ıcebince Havass-ı refı'a kaza
sına tab i '  Burkos128 nahiyesinde Kara Ahmed l i  karyesi 
ve Saki çeşme beynlerinde Sadr-ı ali kethüdası (kesik) 
Ahmed Ağa'nun has ı l  eylediği altı masura ma-i lezizden 
kendü vakfına i lhak idüp andan Cezeri Kasım Paşa ma
hallesinde eviadiarına şart eylediği hanesine İcra itdür
düp (kesik) hane-i mezbılre muhterik aldığını mebni ba 
izn-i şer'i üç masurası alıara flirılht eylemek (kesik) 
enfa' aldığından eviad-ı vakfdan üç masurasını hane-i 
mezbılrda ibka ve baki üç masura alıara flirılht ve teda
vül-i eyadi i le n ısf masurasına mutasarrıf ei-Hacc S ıb
ğatul lah Ağa fevt (kesik) C ığaloğlu sarayı karşusında 
vakı ' hanesine cereyan itmek üzre kerimesi Peride (ke
s ik) ve ba'dehıl merküm dahi Daru 's-sa'ade ağası katibi 
es-Seyyid Ahmed Efendi'ye furılht eylediğini mübeyyin 
viri len (kesik) şer' iyye mılcebince ba arz-ı hal silret 
i 'tasını i stid' a  ve şürıltı ba'de ' l- ihrac çavuşbaşı ağanun 
(kesik) mucebince sılret ve i lm ü haberi v ir ilmek babın
da sadır o lan ferman-ı ali mılcebince sureti (kesik) su 
nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü haber virildi .  

Fi 1 3  M sene 1 233  [23 Kasım 1 8 1 7] 

2119912 Ortaçeşme 'de, Sultan Süleyman suyoluna 
mülhak İbrahim Ağa katma suyundan Kozluca A
ğa 'nın Cezeri Kasım Paşa 'daki evine bağlı olan suyun 
mirasçıya ilıtikaline, mirasçı tarafindan da Hibetul
lah Molla Hanım 'a satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0 .5  

Ber ınıleeb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel vari
de e l-müverrah fı 1 3  M sene 1 234 [ 1 2  Kasım 1 8 1 8] 

128 Burgos 
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KezaJik mahall-i merkürnede Ortaçeşme nam mahallde 
Şehzade mütevel lisi esbak el-Hacc İbrahim Ağa'nun 
hafr-ı abar eylediği suyını kezalik Sultan Süleyman suyı 
yol ına i lhak ve mahal le-i Cezeri Kasım Paşa'da Koz
l ıca(?) Ağa'nun hanesine n ısf masurası İcra alınur iken 
fevtinden kerimesi Emine Atiyye Hanım'a intikal (ke
sik) i le ol dahi Mal iye kalemi Halifes i  Seyyid Mehmed 
Es'ad Efendi'nün zevcesi Hibetullah Molla Hanım'a 
ftiruht itmeğle su[ret] (kesik) işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fi 1 3  M sene 1 234 [ ı 2  Kasım ı 8 ı 8] 

2119913 Eyüp Cebeci köyünde, Sultan Süleyman su
yoluna mülhak Hüseyin Ağa katma suyundan Melike 
Hanım 'ın Çıkrıkçı Kemal mahallesindeki evine bağlı 
olan suyun Ahmet Ağa 'ya satıldığına dair ilmulıaber 
kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura ı 

Kasr-1 yed 

Ber ınıleeb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel el
müverrah fi ı 3 M sene 1 233  [23 Kasım 1 8 1 7] 

Kezalik suyolcı kuralarından Cebeci karyesi sınurında 
Ağa deresi nam mahal lde Hüseyin Ağa'nun hafr-ı abar 
i le hasıl suyını kezalik Sultan Süleyman suyına i lhak 
idüp n ısf masurası hakk-ı mecra ve ma'ada bir masu
rasını kezalik Ç ıkrıkçı Kemal mahallesinde kain hane
sine cari idüp tedavül-i eyadi ile Melike Hanım tasar
rufında o l  dahi sabıka Seferli kethüdası Ahmed Ağa'ya 
fıiruht itmeğle zabtiyçün şürutı mucebince sılret vi
ri lmeğle işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fi 1 3  M sene 1 234 [ 1 2  Kasım 1 8 1 8] 

[Derkenar] Mı1ma i leyh Seferli kethüdası Ahmed Ağa 
mutasarrıf aldığı b ir  masura ma-i leziz i le menzil-i 
mezkı1rı hüsn-i rızasıyla hacegan-ı Divan-ı hümayı1ndan 
Yusuf Rıza Efendi ile halilesi Zübeyde Hanım'a ale' l
iştirak ferağ u kasr-ı yed eylediğini mübeyyin virilen 
hüccet-i şer' iyye mucebince Başmuhasebe'den sılret 
virildiğini mübeyyin vürud iden ilm ü haber kaimesi 
işbu hıdmetde mukayyeddür ana nazar alına iktiza it
dükde. 

Fi 29 Ş 1 240 [ 1 8  Nisan 1 825] 
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21199/4 Kırkçeşme suyoluna mü/hak Şehit Ali Paşa 
suyundan İshak Ağa 'nın Üskübi mahallesindeki evine 
bağlı olan suyun yarısının Mehmet Ağa'ya satılarak 
Davutoğlu mahallesindeki evine bağlanmasına dair 
ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0 .5  

Ber mGceb-i i lm ü haber kaime-i kalem-i muhasebe-i 
evvel e l-müverrah fi 28 C sene 1 232  [ 1 5  Mayıs 1 8 1 7] 

Bu def'a ba hatt-ı hümayGn cemi' sular hakkında viri len 
n izarn mGcebince K ırkçeşme suyından ifraz ve Şehid 
Ali Paşa'ya İhsan olman sulardan olup İstanbul'da Üs
kübi mahal lesinde vakı '  cami ' - i  şerif ittisal inde tera
zfidan ifraz o l ınup İshak Ağa'nun hanesine cari olan b ir 
masura ma-i lezizden bu def'a nısf masurası ifraz i le 
Süleymaniyye kurbında vaki '  DavGdoğlu mahallesinde 
Değirman deresinde bir bab haneye cari o lmak üzre 
hane-i mezkGre mutasarrıfı el-Hacc Mehmed Ağa'ya 
bey' u fürGht itmeğle yedinde o lan hüccet-i şer' iyye 
mGcebince yedine sGret ve i lm ü haberi i ' tasını ba arz-ı 
hal istid 'a idüp şürGtı ba'de ' l- ihrac çavGşbaşınun i ' lamı 
mGcebince Başmuhasebe'ye kayd ve sGret ve i lm ü ha
beri viri lmek babında sadır olan ferman-ı ali mGcebince 
yedine sGret viri lmeğle n ısf masura ma-i mezkü[r] mü
ma i leyhün tasarrufını  havi su nazırı tarafına işbu i lm ü 
haber viri ldi .  

Fi minhü. 

21199/5 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Haremeyn vakfı sularından, Mehmet Pehlivan Pa
şa 'nın Soğan Ağa mahallesindeki evine su bağlandı
ğına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 0 .5  

Müteveffa 

Ber mGceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 3 N sene 1 232  [ 1 7  Temmuz 1 8 1 7] 

Astane-i a liyye ve mahall- i  saireye cereyan iden cemi' 
sular hakkında bu def'a ba hatt-ı hümayGn viri len nizarn 
mGcebince Havass-ı refi'a  kazasına tabi '  C imridere'de 
merhum Ahmed Cebel! Efendi nahiyeler hazeratından 
Haremeyn vakfına vakf o lman sular fazlasından nısf 
masura ma-i lezlz Sultan Süleyman yolına i lhak i le Ha
san Paşa hanı karşusındaki meslekden ifraz ve Soğan 
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Ağa mahal lesinde Mehmed Pelılevan Paşa sakin o ldığı 
hanesine cari oldığını tahkik birle viri len hüccet-i şer'
iyye mikebince sılret i 'tas ını  ba arz-ı hal istid 'a  idüp 
şürutı ba'de' l-ihrac çavuşbaşmun i ' lamı mucebince 
sılret ve i lm ü haberi viri lmek babında ferman-ı ali sadır 
o lmağın mı1cebince kayd ol ınup sılret viri lmeğle su 
nazırı defterlerine Başmuhasebe'den vürud iden ilm ü 
haber kaimesi kayd ol ınd ı .  

F l  minhü. 

2/19916 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak. 
Haremeyn vakfı sularından Pehlivan Mehmet A
ğa 'nın Soğan Ağa mahallesindeki evine bağlı olan 
suyun mirasçıya intikaline, mirasçının ölümüyle vak
fa intikaline ve vakıf tarafindan da Haffaf Mehmet 
Ağa ya verildiğine dair ilmuhaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 9  Ca sene 1 235  [5 Mart 1 820] 

Havass-ı refı'a kazasına tab i '  Rose(?) karyesi kurbında 
Cimridere nam mahatlde merhum Cebell Ahmed Efen
di 'nün hasıl  eylediği ma-i tezizden müfrez n ısf masura 
ma-i lezlz Sultan Süleyman Han hazretleri buyı yol ına 
i lhak ve İstanbul'da Hasan Paşa hanı karşusında mes
lekden ifraz ve Soğan Ağa mahallesinde müteveffa 
Pehlevan Mehıned Ağa'nun menzi l ine cereyan i le mer
kürnun fevtinden sağire kızı Emine'ye intikal ve sağire-i 
ınerküınenün dahi bi la veled fevtinden vakfa mahlı11 ve 
raci '  aldığından canib-i vakfdan Haffaf Mehmed Ağa'ya 
fliruht olınmış olmağla kadiıni vechi le menzil-i mezbura 
cereyan itmek üzre yedine sılret ve su nazırı defterlerine 
i lm ü haberi i ' tası babında ba arz-ı hal sadır o lan fer
man-ı ali ını1cebince kayd ol ınup sureti viri lmeğle su 
nazırı defterlerine işbu i lm  ü haber viri ld i .  

Fı'  sene minhü. 

2120011 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Mehmet Ağa katma suyundan Züleyha Hat un 'un Vez
neci/er'deki evine bağlı olan suyun ev ile birlikte Meh
met Bey 'e, Servinaz Kadın 'a ve Fatma Hanım 'a satıl
dığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz ınasut� 1 
Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fı 28 Ca sene 1 232  [ 1 5  Nisan 1 8 1 7] 
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Bu def'a bii hatt-ı hümayun ma- i lezlz hakkında virilen 
şürut ve n izam-ı müstahsene mucebince Ayaso:fYa mü
tevel llsi Mağnisalı el-Hacc Mehmed Ağa (kesik) abar-ı 
müteferrika hafr i le Havass-ı refi'a  kazasına tabi '  Ter
kos nahiyesinde Derbend yol ı  d imeğle ma'ruf nam ma
hal lde cem' u tahsil (kesik) suyını hakk-ı mecra ta'ylni 
i le Mesih Paşa suyı yolına andan Sultan Süleyman suyı 
yol ına i lhak eylediği ma-i lezlzinden bir masura ma-i 
lezlz İstanbul'da Vezneci ler başında Hasan Paşa sebl l i  
plşgahında vakı ' Viiiide Sultan kethüdası esbak merhum 
Yusufun vakfından keblr haneden müfrez bir bab men
zil ine cari olarak mutasarrıfesi Züleyha Hatun ibnet-i 
Abdul lah hüsn-i rızasıyla hane-i mezbur ile ma'an 
rub ' ın ı  Mehmed Beğ Efendi ibn-i Abdul lah Paşa'ya ve 
nısfını  validesi Servinaz Kadın'a ve rub' -ı aharını Meh
med Beğ Efendi'nün halllesi Fat ıma Hanım'a ferağ u 
kasr-ı yed idüp anlar dahi kabul eyledüklerini Haslar 
kadlsı memhur hüccet-i şer' iyye i le inha idüp şürutı 
kaydı ba'de' l- ihrac mucebince Başmuhasebe'ye kayd 
ol ınup sureti i ' ta o lmmak babında sadır olan ferman-ı 
all mucebince Divan-ı hümayun çavuşbaşı s ı  atufetlü 
efendi hazret[ler] in ün i '  lam ı mfıcebince kay d o l  ın  up 
m uma i leyhimanun zabt u tasarruflariyçün su[re ]ti viril
meğle su nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü haber vi
r i ld i .  

Fl  sene minhü. 

2120012 Eyüp 'te, Mustafa Paşa katma suyundan 
Mehmet Tahir Efendi'nin tasarrufunda olan suyun 
mirasçtiara intikaline, mirasçılar tarafından da Meh
met Salih Efendi'ye ferağ olunarak Dülgerzade ma
hallesindeki evine bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 1 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 7  L sene 1 232  [30 Ağustos 1 8 1 7] 

Bu def'a bii hatt-ı hümayun-ı şevket-makrfın b i ' l-cümle 
sular hakkında virilen n izarn mfıcebince kaimmakam-ı 
esbak el-Hacc Mustafa Paşa'nun Havass-ı refi'a kaza
sında Kara Ahmed l i  ve Cebeci karyeleri beyninde Derin 
musluk129 nam mahal lde i 'mar idüp bundan akdem 
Süleymaniyye serbölüği ma'rifetiyle ta'mlr ve tathlr 
o lman hacalardan has ı l  o lan ma-i lezlzden bir masura 
ma-i lezlz Anad� l ı  payesiyle sabıka İstanbul kadlsı 
Mehmed Tahir Efendi'nün uhdesinde olup ba'de' l-vefiit 

129 maslak 
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müderrisinden oğl ı Abdul lah Efendi i le kerimesi Zey
neb Hanım'a inhisar idüp anlar dahi büsn-i rızasıyla hala 
Muhallefat halifes i  Mehmed Salih Efendi ibn-i Meh
med'e feragat idüp ınılma i leyh dahi ba'zan kadim! yol ı  
tecdid ve  ba'zan ta'mir i le Serrachane başında Dül
gerzade mahallesinde sakin oldığı hanesine cari Haslar 
kadisınun virdiği hüccet ve arz-ı hal balasına çavuş
başınun memhur i ' lamı mucebince yedine sılret ve i lm ü 
haberi viri lmek babında sadır olan ferman-ı ali mu
cebince kayd ol ınup sureti viri lmeğle Başmuhasebe'den 
vürud iden i lm ü haber kaimesi kayd olındı. 

Fi sene minhü. 

2/200/3 Eyüp 'te, Bayram Paşa katma suyundan Hil
mi Ahmet Efendi'ye satılan suyun Şemseddin mahal
lesindeki evine ve çeşmesine bağlandığına dair kayıt. 

Müteveffa Bayram Paşa'nun Terkos ve Müderris karye
sinde hası l  suyını Mütevel ll-i vakf Hi lmi Ahmed Efen
di'ye bey' ol dahi iki masura ve üç çuvalduz suyını 
Ağakapusı kurbında kain Şemseddin mahal lesinde men
zi l i  i le  kurbında çeşmesinde icra. 

sene 1 084 [ 1 673- 1 674] 

2120014 Eyüp 'te, Süleymaniye suyoluna mü/hak Ha
san Ağa katma suyundan, Mir Mehmet Esat Efendi ve 
Şerife Hanım 'ın Şemseddin mahallesindeki evlerine 
su bağlandığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 1 çuvalduz 1 .5 

Kasr-ı.yed 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi l l  Ş sene 1 232 [26 Nisan 1 8 1 7] 

Bu defa ba hatt-ı hümayun-ı şevket-makrun b i ' l-cümle 
sular hakkında virilen n izarn mucebince Cebel! Ahmed 
Efendi merhfımun vakfı fazlasından Süleymaniyye Ser
bölüği Hasan Ağa'nun bundan akdem hafr eylediği ba
calar hası latından Süleymaniyye ana lağmına i lhak Mü
derris karyesi kurbında Yenihan pişgahında Cimridere 
nam mevzi 'de menba'dan bir masura ve bir çuvalduz 
ma-i leziz Süleymaniyye cami'- i  şerifı kurbında kain 
Şemseddin mahallesinde Mlr Mehmed Es'ad Beğ ve 
zevcesi Şerife Fatıma Hanım'un bi ' l- iştirak mutasarrıf 
o ldukları haneleri derunına cereyan itmeğle istihkamı 
havi bu defa Haslar mahkemesi'nden virilen hüccet-i 
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şer' iyye mikebince sGret i ' tasını bii arz-ı hal mGma 
i leyhima istid'a itmeleriyle şürGtı kaydı ba'de' l- ihrac 
çavGşbaşınun i ' lamı mGcebince Başmuhasebe'ye kayd 
ve yedierine sGret ve su nazırı tarafına i lm ü haberleri 
i 'ta olmmak babında ferman-ı all sildır olmağın muce
bince kayd olınup yed ierine su ret virildiğini müş' ir 
Başmuhasebe'den vürGd iden i lm ü haber kaimesi kayd 
o lındı. 

Fl minhü. 

2120015 Şerife Fatma Hanım 'ın, tasarrufundaki suyu 
eşi Esat Bey 'e verdiğine dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma-i leziz masura 1 çuvaldGz ı . 5  

Ber mGceb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel vari
de e l-müverrah fi 28 Ca sene 1 233  [5 Nisan ı 8 ı 8] 

MGma i leyh Şerife Fatıma Hanım'un h issesine isabet 
iden ma-i lezizi zevci mGma i leyh Es'ad Beğ'e feragat u 
kasr-ı yed eylediğini müş' ir Başmuhasebe'den varid 
olan i lm ü haber kaimesi mahfGzdur ve işbu h ıdmetde 
mukayyeddür. 

Fi minhü. 

2120016 Derbent'te, Kaymak Mustafa Paşa katma su
yundan Melımet Murat Efendi'nin Sarı Bayezit ma
hallesindeki evine bağlı olan suyun mirasçı/ara inti
kaline, mirasçılar tarafindan da Melımet Atau/la/ı E
fendiye verildiğine dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Ma- i  leziz masura 0 .5 

Ber mGceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 26 Ra sene ı 234 [23 Ocak ı 8 ı 9] 

Kaymak Mustafa Paşa'nun Ç ınarl ıçeşme başında Der
bend nam rTıahailde vakı '  otuz iki aded hacalardan has ı l  
ma-i lezizden nısf masura ma-i leziz Bozdoğan keme
rinden ifraz i le Süleymaniyye kurbında Sarı Bayezld 
mahallesinde İstanbul Kadisı esbak Muradzade Meh
med Murad Efendi'nün hanesine cereyan idüp mGma 
i leyhün vefatından sonra vereselerine ba'de' l- intikal ve
reseler dahi ma-i mezbGrı dört yüz guruş semen-i mis l i  
mukabi l i  hala Şeyhül islam Mustafa Asım Efendi haz
retlerinün MektGbcısı kuzatdan Mehmed Ataul lah Efen
di'ye feragat u kasr-ı yed eyledüklerinün istihkamını 
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havi kadi-i mfıma i leyhün hücceti mfıcebince silret viri l 
diğini müş' ir  Başmuhasebe'den vürfıd iden i lm ü haber 
kaimesi kayd olındı .  

Fl minhü. 

2/20111 Sultan Süleyman Camii suyunun fazlasın
dan Salih Namık Efendi'nin Firuz Ağa mahallesinde
ki evine bağlı olan suyun Mehmet Nuri Efendi'ye ve
rildiğine dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hası l-ı ma-i leziz masura ı 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi ı 5 C sene ı 23 2  [2 Mayıs 1 8 1 7] 

Bu def'a ma-i leziz hakkında sudfır iden hatt-ı hümayfın 
mfıcebince viri len n izarn üzre merhum Sultan Süleyman 
Han tabe serahu hazretlerinün Astane-i aliyyede cami ' - i  
şeriflerine cereyan iden ma-i lezizleri fazlasından olup 
mahmiyye-i İstanbul'da Atbazarı kemerinden müfrez 
kurşun borı ferşiyle Sarachane130 başında İbrahim Paşa 
harnmaını karşusında Pirfiz Ağa mahalles inde bir bab 
menzi l  derfınına cari yevmi bir akçe icare-i müeccelelü 
bir masura ma-i leziz Mektfıbi-i sadaret-penahi hule
fasından o lup bundan akdem tarlk- ı hacc-ı şerifde vefat 
iden hacegan-ı Divan-ı hümayi'ından Salih Namık Efen
d i'nün b i ' l-vesaye hala Zimmet halifesi Mehmed Nuri 
Efendi ibn-i Mehmed Memiş Efendi'ye ferağ u kasr-ı 
yed idüp me'murlar ma'rifetiyle mahal l inde ma-i 
mezbur tahmin olındukda sal ifli'z-zikr bir masura ma-i 
lez'iz el-yevm menzil-i mezbura cari oldığı tahkik ol ın
mağla mucebince muma i leyhün zabt u tasarruflariyçün 
silret ve su nazırı tarafına i lm ü haberi i ' tası hususını bir 
kıt 'a arz-ı haliyle inha ve yedinde olan bir kıt 'a hüccet-i 
şer' iyyeyi ibraz itmeğle mucebince Başmuhasebe'ye 
kayd ve suret ve i lm ü haberi i 'ta o lmmak babında fer
man-ı all sadır o lmağla mfıcebince sureti viri ldiğini 
müş ' ir Başmuhasebe'den vürud iden i lm ü haber kaime
si kayd olındı .  

Fi minhü. 

130 Serrachane 
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2/20112 Eyüp 'te, Hüseyin Ağa katma suyundan Ça
kırcıbaşı Mehmet Emin Ağa 'nın tasarrufundaki su
yun mirasçıya intikaline, mirasçı tarafindan dq. Ali 
Rıza Efendi'ye satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hası l- ı  ma-i lezlz masura 0.5 

[Şerh] Muma i leyh All Rıza Efendi malik oldığı n ı sf 
masura ma-i lezlz-i mezburı Kethüda-yı bevvabln-i haz
ret-i şehriyari Mehmed Ağa ibn-i Mustafa'ya bey' eyle
diğini müş' ir suret viri ldiğini mübeyyin vürud iden i lm 
ü haberi müceddeden i şbu mahalle kayd ve şerh viri ldi .  

[FI] 3 Ş sene ı 244 [8 Şubat 1 829] 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel ilm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 5 Ş sene ı 23 2 [3 O Haziran ı 8 ı 7] 

Flma ba'd ma-i lezlz bey' u şiras ında Haslar mahkeme
si 'nden katib ve ra[h]- ı  abilerden kethüda ve bölükba
şı lardan mevsuku ' l-kel im kimesne ve su nazırı ma'ri
fetiyle re 's  katmaya varup ba'de' l-keşf mevcud sudan 
ma-i lezlz ne mikdara baliğ oldığı ve mevcud olan ma-i 
lezlzün mutasarrıfları tahkik u beyan a l ınarak kanava
tma te be' iyyetle bey' u şi rası hususınun tanzimine ba 
hatt- ı hümayun irade-i şahane ta'alluk eylediğine b inaen 
müceddeden n izama rabt ve i lm ü haberi i ' ta ol ınan 
şürfıt-ı müstahsene-i cedldeden o ld ığına mebnl Hassa su 
nazırı Mehmed Emin Ağa tarafından veki l i  Kethüda-yı 
rah-ı abi ei-Hacc Mehmed Arif Ağa i ltimas ıyla mahalle
i mezbfıra mürsel Katib Musa Efendi ve rah-ı abilerden 
Süleymaniyye serbölüği Hasan ve Rah-ı abi Arnabud 
Osman Halife i le zikri ati ma-i lezlzün mübnl[i] o lup 
asrında Mi 'marbaşı Hüseyin Ağa bin Musa hayatında 
bin yüz iki senesi tarih iyle  müverrah bir kıt' a hüccet 
mantukınca Havass-ı refı'a kazas ına tabi '  Uzuncaova
baş ı l ı  Nasuh Paşa deresi d imeğle arif nam mahal lde 
kimesneni.in mülkine ittisalden ari kendi malıyla abar-ı 
müteferrika mı.ikaddema sekiz aded baca lüzuml ı  nübu' 
i le ma-i lezlz mahal l ine vanlup has ı l  o lan ma-i lezlz 
rah-ı abllerün ma'rifetleriyle katre-i dürr-i tamm(?) 
o ldukdan sonra n ısf masura ma-i lezlz mevcud o ldığı 
kethüda-yı rah-ı abi-i mezbGrunun ihbarıyla zahir  ü 
nümayan oldukda n ısf masura ma-i lezlzi kanavat [u] 
müsennat i le maliki iken bundan akdem vefat iden 
Çakırc ıbaş ı Mehmed Emin Ağa bin All nam kimesne
nün sulbiyye keblre kızı Emine Hanım tarafından ber 
veeh-i ati bey' [i] ikra[r] ve i ' ta-i hüccete vekll o ld ığı es
Seyyid İbrahim Ağa bin Mehmed ve Çavuş-ı rah-ı abi 
Mehmed Halife bin Hasan nam kimesnelerün ihbarla
rıyla zahir o lan müvekki le-i muma i leyhanun mümasse-



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

ti(?) es-Seyyid Hasan Efendi bin Ahmed nam kirnesne 
mecl is-i şer' - i  şerifde Sermi 'mar-ı hassa Ali Rıza Efen
di bin Hafız İbrahim Efendi tarafından ber veeh-i ati 
hususlarını tasdika vekil-i şer'isi Süleyman bin Halil 
nam kirnesne mahzarında b i ' l-vekale ikrar ü takrir-i 
kelam idüp müvekki lem mfima i leyhanun yedinde o lup 
işbu sene-i mübareke Cümade' l-ahir'inün dokuzuncı 
"güni gün i131 tarihiyle müverrah ba ferman-ı ali s ici l iden 
muhrec derkenar mantfikınca sallfti 'z-zikr nısf masura 
ma-i leziz kanavat [u] müsennatından mikdar-ı mu'ay
yen hissesine tebe' iyyet i le müvekki lem mfima i ley
Ilanun mfirisi müteveffa-yı mezbfir Çakırcıbaşı Mehmed 
Emin Ağa'nun ba hüccet-i şer' iyye i le' I-vefat mülki 
o lup ba'de vefatihi sulbiyye kebire kızı Emine Hanım'a 
mevrfis o lan nısf masura ma-i lezizi şürfit-ı müstahsene 
tatbik ve rah-ı abllerün inzimam-ı re'yleriyle tarafeyn
den b i ' l-icab ve' l-kabfil kanavat [u] müsennatına te
be' iyyetle müvekkilem mfima i leyh Ali Rıza Efendi 
beynlerinde ma' lfim semen-i medffi'a  ve makbfiza bey' 
u temlik eylediğinde anlar dahi ber veeh-i muharrer 
iştira ve temellük ve kabul itmeğle fıma ba'd  n ısf masu
ra ma-i leziz-i merkümda müvekkilem mfima i leyha 
Emine Hanım'un asla ve kat'a alaka ve medhali kal
mayup · müvekkil- i  mfima i leyh Ali Rıza Efendi'nün 
mülk-i müşterası ve hakk-ı sarihi olmışdur diyü Haslar 
kadisı el-Hacc İsma'i l  Efendi'nün virdiği hücceti Baş
muhasebe'ye kayd ve yedine silret viri lmek ba hatt-ı 
hümayfin-ı şevket-makrfin virilen nizarndan idüği ba'
de' l- ihrac n izamı suret-i hüccet-i mezkfir Başmuhase
be'ye kay d ve yedi ne sfiret i 'tasını atfifetlü çavfişbaşı 
ağa memhfiren i ' lam itmeğle i ' lamı mficebince kayd ve 
silret ve i lm ü haberi i 'ta ol ınmak babında sadır o lan 
ferman-ı ali mficebince kayd olınup nısf masura ma-i 
tezize mfima i leyh Ali Rıza Efendi'nün zabt u tasar
rufıyçün sureti virilmeğle su nazırı defterlerine dahi 
işbu ilm ü haber viri ld i .  

Fi  minhü. 

2120113 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Ce/ep Mehmet Paşa vakfi suyundan Mehmet Seyda 
Efendi ile Nefise Hanım'ın Molla Hüsrev malıallesin
deki evine su bağlandığına dair ilmulıaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hasıl- ı  ma-i leziz masura 1 . 5  

Ber mficeb-i i lm ü haber kaime-i kalem-i muhasebe-i 
evvel varide el-müverrah fı 3 Receb serie 1 234 [29 Ni
san 1 8 1 9] 

131 "güni" mükerrerdir. 
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2120113 

2/20114 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

Rical-i Devlet-i al iyyeden Tersane-i amire emini Meh
med Seyda Efendi i le val ideleri Nefıse Hanım'un muta
sarrıf o ldukları nezaret-i hazret- i Şeyhül islamlde asude 
evkafdan ve Halil Hamtd Paşa vakf-ı şerlfı musakka
fatından Süleymaniyye kurbında Monla Hüsrev mahal
lesinde Kirasl ımescid nezdinde bir bab menzil-i kebir 
derunına kanavat i le cari o lan bir buçuk masura ma-i 
lezlzün menba' mahal l i  olup Havass-ı refı'a kazasına 
tabi '  Uzuncaovabaşı'nda Ç ınarl ıçeşme kurbında Ahmed 
Kethüda suyına andan merhum Sultan Süleyman Han 
suyına mülhak olup el-yevm cari o ldığı Haslar kadisı 
efendi hazretlerinün v irdiği hücceti mucebince sureti 
i ' tası lede' l-inha ber muceb-i n izam suret [ve] i lm ü 
haberi i ' tasını Divan-ı hümayun çavuşbaşısı memhfiren 
i ' lam itmeğle mucebince suret ve i lm ü haberi i ' ta 
ol ın mak babında ferman-ı all sadır o lmağın mucebince 
suret viri lmeğle su nazırı defterlerine dahi işbu ilm ü 
haber viri ldi .  

Fi sene minhü. 

[Derkenar] Muma i leyh Seyda Efe11d i  bundan akdem 
irtihal-i dar-ı beka idüp ma-i mezburdan n ısf h issesi 
val idesi mCıma i leyha Nefıse Hanım'a ba mülkname-i 
hümayCın i 'ta ol ınmış olup hanım-ı muma i leyha dahi 
mutasarrıfe oldığı ma-i lezizden n ısf h issesini yedinde 
ba'de' l-ibka ma'ada nısf-ı  alıarını kerimesi Ayişe Ha
nım'a ba ma'rifet-i mütevel ll feragat eylediğini mü
beyyin Eyyub mahkemesi'nden viri len hüccet muce
b ince Başmuhasebe'den yed-i muma i leyhimaya suret 
virildiğini mübeyyin vürud iden i lm ü haberi cedid i lm 
ü haber defterinde Süleymiiniyye h ıdmetinde mukay.
yeddür. 

Fl l S  Ra sene 1 243 [6 Ekim 1 827] 

2120114 İstanbul'da, Süleymaniye vakfı suyuna mül
hak Halkalı suyundan Seyyit Mehmet Efendi'nin 
Daye Hatun mahallesindeki evine su bağlanmasına 
dair ilmuhaber kaydı. 

[Kenarnotu] Hasıl- ı  ma-i leziz masura 1 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fı gurre-i Ra sene 1 232  [ 1 9  Ocak 1 8 1 7] 

Hiilii mühr-i ulya-yı saltanat devletlü atfifetlü Seyyid 
Mehmed Efendi hazretlerinün takdim eylediği bir kıt'a 
takriri mefhumında Süleymaniyye vakf-ı şerifine mül
hak Halkal ı suyı d imeğle meşhur ma-i lezlzden Kara 
Ahmedl i  civarında vakı '  bir kıt' a sebkat(?) katmamuz 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

ba irade-i seniyye iktiza iden ta'mlrat mesarifı taraf-ı 
müşarun i leyhden viri lerek atufetlü Hasan Tahsin Efen
di nezaretleriyle ta'mlr ü tecdld ve keşf-i sanisi dahi 
o l ınmış o lmağla katma-i mezkfireden ne mikdar ma-i 
leziz hası ldur efendi-i muma i leyhden ba'de' l-isti ' lam 
ol mikdar ma-i lezlz hanelerine cereyan itmek içün ni
zamı mucebince Başmuhasebe'den b ir kıt 'a slıret i ' tası 
babında tahrlr ve inha itmeğle keyfıyyet ve iktizası na
zır-ı müşarun i leyh Hasan Tahsin Efendi hazretlerinden 
isti ' lam ol ındukda Kara Ahmedl i  civarında Yenihan 
nam mahal lde vakı' Mengene-i atik katması dimeğle 
meşhur [bir] aded katmadan hasıl olan ma-i lezlz hala 
kethüda-yı mühr-i utya-yı saltanat-ı müşarun ileyhün 
Der-aliyye'de Daye Hatun mahal les inde Eskimengene 
dimeğle meşhur mutasarrıf o ldukları haneye cari ol
mağla katması lağmından Kaymak Mustafa Paşa mesle
ğine varınca müceddeden altı pul luk künk tecdidi ve 
lağmun tatlıiri ma'rifetiyle ta'mlr ol ınup ber muceb-i 
irade-i seniyye iktiza iden mesarifatı ağa-yı müşarun 
i leyh hazretleri taraflarından tesilm oldığma binaen Sü
leymaniyye Bölükbaşısı Hasan ma'rifetiyle tarlk-ı mer
küma müceddeden hafr-ı handek o lmarak sekiz yüz 
yetmiş beş aded künk ferş ve lağmına dek tathlr it
dürilmiş o ldığı ma'rifet-i şer' vesair me'murları ma'ri
fetiyle o lman keşf-i sani defterine ber minval-i muharrer 
dah i l  olup ve bölükbaşı merkürnun ifadesi üzre katma-i 
mezkurdan gayr-i ez hakk-ı mecra bir masura kami l  su 
hası l  oldığm beyan birle ist id'a olmdığı üzre Başmu
hasebe'ye kayd ol ınup bir masura ma-i lezlzün hane-i 
ınüşarun i leyhe icrasiyçün bir kıt 'a suret ve su nazırı 
defterine ilm ü haberi i ' tası memhuren i ' lam itmeğle 
mucebince tanzim o lmmak babında ferman-ı all sadlr 
olmağın mucebince Başmuhasebe'ye kayd ile suret ve 
i lm ü haberi viri lmek ferman buyurılınağın mucebince 
kayd ol ınup bir masura ma-i lezlzün hane-i müşarun 
i leyhe icrasiyçün suret viri lmeğle su nazırı defterine 
işbu i lm ü haber viri ldi . 

2120115 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
Sarayi Handan Hanım katma suyundan Osn:ıan E
fendi'nin tasarrufunda olan suyun Halil Ağa'ya veri
lerek Malımut Paşa camii yakınındaki evine bağlan
masına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fı gurre-i C sene 1 234 [28 Mart 1 8 1 9] 

Merhum Sarayi Handan nam kirnesne Havass-ı refı'a 
kazasında Uzuncaabad nam mahal lde yedi aded baca 
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2120115 

21202/la 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

hafr cem' u tahsil itdürdiği beş çuva.lduz suyın ı  mahal l- i  
m ez b ura karib Dar.u ' s-sa' ad eti ' ş-şerife ağası su  yı mes
leğine ve andan merhum Sultan Süleyman hazretlerinün 
suyı yolına i lhak olman suyından olup Yusuf Paşa hazi
nedan Osman Efend i'nün uhdesinde olan nısf masura 
ma-i lezizi bundan akdem Serbostaniyan-ı hassa sa'a
detlü Halil Ağa'ya ferağ u kasr-ı yed idüp ma-i mezbur 
mahmiyye-i mezburede Çalak tekyesi pişgahında ana 
terazusından ifraz ve cedid yol i le Mahmud Paşa cami'- i  
şerifı kurbında bir bab menzil arsasına cereyan itmek 
üzre yedine suret viri lmeğle su nazırı defterl erine i lm ü 
haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

2/202/1 İstanbul'daki Molla Halil Efendi çeşmesinin 
Osman Ağa tarafindan tamir edilmesine dair ilmu
haber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 6  L sene 1 234 [8 Ağustos 1 8 1 9] 

Sa'adetlü atufetlü Daru' s-sa'adetü' ş-şerife ağası haz
retlerinün nezaretinde asude o lan evkafdan Monla Halil 
Ahmed Efendi nam sahibü' l-hayrun Süleymaniye kur
bında derdest i ' maİ o lman Ağa kapusınun muma i
leyhün Harem kapusı ittisalinde kain ma-i leziz çeşmesi 
müddet-i vafıreden berü mu'attal ve ahali-i (kesik) ma-i 
leziz hususında zarfiret ve ihtiyacları (kesik) çeşme-i 
mezkurun ( . . .  ) çend kıt 'a haneden ibaret olup ta'mire 
kudreti olmayup el-haletü hazihi çeşme-i mezkürun bir 
masura ma-i lezizi Süleymaniyye cami ' - i  şerifı suyına 
dah i l  olup fakat çeşme-i mezkurun borı ve haznesi 
ta'mlre muhtac idüğini beyan ve çeşme-i mezburun ik
tiza iden borı ve haznesinün ta'miri hususı Katib Şem
seddin mahal lesi ahalisi Rikab-ı hümayun-ı şaMneye ve 
Bab-ı aliye takdim eyledükleri iki kıt 'a arz-ı hallerinde 
tahrir ve inha itmeğle husus-ı mezkurun keyfıyyetini 
Du'a kapusı inşasına me'mür Dergah-ı ali kapucıba
ş ılarından Matbah-ı amire emini sa'adetlü Osman A
ğa'dan isti' lam ol ındukda çeşme-i mezkürın cennet
mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün kadlmi ma-i 
leziz h isselerine mecra-i hakkı viri ldükden sonra bir 
masura ma-i leziz mevcüd idüği su nazırı ağanun i' lam ı 
mealinden müsteban ise de mahal le-i mezbure imam ve 
ihtiyarları vesair erbab-ı vuküfın celb ü istintakıyla ma-i 
mezburun seksen seneden berü cereyan itmedüğini ha
ber virmeleriyle çeşme-i merküme haznesi Ağa kapu
sında olan kebir havl ınun bir yirinde vakı '  olmış ve ta' 
mire muhtac ve  ma-i mezburun cereyanı kadim tarlkin-



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

den tanzim ol ınsa beyhude mesarıf- ı  keslre olacağından 
başka herbar ta�miri zuhur idüp gah cereyan ider ve gah 
itmez mülahazasıyla husus-ı mezkura yeniçeri ağası 
sa'adetlü ağa hazretleri lede' l-istişare mahalle-i mez
bura mahsus vakf-ı mezkfırdan cereyan iden bir masura 
ma-i teziz-i mezbfırun Ağa kapusı suyına i lave b irle kul 
kethüdası ağalara mahsus odanun pişgahında olan havz
ı kebirün suyına icrii ve mii'adii dört l ülesiyle çeşme-i 
mezburun haznesi ba'de't-ta' mir derfınına ( . . .  ) ahiill-i 
merküm zarfıret-i mildan vareste ve rehii olacakları ve 
kul kethüdası bul ınanlarun daima nezareti munzam ve 
bu vechi le rabıta viri lür ise ba'de' l-yevm ( . . .  ) ve mün
katı ' o lmayup daim ol  zernan sühfıletlü cereyiin idece
ğini ağa-yı mumii i leyh dahi müstahsen görmüş olmağla 
bu vechi le n izarnı iriide buyurı ldığı halde su nazırı tara
fına ve iktiza iden mahal lere i lm ü haberleri i 'tiisı me
nut-ı re 'y-i iil işan eyledüğini memhuren i ' liim itmeğle 
çeşme-i mezburun vakfınun ta'mlre kudreti olmadığı 
Haremeynü ' ş-şerifeyn müftisi efendiden ba'de' l-is
t i ' lam keşfı hususı m i 'miir ağaya lede' l-haviile ol dahi 
tarafından müte'ayyen halife ve su nazırı ağa tarafından 
kethüdiisı ve Süleymiiniyye bölükbaşıs ı  ( . . .  ) Kalfa ve 
necciir kalfalanndan Besol i(?) Kalfa irsal iyle mu' iiyene 
ol ındukda çeşme-i mezbura mahsus o lan kargir haznesi 
hazırda mevcud ise müddet-i medlde suyın i lga' ı  hase
b iyle derunına ve tabanına bir s ıra tuğladan biraz keşi
desiyle üzeri c i lal ı  çevresinden suyın ı  ve noksiin kalanı 
tahriri ve sici l liit-ı siiiresi İstanbul'da o lan mahallde bi ' t
taharrl keşf ü mu'iiyene birle mesiirıfı h isiib olındukda 
bin sekiz yüz kırk gun.ışa reslde oldığını bi mennihi 
te 'alii hareminde tekrar mu'iiyenesi iktizii ideceğini bir 
kıt'a keşf defteri yediyle mahtumen i ' liim itmeğle ber 
muceb-i keşf- i  mumii i leyh Osman Ağa ma'rifetiyle 
ta'mir ve tanzim olmmak üzre sureti i ' tii olmmak bii
bında ba telhis ferman-ı iili sildır olup mucebince sureti 
viri lmiş o lmağla bina emini muma i leyhün i ' liimı mfı
cebince bundan böyle neziiret eylemeleriyçün kul ket
hüdiisı ağa ve su nazırı taraflarına dahi i lm ü haberleri 
virilmek ferman buyurı l ınağın mucebince kayd ol ınup 
kul kethüdası ağa tarafına ilm ü haberi viri lmeğle su 
nazırı ağa tarafına dahi işbu i lm ü haber viri ldi . .  

2120212 Dimitraki suyu ile Kırkkemer'den Halkalı 
suyoluna mü/hak sudan Fatma Hanım 'ın Sarı Bayezit 
mahallesindeki evine bağlı olan suyun Abdülkerim A
ğa 'ya satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 7 Ra 1 23 5 [25 Aral ık 1 8 1 9] 
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2120213 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

Havass-ı refı'a kazasında Başhavz kurbında vakı '  Di
mitraki suyı i le Kırkkemer'den Halkal ı  lağmına mülhak 
bir masura ma-i lezlz mahal l-i mezburede mevcud olup 
ma-i lezlz-i mezburdan müfrez nısf masura ma-i leziz 
Haslar sici l iatı ve derkenarıyla hassa su nazırı defterin
den muhrec birbirine mutabık derkenardan müsteban 
olmağla bir masura ma-i lezlzün nısf masurasına muta
sarrıfe olan Fatıma Hanım ibnet-i Nafiz Feyzul lah Efen
di'nün mahall- i mezburede Şüleymaniyye kurbında Sarı 
Bayezld mahal lesinde kain menzi l ine cari o ldığı müte
hakkık o ldukdan sonra mfıma i leyha Fatıma Hanım'un 
mutasarrıfe o ldığı menzi l- i  mezkfır ve ma-i lezlz-i mez
bfırı Abdülkerlm Ağa'ya bey' idüp muma i leyha Fatıma 
Hanım'un alakası kalmarlığını havl Haslar mahkeme
sinden viri len hüccet-i şer' iyye m ilcebince silret ve i lm 
ü haber i ' tasını ba arz-ı hal  lede ' l-istid 'a silret ve ilm ü 
haber i ' tasını çavfışbaşı ağa hazretleri memhuren i ' lam 
itmeğle i' lam ı mucebince Başmuhasebe'ye kay d ve ye
din e sfıret ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi virilmek 
babında ferman-ı all sadır o lmağın mfıcebince kayd olı
nup mfıma i leyh Abdülkerlm Ağa'nun tasarrufıyçün 
sfıret virildiğini mübeyyin su nazırı defterlerine dahi 
işbu ilm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

21202/3 Eyüp Çınarlıçeşme 'de, Sultan Süleyman su
yoluna mü/hak Ahmet Ağa katma suyundan bir mik
tarının Fatma Hanım ve kız kardeşi Fatımatüzzehra 
Hanım 'a verilerek Taşodalar'daki evlerine bağlandı
ğına dair ilmühaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah Fl 7 Receb 1 235  [20 Nisan 1 820] 

Sadr-ı a'zam kethüdası esbak Ahmed Ağa'nun Havass-ı 
refı'a kazasına tabi '  Ç ınarlı çeşme kurbında abar-ı mü
te'addide hafr ve tahte' l-arz lağm ve kanavat i le cem' u 
tahsil eylediği suyını ol mevzi 'a karlb merhum Müslim 
Paşa suyı lağmına ve andan merhum ve mağfilrun leh 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün suyı lağmına i lhak 
itdürdüp ba'de' l-vezn ü ayar hakk-ı mecradan baki altı 
masura · ma-i lezizden müfrez bir masura ma-i leziz 
Bozdoğan kemerinden ifraz b irle Taş odalar mukabele
sinde Mol lacıkzade hanesi dimeğle arif bir bab menzile 
icra ve mutasarrıfesi Fatıma bint-i Feyzul lah ve kerime
si diğer Fatımatü'z-zehra bint-i Süleyman Zeliha Hanım 
nam hatfina ferağ ve kasr-ı yed eyledüklerini mübeyyin 
ber mfıceb-i şürfıt sureti virilmeğle su nazırı defterlerine 
dahi i şbu i lm ü haber virildi .  

Fi sene minhü. 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

2120214 Eyüp Cebeci köyünde, Sultan Süleyman su
yoluna mülhak Mehmet Ağa katma suyundan Hafiz 
Mehmet Efendi'nin tasarrufuna verilen suyun Cıgal
zade sarayı yakınındaki evine hağlandığına dair ilmu
haher kaydı. 

Müteveffa 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah Fi 1 3  Ş sene 1 23 5  [26 Mayıs 1 820] 

Sadr-ı a'zam ağalarından Mehmed Ağa'nun Havass-ı 
refi'a kazasına tab i '  Cebeci karyesi hudı1dında Kırk de
resi dimeğle arif mevzi ' ün bir tarafı Sultan Süleyman 
cami ' - i  şerifı suyı yolına ve bir tarafı baş meslek ve iki 
tarafı köy cebel i  i le mahdı1d mevzi '- i  hallde abar-ı 
müte'addide hafr ve kırk altı buçuk kulaç kargir lağm 
derlinında cem' u tahsil eylediği altı masura ma-i le
zizün bir buçuk masurası hakk-ı mecra baki dört buçuk 
masura ma-i lezizden n ısf masurası Sultan Süleyman 
suyı yolına hakk-ı mecrii ta'yin baki kalan dört masura 
suyını İstanbul'da Emin Halil(?) mahallesinde kiiin men
z i l ine ta'yin eyledükden sonra tekrar vezn ol ındukda 
fakat iki masura ma-i leziz mevcı1d olup gayr-ı ez ifraz 
bir masurası tedavül-i eyiidi i le Enderı1n-ı hümayı1nda 
Hazine-i hümayı1n kethüdası sa'adetlü es-Seyyid Hiifız 
Mehmed Emin Efendi tasarrufında olup ma-i mezbı1rı 
Osmaniyye cam i '- i  şerifı civarında kiiin ( . . .  ) teriizı1dan 
ifriiz ve müceddeden peş üzerine kurşun borı ferşiyle 
C ığalziide sarayı kurbında Yusuf Efendi sebll i karşu
sından hanesine ta'yin ve İcra eylediğini mübeyyin Has
lar kadisınun virdiği hüccet mı1cebince bii arz-ı hal zab
tiyçün sı1ret viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü 
haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

2120215 Eyüp Ceheci köyünde, Mehmet Ağa katma 
suyundan Mehmet Emin Ağa 'nın Cığalzade sarayı 
yakınındaki evine bağlı olan suyun, Mehmet Emin 
Ağa 'nın vefatıyla devlet tarafindan zapto/unarak Ha
tice ZertJp Kadın 'a verildiğine dair ilmulıaher kaydı. 

Kasr-ı yed 

Ber mı1ceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 1 1  S sene 1 23 8  [28 Ekim 1 822] 

Havass-ı refi'a kazasına tabi '  Cebeci karyesi hudı1dında 
Derindere nam mahallde sadr-ı a'zam ağalarından Meh-
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med Ağa'nun hafr itdiği abar-ı müte'addideden has ı l  
o lan ma-i lezlzden müfrez bir masura ma-i lezlz Cığal
zade sarayı kurbında Yusuf Efendi seblli karşusında 
kain bir bab menzile ba suret cari o larak Enderun-ı hü
mayunda sabıka Haz'ine-i hümayun kethüdası Mehmed 
Emin Ağa mutasarrıf iken fevt olup ma-i mezburun sü
lüs-i erba' ı  beytü' l-male aid olup ba irade-i şahane zev
cesi Hadice Zertab Kadın b int-i Abdul lah'a temllk olı
nup istihkamı havl Haslar kadlsı'nun virdiği hüccet 
mucebince muma i leyha yedine suret viri lmeğle su nazı
rı defterlerine işbu i lm ü haber viri ldi .  

F'i sene minhü. 

[Şerh] Muma i leyha Hadice Zertab Kadın mutasarrıfe 
aldığı menzi l- i  mezkur i le bir  masura ma-i lezlz-i mez
burı müteveffa Kapudan-ı derya esbak All Paşa'nun 
hal'ilesi Fatıma Hanım'a kasr-ı yed eylediğini müş' ir 
sureti viri ldiğini mübeyyin Başmuhasebe'den i lm ü ha
beri vürud itmeğle vürud iden i lm ü haberi işbu h ıd
metde mukayyed olmağla işbu mahalle şerh viri ldi .  

F'i 29 Ra sene 1 239 [3 Aralık 1 823] 

2120216 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Feyzullah Efendi katma suyundan bir miktarının Ö
mer Ağa 'nın Süleymaniye yakınındaki evine bağlı ol
duğuna ve evin Mehmet Sait Ha/et Efendi'ye satıldı
ğına dair ilmulıaber kaydı. 

Müteveffa 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah.F'i 9 Receb sene 1 23 5  [22 Nisan I 820] 

Şeyhül islam-ı esbak merhum es-Seyyid Feyzul lah Efen
di hayatında Havass-ı refı'a  kazasına tabi '  Hacı132 Ya'
kübl ı  nam karye hududı dah i l inde Kemerdere d imeğle 
şehir kimesnenün mülk ve harimi olmıyan mevzi '- i  ha
Iide abar-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz lağm ve 
kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği tarnın u kami l  ve 
revan dört masura ma-i lezlzi mahall- i  mezburede Ha
san Paşa suyı yolına andan merhum ve mağffırun leh 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün ma'rfıf kemeri kur
bında kain suyı yolına mütevel l'ileri izniyle i lhak u idrac 
itdürdiği suyından müfrez n ısf masura ma-i lezizi ka
navat ve müsennatından m ikdar-ı mu'ayyen h issesine 
tebe' iyyetle şiraen133 şer'l ve tedavül-i eyadl mutasarrıf 

112 Kadı 
133 şirii-i şer'! 
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olan Ömer Ağa Süleymaniyye kurbında ana meslekden 
erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz ve peş üstüne kurşun 
borı ferşiyle mahal l-i mezbura karlb hanesine ta'yln ve 
icra itdirdükden sonra bundan akdem muma i leyh Ömer 
Ağa hane-i mezburı Tevkl' l-i Divan-ı all esbak Mehmed 
Sa'ld Halet Efendi hazretlerine bey' u teslim idüp el
yevm nısf masura ma-i lezlz hane-i mezburun derunına 
cari aldığınun istihkamını havl Havass-ı refi'a kadlsı 
Mehmed Emin Efendi bir kıt'a hüccet-i şer' iyye vir
meğin ber mantuk-ı hüccet suret i ' tası hususı ba arz-ı 
hal Iede' l-istid'a n izarnı kaydı ba'de ' l- ihrac ber muceb-i 
hüccet sureti ve su nazırı defterine i lm ü haberi i ' tası 
Divan- ı  hümayun çavuşbaşısı memhuren i ' lam itmeğle 
i ' lamı  mucebince Başmuhasebe'ye kayd i le sureti ve su 
nazırı defterine i lm ü haberi viri lmek ferman buyu
rılınağın mucebince kayd ol ınup sureti v iri lmeğle su 
nazırı defter[le]rine dahi işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 

2120217 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
Feyzullah Efendi katma suyundan Halet 'in tasarru
funda olan suyun Ahmet Akif Efendi'ye verilerek evi
ne bağlanmasınfı dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i evvel vari
de el-müverrah [Fl] 2 1  Z sene 1 23 8 [29 Ağustos 1 823] 

Havass-ı refi'a kazasına tabi '  Hacı 134 Ya'küblı nam kar
ye hududı dah i l inde Kemerdere dimeğle meşhur mev
zi ' [de] aba[r]-ı müte'addide hafr ve tahte ' l-arz !ağın ve 
kanavat .i le  has ı l  eyledi ği nı sf masura ma-i lezlzi Hasan 
Paşa suyı yolına ve andan merhum ve mağflırun leh 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün kemeri kurbında 
suyı yolına mütevel llleri izn iyle ba'de' l- i lhak ma-i mez
burdan müfrez nısf masura ma-i lezlz kanavat u mü
sennatından mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyet ve 
tedavül-i  eyadller i le  müteveffa Halet'ün tasarrufında 
olarak Süleymaniyye kurbında ana mesleğinden erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle ifraz ve peş üzerine kurşun borı 
ferşiyle mahall-i mezbura karlb es-Seyyid Ahmed Akif 
Efend i'nün hanesine cereyaniyçün sureti v iri lmeğle su 
nazırı defterlerine işbu ilm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

134 Kadı 
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2120311 Eyüp 'te, Sultan Ahmet suyoluna mü/hak 
Ahmet Ağa katma suyundan Mehmet Ağa 'nın Uzun 
Şüca mahallesindeki evine bağlı olan suyun mirasçı
/ara intikaline, mirasçılar tarafindan da Mustafa Reşit 
Bey 'e satıldığına dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah 25 R 1 236 [2 Şubat I 820] 

Astane-i aliyye ve mahall-i saireye cereyan iden sularun 
hakkında ba hatt-ı hümayun-ı şevket-makrlın virilen ni
zam-ı cedid-i müstahsene mucebince Hassa su nazırı 
Mustafa Hamid Ağa'nun veki l i  Kethüda-yı rah-ı abi 
Seyyid Halil Ağa ve medine-i Eyylıb mahkemesinden 
mürsel Katib Seyyid Yahya Efendi ve Rah-ı abllerden 
ei-Hacc Ali Ağa vesair me'murin diğeri i le ma-i lezizün 
menba' mahal line varup b i ' l-ma' iyye nazar itdüklerinde 
ma-i leziz-i mezbur mevcud ve cari ve kanavatı ma'mür 
ve ari olarak ru'yet ve keşf itdüklerin i  mec lis-i şer'de 
ihbar eyledükden sonra zikri ati ma-i lezizün maliki 
olan Mehmed Ağa bin Mustafa nam kirnesne bundan 
akdem vefat idüp veraseti zevce-i menkuha-i metrukesi 
Hadlee Hanım bint-i Abdul lah i le sulbi keblr oğlu Der
gelh-ı ali kapucıbaşılarından Mustafa Reşid Beğ'e mün
hasır aldığı ba'de't-tahakkuk müma i leyha Hadlee Ha
nım tarafından vekil aldığı zat-ı mlıma i leyhayı arifan 
olan Süleyman Ağa ibn-i İbrahim ve Abdul lah Ağa bin 
Mehmed nam kimesnelerün şehadetleriyle sabit o lan 
Seyyid Mehmed Nuri Ağa ibn-i Ömer nam kirnesne 
mecl is-i şer' -i şerifde muma i leyh Mustafa Reşld Beğ 
tarafından ber veeh-i ati şirayı tasdika vekil aldığı Ha
san Efendi ibn-i Hüseyin nam kirnesne mahzarında b i ' l
vekale ikrar idüp sabıka Sadr-ı ali telhlsi....Ahmed Ağa 
ibn-i Abdülkerim hayatında Havass-ı refi'a kazasında 
Müdenis karyesi kurbında Hassa çayırı nam mahallde 
yedi aded baca hafr ve tahte ' l-arz lağm ve kanavat i le 
cem' u tahsil itdürdiği bir masura suyın ı  o l  mevzi ' a  ka
rib Mehmed Ağa suyı lağmına ve andan Cebeli(?) E
fendi lağmına ve andan merhum Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün suyı lağmına ba izn-i mütevel li i lhak idüp 
bir çuvaldı1zı hakk-ı mecra içün al ıkanı lup baki kalan üç 
çuvaldlız ma-i lezlz maliki irades iyle Havass-ı mezbura 
tabi '  Bayram Paşa nam mahal lde erbab-ı m iyah ma'ri
fetiyle Sultan Süleyman suyı lağmından ihrac ve Sultan 
Ahmed Han hazretleri cam i ' -i şerifi suyı lağmına idhal 
idüp mahmiyye-i İstanbul'da dah i l  o lındukda Peykhane 
kurbında meslekden ifraz ve Uzun Şüca' mahallesinde 
sakin aldığı menzi l ine icra ve ta'yin idüp ba'dehı1 men
zil-i mezbur i le derunına cari üç çuvaldı1z ma-i leziz-i 
mezbürı temlik ve temel lük ve mevrus olarak varisanun 
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muma i leyilanun mevn1sları müteveffa-yı mezbfir Meh
med Ağa'nun hayatında ber mantfik-ı hüccet mülkine 
dahi l  o lup ba'de' l-vefat ma-i mezbfir mfima i leyhaya 
intikal eylerlükden sonra zevcesi müvekki l- i  mfima i ley
ha ma-i mezbı1rdan irsen mal iki o ld ığı hisse-i ma' lı1-
mesin i  tarafeynden b i ' l-lcab ve' l -kabı11 bey' ve müvek
kil-i mfima i leyh Mustafa Reşld Beğ lağm ve kanavatma 
tebe' iyyet i le beynlerinde ma' lfim semen-i medfü' mu
kabi l i  bey' u temllk eylediğini b i '  1-vekale ikrar ve Mus
tafa Bey'ün vekil [i] dahi b i ' l-vekale kabul eylerlükden 
sonra salifti 'z-zikr Bayram Paşa nam mahallde mülhak 
oldığı Sultan Ahmed suyı lağmından ihrac ve kadim 
tariki o lan Süleymaniyye suyı lağmına ba'de ' l- i lhak 
Astiine-i al iyyeye dah i l  oldukda Diki l itaş nam mahal lde 
All Paşa civarı kurbında viikı '  su terazfisından ifriiz ve 
müceddeden kurşun borı ferşiyle siil ifü ' l-beyiin Uzun 
Şüca' mahal lesinde kiiin mutasarrıf o ldığı menzi l ine 
icrii ve ta'yln eylediğini müş ' ir Haslar kadlsı faziletlü 
Mehıned Emin Efendi 'nün vird iği bir kıt'a hüccet-i 
şer'iyye mucebince yedine sılret i 'tasını mir-i mfima 
i leyh istid 'ii itmeğle şürfitı ba'de' 1-ihrac Divan-ı hüına
yfin çavı1şbaşısı ağa hazretleri n ün i '  lam ı m ıleebince 
Başmuhasebe'ye kayd ol ınup mir-i mfimii i leyh yedine 
sılret ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' tii olmmak 
babında bii telhis sildır o lan ferman-ı all mficebince 
kayd ol ınup mfimii i leyh Mustafa Reşid Beğ'ün salifli 'z
zikr üç çuviildfiz ma-i teziz-i mezbfir kadlml üzre men
zi l ine cereyan şartıyla yedine sureti virilıneğle su nazırı 
defterlerine dahi işbu i lm ü haber viri ldi .  

Fl sene minhü. 

[Şerh] Mfima i leyh Mustafa Reşld Beğ tevt olup üç 
çuvaldfiz ma-i leziz-i mezbfir val idesi Hadlee Hanım'a 
irsen intikal mfımii i leyhii dahi fevt olup hayatında sü
lüs-i vesiiyii-yı mu'ayyene ve gayr-ı mu'ayyenesin i bii 
hüccet-i şer' iyye vasi-i muhtiirı Saray-ı hümiiyfin orta 
kapucı larından es-Seyyid Mehmed Nuri Ağa ibn-i Sey
yid Ömer Ağa vasi-i muhtarı lede't-tezkiye zahir ber 
nehc-i şer'i sabit o lmağla ma-i lezlz-i mezbfir muma 
i leyh Seyyid Mehmed Nuri Ağa'ya sirayet itmeğle o l  
dahi ber veeh-i muharrer yedinde mülk ve hakkı olup 
sekiz yüz guruş semen-i mis l i  i le es-Seyyid Hüseyin 
Nazif Efendi'ye bey' u temllk ol dahi ber veeh-i iştira ve 
tesel lüm ve kabul itmeğle mfimii i leyhe bedel-i misl i  
olan sekiz yüz guruşı mfımii i leyh Mehmed Nuri Ağa'ya 
bey' u temllk itmeğle yedine sılret virildiğini mübeyyin 
vürfıd iden i lm ü haberi i lm ü haber-i cedid defterinde 
Süleymaniyye h ıdmetinde mukayyed olmağla şerh vi
ri ldi .  

Fl 1 5  Receb 1 245 [ 1 0  Ocak 1 830] 
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2120312 Eyüp Küçükköy'de, Sultan Süleyman suyo
luna müllıak İsmail Ağa katma suyundan Şey/ı İb
rahim Efendi'nin Cezeri Kasım Paşa malıal/esindeki 
evine bağlı olan suyun İsmail Ağa 'ya verildiğine dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber mikeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 1 3  Ra sene (kesik) 

Su nazırı esbak el-Hacc İsma'll Ağa hal-i hayatında Ha
vass-ı refi' a kazasına tab i '  Küçükköy nam karyen ün 
fevkinde bağlar tahtında sekiz aded baca hafr ve tahte ' l
arz lağm ve kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği suyın ı  
mahall-i mezkfırede bağlar altında Sırıklıçayırı başında 
kain merhum ve mağffırun leh cennet-mekan Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün suyı yolına i lhak itdürdiği 
iki buçuk masura suyınun kanun-ı şehenşahl üzre nısf 
masurası hakk-ı mecra içün al ıkanı lup baki kalan iki 
masura ma-i lezlzden müfrez n ısf masura ma-i leziz ve 
mal iki iradesiyle mahmiyye-i İstanbul'da NCır-ı Osma
niyye cam i '-i şerlfi kurbında Cezerl Kasım Paşa ma
hal lesinde Çalak zaviye tekyesi kurbında kain bir  bab 
menzi l ine İcra ve ta'yln idüp ba'dehfı menzi l-i mezbfır 
derfınına cari nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan 
Şeyh İbrahim Efendi ibn-i Ahmed Efendi Si lahşöran-ı 
hassaclan İsma'll Ağa ibn-i Hüseyin'e ferağ ve kasr-ı yed 
eylediğin i  mübeyyin Haslar kadlsı fazlletlü Mehmed 
Emin Efendi hüccet-i şer' iyye virmeğin ber mantfık-ı 
hüccet sfıret i ' tas ı ba arz-ı hal lede' l- istid 'a  nizamı kay
dı ba'de ' l- ihrac ber mfıceb-i hüccet yedine sfıret ve su 
nazırı defterine i lm  ü haberi i ' tas ın ı  hala Divan-ı hüma
yfın çavfışbaşısı memhfıren i '  lam itmeğle i '  lam ı mfıce
b ince yedine sureti ve su nazırı defterine i lm ü haberi 
i ' ta alınmak babında sadır olan ferman-ı all m fıcebince 
kayd o l ınup sureti v iri lmeğle su nazırı defterine dahi 
işbu i lm ü haber viri ld i .  

F1 sene minhü. 

2120313 Eyüp Ortabelgrat'ta, su nazırı İbrahim Ağa 
katma suyuna dair kayıt. 

Ber m{'ıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 5 R sene 1 236 [ 1 O Ocak 1 82 1 ]  

S u  nazırı esbak İbrahim Ağa i le m i ' mar ağa katibi Muslı 
Efendi'nün Havass-ı refi' a  kazasına tab i '  Orta Belgrad 
karyes i  kurbında cevanib-i erba'ası Andonaki tarlası ve 
Galata yalı ve İstanbul ağası ve İbrahim Paşa suları olan 
mevzi ' a  müntehi ve Valide havzı nam mahallde yedi 
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aded baca hafr i le sa.lifu 'z-zikr Val ide havzından bend-i 
kebire ba'de ' l  135 

2120411 Eyüp Cimridere 'de, Süleymaniye suyoluna 
müllıak olup Şerife Fatma'nın ve eşi Esat Bey 'in Ka
tip Şemsettin malıallesindeki evlerine bağlı olan su
dan Şerife Fatma 'nın hissesinin Melımet Esat Bey 'e 
verildiğine dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah Fl 28 Ca 1 23 6 [3 Mart 1 82 1 ]  

Astane-i aliyye ve mahal l- i  saireye cereyan iden sular 
hakkında viri len nizarn mucebince Müderı·is karyesi 
kurbıncia C imridere'de vakı '  hacalardan hasıl olan ma-i 
lezizden bir  masura ve bir buçuk çuvaldCız suyınun Sü
leymaniyye lağmına i lhakan Katib Şemseddin mahal le
sinde Es'ad Beğ'ün hanesine cereyan· itmek üzre ınılma 
i leyh i le zevcesi Şerlfe Fatıma'nun tasarrufıyçün mu
kaddema sCıret viri lmişidi el-haletü hazihl mCıma i leyha 
Şerlfe Fatıma hissesini zevci ınılma i leyh Mehmed 
Es'ad Beğ'e ferağat eylediğini havl Haslar kadisınun 
hücceti ve kaydı ve şürutı ve çavuşbaşısınun ıneınhur 
i ' lamı mucebince atik sCıret hıfz ve kadiıni üzre ma-i 
mezkfir hane-i merkuma cereyan itınek şartıyla tema
men zabtiyçün sılret ve su nazırı tarafına i lm ü haberi 
i 'ta olmmak babında sadır olan ferman-ı all mCıcebince 
atik sureti hıfz ve yedine sCıret viri lmeğle sal ifu 'z-zikr 
bir masura ve bir buçuk çuvaldCız ma-i lezlze temamen 
ınılma i leyh Mehıned Es' ad Beğ mutasarrıf o lmak içün 
su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ldi .  

2120412 Eyüp Akyarlar'da, Sultan Süleyman suyolu
na müllıak katma sudan Hatice Hatun 'un Sarraç Do
ğan malıallesindeki evine su bağlanmasına dair ilmu
lıaber kaydı. 

Ber ınıleeb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah Fl 2 C sene I 23 7 [24 Şubat I 822] 

Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Küçük nam karye kur
bında o lan Akyarlar nam mahal lde mevzi '- i  haliy�de 
müceddeden hafr itdürdiği altı aded ına' ınCır hacalar 
ebniye-i atik ve harab olup i ' ınar eylediği on aded ba
calardan cem' u tahsil eylediği bir masura üç çuvaldCız 
suyı ol ınevzi ' a  karlb cennet-mekan fırdevs-aşiyan mer-

135 belge yarım kalmış. 
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hum ve mağfı1run leh Sultan Süleyman Han hazret
lerinün suyı yol ına bi izn i ' l-mütevel ll i lhak ve nısf ma
sura hakk-ı mecra içün al ıkanılup baki kalan bir masura 
ve bir çuvalduz suyı Topcı lar nam karyede Süleyma
n iyye suyınun ana lağmından erbab-ı miyah ma'ri
fetleriyle ifraz ve mahal l- i  mezbureden mürur iden Bay
ram Paşa hazretlerinün suyı yolına kezalik ba izn i ' l
mütevelli i lhak u idrac idüp mahmiyye-i mezbureye da
hi l  oldukda Kayalı  kurbında çifte terazudan ifraz ve 
mahal l-i mezbura karib Şehremin nam mahallde Sarrac 
Doğan mahal lesi'nde sakin a ldığı menzi l ine eMi n ısf 
masura ma-i leziz Hadice Hatun'un hanesine cereyan 
itmek üzre ba i ' lam-ı şer' iyye müceddeden suret ve i lm 
ü haberi viri lmek babında sadır o lan ferman-ı a l1  mu
cebince Başmuhasebe'ye kayd olınup sureti virilmeğle 
su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber viri ldi .  

2120413 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna mü/hak 
su nazırı Osman Ağa katma suyundan Seyyit Süley
man Ağa 'nın Cezeri Kasım Paşa mahallesindeki evine 
su bağlandığına dair dair ilmuhaber kaydı. 

Ber muceb-i muhasebe-i evvel i lm ü haber varide el
müverrah fi 1 4  L sene 1 234 [6 Ağustos 1 8 1 9] 

Hassa su nazırı esbak Osman Ağa hayatında Havass-ı 
al iyye kazası'na tabi '  suyol ı  kuralarından Cebeci karyesi 
kurbında Sırıklıçayır başında Taşlağın dimeğle müte'a
rif vadide kimesnenün mülk ve harimi olmayan mevzi'-i  
halide mevzi'-i  mezkurın mutasarrıfı izniyle kendü malı 
ve mülki o lmak üzre hafr itdürdiği abar-ı müteferrika
dan nübu' i le cem' u tahsil ve tahte ' l-arz lağm ve kana
vatıyla cari malik aldığı suyını ol mevzi 'a  karib mer
hum ve mağfıret-nişan Sultan Süleyman Han hazret
lerinün zikr[i] mürur iden Taşiağınma izn-i mütevel li i le 
ba'de i lhak kanun-ı şehenşahi üzre hakk-ı mecradan 
ma'ada lağm ve kanavatma tebe' iyyet i le temlik ve te
mellük alınan bir masura ma-i leziz mal iki iradesiyle 
İstanbul'da Kayalıfurun kurbında Cezeri Kasım Paşa 
mahal lesinde kain Dergah-ı ali kapucı başı larından Tır
nova voyvodası sabık es-Seyyid Süleyman Ağa'nun 
hanesine el-yevm cari aldığınun istihkamm ı  havi Ha
vass-ı refi'a kadisı faziletlü Mehmed Arif Efendi hüc
cet-i şer' iyye virmeğin şürutı ba'de' l-ihrac iktizası Di
van-ı hümayun çavuşbaşısı tarafından ba'de' l- i ' lam su
ret ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi virilmek babın
da sadır o lan ferman-ı ali mucebince kayd olınup sureti 
viri lmeğle su nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü haber 
virildi . 
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[Derkenar] Mfima i leyh Süleyman Beğ yedinde olan 
sureti zayi ' itmiş  ald ığından zayi 'den süret viri ldiğini 
mübeyyin vürfid iden i lm ü haberi işbu evrakda mukay
yeddür. 

Fl 20 S sene 1 248 [ 1 9  Temmuz 1 832] 

2120414 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
katma sudan Hatice Zertap Hanım 'ın tasarrufunda 
olan suyun Fatma Hanım 'a verilerek Cığalzade sarayı 
yakınındaki evine bağlanmasına dair ilmulıaber kay
dı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 29 Ra sene 1 239 [3 Aral ık 1 823] 

Havass-ı refi 'a kazasına tab i '  Cebeci karyes i hudüdında 
Derindere d imeğle arif mevzi ' un bir tarafı Su ltan Sü
leyman yiri ve bir tarafı baş meslek ve iki tarafı köy 
cebel i  i l e  mahdüd kimesnenün mülk ve harimi o lmayan 
mevzi ' - i  hallde hafr itdürdiği abar-ı müteferrika kırk altı 
buçuk kulaç kargir lağm derünında cem ' u tahsil eyledi
ği altı masura ma-i lezlzün bir buçuk masurası kanün-ı 
şehenşahl üzre hakk-ı mecra baki kalan dört buçuk ma
sura ma-i tezizi Sultan Süleyman Han hazretlerinün suyı 
lağmıyla Astane-i al iyye'ye dahi l  oldukda Topkapusı 
dah i l inde Ahmed Paşa cam i '  -i şerlfı su yı lağmına n ı  sf 
masura hakk-ı mecra i le ba'de' l-i lhak baki kalan bir 
masura ma-i lezlz ba irade-i şahane ber ınantük-ı sOret-i 
all bir masura ma-i lezlz menzil-i mezkCıra cari olarak 
müvekki l-i müma i leyha Hadlee Zertab Kadın muta
sarrıfe iken bundan akdem menzil- i merküm müvekkil-i 
müma i leyha Fatıma Hanım kendi hüsn-i rızasıyla fera
gat ve kasr-ı yed itmeğle mfıma i leyhanun menzil-i 
mezkürı mahıniyye-i mezbürede YCısuf Efendi sebll i  
kurbında Cığalzade sarayı ittisalinde müteveffa Kapu
dan-ı derya esbak Al i' Paşa'nun halilesi Fatıma Ha
nım'un hanes ine cereyaniyçün atik sCıreti ahz ile bartal
da hıfz müceddeden süret viri lmeğle ba i '  lam-ı şer' iyye 
müceddeden sCıret viri l ıneğle su nazırı defterlerine dah i 
işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi  sene minhü. 

[Derkenar] . Müma i leyha Fatıma Hanım ınutasarrıfe 
oldığı bir masura ma-i teziz-i mezkCırı hala Tersane-i 
amire emini All Beğ Efendi hazretlerine bey' itdiğini 
mübeyyin sCıret viri lmiş o lmağla vürCıd iden i lm ü habe
ri cedld i lm ü haber defterinde Süleyınan iyye h ıdme
tinde ınukayyeddür. 

Fl 23 Za 1 246 [5 Mayıs 1 83 1 ]  
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2/204/5 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
su naZtn Osman Ağa katma suyundan Süleyman 
Bey 'in Cezeri Kasım Paşa malıal/esindeki evine su 
bağlı olduğu hususunda verilen suretin kaybolmasın
dan dolayı yeniden suret verilmesine dair ilmulıaber 
kaydı. 

Ber ınuceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fi 20 Safer I 248 [ I  9 Temmuz I 832] 

Asrında Hassa su nazırı Osman Ağa hayatında Havass-ı 
al iyye kazas ı'na tabi '  suyo l ı  kuralarından Cebeci karyesi 
kurbında S ı rıkl ıçayırı başında Taş lağın d iıneğle [arifJ 
kiınesnenün mülk ve harimi olmayan mevzi '- i  hallde 
hafr ve merhum Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
Taş lağmına izn-i mütevelll ile i lhak hakk-ı mecradan 
nıa'ada bir masura ma-i lezlz-i mezburun ınutasarrıfı 
Tırnova voyvodası esbak Süleyman Beğ ınutasarrıf ola
cağı bir masura ma-i lezlz-i mezbCırı Kayal ıfurun kur
bında Cezerl Kasım Paşa mahallesinde ınenzi l-i mezku
ra cereyan iyçün zabt u tasarrufiyçün sureti vi ri Imişidi 
el-haletü hazihl viri len sOretierin bi kazai l iahi te ' ala 
ihrakda ınuhterikan zayi ' o l ınağla zayi ' den suret i ' tası 
ba arz-ı hal lede' l- istid 'a  ma-i lezlz-i ınezkOr ınuına 
i leyhün üzerinde old ığı ve ınukaddeın viri len sOret yed-i 
aharda zuhOr ider ise ahz ve battalda hıfz o l ınınak üzre 
zayi 'den müceddeden sOreti ve su nazırı ve EyyOb mah
kemesi s ici l latma i lm ü haberleri i 'tas ı iktiza eylediği 
derkenarları ınCıcebince zayi ' den sOret ve i lm ü haberle
ri i ' ta o l ın ınak babında ba telhis sıld ı r  olan ferman-ı all 
ınCıcebince kayd o l ınup sOreti ve diğer i lm ü haberi 
viri lmekle su nazırı tarafına işbu i lm ü haber v i ri l d i .  

Fl sene ın inhü. 

2120511 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
İbrahim Paşa katma suyundan Hüseyin Hüsnü E
fendi'nin Camcı Ali malıal/esindeki evine bağlı olan 
suyun Hamide Hatun 'a verildiğine dair ilmulıaber 
kaydı. 

[Derkenar] Atik i lm ü haberinde (kesik) 

Ber ınuceb-i kaleın-i muhasebe- i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fi 16 L(kesik) 

Havass-ı refi'a kazasına ınuzafe Terkos nah iyesi 'ne tab i '  
Kara Ahınedl i  nam karye kurb ında Uzuncaabad nam 
ınahal lde ınerhOın İbrahim Paşa'nun hafr eylediği abar-ı 
ınüte 'add ideden has ı l  o lan ma-i lezlzi Süleyınaniyye su
yı yol ın a  i lhak i le Sarayl ı  Hace Durnaz Kadın vakfı 'na 
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beher şehr on beş akçe icare i le n ı sf masura ma-i lezlz 
Bozdoğan kemeri kurb ında Camcı All mahal lesinde bir 
bab menzi le cereyan idüp Darphane katibierinden Sey
yid Hüseyin Hüsnl Efendi mutasarrıf iken ba'dehfı te
davül-i eyadl i l e  Hamlde HiltOn'un tasarrufesiyçün vi
ri len hüccet ınfıcebince yedine süreti ve su nazırı def
terlerine i lm  ü haberi i ' tası babında bii arz-ı hal ve bii 
i ' laın sild ır olan fennan-ı all ınücebince atik sfıret ve 
hüccetleri h ıfz olarak müma i leyha yed ine süret vir i l 
meğle su nazırı defterlerine dah i işbu i lm ü haber vi
ri ld i .  

Fl  sene minhü.  

2/20512 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna nıüllıak 
Melınıet Ağa katma suyundan Şerife Cemile Hanını 
ile Melınıet Tevfik Efendi'nin Kalenderhane malıaile
sindeki evlerine bağlı olan suyun Gazi Ahmet Paşa 'ya 
verildiğine dair ilnıulıaber kaydı. 

Ber ınüceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber vari
de el-ınüverrah fı 7 S afer sene 1 240 [ 1 Ekim 1 824] 

Asrında İbrahim Paşa merhfımun harem kethiidası Meh
med Ağa hayatında Havass-ı refı 'a kazasına tab i ' Evaspa 
karyesi kurbında dere dereının da kendi malıyla hafr it
dürdiği  altı aded bacalardan has ı l  o lan bir masura suyın ı  
ınerhüın ve ınağfCırun leh Su ltan Süleyman Han hazret
lerinUn suyı yolına bii izn i ' l-mütevel ll  i lhak u idrilc idüp 
Astane-i al iyye'ye dah i l  oldukdan sonra mahal l- i  müna
sibden erbab-ı m iyah ına' ri fetleriyle ifraz ve sal i fü'z
zikr ma-i lezlz-i mezbfırun mal ikleri olan ınüderrisln-i 
kirilmdan Mehıned Tevfik Efendi ve Şerlfe Cemlle Ha
nım bi ' l- iştirak ınutasarrıf olup ma-i lezlz-i ınezbürı 
Kalenderhane mahallesinde mal ik ve mutasarrıf oldığı 
menzil- i  mezküra ta'yln ve icra idüp ba'dehfı ınenzi l- i  
ınezkürlarıyla derfın ına cari bir masura ma-i lezlz bu 
defa kendü hüsn-i rızalarıyla Enderfın-ı hümayfın ağa
vatından o lup çerağ-ı hazret-i şehenşahl olarak teka' üd 
bu yu rı lan Mustafa Beğ ibnü' 1-merhüm Gazi Ahmed 
Paşa hazretlerine ferağ ve kasr-ı yed itmeğle Haslar 
kadlsı fazilet i li ei-Hacc İbrahim Şefık Efendi'nün virdiği 
hüccet-i şer' i yy e ınfıcebince s Cı ret i ' tasın ı bii arz- ı hal 
lede ' l- ist id 'a n izilm i kayd ı ba 'de' l- ihrac iktizası Divan-ı 
hümayfın çavfışbaşısı sa' adetiLi atlıfetili efen d i hazretleri 
meınhfıren i' lam itmeğle i' lam ı mücebince Başmuha
sebe'ye kayd ol ınup sOreti ve i l in ü haberi i ' ta o l ınmak 
babında sildır olan fennan-ı all mfıcebince kayd o l ınup 
sfıreti v ir i l ıneğle su nazırı defterlerine işbu i lm ü haber 
viri ld i .  

F l  sene minhü.  
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[Derkenar] işbu Mustafa Beğ'Un suyına mutasarrıf olan 
hacegan-ı Divan-ı hUmaylından Mehmed NCırl Efendi 
ma-i mezbCırı Kıbrıs muhass ı l ı  sab ık es-Seyyid Mehmed 
Emin Ağa ibn-i Mustafa'ya bey' eylediğini mUbeyyin 
viri len hUccet mücebince Başmuhasebe'den vUrüd iden 
ilm U haberi icmalen işbu mahalle kayd o l ındı .  

Fi 5 Za sene 1 249 [ 1 6  Mart 1 834] 

2120513 Yusuf Ağa vakfı suyundan Yusuf Agah E
fendi ve eşi Zübeyde Hanım 'ın tasarrufundaki sudan 
Zübeyde Hanım 'ın hissesinin Latife Hanım 'a satılma
sına, Yusuf Agah Efendi'nin vefatıyla da hissesinin 
vakıftarafmc/an yine Latife Hanım 'a verilmesine dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm U haber vari
de el-mUverrah Fi 23 Ş sene 1 240 [ 1 2  N isan 1 825] 

Nezaret-i şeyhUl islamide asCıde evkafdan Val ide kethU
das ı esbak merhCım YCısuf Ağa vakfı musakkafatından 
olup mahmiyye-i mezbCırede Vezneciler başında vakı '  
b ir  bab menzi l-i kebir i le derCınına cari n ısf masura ma-i 
lezlzUn mutasarrıfları KethUda-yı sadr-ı all Yüsuf Agah 
Efendi ile halile-i muhteremeleri ZUbeyde Hanım muta
sarrı flar iken mCıma i leyha ZUbeyde Han ım mUteveffıye 
olup nısf masura ma-i leziz-i mezbCırun n ı sf hissesi 
mahlC ıl  ve can ib-i vakfa aid oldukda mCıma i leyh YCısuf 
Agah Efendi'nün hafid i Mehmed Nazif Beğ'Un validesi 
Latife Kad ın'a mlieccele-i mis l iyle ba'de't-tevfiz136 birle 
mCıma i leyh YCısuf Agah Efendi dahi fevt o lup hissesi 
dahi canib-i miriden ba'de 'z-zabt ba mü lkname-i hüma
yCın mCıcebince ba ma'rifet-i mlitevel li mCıma i leyhanun 
Lılıde-i tasarnıfına arz olmarak nısf masura ma-i lez'iz-i 
mezbCıra mutasarrıf oldığın ı mlibeyyin istihkamı havl 
Has lar kadis ı efendinlin  virdiği hliccet-i şer' iyye mCıce
bince sCıreti ve su nazırı defterlerine i lm li haberi i 'ta 
ol mmak babında sad ır olan ferman-ı all mücebince kayd 
ol ınup sCıreti viri lmeğle su nazırı defterlerine i şbu i lm li 
haber viri ldi .  

Fi sene m inhU. 

[Şerh] MCıma i leyha Latlfe Kadın mutasarrıfe oldığı 
n ısf masura vakf- ı ma-i lezizini rical-i Devlet-i al iy
yeden Baruthane nazırı ei-Hacc Mehmed Neclb Efendi 
i le halllesi Zü leyha Şefika Han ım'a ferağ ve kasr-ı yed 
itmeleriyle mCıma i leyha yed ine sCıret viri ldiğini mUş' ir 

136 tefviz 
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kalem-i mezbfırdan vürfıd iden i lm ü haberi cedld i lm ü 
haber defterinde Süleyman iyye hıdmetinde mukayyed 
olmağla işbu mahalle şerh viri ldi .  

Fl 7 Za sene 1 242 [2 Haziran 1 827) 

2/20514 Eyüp Cebeci köyünde, Sultan Süleyman su
yoluna müllıak Hüseyin Ağa katma suyundan Alırnet 
Ağa 'nın Sarıgüzel yakınındaki evine bağlı olan suyun 
Yusuf Rıza Efendi ile eşi Zübeyde Hanım 'a verildiğine 
dair ilmulıaber kaydı. 

Kasr-ı yed 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 29 Ş sene 1 240 [ 1 8  Nisan 1 825] 

Asrında Hüseyin Ağa hayatında Havass-ı refi'a kazası
na tabi '  Cebeci karyesi sınurı dah i l inde Ağa deresi nam 
mahallde hafr itdürdiği abar-ı müte 'addide ile bir buçuk 
masura ma-i lezlz-i mezbfır Sultan Süleyman hazret
lerinün suyı yol ına  bii izn i ' l-mütevel ll ı11S f  masurası 
hakk-ı mecra ma'ada bir masura ma-i lezlz i lhak ol
dukdan sonra ma-i lezlz-i mezbür istanbul'da Çıkrıkçı 
Kemal mahallesinde Sarıgüzel kurbında bir bab haneye 
mutasarrıf olan Enderfın-ı hümayfından sefer! i kethüdası 
Ahmed Ağa bu defa kendi hüsn-i rızas ıyla hacegan-ı 
Divan-ı hümayfından Yfısuf Rıza Efendi i le halllesi 
Zübeyde Hanım ale' l-iştirak ferağ ve kasr-ı yed idüp 
malik ve mutasarrıf o lduklarını mübeyyin Haslar kadisı 
efendinün virdiği h üceet-i şer' i yy e mfıcebince sfıret i ' ta
sını bii arz-ı hal lede' l-ist id'a [nizamı kaydı] ba'de ' l  
ihrac Başmuhasebe'ye kayd ol ınup sfıreti ve  i lm ü haberi 
i ' ta o lmmak babında sildır olan fennan-ı iili mfıcebince 
kayd olınup sfıreti viri lmeğle su nazırı defterlerine işbu 
ilm ü haber vir i ldi .  

Fl sene minhü. 

[Derkenar] Mfıma i leyhii Yfısuf Rıza Efendi i le halllesi 
Zübeyde Hanım mutasarrıf oldukları ma-i lezlz-i mez
bfırı müderrisin-i kirilmdan Ahmed Kamil  Efendi'ye 
feriiğ ve kasr-ı yed itmeleriyle menzil-i kadimine cere
yiin itmek içün sfıret viri lmiş aldığını mübeyyin vürfıd 
iden ilm ü haberi cedld i lm ü haber defterinde Süleymii
niyye hıdmetinde mukayyeddür. 

Fl 1 3  Safer sene 1 243 [5 Eylü l  1 827] 
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2120911 Saray-ı Hümayun 'a bağli sudan Paşa kapı
sı 'ndaki camiye su bağlanmasına dair ilmulıaber kay
dı. 

Ber mfıceb-i i lm ü haber ve' l-müverrah fı 1 7  R sene 
ı 200 [ ı  7 Şubat 1 786] 

Paşa kapısı kurbında vakı '  merhfım ve mağffırun leha 
Fatıma Su ltan [tabe seralıCı hazretlerinün cami'- i  şerifle
rine] cari ma-i lez'izi olmayup muhtac oldığından saray-ı 
hümayfın behişte (kesik) ma' lfımu' l-mikdar ma-i lez'iz 
ifraz ve icrası emr-i hümayfın buyurı lmakdan naşi 
(kesik) keşf defteri mfıcebince sa'adetlü kaimmakam 
paşa hazretleri taraflarından sarf (kesik) olmup ancak 
ma- i lez'iz Halkal ı  suyından ifraz ve cami ' - i  şerlfe icra 
ol ınmak üzre Saray-ı hümayfın ağası tomarına kayd 
olına diyü bala-yı takrlr mübarek hatt- ı hümayfın-ı şev
ket-makrün (kesik) buyurı l ınağın mfıcebince mikdar-ı 
kifaye ma- i lezlz ta 'yin b uyu rı lmasiyçün mektfıb tahr'ir 
ve irsal (kesik) vusfıl inde gerekd ir ki şeref-riz-i sudfır 
iden hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrün kayd ve h ıfz ve 
Saray-ı hümayfın ağası tomarına kayd içün müşarun 
i leyh tarafına ve bassaten su nazırına ve taraf-ı vakf-ı 
şerlfe i lm ü haberleri viri lüp mfıceb-i mektfıbla ami l  
olasız diyü iftiharu ' l-havass ve'-mükarrebin ve' s-selat'in 
muhtarü ' l- izz ve't-temkln bi ' l-fı ' l  Daru' s-sa'adeti ' ş-şe
r'ife ağası olup hala Haremeynü'ş-şer'ifeyn evkafı nazırı 
olan sa'adetlü (kesik) h itaben varid olan memhfır mek
tfıb emr-i üslfıb ları (kesik) hümayCın-ı şevket-makrün 
h ıfz o l ın up Saray-ı hümayfın ağası tomarına kaydiyçün 
tarafına ve taraf-ı  vakfa i lm ü haberleri vir i lmeğle has
saten su nazırı tarafına dah i [ işbu i lm ü haber] viri ld i .  

F'i 17 R sene 1 200 [ 1 7  Şubat 1 786] 

21209/2 Sultan Ahmet suyundan, Fatma Kadın tara
fim/an Zeyrek yakınında bina ve inşa olunun cami, 
mektep ve sair hayrat masiaklarına su verilmesine 
dair ilmulıaber kaydı. 

(Kenarnotu] Ma-i lezlz masura 4 

Ber mfıceb-i i lm ü haber muhasebe-i Haremeyni.i ' ş
şerlfeyn varide fı gurre-i N sene 1 20 I [ ı  7 Haziran ı 787] 

Seraperde-i İsmet zlnet-bahşende erlke-i iffet hala Ha
rem-i hi.imayfın (kes ik) altıncı kadın rütbe-i samiyye
siyle şeref-yab olan sa' adetlü Fatıma Kadın (kesik) 
mahmiyye-i İstanbul'da Zeyrek cami ' - i  şerlfı kurbmda 
vakı ' müceddeden bina ve inşa (kesik) oldığı cami ' - i  
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şerif ve mekteb-i münlf ve haydit-ı saireleri mas iakiarı
na (kesik) ve tarafı bab-ı keblr havl ıda çeşıne-i ma-i 
latlflere l i  ec l i 't-takslm bina ol ınan su (kes ik) fırdevs
aşiyan merhum ve ınağfCırun leh Su ltan Ahmed Han 
tabe serahu hazretleri (kes ik) Tennuri Dede nam ma
hal lde ihya buyurdukları Küçük bendi ahd-i karlbde 
şevketili (kesik) ismetlü efendimüz hazretlerinün taraf-ı 
cihandarllerinden bir zira' mikdan yir ( . . .  ) (kes ik) ol
dukları bend-i merkürnun fazla suyından dört masura 
ma-i lezlz Kırkçeşıne (kes ik) gelüp Zeyrek zeylinde 
hitam ebniyesi tasarruf iden sal ifı.i'z-zikr cami ' -i şerif 
(kesik) saireye li ec l i 't-takslın bina ol ınan su haz'inesine 
kanavat ferş i le İcrasına (kesik) ber veeh-i ımıharrer 
Kırkçeşme suyınun mürür eyled iği marrü 'z-zikr Zeyrek 
kurb ında (kesik) şer' ve su nazırı ına' rifetiy le ifriiz ve 
tefrlk ve mahal l ine kayd ve vakf-ı şerif (kesik) iden 
senedi i ' ta ve su nazırı defterine kayd ol ınmak içün i lm 
ü haberleri (kesik) dört masura ma-i lezlz ihsan-ı hüına
yCın buyurılmak babında kadın-ı mCıma ileyh (kes ik) 
istid'a-yı inayet itıneğin bala-yı arz-ı hale arz-ı hali 
mikebince ihsan-ı hümayün (kes ik) ve bu mübarek hatt
ı hümayCın-ı inayet-makrCın keşlde ve erzanl buyurı l
ınağın asi (kesik) muhasebesinde h ıfz ol ınup mGcebince 
vakıfe-i müşarun i leyha hazretlerinün vakfı (kes ik) dört 
masura su icrii (kesik) vak ı '  mesleğinden ma' rifet (ke
s ik) mülkname-i hümiiyCın i 'ta ve su nazırı defterine ve 
Haslar s ic i l liltına kayd ve hücceti i ' tii (kesik) iktiza iden 
mahallere i lm ü haberleri başka başka i 'ta buyurı lmak 
recas ına (kesik) ve' l-mukarrebln nıu ' tenıedü' l-nıülük 
ve's-selatln muhtiiru ' l- izz ve't-tenıkln b i ' l-fi ' l  Diirü 's
sa'iidetü' ş-şerlfe (kes ik) ağası olup hala Haremeynü'ş
şerlfeyn evkafı nazırı olan Derviş Ağa (kes ik) Divan-ı 
hümayGna arz itmeğİn mücebince mahall ine kayd ve su 
nazırı defteri ve s ic i l liltına (kesik) iden mahallere i lm ü 
haberleri i ' ta o l ınmak babında fennan-ı iili siidır olma
ğın (kesik) arz ve fennan-ı all Haremeynü' ş-şerlfeyn 
muhasebesi'nde kayd ve hıfz o l ınup ber ıninval (kesik) 
iden mahallere başka başka i lm i.i haberleri viri lıneğle 
veeh-i meşrüh i.izre su niizıı·ı (kesik) kayd içün dahi işbu 
i lm i.i haber viri ldi . 

Fl gurre-i N sene 1 20 1 [ 1 7  Haziran 1 787] 

2/20913 Mulıyüldin ve Kamer (?) Hanım(?) malıalle
rinde inşa olunan iki adet çeşmeye Galatasaray su
yundan su verilmesine dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mGceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı 1 6  L sene 1 23 5 [2 7 Temmuz 1 820] 
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Hala Rfıznamçe-i evvel ei-Hacc Yusuf Efendi hazret
lerinUn me'mfır-ı inşası ald ığı Galatasarayı c ivarında 
va kı '  Çukurçeşme dimeğle ma ' rfıf Muhyiddin mahallesi 
i le Kamer(?) han ım(?) mahal les inde ba irade-i seniyye 
müceddeden inşa olan iki aded çeşmeler içün saray-ı 
mezkfır ma-i lezizünden bir masuradan iki masura ma-i 
Jeziz ihsan-ı hümayfın buyurı lmış o lmağla mfıcebince 
Başmuhasebe'ye kayd o l ınup sureti ve iktiza iden ma
hal lere i lm ü haberleri i 'tası hususını efendi-i mfıma 
i leyh ba takrir inha itmekden naşi kuyfıda lede' l-mü
raca'a zikr o l ınan mahal ler ahalis inün su husfısına zarfı
ret o l ın dığına binaen saray-ı mezkfırun ma-i lezizinden 
ifraz ve icra olmmak üzre iki aded çeşme inşası mfıma 
i leyh mukaddema ba takrlr lede' l - inha müma i leyhün 
inhası vechiyle iki masura ma-i leziz ifraz ve icra ve 
Zeyrek'de iki mahal leye birer çeşme inşa o l ına diyü şe
ref-riz-i sudfır olan hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrCın-ı 
şahane mücebince müma i leyh mütevel llsi mahal l- i  
mezbfıreye iki aded çeşmelerün inşas ına mübaşeretiy
çün sfıret viri lmiş oldığı derkar inşa ve mülk ve vakf su 
alup satan lardan ibtida Eyyüb mahkemesinden hüccet-i 
şer' iyye olup ol hüccet Divan-ı hümayün çavüşbaşısı 
olan lanın mutalaasından sonra Başmuhasebe'ye kayd ve 
yedierine sfıret ve su nazırı defterlerine i lm ü haberleri 
i ' tas ı ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrün n izamından 
idüği kuyfıddan müsteban o lmağla bu sfıretde ma-i mez
bür zikr o l ınan çeşmelerün ba hatt-ı hümayfın ihsan 
buyurı lmış  oldığına binaen saray-ı mezbfır ma-i lezlzin
den ifraz aldığını mübeyyin süreti ve saray-ı mezkür 
ağas ı tarafına ve su nazırı ve Haslar mahkemesine i lm ü 
haberi i ' tasıyla nizamı zabt re 'y-i ali idüği Başmuha
sebe'den derkar oldığı ba takrlr lede ' l-arz mfıcebince 
tanzim a l ın mak babında sadır o lan ferman-ı ali ınGce
bince kayd o l ınup sOreti ve su nazırı defterlerine (s i l ik) 
ilm ü haberi viri ld iği saray-ı mezkfır ağası tarafına ve 
iktiza iden ilm ü haberi vir i l ıneğle su nazırı ağa tarafına 
dahi işbu ilm ü haber viri ld i .  

Fi sene ıninhü. 

21209/4 Eyüp Fulya deresindeki katma suyun, Cebe
lıane yakınındaki Kodılıanına bağlanmasına dair il
mulıaber kaydı. 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fı I 1 L sene 1 233  [ 1 4  Ağustos 1 8 1 8] 

(kes ik) Havass-ı refı'a kazasına tabi '  Çiftehavz'un Bur
gos karyesi tarafında Fulya deresi si nam mahal lde (ke
sik) ımf masurası hakk-ı mecra tevkif birle baki kalan 
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ik i  masura suyı (kes ik) kapanı kurbında Kadihanı de
rünına cereyan itmek üzre Cebehane çorbacı larından 
(kesik) masura bir buçuk h i lal suyın ı menzi l  halifesi el
Hacc Abdurrahman Efendi'ye (kesik) süreti dahi İlyas 
Ağa çırağı el-Hacc Ahmed Ağa'ya kasr-ı yed (kesik) 
kıt'a hüccet mücebince başka başka husüs-ı mezkür 
içün iki  (kesik) i lm ü haber viri ldi  

Fi sene minhü.  

2120915 Kırkçeşme suyundan Melımet Arif Efendi'ye 
verilmiş olan suyun Hacı Melımet Şakir Ağa 'ya dev
redilerek Samanveren malıal/esindeki evine bağianelı
ğına dair ilmulıaber kaydı. 

Bey' 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 2 7 Ca sene 1 243 [ 1 6  Aral ık 1 82 7] 

Halil Hamid Paşa merhümun sebil ve çeşmes i (kesik) 
idhal ol ınup Kırkçeşme suyından beş masura nısf çu
valdız ma-i leziz mukabelesinde Malımüd Paşa-yı Veli 
suyından iki buçuk masura ve Kırkçeşme suyından olup 
ocak-ı mülganun mahv ü izale ol ınan kışiaklarına cari 
olup canib-i ıniriden mazbüt sulardan bir masura cem
'an üç buçuk masura ma- i lezlz bundan akdem ba'de ' l
istibdal ol vechi le  Sadr-ı Rümi l i  sabık sa'adetlü sema
hatlü Mehmed Arif Beğ Efendi hazretleri ne ber m üceb-i 
i lm ü haber i 'ta ol ınan sulardan bu def'a sal ifı.i ' z-zikr 
Kırkçeşme suyından viri l en bir masura ma-i lezizden 
ı HSf masurasın ı  i fraz ve s i lahşöran-ı hassaclan es-Seyyid 
el-Hacc Mehmed Şakir Ağa'ya feragat buyurduklarını  
ve ma-i mezbürı müma i leyh es-Seyyid el-Hacc Meh
med Ağa Samanviren mahal lesinde kain menzi l i  tahtın
da vak ı '  meslekden ifraz ve müceddeden kanavat fer
şiyle menzil ine icra eylediğini  nıüş' ir Eyyüb mahkeme
sinden viri len hüccet-i şer' iyye nıücebince zabtiyçün 
süret ve su nazırı defterlerine ve muhal lefata i lm ü ha
berleri i ' tası babında sad ır olan ferman-ı ali mücebince 
kayd ol ınup süreti ve muhal lefata i lm  ü haberi viri l
mekle su nazırı defterlerine dah i işbu i lm ü haber vi
ri ldi . 

Fl sene m inhü. 

[Şerh] Müma i leyh el-Hacc Mehmed Şakir Ağa mal ik  
oldığı n ısf masura ma- i lezlzi hüsn-i rızasıyla Cerbe(?) 
tüccarından Mehmed Ağa'ya bey' u temllk eylediğini 
mübeyyin viri len hüccet mücebince süret viri lmiş ol
dığını mübeyyin vürud iden i lm ü haberi cedid i lm ü 
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haber defterinde Tahtakal 'a h ıdmetinde mukayyed ol
mağla şerh viri ld i .  

Fi  1 5  M sene ı 246 [6  Temmuz ı 830] 

21209/6 Eyüp 'te, Sultan Bayezit suyoluna müllıak 
Seyyit İbrahim Ağa katma suyundan Hamit Ağa 'nın 
tasarrufunda olan suyun Lebibe Hanım 'a verilerek 
Ekşikaradut 'taki çeşmeye bağlanmasına dair ilmu
lıaber kaydı. 

Asrında Dergiil1-ı ii l i  yen içeri leri ocağınun başhal'ifesi 
es-Seyyid İbrahim hayatında Havass-ı refi 'a kazasına 
tabi '  Küçükköy nam karye haric inde kimesnenün mülki 
ve harimi olmayan mevzi ' - i  hallde kendi miil ıyla mü
ceddeden dört aded baca hafr itdi.irdiği ve kurbında 
viikı '  merhum ve mağfCırun le h Sultan Biiyezld- i  Veli 
hazretlerinün A.stane-i al iyye'ye cari su yolına bii izn i ' I
müteveı ıı i lhiik itdürdiği  b ir  masura ve bir  çuviilduz 
suyınun bir çuviildCızı hakk-ı mecrii al ıkan ı lup baki ka
lan bir  masura mii-i lezlzün ınal ik i  es-Seyyid Hamid 
Ağa bu defa kendü hüsn-i rızasıyla Leblbe Hanım'a 
ferağ ve kasr-ı yed itmeğle ma-i lezlz-i ınezburı istan
bu l'da Ekşikaratut nam mahallde kiiin Ankaravi medre
sesi kurbında viikı '  ma- i lezlz mesleğinden ifraz ve 
mahal l- i ınezblıra karlb çeşıne-i mezbura cereyiiniyçi.in 
Haslar kadlsı fazi letlü efendinlin vird iği  hüccet-i şer'
iyye ınlıcebince süret i ' tası bii arz-ı hal lede ' l- istid 'ii 
niziiını  kayd ı ba'de' l- ihriic Başmuhasebe'ye kayd i le  
sOreti ve su nazırı defterlerine i lın ü haberi i 'tas ı i ktizii 
eyled iği Divan-ı h i.i ıniiyOn çiivlışbaşıs ı  efendi hazretleri 
meınhlıren i' lam itıneğle i' Iii mı  ınucebince Başmu
hasebe'ye kayd ol ınup sOreti ve i lm ü haberi i ' tii o l ın
ınak babında sildır olan ferman-ı iili mOcebince Başmu
hasebe'ye kayd ol ınup sOreti ve i lm ü haberi viri lmek 
ferman buyur ı l ınağın ınOcebince kayd ol ınup sureti 
vir i lmeğle su nazırı defterlerine i şbu i lm  ü haber vir i ld i .  

Fl  16 Muharrem sene 1 240 [ 1 0  Eylü l 1 824] 

2121011 Samanveren malıallesinde bulunan Hacı 
Hüseyin Ağa vakfı çeşmesi suyundan Hatice Ha
tun 'un tasarrufunda olan suyun Abdi Ağa'ya verilerek 
Hoca Hamza malıallesindeki evine bağlanmasına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm  ü haber viiri
de el-müverrah fi 1 3  Ş sene 1 243 [29 Şubat 1 828] 

Dar u ' s-sa' adet i '  ş-şe rife ağası n ezaret-i al iyyelerinde ii
sCıde olan evkafdan İstanbul'da Samanviren mahal lesin-
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de kiiin es-Seyyid ei-Hiicc Hüseyin Ağa'nun ihyiisına 
muvaffak oldığı çeşme- i latlfı vakfından beher şehr otuz 
akçe iciire-i müeccele i le nısf masura vakf ma-i lezlze 
mutasarrıf o lan Hadlee Hiitlın ibnet-i MahmCıd ma-i 
mezburı bundan akdem bii ma'rifet-i mütevel l l  Mısır 
tüccarlarından Abdi Ağa ibn-i All['ye] feragat ve kasr-ı 
yed itmeğle şürut-ı (kes ik) merküm mutasarrıf o ldığı 
ma-i mezburı (kes ik) Hiice Hamza mahal les inde viikı ' 
Bekir Beğ taksiminden ifriiz i le mahal le-i mezburede 
viik ı '  (kesik) menzi l ine İcra ve ta'yln itmeğle şürut-ı 
müstahsene tatbik içün istihkiimı hiivl (kes ik) efendinün 
v irdiği hüccet-i şer' iyye ve Divan-ı hümiiyCın çiivuş
başısı  sa'iidetlü atGfetlü (kes ik) efendi hazretlerinün 
i ' liimı ve sildır olan fennan-ı all mCıcebince kayd o l ınup 
sureti (kesik) ma- i  lezlz-i merkümun hanesine cereyii
n iyçün su nazırı tarafına (kesik) 

[Şerh] Mlımii i leyh Abdi Ağa ibn-i All ı1 1Sf masura ma-i 
mezkCırı All Ağa b in All'ye kasr-ı yed itmeğle tasarru
fıyçün suret vir i ld iğini  mübeyyin i lm ü haberi vürCıd it
meğle ke' l-evvel menzi l - i  mezkurede icrii o l ınmağla 
i şbu mahal le şerh vir i ld i  

Fl 27 S sene 1 250 [6 Temmuz 1 834] 

2121012 Eyüp 'te, Ayasofya suyoluna müllıak su nazı
rı Osman Ağa katma suyundan bir miktarının, Osman 
Ağa 'nın bina ettiği vakif çeşmeye bağlamlığına dair 
ilmulıaber kaydı. 

Ber mCıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fi 1 3  sene 1 244 [ 1 828] 

İstanbul'da Samanviren mahal lesinde kiiin Kebiibcı lar 
kethüdiis ı merhCım es-Seyyid Hasan Ağa ibn-i el-Hiicc 
MahmCıd'un Kebiibcı hiinı derCın ına bina ve inşas ına 
muvaffak oldığı ma-i lezlz çeşmesi vakfınun mütevel l i
yes i  ve müteveffanun kayınviil idesi Hadlee Hanım tara
fından veki l i  olan Mehmed Sad ık Ağa mecl is-i şer'de 
müvekki l i  yedinde o lup bin iki yüz otuz sekiz senesi 
Cemiiziye' l-evvel ' inün beşinci güni tarih iyle müverrah 
bir kıt' a hüccetde beyan al ındığı üzre esbak Su nazırı 
e l-Hiicc Osman Ağa Havass-ı refi 'a kazas ına tab i '  Ce
beci karyes inde S inan Paşa çeşmesi mukabelesinde ce
bel zlrinde(?) kimesnenün mülk ve harim i olmayan 
mevzi ' - i  hallde kendi miil ıyla sekiz aded baca hafr ve 
tahte ' l-arz !ağın ve kanaviit i le  cem ' u tahsil ve mahal l- i 
mezkCırda Petro zimmlnün tarlas ından Ayasofya lağ
m ına bii izn-i mütevel ll i lhiik eylediği beş masura ma-i 
lezlz kanCın üzre bir  masurası hakk-ı mecrii ta'yln ol ınup 
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baki kalan dört masuradan müfrez nısf masura ma-i le
zlzi vakıf- ı  merküm hayatında kanavatma tebe'an iştira 
ve marrü'z-zikr han derunında inşasına muvaffak oldığı 
ma-i lezlz çeşmes ine vakfıyyet üzre icra ve ta'yln ve 
istihkamı havl hüccet-i şer' iyye i 'tası i stid 'a  ve ol vec
hi le mütevel l iyes i  hanım- ı  muma i leyhanun yedine i 'ta 
ol ınan hüccet-i şer' iyye mucebince suret i 'tas ın ı  ba arz-ı 
hal i stid'a itmeğle nizamı kaydı ba'de ' l- ihrac Divan- ı  
hümayun çavuşbaşıs ı  sa'adetlü atfıfetlü Mehmed Ata 
efendi hazretlerinün memhur i ' lamı ve sadır olan fer
man-ı all mucebince kayd ol ınup ma-i mezbur çeşme-i 
merkuma cereyaniyçün mütevel l iyesi hanım-ı muma 
i leyhanun yedine sureti v iri lmeğle su nazırı tarafına 
dahi işbu i lm ü haber vir i ldi .  

Fi sene minhü . 

2121013 Eyüp 'te, Sultan Süleyman suyoluna müllıak 
Halil Efendi katma suyundan Seyyit Ali Efendi'nin 
Hoca Hamza malıal/esindeki evine bağlı olan suyun 
mirasçtiara intikaline, mirasçılar tarafindan da Ha
tice Hanım 'a satılelığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i ka lem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fi 1 5  R sene 1 244 [25 Ekim 1 828] 

Bin iki yüz otuz sekiz senesi Muharrem' inün yiğirmi 
dördünci güni tarih iyle müverrah bir kıt' a suretde tafsil 
u beyan olmdığı üzre sabık Sadr-ı ali kethüdası Halil 
Efendi Havass-ı refi'a kazasına tab i '  suyol ı  kuraların
dan Orta Belgrad karyesinde vakı '  cevanib-i erba'ası 
Andonaki tarlası ve Galata yol ı  ve İbrahim Paşa ve İs
tanbul ağası yol larına müntehl mevzi ' - i  hallde abar-ı 
müte'addide hafr ve tahte' l-arz !ağın ve kanavat i le 
cem' u tahsil eylediği beş masura ma-i lezlzün bir m�su
rası kanun üzre hakk-ı mecra olarak ta'yin i le bakisi 
olup merhum Sultan Süleyman Han hazretlerinün suyı 
yol ına i lhak eylediği dört masura ma-i lezlzden müfrez 
Astane'de Dlvoğl ı  çeşmesi kurbında Hace Hamza ma
hallesinde vakı ' bir bab menzil  derunına cari bir masura 
ma-i lezlze ba suret mutasarrıf olan Serlevha-i yemin- i  
esbak(?) Nakibzade es-Seyyid All Efendi ibn- i  es-Sey
yid el-Hacc Mustafa vefat olup veraseti zevcesi Hadice 
Han ım i le sulbiyye keblre kızları Şerlfe Emine ve Şerlfe 
Rabi 'a hanım iara ve l i  eb karındaşları Derviş es-Seyyid 
Mehmed ve es-Seyyid İsma'll ve li eb karındaşları Şeri
fe Abide ve Şerlfe Fatıma Hatun'lara münhasıra olmağla 
zevce-i mezburdan ma' ada sa ir b i '  !-cümle varislerün 
h isselerin i  bey'a vekll olan Mehmed Emin Efendi ibn-i 
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Mustafa vekil ieri aldığı merkümunun h isselerini müte
veffanun zevcesi Hadlee Hanım'a bi ' l-vekale bey' u 
temllk ve ol dahi işt ira ve temel lük birle bir masura ma-i 
lezlz irsen ve ş iraen zevce-i muma i leyhanun mülk-i 
müşterası oldukdan sonra ma-i mezbur kadiıni üzre 
hane-i muma i leyhaya cereyaniyçün istihkamı havl 
Haslar kadlsı fazi letlü Sa'ld Efendi'nün virdiği hüccet-i 
şer' iyye mikebince suret i ' tası ba arz-ı hal lede' l-istid 'a 
mukaddem virilen sı1ret kaydı ve nizamı ba'de ' l-ihrac 
Divan-ı hümayun çavuşbaşıs ı  sa'adetlü Ataul lah Efendi 
hazretterin ün m em h ur i' lam ı ve sa dır olan ferman-ı all 
mı1cebince kayd ol ınup atik sureti battalda h ıfz al ınarak 
müceddeden hanım-ı muma i leyhanun yedine sureti 
viri lmeğle su nazırı tarafına dah i işbu i lm ü haber viril
d i .  

Fl sene minhü.  

2121014 Eyüp 'te, Süleyman Paşa katma suyundan bir 
miktarının Mehmet Sadık Ağa'ya, Mehmet Sadık Ağa 
tarafindan da Süleyman Ağa'ya satılelığına dair ilmu
lıaber kaydı. 

Bey' 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel ilm ü haber vari
de el-müverrah fi 29 R sene 1 244 [8 Kasını 1 828] 

Kaimmakam-ı sadr-ı a' zaml merhum Süleyman Paşa ha
yatmda Havass-ı refı 'a kazasına tabi '  Cebeci karyesinde 
hafr-ı abar-ı müte'addide tahte ' l-arz lağm ve kanavat i le 
cem ' u tahsil ve hakk-ı mecrası baki kalup izn-i mü
tevel l i (?) Kırkçeşme suyı yol ına i lhak itmeğle mal iki 
olduğı iki masura ma- i  lezlzün nısf masurası medine-i 
Eyyub mahallatmdan Yavedud mahallesinde Ç ınar nam 
mahatlde Dörtyol ağzında kain banlsi ve vakıfı na
ma' lum vakfıyyet üzre icra ma'adası olup çeşme-i 
mezburenün kanavat u müsennatı ta' mire ınuhtac olduğı 
üzre semen-i mis l iyle fiiruht çeşme-i mezbur mütevell is i  
All (kesik) oldığına binaen ınütevel ll-i ınezbur bir bu
çuk masura ma-i lezlzün nısf masurasın ı  altı yüz guruş 
seınen-i medfQ' ve ınakbuza bin iki yüz kırk bir senesi 
Saferü' l-hayr' ında ei-Hacc Mehmed Sadık Ağa (ya bey' 
u temllk ile İstanbul'da Vefa çeşınesi kurbında ana 
mesleğinden ifraz ve müceddeden kurşun barı ferşiyle 
Hace ( . . .  ) mahal lesinde kain menzi l ine icra eylediğİnden 
sureti viri lmişdür el-haletü hazihl muma i leyh mutasar
rıf aldığı ma-i mezburı dahi vekil i  Sü leyman Ağa ibn-i 
ei-Hacc Mustafa'ya bey' u tenıllk itmeğle kadiıni üzre 
hane-i mezbura cereyaniyçün ist ihkamı havl hüccet-i 

459 

2121014 



460 V AKIF SU DEFTERLERİ 1 İLMÜHABER 

şer' iyye vir i l ın iş  ise de yed inde olan atik sureti zii
yi ' o ldığı hüccet-i ınezburede beyan o l ınağla kaydı ve 
şürutı ba' de' 1- ihriic çiivı1şbaş ısı ağanun i '  Iii mı  mı1cebin
ce Başmuhasebe'ye kayd ile sureti ve i lm  ü haberi vi
r i lmek ferman buyurı l ınağın mı1cebince ınukaddeın olan 
su ret zuhur ider ise am el ve i 't ibiir o l ı  nmamak şartıyla 
ınii-i ınezbı1r biiy i 'un feriigatından ( . . .  ) mı1mii i leyhün 
tasarrufıyçi.in suret v ir i lmiş olmağla su nazırı tarafına 
dahi işbu ilm i.i haber v i ri ld i .  

Fl  sene minhü. 

[Derkenar] Mumii i leyh Süleyman Ağa ibn-i  el-Hiicc 
Mustafa mutasarrıf o ld ığı n ısf masura ma-i lezlz-i mez
kı1rı hala Teşrifati-i Divan-ı hümiiyun Seyyid Mehmed 
Sa'ld Efendi'ye bey' eyled iğini ınübeyyin vir i len hüccet 
ınucebince sureti i ' tii ol marak vürfıd iden i lm ü haberi 
cedld i lm i.i haber defterinde Tahtakal 'a  h ıdmetinde mu
kayyeddür 

Fl 23 Ca sene [ 1 ]246 [9 Kasım 1 830] 

2121 111 Beş kişinin ismi zikredildiği halde, iki kişinin 
ismi kaydedi/nıediği için su nezareti tarafından belge 
düzenlenmeyeceğine dair kayıt. 

işbu temessük hamiş-i sanisi ınucebince bu kerre o l ınan 
inhii yol ında olup fakat hamiş-i evvel inde fi' l-hakika 
beş nefer zikr ol ınup zirinde üç neferden ibiiret olarak 
iki neferi beyan o l ın ınamış ve mukaddemii altmış bir  
tarih inde su neziireti tarafından inhii o l ın m ı ş  i se de inhii
yı mezkure bir guna kayd ı bul ınamamış ve su nezii
retinün usf ıl i  dah i temessük-i ınezkür tesviye o l ınduk
dan sonra su neziireti- i  beh iyyes ine gelüp kayd ve zahrı 
teınhld a l ınması dahi usul inden ise de teınessük-i ınez
kur ge lüp kayd ol ınmamış ve bu takdlrce vakfı tarafına 
ne vech i le  kayd düşüri lmiş ve ol vakt vir i len inhiinun 
battiil ı  bulmabi ld iği halde keyfıyyet nüıniiyiin olacağı .  

[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ YENİ CAMi ' -İ ŞERIF 

2121112 İstanbul'da, Va/ide Sultan evkaft suyundan 
Hacı Süleyman Efendi'nin evine bağlı olan suyun Ha
flze Hanım 'a verildiğine dair ilnıu/ıaber kaydt. 

Ber muceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber viiri
de el-müverrah fi 1 3  Ra sene 1 239  [ 1 7  Aral ık 1 823] 

Mahıniyye-i mezbürede Biiğçekapusı kurb ında merl1üm 
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ve mağffırun leh [a] Valide Sultan hazretlerinün evkaf-ı 
şerlfı musakkafatından olup ashab-ı hayratdan Van! 
Efendi nam sahibü' l-hayrun medrese-i celilesi itt isal in
de kain b ir  bab menzi l i le yine vakıfe-i müşarun i ley
hanun vakf- ı  şerlfı sularından olarak el-yevm menzi l- i  
mezkfıra cari bir masura ma-i lezlz[ e] ba temessük-i 
mütevel ll mutasarrıf olan el-Hacc Süleyman Efendi 
kendi hüsn-i rızasıyla müteveffa Çelebi Mustafa Paşa 
halllesi Hafize Han ım'a hane- i ınezkfır i le derünına cari 
b ir  masura ma-i lezlzi beyn lerinde nıa' lümu' l-nı ikdar 
bedel i le  mfıına i leyhaya ferağat ve kasr-ı yed itıneğle 
kadim! vech i le hane-i mezküra cereyan itmek üzre ba 
i ' lam-ı şer' iyye müceddeden sfıret viri l ıneğle su nazırı 
defterlerine dah i işbu i lm  ü haber viri ldi 

Fl sene. 

2121113 İstanbul'da, Hatice Va/ide Sultan evkafi su
yundan Seyyit Mehmet Efendi'nin V/ini Efendi med
resesi yakınındaki evine bağlı olan suyun mirasçı/ara 
intikaline, mirasçılar tarafindan da Mehmet Sali/ı 
Efendi'ye verildiğine dair ilmu/ıaber kaydı. 

Kasr-ı yed 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 9 R sene 1 239 [ 1 3  Aral ık 1 823] 

Havass-ı refi'a kazas ına tab i '  suyo l ı  kuralarından Bağçe 
karyesi kurb ında ınüceddeden ihyas ına muvaffak ol
dukları bend-i cedldden h ası 1 olarak hayrat-ı ma' lfıme
lerine ta'yln huyurdukları ma-i lezlzden ma' ada Astane
i aliyye'de olan ibadul lahun ma-i lezlzde ınuzayaka ve 
zarüretlerini def iyçün ınerhfııne ve ınağfürun leha Ha
dlce Val ide Sultan tabe seralnı hazretlerinün ihyasına 
muvaffak oldukları ma' !üm u '  1 -nıikdar vakf sularından 
olarak bir masura ma-i lezlze ınutasarrıf olan es-Seyyid 
Mehmed Efendi bin Hasan fevt olup ma-i mezbfır 
sulbiyye kerimesi Şerlfe Hadlee ve Fatımatü 'z-zehra'ya 
bedel-i ma' lfım ve ınakbüz mukabelesinde ba izn i ' l
mütevel ll ferağ ve kasr-ı yed ol ınmağla mutasarrıf ol
d ığı bir masura ma-i lezlz-i ınerkümı erbab-ı ıniyah 
ına' rifetleriyle meslek-i kadiminden ihrac ve sal ifti 'z
zikr Van! Efend i medresesi dereının da olan terazlıdan 
ifraz ve ınüceddeden kurşun borı ferşiyle mahmiyye-i 
mezküre hısnı  ebvabından Bağçekapusı dah i l inde as
hab-ı hayratdan Van! Efendi medresesi kurbında sakin 
es-Seyyid Mehıned Salih Efendi'nün kadiıni üzre men
zil-i ınezküres ine cereyan itnıek üzre ba i ' laın-ı şer' iyye 
müceddeden süret vir i lmeğle su nazırı defterlerine dahi 
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işbu i lm ü haber vir i ld i .  
Fl sene m inhü. 

[Derkenar] Muına i leyh es-Seyyid Sal ih  Efendi mal ik  
oldığı b i r  masura ma-i lezlzini büsn-i rızasıyla Tebdll-i 
hümayCın eskisi Mehıned Ağa bin İbrahim i le halilesi 
Hablbe Han ıın'a ferağ ve kasr-ı yed itıneğle muma i l ey
h imalar dahi mal ik  ald ığı b i r  masura ma-i lezlzi Bağçe
kapusı dah i l inde Van! Efend i medresesi kurbında ınen
zi l - i  keblr derun ına cari' aldığın ı ınüş ' ir yed-i ınuına i
leyhaya suret v iri ldiğini ınübeyyin Başmuhasebe'den 
vürud iden i lm ü haberi işbu varakada mukayyeddür 

Fl 24 S sene 1 242 [27 Eylül 1 826] 

2121114 Eyüp 'te, Hatice Va/ide Sultan camii suyun
dan Melınıet Sali/ı Efendi'nin tasarrufunda olan su
yun Mehmet Ağa ile eşi Babibe Hanım 'a verilerek 
Viini Efendi medresesi yakınındaki evlerine bağlandı
ğına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınuceb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i l m  ü haber vari 
de el-müverrah fi 24 S sene 1 242 [27 Eylül 1 826] 

Merhum ve mağfCırun leha Mihrişah Val ide Su ltan tabet 
seraha hazretlerinün Havass-ı refi 'a  kazas ına tab i '  su
yal ı  kuralarından Bağçe karyesi kurbında vak ı '  ınüced
deden ihyas ına muvaffak o ldukları bend-i cedldden 
has ı l  olarak hayrat-ı ına' luınelerine ta'yln buyurduktan 
ma-i lezlzden ma'ada Astane-i al iyyede o lan i badul la
Iıun ma-i lezlz muzayaka-i zaruretler ini  def' iyçün ıner
hüm ve ınağfCırun leha Hadlee Valide Sultan tabet se
raha hazretlerinün ihyasına muvaffak ald ığı cam i ' -i 
şerlft.in suyı yol ın a  hakk-ı mecra ta'yln i i le ba izni ' l
ınütevel ll i lhak ve Astane-i al iyyeye icra huyurdukları  
ına' lüınu' l-ın ikdar vakf sularından olarak bir masura 
ma- i teziz-i ınezbüra ınutasarrıf o lan es-Seyyid Mehıned 
Sal ih Efendi kendi hüsn-i rızas ıyla Tebdll - i  hüınayun 
eskis i  Mehmed Ağa bin İbrahim i l e  halllesi Hablbe 
Hanıın'a feragat ve kasr-ı yed itmeğle muma i leyh imalar 
mal ik aldığı bir masura ma-i lez'iz-i mezbürı mahıniyye
i mezburede Bağçekapusı dah i l inde Van! Efendi medre
sesi kurb ında bir bab ınenzi l - i  keblr derünına cari' 
ald ığın ı müş ' i r  şürut-ı cedldesine tatbik içün i stihkamı 
havl Has lar kadlsı fazlletlü efendinlin virdiği hüccet-i 
şer' i yy e mücebince su ret i ' tas ın ı  ba arz-ı hal ist id'  a 
itmeğle n izamı kayd ı ba'de' l - ihrac mucebince Baş
muhasebe'ye kayd i le sureti ve i lm ü haberi viri l ınek 
ferman buyurı l ınağın ınucebince kayd o l ınup süreti 
vir i lmeğle su nazırı defterlerine i şbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl sene minhü. 
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2121211 İstanbul'da Sultan Selim, Sultan Murat ve 
Sultan Mehmet türbeleri vakıflarından Ayasofya 'daki 
sebilhane ve masiaklara bağlt olan suyun az olmasın
dan dolayı, Halkalı suyundan bu yerlere yeniden su 
bağlanmasına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mı1ceb-i i lm ü haber kalem-i muhasebe-i Haremey
nü'ş-şerifeyn fı 1 8  Z sene 1 202 [ 1 9  Eylül l 788] 

İstanbul'da Ayasafya-i kebir cami'- i  şerifı kurbıııda 
vakı '  merhumun ve mağffırun lehüın Sultan Selim Han 
ve Sultan Murad Han ve Sultan Mehıned Han tabe 
serahum türbeleri evkafından olup ınüşarun i leyhiın tür
be-i ınünlfeleri civarı ittisal inde vakı' sebilhane ve mas
Iaklarına cari ma-i lezlzün asi ınenba' -ı la ğın ı haric-i 
surda Küçük karye etrafında Müderris karyesi kurbında 
merhum Ebu ' l-feth Su ltan Mehıned Han cami'- i  şerifine 
cari ma-i lezlzün ana lağınına ınülhak olup ancak dalı i l- i 
sOrda ınüşarun i leyh cami '-i şeritinden sebllhane-i ınez
kura gel ince yolları mesafe-i ba' lde olmakdan naşl 
[e]yyam-ı sayfda suları kalll olınağla bir vechi le cere
yanı ınümkin olmayup haric-i surda asl-ı ınenba'-ı !ağın ı 
ınüşarun i leyh ana lağmı ııdan ifraz ve civarında ınürur 
iden saray-ı cedld-i amireye cari Halkalı suyınun ana 
lağınına i lhak ve Ayasofya-i keblr kurbında mahall-i 
ınünasibden ifraz birle sal ifı..i 'z-zikr masiakları ve sebll
haneye müceddeden icra olmağa ınuhtac idüğin i Hassa 
su nazırı Mustafa Ağa'nun eylediği i ' lamı bii takrlr 
atebe-i ulya-yı ınülukaneye arz ve takdim o l ındukda ber 
ınuceb-i i' lam tanzim olına diyü bala-yı takrlre mübarek 
hatt-ı hüınayün-ı inayet-makrun keşlde ve erzanl buyu
rılınağın ınucebince asl-ı hatt-ı hümayCın Haremeyn 
muhasebesinde hıfz ve kayd ol ın up ma-i lezlz-i ınezku
run as l-ı menba' -ı !ağını haric-i s urda merhum müşarun 
i leyh cami' -i şerifine cari ma-i lezlzün ana lağmıııdan 
ına'rifet-i şer' le ve su nazırı ına'rifetiyle ifraz ve c iva
rında mürur iden saray-ı cedld-i amireye cari Halkalı 
suyınun ana lağınına i lhak ve Ayasofya-i keblr kurb ında 
münasib malıal lden ifraz ol ınup sal ifti'z-zikr sebllhane 
ve masiaklıa-i mezkura İcra itdüri l ınek içün Haremeyn-i 
şerifeyn müfettişi efendi tarafına ve saray-ı cedld ağası 
tomarına ve taraf-ı vakfa ve Haslar sici l liltına ve su 
nazırı defterine kayd ü sebt ol ı ıı ınak içün başka başka 
i lm ü haberleri viri lmek recasıııa iftiharü ' l-havass ve ' l 
ınukarrabln ınu'teınedü ' l-ınülük ve's-selatln muhtarü ' l 
izz ve't-temkln b i '  1-fı ' 1 Daru' s-sa' adet i ' ş-şer'ife ağası 
olup hala Hareıneynü' ş-şer'ifeyn evkafı nazırı o lan İdr'is 
Ağa dam e ulüvvuhü i '  lam itmeğin ınücebince mahalle
ri ne kayd içün i lm ü haberleri virilmek babında ferman-ı 
ali sadır olınağla veeh- i ıneşruh üzre Haremeynü ' ş-
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şerlfeyn müfettiş i  efendi tarafına ve sadiy-ı cedid ağası 
tomarına ve taraf-ı vakfa ve Haslar s ic i l lat ına başka 
başka i lm i.i haberleri vir i lmeğle hassa su nazırı defteri
ne kayd i.i sebt içün dah i i şbu i lm ü haber viri ldi . 

Fi 1 8  Ca sene 1 202 [25 Şubat 1 788] 

2121212 Umumun kullanımına açık vakıf çeşmelerin 
inşasına izin verilmesine dair ilmulıaber kaydı. 

Han ım(?) mahall-i (kesik) hasbeten l i ' l lahi te 'ala bu 
(kes ik) inşasına irade buyurı lan (kesik) çeşmeler gibi 
mu'amele a l ın mayup (kesik) i ntifa' ı(?) kendülere hafr 
(kes ik) intifa'dan mahrum itdi.ikleri zahir ve bahi r  ol
mağla çeşmeha-i şahaneler i se ancak def - i  zarfıret ve 
mahza atş-ı ibadul lah içi.in bina ve inşa ol ındığına bina
en fima ba'd ged ik i 't ibarında me'mfın ve sali m  olmak 
şürfıtına ri 'ayet düstfıru' l-amel tutı lup bir vechi le h i lafı
na cevaz viri lmemek i.izre Başmuhasebe'ye kayd ve 
lazım gelen mahal lere iktizası ve cümle i lm ü haberleri 
i 'tas ın ı  memhfıren takrlriyle inha itmeğİn mfıcebince 
müraca'at ol ın dukda zikr ol ınan çeşmeha-i mezkfırfınun 
inşalarına mübaşeret ol ınmak üzre sfıret viri ldiği mu
kayyed olup ağa gediğine(?) ve şürfıtına dair kayd al ın
dığı derkar olmağla mfıcebince Başmuhasebe'ye kayd 
ol ınup iktiza iden mahal lere i lm  ü tafsil(?) i lm  ü haber
leri i 'ta ol ınmak babında ferman-ı all sıldır olmağın 
mfıcebince kayd ol ınup sair iktiza iden mahallere (ke
sik) viri lmeğle su nazırı defterlerine dahi i şbu i lm ü ha
ber vir i ld i .  

Fl sene minhü. 

[Kenarnotu] 
DER HIDMET-İ Tf\HTAKAL'A 

\ . 
2/21311 Eyüp 'te, Va/ide bendine müllıak Ibralıim A-
ğa ve Muslu Efendi katma suyundan Seyyit Mustafa 
Efendi'nin Hoca Hamza mahallesindeki evine su bağ
lamlığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber mfıceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi sene 1 239 [ 1 823- 1 824] 

Su nazırı esbak İbrahim Ağa i le Mi 'mar ağa katibi Mus
l ı  Efendi'nün Havass-ı refi'a kazası na tab i '  Orta Belgrad 
karyesi kurbında cevanib-i erba'ası Andonaki tarlası ve 
Galata yol ı  ve İ stanbul ağası İbrahim Paşa suları olan 
mevzi ' a  mi.intehi Val idehavz nam mahal lde yed i aded 
baca hafr i le sal ifı.i 'z-zikr V al ide havzına bend-i keb'ir 
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ba'de ' l- i lhak hakk-ı mecradan baki dört masura suyınun 
iki masurasından müfrez olarak nısf masura ma-i leziz 
Süleyınaniyye kurbında Hace Hamza mahal lesinde es
Seyyid Mustafa Efendi'nün hanesine cari oldığı istih
kamını havl Haslar kadisınun virdiği hüccet ınficebince 
sfiret ve su nazırı defterlerine ilm ü haberi viri lmek ba
bında Divan-ı hüınayfin çavlışbaşısınun i' lam ı ınGce
bince ferman-ı ali sadır olmağın ınlıcebince sureti viril
meğle su nazırı defterine işbu ilm ü haber viri ld i .  

Fl  sene minhü. 

2121312 Eyüp Orta Belgrat'taki katma sudan Ali 
Efendi'nin Hoca Hamza malıal/esindeki evine su bağ
lanmasına bağlanmasna dair ilmulıaber kaydı. 

Fevt 

Ber ınıleeb-i kaleın-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fi 24 Muharrem sene ı 23 8 [ l l Ekim 
ı 822] 

Havass-ı refi'a kazasına tab i '  suyo l ı  kuralarından Orta 
Belgrad karyesi kurbında vakı '  can ib-i erba'ası Ando
naki tarlası ve Galata yolı ve İbrahim Paşa ve İstanbul 
yollarına müntehi mevzi ' -i halide ınenba' ı mevsiminde 
erbab-ı ıniyah ına'rifetleriyle ba'de ' l-vezn ve' l-keşf ha
sı l  o lan beş masura ma-i leziz-i ınezburun kanlın-ı 
şehenşahi üzre bir masurası hakk-ı ınecra ta'ylni i le 
bakisı olan dört masura ma-i lezizi merhum ve ınağflı
run leh Sultan Süleyman Han hazretlerinün suyı yol ın
dan Astane-i aliyyeye dah i l  oldukda dört masura ma-i 
lezlz-i ınezburdan üç masurası ınukaddeına kal1avat ve 
lağınına tebe' iyyet i le ahar kiınesnelere bey' ol ınınış  
o lmağla baki bir masura ma-i lezlz İstanbul'da Hace 
Hamza m,ahallesinde sakin Rumil i  kadiaskeri Halil Ha
mld Paşazade fazi letlü Mehmed Arif Beğ hazretlerinün 
vekayi '  kat ib i  All Efendi hanes ine ınutasarrıf oldığı bir 
masura ma-i leziz-i ınezburı cereyan iyçün Hassa su 
nazırı defterlerine dahi işbu i lm i.i haber vir i ldi .  

[Derkenar] Ma-i lezize ınutasarrıf ınfima i leyh All E
fendi ibn-i es-Seyyid el-Hacc Mustafa vefat idi.ip zevce
si Hadice Hanım i le sulbiyye kebire kızları Şerife Emi
ne ve Şerife Rab i 'a  Hanımiara ve li eb er karındaşları 
Derviş es-Seyyid Mehıned ve es-Seyyid İsına 'il ve 1 i eb 
karındaşları Şerife Abide ve Şerife Fatıma Hatun lara 
ınünhasıra olınağla zevce-i ınezburdan ma'ada sair b i ' l
cüınle varis lerinün h isselerin i  bey'a vekll o lan Mehmed 
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Emin Efend i ibn-i Mustafa merkümünun hisselerini  mü
teveffiinun zevcesi Hadke Hiinım'a b i '  1-vekiile bey' u 
temllk eylediğini mi.ibeyyin viri len süret mücebince vü
rüd iden i lm ü haberi işbu h ıdmetde mukayyeddür. 

Fl 1 5  B sene 1 244 [ 1  Şubat 1 829] 

2121313 Eyüp Küçükköy 'de, Halil Ağa katma suyun
dan Alımet Ağa 'nın tasarrufundaki suyun yarısının 
Mustafa Ağa 'ya verilerek Vefa mektebi yakınındaki 
evine bağlamlığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber müceb-i kalem-i muhasebe- i evve l i lm ü haber viiri
de el-müverrah fı 23 Ca 1 239 [26 Ocak 1 824] 

Kassabbaşı Halil Ağa esbak Havass-ı refi 'a kazasına 
tab i '  Küçük nam karye kurbında saye ocağı tahtında 
(kesik) ferdi olarak kendi miil ıyla hafr itdürdiği dokuz 
aded bacalardan biis ı l  (kes ik) eylediği b ir  masura üç 
buçuk çuvaldüz ma-i lezlzün kanün-ı şel:enşiihl üzre bir 
buçuk masurası hakk-ı mecrii [al ıkon ı lup] baki kalan bir 
buçuk masura ma-i tezizden mi.ifrez bir masura ma-i 
lezlz ber mantük-ı hüccet-i mezküre i le  (kes ik) o lan 
Ahmed Ağa ma-i lezlz-i mezbürı bir mahalle icrii ve 
ta'yln itmeksizin malik aldığı bir masura ma-i lezlzi 
lağm ve [kanaviit u] mi.isenniitından mikdar-ı mu'ayyen 
hisses ine tebe' iyyet i le  n ısf  masurasını kendi hüsn-i 
rızasıyla Su ltan Mehmed Han kurşuncısı Mustafa A
ğa'ya ferağ ve kasr-ı yed itmeğle ma- i lezlz-i mezbür 
nıahmiyye-i mezbürede Vefa mektebi kurbında seblle 
mürür iden ana lağmından erbab-ı miyiih ma'rifetleriyle 
ifraz ve müceddeden kurşun barı ferşiy le mahal l-i nıez
büra karib Taş lağmlarında sakin ald ığı menzi l- i  mezkür 
derünına icrii ol ınmağla Has lar kadlsı fazlletli.i efendi
nlin vird iği hüccet-i şerlfe mücebince süret i ' tiisın ı  bii 
arz-ı hal lede' l-istid 'ii n izarnı kaydı ba'de ' l-ihriic iktizii
sı Divan-ı hümiiyün çiivüşbaş ısı sa'iidetlü atüfetlü efen
di hazretlerinden menılıüren i ' liim o l ınmağla i ' liimı mfı
cebince Başmuhasebe'ye kayd o l ın up sfıreti su nazırı 
defterlerine ilm i.i haberi i ' tii a l ın mak babında sildır  olan 
ferman-ı all mfıcebince Başmuhasebe'ye kayd ol ınup sfı
reti viri lmeğle su nazırı defterlerine dahi işbu ilm i.i ha
ber vir i ldi  

Fl sene minhü. 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

21213/4 Eyüp 'te, Kırkçeşme suyoluna müllıak Sü
leyman Paşa katma suyundan bir miktarının vakif 
çeşmeye bağlandığına, bir miktarının da çeşmenin 
bakım masraflarının karşılanması için Melımet Sadık 
Ağa 'ya satılarak Hoca Teberdari(?) malıal/esindeki 
evine bağlandığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de el-müverrah fi 2 I S sene I 24 1 [5 Ekim 1 825] 

Asrında sadr-ı a'zaın kaiınınakaını olan merhum Sü
leyman Paşa hayatında Havass-ı refi'a  kazasına tabi '  
Cebeci karyesinde kimesnenün mülk ve harimi o lmayan 
mevzi '-i halide kendi  mal ıyla hafr-ı abar-ı ınüte 'addide 
ve tahte ' l-arz lağın ve kanavat ile cem' u tahsil idüp 
hakk-ı ıncerasından ına 'ada baki kalup ba izn i ' l- ınüte
vel l l  Kırkçeşıne suyı yolma i lhak idüp malik aldığı iki 
masura ma-i lezizi medine-i Hazret-i Eba Eyyub-i En
sari'de Yavedud mahal lesinde Çınar nam ınahal lde dört
yol ağzında kain ma-i leziz çeşmesine icra itmeğle çeş
ıne-i mezburenün mukaddema akar ve nüküd asla vakfı 
olmamağla ma-i lezlz-i mezburun nı sf masurası çeşme-i 
mezbureye kafi ve vafi olarak ibadul laha şürb ü isti 'mal 
itmeleriyçün vakfıyyet üzre ve ma'ada bir buçuk masu
rasını  mülkiyyet üzre ibka a l ınarak çeşıne-i mezbureye 
cari olup ezın ine-i vafıre mürurında çeşme-i mezbu
renün kanavat ve ınüsennatı harab ve ta' mire muhtac 
oldukda mülkiyyet üzre baki kalan bir buçuk masura 
ma-i lezizden müfrez nısf masurasın ı  semen-i mis l iyle 
e i-Hacc Mehmed Sadık Ağa'ya bi 't-tev l iye bey' u teın
lik birle ma-i leziz-i mezburı mahmiyye-i mezburda 
Şeyh Vefa kurbmda Ha ce Teberdari(?) ma hal lesinde 
Vefa çeşmesi ittisal inde ana mesleğinden ifraz ve 
müceddeden yol ferş iyle mahal le-i ınezburede menzi l i 
ne İcra ve ta'yin eylediğini mübeyyin  Haslar kadisı 
fazlletlü efendinUn virdiği hüccet-i şer' iyye ınucebince 
suret i ' tasın ı ba arz-ı hal lede' l- istid 'a  n izamı kaydı 
ba'de ' l-ihrac Başmuhasebe'ye kayd o l ınup sureti ve su 
nazırı defterlerine i lm ü haberi i ' tas ı iktiza eyled iğini 
Divan-ı hümayun çavuşbaşısı ağa hazretleri memhuren 
i ' lam itmeğle Başmuhasebe'ye kayd o l ınup sureti ve i lm 
ü haberi i 'ta al ınmak babında sadır olan ferman-ı all 
mucebince kayd o l ınup sureti viri lmeğle su nazırı def
terlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fi  sene minhü. 

[Derkenar] Muma i leyh Mehmed Sadık Ağa mutasarrıf 
o ldığı nı sf masura ma- i leziz-i mezburı ecr(?) veki l i  
Süleyman Ağa ibn-i ei-Hacc Mustafa'ya bey' u temlik 
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eyled iğini mübeyyin sfiret viri lmiş  aldığından i lm ü 
haberi vürfid idüp vürfid iden i lm ü haberi işbu h ıdroet
de mukayyeddür. 

Fi 29 R sene [ 1 ]244 [8 Kasım 1 828] 

2121411 Eyüp Cebeci köyünde, Kırkçeşme suyoluna 
müllıak Haftz Mehmet Efendi katma suyundan Seyyit 
Selim Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun Mustafa A
ğa'ya satılarak Hoca Hamza malıal/esindeki evine 
bağlamlığına dair ilmulıaber kaydı. 

Ber ınOceb-i kaleın-i muhasebe- i evvel i lm ü haber vari
de el-ınüverrah fi 9 R sene I 24 1 [2 1 Kas ım 1 825]  

(kesik) esbak Hafız Mehıned Efendi Havass-ı refi'a 
kazasına tab i '  Ç iftehavz ve Kemerler (kesik) Sultan 
suyı kemeri kurb ında iki tarafdan kefere ınaşatl ığı  ve bir 
tarafdan yol sınurı (kesik) i le  ınahdOd mevzi' -i halide 
kendi ınal ıyla hafr-ı abar ve tahte' i-arz lağın ve kanavat 
(kesik) cem' u tahsil itdürd iği iki masura suyını  K ırk
çeşıne suyı lağınına ba izn i ' l-ınütevel li (kesik) i lhak ma
i ınezbOr Astane-i a1iyye'ye dah i l  o ldukda ma-i lezlz-i 
ınerküından ınüfrez bir masura ma-i lezlzün ınutasar
rıf[ı] olan es-Seyyid Selim Ağa bu defa kendi hüsn-i 
rızasıyla nısf masurasın ı  Mustafa Ağa'ya bey' idüp ol 
dah i ma- i ınezbOr Tahtakal ' a  kurbında Hace Hamza 
mahal lesinde menzi l ine İcra ve nısf masurasın ı  dah i 
Attar el-Hacc Hüseyin Ağa'ya bey' u teınlik idüp an lar 
dahi ma-i lezlz-i ınezbCırı Tahtaka l 'a  kurbında ınenzi l- i  
ınezkCırlar ın ı  İcra ve ta'yln eyledüklerin i  ınübeyyin is
tihkaını hav'i Has lar kadlsı efendinün virdiği hüccet-i 
şer' iyye mCıcebince suret i ' tasın ı  ba arz-ı hal lede' l
ist id'a n izamı kaydı ba'de ' l- ihrac Başmuhasebe'ye kayd 
i le  sureti ve su nazırı defterlerine i lm ü haberi i 'tasını  
iktiza eylediğin i  Divan-ı hümayun çavOşbaşıs ı  sa'adetlü 
atufetlü  ağa memhuren i ' lam itmeğle mucebince Baş
muhasebe'ye kayd o l ınup sureti ve su nazırı defterlerine 
ilm ü haberi i ' ta olmmak babında sadır o lan ferman-ı a li 
mucebince Başmuhasebe'ye kayd o l ınup mOma i ley
hima yedierine başka başka suretleri viri lmeğle su nazırı 
defterlerine işbu ilm ü haber vir i ldi .  

F'i sene minhü. 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

2121412 Emine Sultan vakfı suyundan Kahvecibaşı 
Mustafa Ağa 'nın tasarrufunda olan suyun İsmail A
ğa'ya, İsmail Ağa tarafindan da diğer İsmail Ağa'ya 
verilerek Bayezit malıal/esindeki evine bağlandığına 
dair ilmulıaber kaydı. 

Ber muceb-i kalem-i muhasebe-i evvel i lm ü haber vari
de e l-müverrah fı 1 3  Receb sene 1 24 1  [2 1 Şubat 1 826] 

Asrında Dürrl Mehmed Efendi Havass-ı refi'a kazasına 
tabi '  Körriürci Belgrad nam karye kurbında Paşa (kesik) 
nam mevzi ' de cem' u tahsil eylediği ma-i lezlzi medine
i Eyyub'da Kiremidci Süleyman Çelebi mahal lesinde 
kain debbağhane kurbında vakı ' (  . . .  ) ta'blr ol ınur bir bab 
harnınarn i le hammarn-ı mezbur mürur-ı ezmine i le  
kül l iyyen harab olup merhum ve mağffırun leha Emine 
Sultan vakfı'ndan olup vakf-ı şerlfe mukırr ol ınmadığın
dan bundan akdem nazır-ı ınüşarun i leyh ına 'rifeti ve 
ma' rifet-i şer' le vakf-ı şerif iç ün fı.irfıht ol ınan üç masu
ra ma-i lezlzden ınüfrez n ısf ınasura ma-i lezlze ba ına'
rifet-i mütevel ll mutasarrıfı olan ( . . .  ) hazret-i şehriyari 
esbak Kahvecibaşıs ı  Mustafa Ağa kendi hüsn-i rızasıyla 
İsına'll Ağa'ya feragat ve kasr-ı yed itıneğle ınezbfır 
isına'll Ağa ba'de't-teferruğ ma-i ınüfrez-i ınezkurı 
bundan akdeınce ba ma'rifet-i mütevel l l  rical-i Devlet-i 
aliyyeden merhum Yusuf Agah Efendi hazretlerinün 
haz'inedan diğer es-Seyyid İ sına 'l l  Ağa'ya feragat ve 
kasr-ı yed itmeğle ol  dahi ma-i ınezbfırı Şeyhü' I-Vefa 
kurbında Bayezld mahal lesinde Abacı çeşınesi kurbında 
ana lağmından ifraz ve müceddeden yol ferşiyle ma
hal le-i mezbfırede menzi l ine icra eylediğini Haslar ka
dlsı fazlletlü efendinlin virdiği hüccet-i şer' iyye ınGce
bince suret i ' tasını ba arz-ı hal lede' l- istid 'a  nizaını 
kaydı ba'de ' l-ihrac mfıcebince Başmuhasebe'ye kayd i le  
sureti ve i lm ü haberi i ' tasını Dlvan.-ı hümayfın çavfış
başısı veki l i  ağa hazretleri ıneınhfıren i ' l aın itmeğle ınu
cebince atik sureti kaleminde ahz ol ınup hüccet-i ınez
kfır bi ibaretiha kayd o l ınup sfıreti viri l ınek ferman 
buyurı lınağın mfıcebince sureti viri l ıneğle su nazırı 
defterlerine işbu i lm ü haber viri ld i .  

Fl  sene minhü. 
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2121413 Eyüp 'te, Sultaniye kemerine mü/hak Musta
fa Efendi katma suyundan Halil Ağa 'nın Oruç Gazi 
mahallesindeki evine bağlı olan suyun mirasçı/ara in
tikaline, mirasçılar tarafindan da Mehmet Emin A
ğa ya satıhlığına dair ilmuhaber kaydı. 

İstanbu l'da Çelebiağl ı  maha l lesinde Kazgancı lar başın
da Helvacı dükkan ı fevkinde bir  bab menzi l-i keblr de
rCın ına cari ı1 1Sf masura ma- i lezlzün kanavatından 
mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe� iyyet i le maliki iken 
bundan akdem vefat iden Halil Ağa ibn-i Şa'ban bin 
Abdu llah'un verilseti sulbi keblr oğlı es-Seyyid ei-Hiicc 
Mehmed Emin Ağa ve sulbiyye-i kebire kızları Şerlfe 
Ayişe ve Şerlfe Habibe hanımiara münhasıra ve mes
'ele-i mirasları dört selımden ibaret olup sihiim-ı mez
bCıreden iki sehmi oğl ı  mezbCır es-Seyyid ei-Hiicc Meh
med Emin Ağa'ya ve birer selımden cem'an iki sehmi 
kerimeleri mezbCıretan Şerife Ayişe ve Şerlfe Babibe'ye 
isiibeti ba'de't-tahakkuk-ı şer'! kerlmeleri mezbCın'in Şe
rife Ayişe ve Şerife Hablbe Han ım'lar taraflarından 
husCıs-ı at ide vekil ieri o ld ığı zat-ı mezbCıretiinı b i '  l-ma'
rifeti ' ş-şer' iyye iirifiin olan ei-Hiicc All Ağa ibn-i All ve 
e l-Hiicc Malımüd Ağa bin YCısuf şehiidetleriyle sabit 
o lan e i-Hiicc İsmii'll Ağa bin e l -Hiicc All mecl is-i şer'- i  
şerif-i enverde işbu mezbCır es-Seyyid el-Hacc Mehmed 
Emin Ağa mahzarında bi' 1-vekale ikrar ve takrlr-i keliim 
idüp bin iki yüz beş senesi selh-i Şa'ban-ı mu'azzam'ı 
tarih iyle müverrah bir kıt 'a hüccetde tafsll u beyan 
o l ındığı üzre Mu 'a l l im-i Su ltani Mustafa Efendi haya
tında Havass-ı refi 'a  kazasında viikı '  İstanbul'a cereyiin 
iden miyiih-ı Su ltiiniyyenün menba' ına karlb kemerler
den Kapucı değİrınanı mukabelesinde o lan Küçükke
mer'e karlb cebelde kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzi ' - i  hallde kendi miil ıyla cem' u tahsil ve miirrü'z
zikr miyah-ı Su ltiiniyye kemerine bi izn i ' l-mütevel l l  
i lhiik eylediği beş masura suyınun semeni hakk-ı mecra 
içün al ıkanı lup ma'ada İstanbul'da Oruç Gazi mahal le
sinde vakı ' Abdul lah Paşa hanesi d imeğle arif menzi l 
derCınına icra ve ta'yin o l ın an sülüsan suyından müfrez 
nısf masura ma- i lezlz-i mezkCır müteveffa-yı mezkCırun 
i le ' I-vefat yed inde malı ve mülki olup ba'de vefat mü
vekki l leri mezbCıriin i le  ibn-i(?) mezbCıra mevrCıs olma
ğın el-haletü hazihl müvekki l lerüm mezbCıretan kanavil
tına tebe'an n ısf masura ma-i lezlz-i mezkCıreden ber 
tashih-i merküm malik oldukları iki sehm hisse-i şa
y i 'aların beynlerinde ma' ICım semen-i medfCı' ve mak
bCıza mezbCır es-Seyyid Mehmed Emin Ağa'ya bey' u 
teın llk ve veeh-i liiyıkıyla tes lim eyledüklerinden o l  dahi 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

yedierinden ber veeh- i muharrer iştin1 ve temllk137 ve 
tesel lüm ve kabul itmeğle fima ba'd kanavatma tebe'an 
nısf masura ma-i lezlz-i mezkGrun iki sehm hisse-i şa
y i 'anun müvekki l leri mezburatanun asla ve kat'a alaka 
ve medhal leri kalmayup iki sehm ber tashlh-i merküm 
irsen ve iki sehmi ber veeh-i muharrer hala kereke-i nısf 
masura ma-i lezlz-i mezkGr kanavatma tebe'an mezbGr 
es-Seyyid ei-Hacc Mehmed Emin Ağa'nun mal ı ve mül
ki olmağla mezbur es-Seyyid e l-Hacc Emin Ağa mecl is
i şer' de takrlr idüp ( . . .  ) ber veeh-i muharrer mal ik oldığı 
n ısf masura ma-i lezlz-i mezkGrı İstanbul'da Uzunçarşu 
başında Pertev Paşa hanı mukabelesinde vakı' terazG
dan ifraz ve ke' l-evvel menzi l-i mezkfıra icra ve ta'yln 
itmeğle şürGt-ı müstahsenesine tatbik içün istihkamı 
havl kıbel- i  şer' den bir kıt'a hüccet tahrlr ve yed ine 
i ' tası ist id'a ve Astane-i al iyye ve mahall-i saireye cere
yan iden b i ' l-cümle ma-i lezlz hakkında bu def'a ba 
hatt-ı hümayGn-ı şevket-makrün karargir olan n izam-ı 
şahane mGcebince hala Hassa su nazırı All Behcet Ağa 
tarafından vekll kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Mustafa 
Ağa ve taraf-ı şer' den mürse l katib Hafız Mustafa Raşid 
Efendi ma'an meb' Gs ümena-i şer' vesair me 'mur'in i le 
ma-i mezkfırun menba' mahal l ine varup ba'de'n-nazar 
ma-i mezbGr menba'- ı  merkürnda bi temamihl mevcGd 
ve cari ve !ağın ve kanavatı dahi ta'mlr ve termlmden 
ari oldığı ba'de' l-mu'ayene ve' l-keşf mecl is-i şer' [de] 
inha ve ihbar eyledüklerinden sonra muharrerü ' l-esaml 
suyolcı lar dahi ma-i mezkGr mezbGr es-Seyyid el-Hacc 
Mehmed Emin Ağa'nun uhdesinde o larak el-yevm ma
hal l ine cari oldığını müş' ir  Haslar kadlsı fazlletlü Meh
med Tevfik Efendi'nün vird iği hüccet-i şer' iyye ınGce
bince müceddeden sGret i ' tası ba arz-ı hal lede' l-istid 'a  
n izamı kaydı ba'de' l-ihrac hüccet-i şer' iyye-i mezkGre 
Başmuhasebe'ye kayd o l ınup ber mfıceb-i nizam mGma 
i leyh yedine müceddeden bir kıt'a suret i ' ta ve su nazı
rına dahi i lm ü haberi i ' tası Divan-ı hi.imayGn çavfış
başısı sa'adetl ü  atfıfetlü All Efendi hazretleri memhfıren 
i ' lam itmeğle i ' lamı mfıcebince kayd i le  sureti ve ilm ü 
haberi i ' ta olmmak babında ferman-ı all sadır olmağın 
mfıcebince kayd ol ınup mfıma i leyh yedine başkaca 
sfıret viri lmeğle su nazırı defterlerine dahi işbu i lm ü 
haber viri ld i .  

Fl  gurre-i S sene 1 24 7 [ 12 Temmuz 1 83 1 ] 

137 temelilik 
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ABDULLAH Efendi (Şeyhülislaın), 1 20 
ABDULLAH Vesim Efend i (Tophane katibi), 2 1 6  
ABDURRAHİM Efendi (Hassa mimarbaşısı), 3 6 1  
ABDURRAHMAN Ağa (Ayasofya mütevell isi), 2 1 4; 358;  

364; 366 
ABDURRAHMAN Beğ (Darbhane nazırı), 335 
ABDURRAHMAN Çelebi (Ayasofya mütevel l isi), 367 
ABDURRAHMAN Efendi (Müderris), 1 58; 1 59 
ABDURRAHMAN Nafiz Efendi (Mukataat nazırı), 56 
ABDÜLHALİM Efendi (Mühendishane hacesi), 1 29;  368 
ABDÜLKADiR Efendi (Haslar kadısı), 9; 1 64; 2 1 6; 307; 

340 
ABDÜLKADiR Efendi (Sadaret kethudası), 305 
Abdülvedfid mahallesi, 1 35;  1 49.  Bkz. mahalle 
Acem Hasan Ağa mahal lesi, 306. Bkz. mahal le 
Acıhammam, 1 50;  226; 235; 4 1 1 ;  4 1 2; 4 1 3 ; 4 1 5 ;  4 1 9  
Acımeslek, 1 65 
AFFAN Ağa (Su nazırı), 3 1 6  
Ağa, 1 58 ;  Babü's-sa'ade -sı, 50; 63; 8 1 ;  1 5 1 ;  1 63 ;  Daru's

sa'acte -sı, 3 ;  1 6 ; 46; 47; 6 1 ; 87; 89; 1 06; 1 1 0;  1 73 ; 283; 
4 14; 436; 452; 456; 463 

Ağa deresi, 425; 45 1 
AHMED Ağa (Babüssaade ağası), 1 5 1  
AHMED Ağa (Darussaade ağası), 1 58 
AHMED Ağa (Enderun bazarbaşısı), 37 
AHMED Ağa (Telhisci), 442 
AHMED Ağa (Zahire nazırı), 1 74; 1 78 
Ahmed Ağa vakfı, 1 5 1 .  Bkz. vakf 
AHMED ArifEfendi (Katib), 1 80 
AHMED Eşrefi Efendi (Divan katibi), 306 
AHMED Hulusi Ağa (Dergah-ı all kapıcı başı), 286 
AHMED Hulusi Efendi (Divan çavuşbaşısı), 1 5  
AHMED Hulfisi Efendi (Sadaret kethudası), 365 
AHMED Kamil Efendi  (Ruıneli kazaskeri), 79 
Ahmed Kethuda suyı !ağını, 229. Bkz. !ağın 

AHMED Nazif Efendi (Kadı), 9 
AHMED Necib Efendi (Haslar kadısı) ,  1 1 0; 1 47; 2 1 4; 222 
AHMED Nuri Efendi (Başmuhasebe katibi), 87 
Ahmed Paşa cami ' i :  - çeşmesi, 1 75; - suyı !ağını, 447. 

Bkz. lağm; - şadurvanı, 1 75 
Ahmediyye, 3; 1 3  ı ;  1 84; 1 85 ; - su yı, 1 84;  1 85 .  Bkz. su 
Ahurkapu, 1 ;  50; 5 1 ;  60; 8 1 ;  1 63 ;  1 86; 1 90; 1 9 1 ;  263; 

!ağını, 1 88. Bkz. lağm 
Akarçeşme, 1 43 ;  1 44; 293; 295; 297; 299; 300 
Akbıyık mahallesi, 1 86; 1 87; 1 90; 1 9 1 ;  223; 225; 233; 234; 

258. Bkz. mahal le 
Aksaray, 1 ;  66; 73; 1 65 ;  209; 2 1 2; 2 1 3 ; 270; 272; 285;  292; 

293; 295; 296; 299; 300; 359 
Aksaray harnınarn ı, 292; 30 1 .  Bkz. harnınarn 
Akyapu, 1 0; 1 3 ; 1 4  
Akyarlar, 445 
Alacaçeşıne, 207; 2 1 8  
Alacaınescid, 2 ı 1 ;  2 ı 6 
Alem Beğ mahal lesi, 73; 76; 293 . Bkz. mahalle 
ALEM İ Ahmed Efendi (Kadı), ı O; 1 3  
ALİ Ağa (Arpa emini), 1 73 
ALİ Ağa (Dergah-ı all kapıcıbaşısı), 289 
ALİ Ağa (Hazinedarbaşı) ,  3 1 1  
ALİ Ağa (İstanbul ağası), 305 
ALİ Ağa (Serbostaniyan), 1 64 
ALİ Ağa (Su nazırı), 2 1 9  
ALİ Ağa (Suyolcu), 442 
Ali Ağa mahallesi, 1 64. Bkz. mahalle 
ALİ Beğ (Tersane emini), 447 
Ali Beğ karyesi, 1 8 . Bkz. karye 
ALİ Behcet Ağa (Su nazırı), 40; 56; 204; 2 1 3 ;  247; 250; 252; 

280; 29 1 ; 47 1  
ALİ Efendi (Darbhane başkatibi), 362 
ALİ Efendi (Divan çavuşbaşısı), 1 36; 298; 333;  350; 352; 

47 1 
ALİ Efendi (Müderris), 46; 1 06 
All Efendi tekyesi, 3 1 4 . Bkz. tekye 
All Fakih mahal lesi, 6. Bkz. mahalle 
ALİ ilmi Efendi  (Darbhane başkatibi), 307 
ALİ Nec1b Beğ (Defterdar), 232; 257 
ALİ Nec1b Efendi (Divan çavuşbaşısı), 1 43 ;  307 
ALİ Paşa (Kaptan-ı derya), 440; 447 
ALİ Paşa (Sadrazam), 37; 1 5 1 ;  1 85 ;  202 
All Paşa suyı !ağını, 1 85 .  Bkz. lağm 
All Paşa-yı Atik cam i ' i, 56; 395; 397; 40 1 .  Bkz. cami' 
Ali Pertek mahallesi, 1 6 .  Bkz. mahalle 
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ALl Rıza Efendi  (Arpa emini), 366 
ALİ Rıza Efendi (Hassa ıniınarbaşı), 354; 3 70 
ALİŞAN Ağa (Dergiih-ı iili kapıcıbaşısı), 343 
Aınuca Hüseyin Paşa çeşınesi, 383 
AınQca Hüseyin Paşazade biiğçesi, 3 ı 7 
Anayukarı, 1 
Ankaravl ınedresesi, 456. Bkz. medrese 
Arabacıoğlı  ınandırası, ı 4; 23;  24; 27; 29; 30; 3 ı ;  32; 33 ;  35 ;  

42 ;  43 ;  ı ı 3 ;  ı 96 
ARABGİRİ Mehıned Ağa (İstanbul emtia gümrüğü iskele 

nazırı), 1 56; 1 57 
Arabziide sukı, 244; 255.  Bkz. suk 
Arif Ali Beğ vakfı, ı 76. Bkz. vakf 
ARiF Beğ Efendi (Tophane nazırı), 1 50 
Arnabud karyesi, 202. Bkz. karye 
Arslan ağzı, ı 95 
arz-ı hal, 4; 5;  6; 7; 8; 9; 1 0: ı 3; ı 6;  ı 9; 20; 25; 26: 27; 29: 

30; 3 ı ;  34;  35; 36; 38;  4 1 ;  43 ; 46; 47; 49; 5 1 ;  52;  53; 54; 
55; 57; 64; 69; 7 1 ;  73; 75;  76; 77; 78; 83; 85; 86; 88; 90; 
9 1 ;  92; 95;  97; 98; 99; 1 00; ı o ı ;  ı o3 ;  ı o5 ;  ı o6; ı o7;  ı o8; 
1 09; ı 1 0; ı ı 1 ;  ı ı 3 ; ı 1 7 ; ı 20; 1 2 ı ;  ı 22; 1 23 ;  ı 24; 1 25 ;  
ı 26; ı 27;  ı 30; ı 3  ı ;  ı 34;  ı 35 ;  ı 36; ı 37; 1 38; ı 39; 1 40; 
ı 4 ı ;  1 42;  ı 43 :  1 44; ı 45 :  ı 46; ı 47;  ı 48; 1 49; 1 50; 1 62; 
1 64; ı 66; ı 67;  ı 68; ı 69; 1 70; 1 73;  ı 75 ;  ı 79; 1 80; ı 8 ı ;  
1 83 ;  ı 86; ı 87;  1 88; ı 89; ı 9 ı ;  1 92; 1 93 ;  ı 94; 1 95 ;  202; 
203; 204; 205; 206; 207; 208; 2 1 0; 2 ı 2; 2 ı 3 ; 2 1 4; 2 ı 5: 
2 ı 6;  2 1 7; 2 1 8; 2 ı 9;  220; 22 ı ;  222; 223; 23 ı ;  233;  235;  
240; 24 ı ;  243 ; 245; 246; 249; 252; 253;  254;  255;  259; 
260; 263 ; 264; 265; 266; 267; 268; 272; 273; 276; 277; 
278; 279; 28 ı ;  283; 286; 290; 29 ı ;  295; 296; 297; 298; 
300; 30 ı ;  303;  304; 306; 307; 309; 3 1  O; 3 ı 2; 3 ı 4; 3 1 7; 
3 ı 8; 322; 323;  325;  326; 327; 328; 329; 330; 332;  333 ;  
337;  338;  340;  34 ı ;  342 ;  343;  344;  347;  349;  350; 35  ı ;  
352; 353 ;  356; 358;  360; 36 ı ;  362; 364; 365; 3 7 ı :  373; 
375;  3 76; 377; 38 1 ;  382; 383;  384: 385 ;  386; 387; 388; 
390; 393;  394; 397; 40 1 :  402; 404; 405 ; 4 ı 2; 4 ı 3 ;  4 1 5 ;  
4 1 8; 4 ı 9 ;  4 2  ı ;  422: 423 ; 424: 426; 427; 429; 430; 4 3  ı ;  
436; 438; 439; 44 ı ;  444: 448; 449; 4 5  ı ;  453;  456; 458; 
459; 462; 466; 467; 468: 469; 47 1 

Asiikir: --i bahriyye hastahiinesi, 2; 238; -i Mansure-i 
Muhaınınediyye, 37;  ı 86: 203; 265 

Astane, 8 ı ;  85; 2 ı ı ;  284; -i aliyye, ı 7 ;  24; 40; 58; 63 : 72; 
73; 79; 82; 85; ı 08; ı ı 9: 1 23 ;  1 5 ı ;  ı 59; 1 64; ı 67;  1 69; 
ı 87; ı 96; 204; 208; 2 ı 2; 2 ı 3 ; 223; 225; 226; 247; 250; 
252; 26� 268; 270; 272; 273 ; 276; 293; 299; 303;  308; 
3 1 2; 3 ı 6; 3 1 7; 339; 346; 3 54; 3 57; 359; 373; 394; 400; 
426; 43 1 ;  442; 443; 445; 447: 449; 456; 46 ı ;  462; 465; 
468; 47 ı  

Astiine çayırı, 296 
Aşağıana, ı 
Aşık Paşa ciiıni ' i ,  98. Bkz. cami '  
Aşık Paşa mahallesi, 9 1 ;  1 05; 1 06;  1 07. Bkz. mahalle 
ATAULLAH Efendi (Divan çavuşbaşısı), 459 
Atbiiziirı kemeri, 352; 376; 386; 388; 4 1 4; 423 ; 43 1 .  Bkz. 

kemer 
Atik Viil ide: - havzı, ı 4; - suyol ı ,  8. Bkz. suyol ı  
Atıneydiinı, 262; 294 
Avasköy bağları, 398 
Avcııar mahallesi, 262. Bkz. mahal le 
Avretbiiziirı. 278; 279; 344; 345 

İNDEKS 

Ayapa çiftliği, 55 ;  7 ı ;  2 1 3 ; 398; 4 ı 7; 4 ı 8; 4 1 9; 420; 42 ı ;  
422. Bkz. çiftlik 

Ayapa karyesi, 55; 7 ı ; 1 49; 4 1 1 ;  4 ı 7; 4 1 8; 4 ı 9; 420; 42 1 ;  
422. Bkz. karye 

Ayasofya, 70; - ciiıni ' i ,  1 ;  3 ;  37 ;  38;  39; 40; 48; 50; ı ı 2 ;  
1 50; ı 53 ;  ı 86; 1 87; ı 97;  303 ;  306; 307; 3 ı 2; 400; 407; 

. 4 ı O; 463 . Bkz. cami ' ;- haınıniiını ,  205; - kubbesi, 200; 
- suyı !ağını, 97; 1 65 ;  1 78; ı 92; 294; 298; 303; 304; 
308; 326; 33 1 ;  457. Bkz. !ağın; - suyol ı, 3 1 4 ;  3 ı 5 ;  3 ı 7; 
329. Bkz. suyol ı ; - vakfı, ı 54;  244; 254; 260; 270; 293. 
Bkz. vakf 

Ayasofya mahallesi, 1 50. Bkz. mahalle 
Ayasofya-i sağir ciimi ' i ,  64 
Ayazına: - suyı, 350; 352 .  Bkz. su; - şiidurviinı suyı, 340. 

Bkz. su 
Ayaznıalıdere, ı 5 
Ayd ınağl ı tek yesi, 3 ı O; 3 ı 1 .  Bkz. tek ye 
Aynizade Mehıned Efendi ınektebi, 377 
Ayokioğlı(?) dağı, 7 
Ayvad: - bendleri, 2. Bkz. bend; - deresi, 54; 62; 96; ı 08; 

1 40; 1 78; 220; - havzı, 220; 262; 294; 295; 299 
Ayvad karyesi, ı ı 8; ı 1 9; ı 86;  1 87;  1 89; 2 ı 7; 2 ı 8; 274; 

292; 30 ı .  Bkz. karye 
Ayvansaray, ı ;  ı ı 3 ;  ı ı 4 
Ayvansaray kapusı, 4 ı ;  44; 45; ı 28 
Azebler:- kubbesi, 94; - hamıniimı, 92. Bkz. hammiim 
Azebıer mahallesi, ı ;  90; 92; ı 02; ı 1 0. Bkz. mahalle 

B 
Bağçe karyesi. Bkz. karye 
Baba Haydar-ı Nakşibendl mahallesi, ı 45 .  Bkz. mahalle 
Bab: -ı all, 3; ı 7; ı 29; 354; 368; 405 ; 4 ı 8; --ı iisafi, ı 5 I :  

--ı defteri, ı 50; --ı hazret-i ser' askeri, 3 ;  392; -ü's
sa'iide ağası, 50; ı 5 ı ;  ı 63 . Bkz. ağa 

baca, 8; 4 ı ;  42; 44; 76; 9 1 :  92; ı 05; ı ı 4: ı 28; ı 79: ı 86; 202; 
203; 225; 227; 23 ı ;  233 ;  258; 305; 306; 3 ı 4;  3 ı 5; 3 ı 7; 
343; 354; 363; 3 70; 372; 386; 397; 407; 4 ı O; 4 ı  ı ;  4 ı 7; 
430; 432; 445 ; 449; 466; - hafrı, 4; 8; 37;  55 ;  63; 7 ı ;  9 ı ;  
ı 05 ;  ı ı 7 ; ı 65 ;  ı 72 ;  ı 73;  ı 79; ı 85;  1 90; ı 92; 202; 2 1 3 ; 
2 ı 7; 240; 24 ı ;  242; 246; 25 ı ;  308; 320; 326; 33 ı ;  348; 
349; 357;  3 76; 377; 383; 3 84; 3 89; 392;  394; 404; 4 1 5; 
4 ı 6; 4 1 8; 4 1 9; 420; 42 ı ;  422; 429; 436; 442; 444; 445; 
456; 457; 464 

bağ: Avasköy -ları, 398; Fotaki -, 76; 2 ı 6; Kirasi ı-, 9; 
ı 3; Köy-ları, 392; Küçükkarye -ları, 329; 3 76: 386; 
444; Zeynel Efendi -, ı 5 

bağçe: Aınuca Hüseyin Paşazade -, 3 ı 7;  Kirasl ı-, ı o; ı 3 ;  
94 

Bağçe Beıgrad karyesi, 285 . Bkz. karye 
Bağ çe karyesi, ı 4; ı 6; 22; 24; 26; 27; 29; 30; 3 1 ;  32; 33 ;  35 ;  

39; 43;  58; ı 20 ;  305;  3 ı 9;  46 1 ;  462 . Bkz. karye 
Bağçe-i Hasıar, 73;  76 
Bağçekapusı, 43;  1 70; ı 78; 460; 46 1 ;  462 
Bağçeköy, 320 
Bakırkapu, 246; 260;- ınesleği, 236. Bkz. meslek 
Bakkalzade odaları, 339 
Bakialı Kemal mahallesi, 2 ı O; 284. Bkz. mahalle 
Bakrac deresi, 79; 80; 1 ı 2: ı ı 8 ; 1 ı 9; 1 73 ;  ı 79; ı 99; 20 1 :  

2 ı 7  
Baıaban Ağa mahal lesi, 354; 356; 367 .  Bkz. mahalle 
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Balat, 42; 44; 1 26 
Balat çarşCısı, 65 
Balatkapusı, 4 1 ;  42; 43;  1 1 3; 1 2 1 :  1 29; 368 
Balçık tekyesi ,  3 1 8; 3 1 9 .  Bkz. tekye 
Ball Paşa: - mesleği, 264. Bkz. meslek; - taksimi, 263. 

Bkz. taksim 
Bali Paşa mahal lesi, 1 ;  264; 266; 267; 268. Bkz. mahalle 
Balıkcı1ar sCıkı, 1 95 .  Bkz. sCık 
Balıklıhavz, 42; 44; 1 28; 3 1 1 ; 404 
basmacı esnafı, 1 84. Bkz. esnaf 
Başcı mahal lesi, 34 1 .  Bkz. mahal le 
Başe, 90 
Başhavz, 92; 1 2 1 ;  1 23 ;  1 42; 1 56; 1 66; 1 68; 1 7 1 ;  205; 207; 

2 1 7; 225; 233; 236; 258; 279; 28 1 ; 284; 290; 4 1 7; 438 
Başmuhasebe, 2 ;  4; 5 ;  6; 7; 8; 9;  10; ı2; 1 3 ; 1 5 ; 1 6; ı 9; 22; 

27; 28; 30;  3 1 ;  32; 34;  35; 4 1 ;  42; 43;  44; 49; 50; 5 ı ;  52; 
54; 55 ;  56; 57; 58;  60; 62; 64; 70; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 
79; 80; 8 ı ;  83; 84; 85;  86; 89; 90; 9 1 ;  92; 93; 94; 95; 96; 
99; 1 00; ı 03 ;  1 04; 1 05 ;  1 06; 1 07; 1 08; 1 09; ı ı 1; ı 1 3 ;  
ı 1 4 ;  ı 1 5 ; ı 1 6; 1 1 8 ;  1 2 1 ;  1 22; 1 23 :  1 24; 1 2 5 ;  1 30; 1 3 1 ;  
1 34; 1 36; 1 37; 1 39; 1 4 1 ;  ı 42; ı 43 ;  1 45;  1 46; 1 48; 1 5 1 ;  
ı 53 ;  ı 54; ı 55 ;  1 57;  1 58; 1 62 :  ı 63 ;  1 64; ı 66; 167; ı 68; 
ı 70; ı 80; ı 83 ;  ı 87; ı 89; 1 90; ı 9 1 ;  1 94;  1 95 ;  1 96; 1 97; 
200; 202; 203 ; 204; 207; 208; 2 1 0; 2 ı 3 ;  2 ı 4; 2 ı 6; 2 ı 7; 
2 ı 8; 22 ı ;  222; 223; 224; 228; 230; 23 ı ;  232; 233;  238; 
240; 243; 245; 246; 248; 250; 25 ı ;  252; 253;  254; 255;  
256; 258; 259; 260; 262; 263 ; 264:  265; 267; 270; 27 ı ;  
273; 274; 276; 278; 279; 280; 28 ı ;  282; 290; 294; 295; 
296; 299; 30 ı ;  303; 304; 308; 309; 3 ı 2; 3 ı 3 ;  3 ı 4;  330;  
3 3 ı ;  335 ;  336;  337;  340; 34 ı ;  342; 344; 347; 35 1 ;  355 ;  
356; 358;  36 ı ;  362; 364; 365 ;  366; 368; 369; 3 7 ı ; 372; 
394; 397; 400; 402; 405 ; 4 ı 2; 4 ı 6; 4 ı 7; 4 ı 8; 4 1 9; 420; 
42 1 ;  422; 423; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 43 ı ;  433 ;  
434; 435;  438 ;  440; 44 1 ;  443; 446; 449; 450; 45 ı ;  454; 
456; 460; 462; 464; 466; 467; 468; 469; 47ı  

Batak kemeri, 63  
Batakbaşı mesleği, 32 ı .  Bkz. meslek 
battal, 1 4; 46; 53 ;  54; 78; 8 ı ;  84; 90; ı 05 ;  1 06; 1 1 3 ;  ı ı 9; 

ı 37; 1 40; 1 43 ;  ı 46 ;  1 66; ı 67; 1 75 ;  1 86; 20 1 ;  2 1 0; 243; 
263 ; 265; 273 ; 277; 284; 4 ı 0; 4 ı 3 ; 447; 448; 459 

Bayezid mahallesi, 52; 27 ı ;  28 ı ;  284, 430; 438; 469. Bkz. 
mahalle 

bayır: Oluklu-, 3 ı 4 
Bayram Paşa, ı ;  226; 235;  239; 240; 242; 253;  254; 259; 

262; 353; 354; 356; 363; 364; 370; 37 ı ;  442; 443 ; 
bostanı, 2 ı 4; 366; 398; - suyolı ,  253;  446. Bkz. suyol ı  

bedestan : Sandaı -ı, 28 1 ;  284 
Beğlerbeği, ı 
Beğlik çayırı, ı 4 ı  
Beğoğlı, ı 6; 38;  39; 40; ı 95;  1 98 
Beğoğıu taksimi, ı 97. Bkz. taksim 
Belgrad, ı 87; ı 90; - karyesi, 84; 85;  1 32;  285. Bkz. karye 
bend, 22; 1 32 ;  Ayvad -leri, 2; --i ced'id, 2; 1 4; 43;  ı 32; 

ı 93 ;  ı 96; ı 98; 46 ı ;  462; -i keb'ir, ı 6; 22; 25; 26; 27; 
29; 30; 33; 35; 42; 1 97; 246; 445; 464; -i sağir, 1 4; 
Kırkçeşme -i, 2 ı 0; 284; Küçük -, 453;  Mihrişah Va! ide 
Sultan -i keb'iri, 23; 26; 27; 30; 3 1 ; 33 ;  Sultan Mahmud 
Han -i, 23 ;  24; 27; 30; 3 ı ;  33  

Bendinice çiftliği, 55 ;  7 ı ;  2 ı 3 ;  239; 4 ı ı ;  4 ı 7; 4 ı 8 ; 4 ı 9; 420; 
42 ı ;  422 
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be rat, 2 ı :  72; 95; 338;  395 ;  396; 40 ı ;  N! şan-ı hümayCın -ı, 
2 ı 

Bereketzade mahallesi, 1 96. Bkz. mahalle 
Beşiktaş, 3; 25; 27; 32; 3 3 ;  34; 38; 39; 40; ı 96; 1 54 
Beşir Ağa çeşmesi, 6. Bkz. çeşme 
Beşkaraağaç, 254; 26 ı  
bey', ı o; 3 7; 49 ;  80 ;  84 ;  92; 1 35 ;  ı 42; ı 56; 1 60; ı 67; ı 68;  

ı 7 ı ;  1 72; 1 74;  ı 75 ;  ı 83 ;  ı 99; 200; 345;  373 ;  4 1 9; 420; 
432; 438; 450; 460; 468; - u şira, 48; 72; ı 55 ;  ı 73 ;  1 99; 
3 1 8; 395;  432; - u temllk, 4;  1 4 ; 20; 37; 45; 49; 5 1 ;  53; 
54; 59; 69; 7 ı ;  74; 75 ;  77; 83 ;  85;  87; 88; 9 ı ;  93; ı 00; 
ı o3 :  ı o6; 1 08; 1 09; 1 20; ı 23 ;  1 25 ;  1 27; ı 28;  ı 35;  1 36; 
1 38; ı 40; 1 42; ı43 ;  ı 44; 1 45 ;  1 46; ı 49; ı 50; 1 57; ı 65 ;  
1 69; 1 72; 1 73 ;  ı 78; 1 79; ı 8 1 ;  ı 86; ı 88; ı 92;  200; 203 ; 
205; 2 ı O; 2 1 4; 2 ı 5; 2 1 8; 2 ı 9; 220; 22 ı ;  222; 228; 234; 
235;  236; 239; 240; 24 ı ;  243 ; 244; 245; 246; 25 1 ;  253; 
255;  258; 262; 264; 268; 274; 275; 277; 279; 280; 28 1 ;  
28_2; 284; 285; 286; 287; 289; 290; 295; 297; 298; 299; 
3oo; 30 ı ;  307; 3 ı ı ; 3 1 8; 322; 328; 33 1 ;  333 ;  336; 343: 
344; 346; 348; 358;  364; 365;  367; 3 7 ı ;  374; 377; 385;  
387; 388; 389; 390; 3 9 ı ;  392; 393;  397; 400; 402; 403 ; 
405; 407; 408; 4 ı 2; 4 ı 3 ; 4 ı 4; 4 1 5 ; 4 ı 7; 4 1 8; 42 ı ;  422; 
433 ;  443; 455 ;  459; 466; 467; 468; 470; - u teslim, 44 1 ;  
--i bat-ı sah'ih-i şer'!, 59; 69; 74; 83 ; ı 20; ı 88;  200; 2 1 5 ; 
3 2 1 ;  400; -i sahlh, 1 83 ;  ma-i lezlz - u şirası, 48; ı 55 ;  
1 99; 395; 432 

Beyhan Su ltan sarayı, 56; 1 62; 3 2 1 .  Bkz. saray. 
Birinci karyesi, 296. Bkz. karye 
Bodrum mahal lesi, 208. Bkz. mahalle 
Boğaziçi, 2; ı 4; ı 5 ; 1 6; 3 54 
Bonkarayna(?) çiftliği, 334 .  Bkz. çiftl ik  
barı, ı 2; - ferşi, 39;  46;  24 1 ;  388; kurşun -, 23;  25;  30; 

34; 39; 40; 47; 74; 8 ı ;  82; 98; ı ı 3 ; ı ı 8 ;  1 20; 1 26; 1 36; 
ı 65 ;  ı 80; ı 95 ;  ı 96; 204; 208; 2 ı 4; 2 ı 6; 234; 235;  249; 
250; 25 1 ;  264; 268; 285; 302; 378; 390; 395;  398; 399; 
409; 4 ı l ; 4 1 2; 4 ı 3 ; 4 1 5; 42 1 ; 43 1 ; 439  

bostan: Bayranı Paşa -ı, 2 1 4; 366; 398; Devecioğlı -ı, 57; 
1 69; Ermeni -ı, 1 62; 1 67; 1 8 ı ; - teriizCısı ,  20; 34 ı ,  345; 
-cıbaşı, 6; 1 8  

Bostanbaşı çeşmesi, 1 75 
Boyacı çayırı, 1 6 ı ;  2 ı 1 ;  2 1 2;  359  
Bozdoğan kemeri, 255;  280; 3 84; 385 ;  406; 420; 42 1 ;  430; 

438; 449.Bkz kemer 
bölükbaşı, 1 55;  395 
Buhurl ıbostan, 362; 363 
Bulgurlı karyesi, 7; 1 O; 1 3 .  Bkz. karye 
Burgos : - karyesi, 1 56; ı 66; 1 68; ı 69; 1 73 ;  ı 79; 205; 284; 

454; - nahiyesi, 1 53 .  Bkz. nahiye 
Surmalı mescid, 352 ;  385 .  Bkz. mescid 
Büyükdere, 1 8  
Büyükkaraman, 227 

c 
Cabl, 249; 25 1 
Camcı Ali mahallesi, 384; 449. Bkz. mahal le 
cami ' ,  3 ;  1 3 1 ;  1 97; Ayrıca Bkz. Mescid; Abbas Ağa -i, 39; 

40; Ahmed Paşa -i, 1 75 ;  447; All Paşa-yı Atik -i, 56; 
395; 397; 40 1 ; Aşık Paşa -i, 98; Ayasofya -i, 1 ;  3; 37; 
38;  39; 40; 48; 50; 1 1 2 ;  1 50; ı 53 ;  1 86; ı 87; 1 97; 303; 
306; 307; 3 1 2 ;  400; 407; 4 1 0; 463 ; Ayasafya-i sağir -i, 
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64; Cezayirli Ahmed Paşa -i, 1 38;  Çinil i  -i, 9; Dliye 
Hatun -, 307; 3 1 2; Elvanzade -i, 1 70; Emir -i, 303; 
Fatih Sultan Mehmed -i, 1 48;  227; 247; 257; 3 1 3 ;  335 ;  
337; 339;  342; 3 5 1 ; 352;  3 74; 389; 403 ; 405; 463 ; Fiihma 
Kadın -i, 452; Fatıma Sultan -i, ı ;  Fethiyye -i, 1 1 8;  
Feyziyye -i, 5 ;  Gazi Sultan Osman Han -i, 6; Hiice 
Paşa -i, 1 54;  Hadice Viilide Sultan -i, 43 ; Hiifız Paşa 
-i, 34 I ;  3 50; Hekimoğlı -i, 66; İshak Paşa -i, 60; 8 I ;  
1 63 ;  263; Kapuağası -i, 233;  234; Laleli -, 22 1 ;  Laleli 
-i, 74; 77; Mahmud Ağa -i, 55; I 1 3 ;  Mahmud Paşa -, 
357;  Mehmed Kethuda -i, 1 04;  Muriid Paşa -i, 270; 
Nişancı Melımed Paşa-yı atik -, 354; Nişancı Paşa -, 
339;  Nur-ı Osmaniyye -i, 444; Rumili hisarı -i, ı 6; 
Sinekli mahallesi -i, 285; Sultan Ahmed -i, 7 1 ;  228; 
230; 235; 236; 237; 245; 246; 255; Sultan Biiyezid -i, 
44; 1 28; 232; 247; Sultan Sellm Han-ı san! -i, 1 42; 
Sultan Sellm -i, I I 7 ;  I I 9; 1 30; Sultan Süleyman -i, 
254; Şelızade -i, 76; 230; 365;  3 7 1 ;  376; Uzun 
Şücii'uddln -i, 1 26; Üskübl -i, 1 09; 1 1 4;  1 1 5 ; Yeni -i, 
2; 42; 1 1 3 ;  Yusuf Paşa -i, 283 ; Ziil Mahmüd Paşa -i, 
1 42; 1 47; Zeynep Sultan -i, 3 ;  Zeyrek -i, l ;  452 

Cami'-i keblr mahallesi, 3 1 4;  3 1 5 ; 3 1 6; 323;  329. Bkz. 
mahalle 

Cebe Al1 kapusı, 89; 9 1 ; 97; 1 00;  1 06;  1 1 2; 1 33  
Cebeci karyesi, 3 ;  48 ;  50; 53 ;  73; 76; 94 ;  97 ;  1 09; l l l ; 1 1 6; 

1 1 7 ;  1 23 ;  1 35 ;  1 36;  1 45 ;  1 49; 1 60; 1 6 1 ;  1 65 ;  1 79; 1 88; 
1 92;  22 1 ;  222; 226; 234; 253; 259; 27 1 ;  300; 305; 308; 
323; 33 1 ;  378; 404; 425; 439; 446; 447; 448; 45 1 ;  457; 
459; 467. Bkz. karye 

Cebehane, 50; 53 ;  32 1 ;  387; --i amire kışlası, 1 88. Bkz. 
kışla 

Cellad çeşmesi, 30 I .  Bkz. çeşme 
Ceneviz lağmı, 260; 270; 293; 300. Bkz. lağm 
cereyan, 8; 9; 1 1 7; 1 3 1 ;  1 7 1 ;  1 72; 1 93 ;  1 94; 297; 3 1 0; 3 1 2; 

3 1 9; 337; 407; 408; 436 
Cerriih Paşa hammamı,  6 1  
Cerrah Paşa, 276 
Cezayirli Ahmed Paşa: - cami ' i, 1 38. Bkz. cami ' ;  -

medresesi, 1 38. Bkz. medrese 
Cezerl Kasım Paşa mahallesi, 1 42 ;  1 43 ;  1 44;  145 ;  1 46; 

24 1 ;  243; 3 1 8; 3 1 9 ;  324; 330; 424; 425; 444; 446; 448. 
Bkz. mahalle 

Cığalzade saray ı, 1 70; 209; 2 1  O; 284; 439; 440; 447 . 
B kz. saray 

Cico çiftliği, 377 
Cimridere, 426; 427; 429; 445 
cisr: Subaşı -i, 246 
cizye, 3 
Cündl meydanı, 69; 70; 7 1  
cürm, 65 

ç 
Çadırcı Ahmed Çelebi mahallesi, 264. Bkz. mahalle 
Çakır Ağa mahallesi, 2 1 1 ;  288. Bkz. mahalle 
Çalak tekyesi ,  3 57; 436; 444 
Çardaklı hammam, 61 . Bkz. hanımam 
çarşu: Küçükkaraman -sı, 247; 257; Ma'cuncı -sı, 2; 1 75 ;  

Tophane-i amire -sı, 1 93 
Çaşniglr kemeri, 285. Bkz. kemer 
Çatalçeşme, 1 50;  409 

İNDEKS 

Çatladıkapu, l ;  60 
Çavfiş karyesi, 1 07;  1 64;  1 78;  264; 266; 267; 298; 3 1 6 . 

Bkz. karye 
çavuşbaşı, 4; 5; 7; 8; 9; 1 4 ;  1 58; 1 6 1 ;  245; 246; 248; 250; 

252; 253; 254; 255; 256; 259; 260; 330; 332; 333 ;  337;  
3 4 1 ;  3 77; 3 9 1 ;  393 

Çavuşzade yokuşı, 275; 28 1 ;  284 
çayır: Asıane -ı, 296; Beğl ik  -ı, 1 4 1 ;  Boyacı -ı, 1 6 1 ;  

2 1 1 ;  2 1 2; 359;  Hiissa -ı, 442; Kadi-ı, 240; 242; Paşa
ı, 346; 383 ;  S ırıklı -ı, 37;  1 85 ;  235;  305;  348; 38 1 ;  3 84; 
387; 390; 3 9 1 ; 444; 446; 448 

Çayırbaşı mesleği, 346. Bkz. meslek 
Çekmece-i sağir, 6 
Çelebi Mehmed Paşa sebll i ,  3 .  Bkz. sebil 
Çelebioğlı mahallesi, 1 58;  4 70. Bkz. mahalle 
çeşme, 2; 3; 6; 8;  9; 1 0; 1 4; 1 9; 20; 24; 94; 1 05 ;  1 24;  1 29; 

1 3 1 ;  1 32 ;  1 35 ;  1 38;  1 49 ;  1 50;  1 5 1 ;  1 54;  1 58;  1 60; 1 65 ;  
1 73 ;  1 75 ;  1 77;  1 89; 1 94;  1 98;  224; 227;  228; 229; 233 ;  
238 ;  276; 330;  360;  363;  368; 377; 387; 429; 453 ; 454; 
457; 458; 467; Abacı -si, 52;  469; Ahmed Paşa ciimi ' i  
-si, 1 75 ;  Akar-, 143 ;  1 44; 293 ;  295 ;  297; 299; 300; 
Alaca-, 207; 2 1 8; Amuca Hüseyin Paşa -si, 383 ;  Beşir 
Ağa -si, 6; Bostanbaşı -si, 1 75 ;  Cedld All Paşa -si, 
1 4 1 ;  Cellad -si, 30 1 ; Çatal-, 1 50; 409; Çınarlı-, 1 82; 
229; 408; 4 1 6; 430; 434; Çukur-, l ;  64; 92; 1 03; l 09; 
1 25 ;  208; 2 1 1 ;  2 1 3 ; 220; 346; 354; 359;  360; 36 1 ;  454; 
Daltaban -si, 87; Deniz Abdal -si, 1 75 ;  Derviş Efendi 
-si, 24; Dlvoğlı -si, 458; Doğramacı -si, 302; Fatih 
Sultan Mehmed -si, 1 50;  Hiicce Kadın -si, 274; Hace 
-si, 9 1 ;  1 05 ;  Hal11 Hamld Paşa -si, 1 29; 368; 455 ;  
Haydar Paşa -si, 1 06;  Horhor -si, 287;  Kadi -si, 373;  
Kadi-si, 93;  Kazıkl ı-, 1 75 ;  Kıble-si, 1 80; Koruk 
Mahmud -si, 1 75 ;  Kurşuncıbaşı -si, 293; 3 1 6; Küplice 
-si, 3 2 1 ;  Sa1taban -si, 86; S inan Paşa -si, 97; 1 1 6; 
1 1 7 ;  1 36; 1 92; 308; 33 1 ;  457; Sineperver Kadın -si, 2; 
2 1 ;  Sultan Ahmed -si, 1 94;  Süleymaniyye -si, 303; 
Şehremini -si, 1 75 ;  Taşmekteb -si, 1 75 ;  Viiiide Sultan 
türbesi -si, 334;  Vefa -si, 459; 467; Yeni-, 1 75 

Çeşmeli odaları, 3 1 9; 320; 322 
Çıkrıkçı Kemal mahallesi, 3 54; 355 ;  3 70; 389; 425; 45 1 .  

Bkz. mahalle 
Çınar, 1 23 ;  1 88; 228; 467 
Çınarlıçeşme, 1 82 ;  229; 408; 4 1 6; 430; 434 
Çınaryolı suyı, 334. Bkz. su 
Çırakcı mahallesi, 1 1 8. Bkz. mahalle 
Çifteçeşme, 1 1 4;  208 
Çiftehavz, 1 05 ;  1 1 7; 1 4 1 ;  1 43 ;  1 89; 1 90; 246; 273; 286; 289; 

3 1 6; 328; 330; 454; 468; - deresi, 57; 74; 77; 78; 89; 9 1 ;  
97; 1 00;  1 0 1 ;  1 44;  1 46;  1 62 ;  1 67;  1 82; 209; 2 1 1 ;  26 1 ;  
293; 297; 324; - korısı, 1 1 2 ; - suyı, 87; 265; 269; 275; 
287. Bkz. su 

Çiftelıavz karyesi, 1 53 .  Bkz. karye 
Çiftekemer, 202 
Çiftemeslek, 270 
Çiftesariiy, 1 7 1 ;  1 72 ;  1 8 1 ;  409; 4 1 7 . Bkz. saray 
çiftl ik: Ayapa -i, 55 ;  7 1 ;  2 1 3 ;  398;  4 1 7; 4 1 8; 4 1 9; 420; 42 1 ;  

422; Bendinice -i, 55 ;  7 1 ;  2 1 3 ; 2�9; 4 1 1 ;  4 1 7; 4 1 8; 4 1 9; 
420; 42 1 ;  422; Bonkarayna(?) -i, 334; Ci co -i, 3 77; 
Elbene(?) -i, 334; 335 ;  Ferlıiid Paşa -i, 5 ;  7 ;  Gümrükci 
-i, 4;  Ram iz Paşa -i, 4 

Çini l i  caın i ' i, 9. Bkz. cami ' ; - vakfı, 1 4 . Bkz. vakf 
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Çoban Çavfiş mahallesi, 220; 222. Bkz. mahalle 
Çorbacı kemeri, 57 
Çorlılı All Paşa vakfı, ı 76. Bkz. vakf 
çömlekci: - dükkanı, I7 .  Bkz. dükkan ; - esnafı, I 7 .  Bkz. 

esnaf; - ustası, 1 8 
Çörekçi kapusı, 350;  352 
Çörekçi menzil i ,  94 
Çukacı kerenesi(?) suyolı, 229. Bkz. suyolı 
Çukurcum'a, 2 
Çukurçeşme, I ;  64; 92; I 03 ;  ı 09; I 25 ;  208; 2 I I ;  2 I 3 ;  220; 

346; 354; 359; 360; 36 ı ;  454; - mesieği, 2 I 2; 2 I 3 ; 2 1 9; 
29 1 ;  359.  Bkz. meslek 

Çukurorman (Küçük Çamlıca), 8 
çuviilduz, 4; 8; 9; I4 ;  63; 72; 74; 76; 77; 79; 80; 83 ; 84; 87; 

94; 95;  ı I 2 ;  I I 3 ;  I 29; I 45 ;  I 72 ;  I 74; I 75 ;  1 78;  1 82; ı 83 ;  
1 84; 1 85 ;  1 99; 200; 20 1 ;  202; 2 I I ;  220; 223; 224; 225; 
237; 240; 24 1;. 242; 243; 258;  26 I ;  262; 292; 294; 295; 
299; 30 ı ;  3 I 9; 320; 33 I ;  335; 336; 337; 338; 343; 344; 
347; 349; 35 I ;  3 57; 368; 376; 377; 382; 383; 384; 387; 
389; 390; 392; 394; 397; 407; 408; 409; 4 1 0; 4 1 4; 4 I 5; 
4 1 6; 4 ı 7; 429; 442; 443 ; 445; 446; 456; 466 

D 
Davfid Paşa, 27 I 
Diivud Paşa iskelesi, 273 . Bkz. iskele 
Daltaban, 88; - çeşmesi, 87. Bkz. çeşme 
Darbhiine: -i amire, 35 ;  36;  I O I ;  I 34; I 76; I 93 ;  ı 94; 307; 

335; 362; 399; 405; -i ma'mure, I 98 
Diiru's-sa'iide ağası, 3 ;  I 6; 46; 47; 6 1 .  Bkz. ağa; - suyolı, 

25 I .  Bkz. suyolı 
Davfid Ağa mahallesi, 6; I 4  7; 28 I ;  284; 302. Bkz. mahalle 
Diivud Paşa iskelesi, I 26; 277; 286; 289. Bkz. iskele 
DiivQd Paşa sariiyı, 2; 394 
Davudoğlu mahallesi, 426 
Diiye Hiitun ciimi ' i, 307; 3 I 2 . Bkz. cami '  
Daye Hatfin mahallesi, 46; 47; I 06;  I 38; I 65 ;  I 8 1 ;  234; 

305; 3 1  I ;  358. Bkz. mahal le 
Debbağ Yunus mahallesi, 97; ı ı o;  ı ı 4; I ı 7 ;  I 23 ;  I 30;  I 35 ;  

ı 39; ı 49; 302.  Bkz. mahalle 
Debbiiğ Yunus mescidi, I ı 7 .  Bkz. mescid 
debbiiğhiine, 469 
defte� 44 ı ;  443 ; 444; 445 ; 446; 447; 449; 450; 45 ı ;  453;  

454;  455 ;  456;  46 I ;  462;  463 ; 464; 465; 466; 467;  468; 
469; 47 I ; - e sebt ü terkim, I 2; cedld ilm ü haber -i, 9; 
382; 388; 434; --i kassiim, 205; 297; -i vakf, 36; I 94;  
3 54; i lm ü haber -i, 9; 52; 1 83 ;  368; 382; 388;  434; su 
nazırı -i, 2;  8; 9; 1 0; ı 3 ; 1 5 ; 1 9; 24;  26;  27; 30; 34; 38;  
4 ı ;  43; 45;  5 1 ;  52;  55 ;  57; 60;  6 1 ;  63 ; 65 ;  7 I ;  73;  75;  76; 
80; 8 I ;  83; 84; 85; 86; 9 1 ;  93; 95; 97; 98; ı oo; I O I ;  ı ı 3 ;  
I 1 5 ;  ı I 6; 1 ı 7; ı ı 8; I ı 9; ı 2 ı ;  ı 22 ;  ı 23 ;  ı 24;  ı 25 ;  ı 26; 
1 29; ı 30; I 34; ı 38; ı 4 ı ;  ı 42; ı 43 ;  I 44;  ı 52 ;  ı 53 ;  1 57; 
1 60; ı 6 J ; I 62 ;  ı 63 ;  ı 65 ;  ı 66; ı 68; I 69; I 70; I 87; 1 89; 
I 9 I ;  I 94; ı 96; ı 97; 200; 20 ı ;  202; 203; 207; 209; 2 I O; 
2 I I ;  2 I 2; 2 I 3 ;  2 I 6;  223; 224; 227; 228; 230; 23 I ;  232; 
233;  235 ;  240; 243; 263 ; 266; 269; 273; 274; 276; 278; 
279; 280; 290; 293; 294; 295; 296; 297; 299; 300; 304; 
305; 306; 307; 308; 309; 3 I 2; 3 I 3 ; 3 I 5 ; 3 I 8; 320; 322; 
323; 324; 326; 327; 328; 329 ;  330; 337;  341 ; 342; 343; 
344; 3 5 1 ;  3 56; 3 57; 358;  360; 36 ı ;  362; 364; 365;  375; 
376; 377; 378; 3 8  ı ;  382 ;  383; 384; 385 ;  386; 387; 389; 
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390; 392 ;  394; 397; 398; 40 I ;  402; 4 I 7; 424; 427; 428; 
433 ;  434; 436; 438; 439; 440; 44 ı ;  443 ; 445; 446; 449; 
450; 454; 455;  456; 465 ; 467; 468; 47 1 .  Bkz. defter. 
Bkz. defter; vakf -leri, ı 94 

Defterdar iskelesi, 45. Bkz. iskele 
Defterdar Mehmed Paşa vakfı, I 76. Bkz. vakf 
Değirmiin deresi, 426 
Değirmen sokağı, 88 
Deliklikaya, 48; 50; 53 ;  94 
Deniz Abdiii çeşmesi, I 75 
Deniz Abdal mahallesi, 1 76. Bkz. mahalle 
Depebaşı, 1 02;  l l  O 
Der-aliyye, I 32; ı 84 
dere, 440; 447; 449; Ağa -si, 425 ; 45 ı ;  Ayazmalı-, 1 5 ; 

Ayvad -si, 54; 62; 96; I 08; I 40;  I 78;  220; Bakrac -si, 
79; 80; 1 I 8; I 1 9; I 73 ;  ı 79; I 99; 20 ı ;  2 I 7; Büyük-, I 8; 
Çiftehavz -si, 57;  74; 77; 78; 89; 9 1 ;  97; I OO;  1 0 1 ;  I 44; 
1 46; ı 62; ı 67 ;  I 82; 209; 2 I I ;  26 ı ;  293 ; 297; 324; 
Değirmiin -si, 426; Domuz -si, 272; Emir -si, 393; 
Eyyub -si, I 04;  Fındıkl ı-, I 58;  I 59 ;  I 69; Fulya -si, 
454; H ınZır -si, 83; İbrahim Paşa -si, 323; Kavaklı-, 
1 58; 1 59; 1 69; 1 7 1 ;  293; 297; 3 1 6; 4 1 7; Kiraslı-, 54; 62; 
1 32 ;  1 40; 2 1 8 ; Kırk -si, 439; Kızılcık -si, 58; 72; 
Koyun -si, 383 ;  3 84; 3 87; 390; 3 9 1 ;  Kumluk -si, 245; 
3 1 7; 3 ı 9 ;  N as u h Paşa -si, 432; Paşa -si, 5 1 ;  ı 29; 278; 
330;  Sa ye -si, ı 1 4;  Söğüdl i-, 1 64; 1 78; 264; 266; 267; 
298; 3 ı l ; 3 I 6; Şahin -si, 48; 50; 53 ;  94; ı 45 ;  Teryane 
-si, 269; 273; 275; 286; 287; 289; Viii ide -si, 3 1  9; 320; 
376; 389; Yavlı -si, 58 

Dergith-ı iili, ı 88; 343; 346; - cebecibaşı, 1 88; -
gediklüleri, 8; 299; 300; - kapucıbaşı, 4; 70; 80; 82; 286; 
299; 336;  364; 377;  389; 436; 442; - ocağı, 340; -
yeniçerileri, 2 1 0; 2 1 6; 324; - yeniçerileri ocağı, 74; 362; 
3 84; 393;  456; - yeniçerileri ortaları, 75 

Dergith-ı mu'allii, 3; 1 97 
Derin meslek, 226; 234 
derkeniir, 448 
Der-sa'adet, 20; 64; 379 
DERVİŞ All Ağa (Dergiih-ı all kapıcıbaşısı), 362 
Derviş Efendi çeşmesi, 24. Bkz. çeşme 
DERVIŞ Mehmed Paşa (Sadrazam), 46; 1 02 ;  1 06;  I 1 0  
Derviş Mehmed Paşa evkafı, 46; 47; 53 ;  I 02; 1 1 0; I 80. Bkz. 

evkaf. Bkz. vakf 
DERVİŞ Mehmed Sadık Efendi (Haremeyn tercümanı), 6 I  
DERVIŞ Mustafa Efendi (Defterdar), 236 
Destgiihcılar, 2; 20 
Devecioğl ı : - bostiinı, 57; 1 69 
Devlet-i aliyye, 5; 7; ı 5 ; 56; 64; 1 55 ;  I 74; 1 78;  24 1 ;  242; 

33 1 ; 366; 382; 406; 4 1 3 ; 434 
Dibek, 45;  1 28 
Dikil itaş, I 9; 20; 443 
Divan: --ı alişan, 75; --ı hümiiyfin, 64; 65; - çiivuşbaşısı, 

I O;  l 5; 1 6; 1 9; 20; 29; 38;  39; 4 I ;  46; 47; 53 ;  55 ;  56; 60; 
6 I ;  70; 7 1 ;  75; 76; 77; 78; 83 ;  85; 86; 87; 88; 98; 99; I OO; 
I O I ;  I 02 ;  1 03 ;  I 04;  1 05 ;  1 06;  1 07; 1 08; 1 09; 1 1 0; l l l ; 

1 1 8; 1 2 I ;  1 22; 1 24;  I 25 ;  ı 26;  1 27; 1 30; 1 3 3 ;  1 34; 1 36; 
1 37; 1 38; 1 39 ;  1 40; I 4 ı ;  1 43 ;  1 44 ;  1 46; 1 47; 1 48; 1 49; 
1 50;  1 62; I 63 ;  ı 64;  I 65 ;  1 66; 1 67; 1 69; ı 7 I ;  1 72; ı73 ;  
1 75 ;  1 78; 1 79 ;  1 80; 1 8 1 ;  1 83 ;  I 86; ı 89; 1 9 I ;  I 92 ;  203 ; 
204; 205; 206; 208; 2 I 2; 2 1 4; 2 I 5 ; 2 I 6; 2 I 7; 2 I 8; 2 1 9; 
220; 22 I ;  222; 263; 26� 265; 273 ; 27� 277; 280; 28 I ;  
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283; 284; 285; 286: 287; 288: 290; 29 1 ;  295; 296; 297; 
298; 299; 300; 30 1 ;  302; 303; 309; 3 1 0; 3 1 1 ;  3 1 4; 3 1 8: 
326; 327; 328; 340; 34 1 ;  342; 343; 344; 346; 347; 349; 
350; 3 5 1 ;  3 52; 358;  360; 36 1 ;  365; 367; 370; 3 7 1 ;  3 72; 
375; 376; 38 1 ; 382; 383; 402; 404; 405 ; 406; 408; 409; 
4 1 0; 4 1 1 ;  4 1 2;  4 1 3 ; 4 1 4; 4 1 5 ; 4 1 7; 4 1 8; 4 1 9; 420; 42 1 ;  
422; 423; 428; 434; 44 1 ;  443 ; 444; 446; 449; 454; 456; 
457; 458; 459; 465; 467; 468; 469; 47 1 ; - çiivilşbaşısı 
vekili ,  38 

Dlviinyolı, 20;  1 50;  24 1 ;  243 ;  4 1 1 ;  4 1 2; 4 1 3 ;  4 1 5  
Dlvoğlı çeşmesi, 458 
Dlvoğlı furunı, 1 53 
dizdar, 64 
Dizd:iriyye mahallesi, 1 ;  6 1 ;  63; 82; 202. Bkz. mahalle 
Dizdiiriyye ınedresesi, 54; 62; 63; 1 40. Bkz. medrese 
Doğancılar meydiinı, 8 
Dağramacı çeşmesi, 302. Bkz. çeşme 
Domuz deresi, 272 
Dörtyol ağzı, I 49 
dükkiin: çömlekci -ı. 1 7  
Dülgerzade mahallesi, 1 48; 227: 376; 389; 429. Bkz. 

mahalle 
DÜRRIZADE Mustafa Efendi (Şeyhülisliim), 349 

E 
Ebniye-i hiissa, 353 
EBU BEKR Paşa (Şeyhülharem), 1 65 
EBU'S-SU'UD Efendi (Şeyhülisliim), 1 75 
Ebil's-Su'ild Efend i vakfı, 1 75 ;  1 76 ;  1 77. Bkz. vakf 
EBUBEKiR Ağa (Çavuşbaşı), 1 6 1  
EBUBEKiR Efendi (Hazine kethudası), 3 1 1 
EBUBEKiR Efendi (Serçukadar), I 25 
EBUBEKiR Efendi (Şıkk-ı sani defterdarı), 344 
Edirnekapusı, 2 14; 237; 239; 249; 25 1 ;  254; 262; 353 ;  3 54; 

356; 3 58; 362; 363: 364; 366; 3 70; 37 1  
Efendi(?) çeşmesi ,  20 
Efrenc Belgrad karyesi, 282. Bkz. karye 
Eğrikapu, 4 1 ;  44; l l l ; 1 28; 27 I ;  - ku b besi, 1 I ;  - savağı, 

1 09 
ehl-i vuküf, J 2 
Ekşifundal ık  kayası, 77 
Ekşikaratut karyesi, 1 ;  72; 74; 394; 456. Bkz. karye 
Elbene(?) çiftliği, 334; 335 .  Bkz. çiftlik 
Elviinziide ciimi' i ,  1 70. Bkz. cami' 
Elvlinzade mahallesi, 1 09; 1 70; 303; 308. Bkz. mahalle 
Emin Sinan mahal lesi, 247; 248. Bkz. mahalle 
EMINE Sultan, 1 29 
Emine Sultan hammiimı, 278; 279 
Emine Sultan vakfı, 2; 5 I ;  278; 325; 469. Bkz. vakf 
Emin-i cev mahallesi, 1 5 1 .  Bkz. mahalle 
Emir ciimi'i ,  303 ; - teriizilsu, 303. Bkz. terazlı 
Emir deresi, 393 
Enderfın: -ı hümiiyfın, 49; 50; I 35 ;  1 42; 230; 23 1 ;  245; 

3 1 9; 439; 440; 449; 45 1 
erbab-ı ıniyiih, 1 3 ;  37;  4 1 ;  72; 74; 98; ı 1 8; 120; 123 ;  1 24; 

1 5 1 ;  1 53 ;  1 6 1 ;  165;  1 70; 1 88 ;  200; 2 1 2; 2 1 5 ; 3 1 7; 3 1 9; 
32 1 ; 3 8 1 ; 387; 39 1 ; 395; 400: 407 

Ermeni bostiinı, 1 62; 1 67; 1 8 1  
Ermeni hiinı, 1 54; 1 57; 1 64; 1 65 ;  1 78; 234 
Es bii b hammiimı, I 34 .  Bkz. harnınilm 

Esbbiiziirı, 1 5  I 
Esbmeydiinı, 235; 254 
Eski imiiret mahallesi, 3 5 1 ,  373. Bkz. mahalle 
Eski Langakapusı, 209 
Eski odalar, 74 
ESMA Sultan, 1 24 
Esnıii Sultan sara yı, ı 24. Bkz. saray 

İNDEKS 

esnat: 1 84; hasmacı -ı, I 84; çömlekci -ı, 1 7; künkci -ı, 
I 8; peştemiilci -ı, I 84; sandalcı -ı, 1 84 

Etmeydiinı, 226; 262 
Evaspa karyesi, 34 I ;  449. Bkz. karye 
evkaf, 8: 46; 47; 50: 6 1 ;  63; 73 ; 8 1 ;  89; 1 06; 1 1 0; 1 48; 1 60; 

ı 70; 1 74; 1 75 ;  1 76; ı 93 ; 203; 204; 347; 377; 434; -
müfettişi, I 76; Derviş Mehmed Paşa -ı, 46; 47; 53 ;  1 1 0; 
ı 80; Fatih Sultan Mehmed -ı, ı 48; 336; 34 ı ;  342; 343 ; 
344; 345; 346; 347; 350; 3 52; 392; Gazanfer Ağa -ı, 
163 ;  Gevher Han Su ltan -ı, 203; Harerneyn-İ şerifeyn 
ı, 108; 1 33 ;  1 5 1 ;  299; 3 1 3 ;  325; 363; --ı hüıniiyfın, 1 48; 
1 63 ;  Mehmed Paşa -ı, 99; Mihrişah Viiiide Sultan -ı, 
55; 1 27; 1 94; 29 1 ;  Sultan, 463 ; Su ltan Ahmed -ı, 3 ;  1 3 1 ;  
194; 249; 25 1 :  Sultan Biiyezid-i Veli -ı, 1 60; 346: 
Sultan Mahmud -ı, I ;  I 6; 38; 39: 40; Sultan Muriid -ı, 
1 ;  Su ltan Selim -ı, I :  282; 284; 463 ; Su ltan Süleyman 
ı, 1 30; Şehid Mehmed Paşa -ı, 45; 86; 1 33 ;  1 34; 1 37:  
263; 288; 3 1 0; 327; Valide, 46 1 

Eyyub, ı ;  2; 3; ı ı ;  ı 7; ı 8; 22; 24; 27; 32; 33 ;  45;  46; 47; 5 ı ;  
98; 1 04; 1 07; ı 35 ;  1 4 1 ;  1 42 ;  143 ;  ı 44; 1 45;  ı 46; 1 47; 
1 49; ı 75 ;  278; 302; 3 1 3 ;  3 1 4;  3 1 5 ; 3 ı 7; 3 1 9; 320; 3 2 ı ;  
322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 33 1 ;  332; 
333 ; 339; 354; 3 57; 366; 459; 467; 469 

Eyyfıb deresi, I 04 
Eyyfıb mahkemesi, ı 2 ; 34; 82; 92; I 1 3 ;  ı 29; 1 60; 1 87; 293 ; 

3 ı 4; 324; 3 54; 357;  382; 386; 388; 4 ı 3; 434. Bkz. 
mahkeme 

EYYUB N ii fiz Efendi (S adaret kethudası kiit ibi), I 58 
Eyyfıb-i Ensiiri vakfı, 227; 235 ;  3 1 4 . Bkz. vakf 

F 
Fatih Su ltan Mehmed: - ciimi ' i, ı 48; 227; 247; 257; 3 1 3 ;  

3 3 5 ;  3 3 7 ;  339; 342; 35  ı ;  352; 374; 389; 403; 405; 463 . 
Bkz. cami ' ; - evkafı, 1 48;  336; 34 1 ;  342; 343;  344; 345; 
346; 347; 350; 352; 392. Bkz. evkaf. ; - suyolı ,  3 1 3 .  
Bkz. suyolı ;  - şiidurviin ı, 3 3 4 .  Bkz. şadırvan; - vakfı 
suyı, 340. Bkz. su 

Fatıma Kadın ciimi ' i , 452 
Fatıma Sultan ciimi ' i ,  I .  Bkz. ciimi ·  
Faz l ı  Paşa, I 84;  I 85 
Fener, ı ı 6; 1 27;  1 3 8  
Fenerkapusı, ı 14 ;  ı 22; 1 25;  1 34; 1 3 7  
feriiğ, 5 ;  7; 29; 35 ; 39; 40; 42; 44; 45; 46; 47; 50; 69; 76; 85 ;  

95; 98;  1 00; 1 05 ;  1 06; 1 24 ;  1 27; 1 30; 1 33 ;  1 34; 1 3 7; 1 39; 
1 42; 1 47; 1 48; 1 55 ;  1 6 1 ;  1 62; 1 70; 1 74; 1 80; 1 83 ;  208; 
2 1 2; 2 1 4; 2 1 7; 224; 264; 273 ; 275; 277; 283; 29 1 ;  292; 
302; 308; 309; 3 I O; 3 I 5; 3 I 8; 328; 329; 330;  340; 347; 
359; 378; 383; 386; 394; 40 ı ; 425; 428; 43 1 ; 436; 438 

feriiğat. l l ; 28; 5 ı ;  52; 58;  8 1 ;  94; 97; 99; 1 02; 1 1 0; l l l ; 

ı 1 6; ı 1 8; ı 1 9; ı 2 I ;  1 25 ;  1 29; 1 34; ı 47;  1 65 ;  166; 1 67; 
1 68; 267; 277; 307 

Ferhiid Paşa çiftliği, 5 ;  7 .  Bkz. çiftlik 
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ferman, 4; 5; 6; 7; 8; 9; 1 0; I 2; I 3 ;  1 4 ;  I 5 ; I 6; I 7; I 9; 20; 2 I ;  
23;  25; 26; 27; 29; 3 �  3 1 ;  33 ;  34; 35 ;  36; 37; 39; 4 I ; 43; 
44; 45; 46; 47; 5 1 ;  52; 53 ;  54; 55;  56; 57; 60; 6 I ; 64; 70; 
7 ı ;  72; ,3; 75; 7� 77; 78; 80; 84; 85;  86; 88; 90; 9 I ;  92; 
95; 96; 97; 98; 99; 1 00; 1 02; I 04; I 05;  ı o6; ı 07; 1 08; 
1 09; ı ı o; 1 I I ;  1 I 3 ;  ı I 5 ; 1 I 6; ı i 7; I ı 8; I 2 ı ;  ı 22; I 23 ;  
I 24; ı 25;  1 26; ı 27; 1 28; I 29; I 30; 1 3  I ;  ı 32; 1 33 ;  1 34; 
I 35;  I 36; I 37; I 38; I 39; I 40; I 4 I ;  I 42; I 43 ;  I 44; I45 ;  
1 46; I 47; ı 48;  I 49; I 50; I 5 I ;  I 52 ;  I 53 ;  1 55;  I 57; I 58; 
I 62; ı 63 ;  I 64; I 66; I 67; I 69; I 70; I 7 I ;  I 72; I 73 ;  I 74; 
1 75 ;  I 76; I 77; ı 78; I 79; 1 80; I 8 I ;  1 83 ;  I 85 ;  I 86; I 87; 
I 89; I 90; 1 9 1 ;  1 92 ;  ı 93 ;  ı 94; I 98; I 99; 200; 20 I ;  202; 
203; 204; 205; 206; 207; 208; 2 ı O; 2 I2;  2 ı 3 ; 2 I4; 2 ı 5 ;  
2 I 6 ;  2 ı 7; 2 18; 2 I 9 ;  220; 22 I ;  222; 223 ; 224; 226; 227; 
230; 23 1 ;  233;  234; 236; 24 1 ;  246; 248; 249; 250; 252; 
255; 256; 257; 258; 259; 260; 263; 264; 266; 267; 269; 
270; 272; 273; 276; 278; 279; 280; 28 I ;  283; 284; 285; 
286; 287; 288; 290; 29 I ;  293; 297; 298; 300; 30 I ;  302; 
303; 304; 3 06; 307; 309; 3 1 0; 3 ı ı ;  3 ı 2; 3 I 5; 3 I 7; 3 I 8; 
3 I 9; 322; 323; 327; 329; 330;  33 I ;  332; 333; 335; 336; 
337; 33&; 339; 340; 3 4 ı ;  342; 343 ; 344; 345; 346; 347; 
349; 350; 35 ı ;  352; 3 53 ;  3 55 ;  3 56; 3 59; 360; 36 I ;  362; 
363; 364; 365;  366; 367; 369; 370; 3 7 I ;  376; 377; 379; 
38 I ;  382; 383;  384; 385;  3 86; 387; 388; 3 89; 390; 39 I ;  
392; 393 ; 394; 395;  397; 398; 400; 402; 404; 405 ; 406; 
408; 409; 4 ı O; 4 1 1 ;  4 1 2;  4 I 3 ; 4 I 4; 4 I 5 ;  4 I 7; 4 I 9; 420; 
42 1 ;  422; 423; 424; 426; 427; 428; 429; 430; 43 1 ;  433 ;  
434; 435 ;  437; 438; 44 I ;  443; 444; 445 ;  446; 448; 449; 
450; 45 I ;  453 ; 454; 455;  456; 457; 458; 459; 460; 462; 
463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 47 1  

fesild, 64 
Fethiyye cami' i ,  1 I 8 . Bkz. cami '  
Fettiini mahallesi, 229. Bkz. mahalle 
Feyyaz mektebi, 402 
Feyziyye cami ' i, 5. Bkz. cami '  
FEYZULLAH Efendi (Defterdar), 255 
FEYZULLAH Efendi (Şeyhülislam), 440 
Fil yokuşu, 94 
Fındıklı, ı 2 1 ;  ı 42; ı 56; ı 66; 205; 225; 258 
Fındıklı koltuğı, 92; 1 23 ;  233; 279 
Fındıklıdere, ı 58; 1 59; 1 69 
Firuz Ağa mahallesi, 226; 235; 4 1 2; 43 1 .  Bkz. mahalle 
Fotaki bağı, 76; 2 1 6  
Fuçıcı sukı, ı 25 
Fulya deresi, 454 
fiiruht, 2; 6; 9; 1 3 ; 1 8; 35; 36; 47; 5 ı ;  56; 7 I ;  76; 86; 1 0 1 ;  

ı ı 3 ;  1 22; ı 3 1 ;  ı 73 ;  1 82 ;  ı 84; I 85;  ı 87; 1 88; 1 89; 1 90; 
200; 20 ı ;  2 1 6; 278; 279; 295; 3 1 6; 366; 369; 405; 424; 
425; 426; 427; 459; 469 

G 
Galata, ı 5 ; ı6 ; 25; 27; 32; 33 ; 34; 38; 39; 40; ı 04; 1 94; 1 95 ;  

1 96; 1 97; 238; 342; 3 54 
Galata voyvodası, 4; ı 3 ı ;  342. Bkz. voyvoda 
Galata yolı, 277 
Galatasarayı, 2; 1 95;  454 
Gazanfer Ağa: - evkafı, 50; 63; 8 1 ;  1 63 .  Bkz. evkaf; -

medresesi, 60. Bkz. medrese; - seblli, 60. Bkz. sebll; -
türbesi, 60. Bkz. türbe 

GAZANFER Ağa (Babüssaade ağ ası), I 63 ; 1 79 

GAZANFER Ağa (Darussaade ağası), ı 73 
GAzi S inan Paşa (Sadrazam), ı 6o 
Gazi Sultan Osman Han cami ' i, 6. Bkz. cami '  
gedik, 8 
Gedik Paşa, 249; 25 1 
Genci Hatun mahallesi, 336;  343 .  Bkz. mahalle 
Gevher Han Sultan evkafı, 3; 203 . Bkz. evkaf. Bkz. vakf 
Gice, ı 45 
GiRlDl İbrahim Ağa (Divan-ı ali çavuşu), 1 1 9 
Göksu, 1 8  
gümrük: İstanbul emti 'a -i, ı 56; İstanbul -ü, 95 
Gümrükci çiftliği, 4. Bkz. çiftli k  
Güngörmez mahallesi, 236; 260. Bkz. mahalle 
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Güzelce kemer, 1 07; 264; 266; 267; 298; 304; 3 1 6; 326. 

H 

Bkz. kemer; - suyı ! ağını, 326. Bkz. !ağın; - suyolı, 48. 
Bkz. suyolı 

Hacce HiltOn mahal lesi, 28 1 ;  284. Bkz. mahalle 
Hacce Kadın çeşmesi, 274. Bkz. çeşme 
Hace Ali mahallesi, 27 1 ;  3 1 9 .  Bkz. mahalle 
Hace çeşmesi, 9 1 ;  1 05 .  Bkz. çeşme 
Ha ce Hamza mahallesi, 1 ı 9; I 67; 270; 457; 458; 465; 468. 

Bkz. mahalle 
Hace Hayreddin mahallesi, 247; 257. Bkz. mahalle 
Hace Kasım Gönani mahallesi, 56; 1 2 1 ;  1 29; 1 62 ;  368; 

396. Bkz. mahalle 
Hace Paşa cami ' i ,  1 54. Bkz. cami '  
Hace Paşa mahal lesi, 1 ;  1 5 1 ;  1 52; 1 58; 1 59; 1 6 1 ;  1 64; 1 65;  

1 68; 1 69; 1 73 ;  1 79; 1 80; 304; 305; 308. Bkz. mahalle 
Hace Sa'deddin Efend i :  - türbesi, 323 .  Bkz. türbe; -

zaviyesi, 323.  Bkz. zaviye 
Hace Teberdari mahallesi, 459; 467. Bkz. mahalle 
HACI Arif (Suyolcular kethudası), 64 
Hacı Bayram Kaftani mahallesi, 282. Bkz. mahalle 
Hacı İlyas mahallesi, 1 27. Bkz. mahalle 
Hacı İsa mahal lesi, 43; 1 26. Bkz. mahalle 
Hacı Ya'küblı karyesi, 440; 44 1 
Hadice Su ltan mahal lesi, 45; 46; 47; 1 07. Bkz. mahalle 
HADICE Viiiide Sultan, 46 1 
Hadice Yiliide Sultan cami '  i, 43 . Bkz. cami '  
Hafız Ahmed Paşa sarayı, 63 ; 8 1 .  Bkz. saray 
HAFIZ Ali Efendi (Kaymakam), 1 76 
Haflz Hayrul lah Efendi vakfı, 1 70.  Bkz. vakf 
HAFlZ lsa Ağa (Darussaade ağası), 3; 325 
HAFIZ İsma'11 Paşa (Sadrazam), 1 59 
HAFIZ Mehmed Efendi (Rumeli kazaskeri), 1 62 
HAFIZ Mehmed Emin (Tuz emini), 1 3 5  
Hafız Paşa cami ' i, 34 1 ;  350.  Bkz. cami '  
Hiifız Paşa mahallesi, 247; 257 .  Bkz. mahalle 
hafr, 8; ıo ;  1 3 ;  ı 5 ; 43; 50; 53; 1 04; ı o7; ı ı 2; ı ı 8; ı 3 5;  1 45 ;  

ı 46; ı 49; 1 56; 1 60; ı 6 1 ;  1 66; 1 68; 1 7 1 ;  1 82; 1 88; 1 89; 
1 99; 205; 2 ı 9; 229; 239; 245; 255;  257; 258; 282; 287; 
296; 299; 300; 305; 3 I 7; 329; 330; 333 ;  335 ;  337; 34 1 ;  
342; 353 ;  354; 3 58; 359; 362; 364; 366; 367; 370; 372; 
378; 3 8 1 ;  387; 408; 4 1  I ;  4 1 4; 4 1 6; 4 1 7; 438; 439; 440; 
44 1 ;  445; 446; 447; 448; 449; 45 1 ;  458; 459; 464; 466; 
467; 468; --ı abar, 1 5 ;  44; 5 1 ;  76; ı ı 6; 1 23 ;  1 6 1 ;  1 62; 
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1 67; 2 1 2;  2 1 4; 2 ı 8 ;  264; 272; 275; 277; 278; 279; 28 1 ;  
284; 306; 328; 3 3 1 ; 337; 354; 359; 364; 393; 425 

hakk-ı mecrii, 4; 8; 9; 14 ;  1 5 ;  37; 43; 44; 48; 50; 53; 63; 70; 
7 ı ;  72; 73; 76; 77; 78; 80; 83; 85; 87; 89;· 9 ı ;  94; 98; ı o ı ;  
1 06; 1 07; 1 09; 1 1 2; 1 1 6; 1 1 7; 1 1 8; 1 23 ;  1 25;  1 28; 1 35 ;  
1 36; 1 39; 1 4 1 ;  1 42; 1 43 ;  1 45;  1 46; 1 47; 1 50; 1 52; 1 56; 
1 6 1 ;  1 64; ı 65;  1 68; 1 69; 1 72; 1 79; 1 82; 1 85 ;  1 86; 1 88; 
1 90; 1 92; 1 95;  1 99; 20 1 ;  203; 205; 2 1 2; 2 1 3 ;  220; 226; 
227; 229; 234; 236; 237; 238; 239; 240; 24 1 ;  242; 245; 
246; 25 ı ;  256; 26 1 ;  266; 277; 287; 294; 296; 302; 308; 
3 1 9; 320; 326; 330; 335 ;  336; 337; 362; 375;  376; 378; 
382; 383; 384; 385; 387; 390; 39 1 ;  392; 393; 394; 400; 
404; 408; 41 1 ;  4 1 4; 4 1 5 ; 4 ı 6; 4 ı 8 ; 42 1 ;  425; 428; 435; 
438; 439 

1 JAK_!<.I Mehmed Ağa (Dergiih-ı iili kapıcı başı), 80 
HALIL Ağa (Emlak nazırı), 1 0 1  
HALİL Ağa (Hassa bostancıbaşı), 357 
1-IALİL Ağa (Kassabbaşı), 63; 306; 442; 466 
HALIL Ağa (Su nazırı), 92; ı 2 1 ;  ı 74; 233; 262; 294; 295; 

299; 362 
HALIL Ağa (Su yolcular kethudası), 442 
HAL İL Efendi (Has lar kadısı), 1 ı 3; 267; 3 1 3  
HALIL Efendi (Sadaret kethudası), 69; 70; 458 
Ham Efendi vakfı, 283. Bkz. vakf 
Ham Hamld Paşa: - çeşmesi, 1 29; 368, 455.  Bkz. çeşme; -

seblli , 1 29; 368, 455 .  Bkz. sebll 
Halkalı karyesi, 55;  7 1 ;  42 1 ;  422. Bkz. karye 
Halkalı suyı, 2 1 3 ; 452; 463. Bkz. su 
hammiim, 64; 323; Acı-, 1 50; 226; 235;  4 1 1 ;  4 ı 2; 4 1 3 ;  

4 1 5 ;  4 1 9; Aksaray -ı, 292; 3 0  ı ;  Ayasofya -ı, 205; 
Aze b ler -ı, 92; Cerriih Paşa -ı, 6 1 ;  Çardakl ı  -, 6 1 ;  
Emine Sultan -ı, 278; 279; Esbiib -ı, 1 34; Havzlı -, 
220; 222 ; İbrahim Paşa -ı, 83; 364; 37 1 ;  43 1 ;  Kırkık-, 
98; 1 04; Kıztaşı -ı, 1 48; Muriidiye -ı, 1 47; 302; Müftl 
-ı. 1 24; Nişiincı -ı, 1 54;  Nişiincı Paşa-yı Atık -ı, 1 74; 
Safa -ı, 333; Sofılar -ı , 293; 294; 295; 299; Sultan -ı, 
1 29:  Sultan Selim -ı, 346; Şengül -ı, 1 58;  24 ı ;  243 ; 
255; 4 1 9; Yaldız -ı, 1 79; Yeni-, 5 1 ;  1 0 1 ;  
Yiğitmanoğlu(?) -ı, 274 

lzammiimcı, 6 1 ;  83; 1 79 
Hamza Paşa suyı, 244; 254. Bkz. su 
han. 1 ı 7 : Ermeni -ı, ı 54; 1 57;  1 64; 1 65 ;  1 78; 234; Hiicce 

--ı. 1 65 ;  Hiice -ı, 1 7 1 ;  1 72; 1 79; 1 8 1 ;  Hasan Paşa -ı, 
88: 426; 427; Pertev Paşa -ı, 471  

luingiih . Muriid Buhar! -ı, 1 47; Seviidü' l-İmiidl -ı, 302 
Haraccı Kara Mehmed Beğ mahallesi, 90; 1 14; 1 1 5 .  Bkz. 

mahalle 
Harcıneyn: - evkafı, 1 08; 1 33 ;  1 5 1 ;  299; 3 1 3 ;  325; 363. 

Bkz. evkiif; - muhasebesi, 1 92; 1 98; 363 ; - neziireti, 8; 
-i şerlfeyn muhasebesi, 453 

HASAN Ağa (Kebabcılar kethudası), 457 
HASAN Ağa (Zecriyye emini), 2 1 1 
HASAN Beğ (Tophane halifesi), 1 40 
HASAN Efendi (İstanbul kadısı), 223; 224; 225 
Hasan Halife mahal lesi, 367. Bkz. mahalle 
HASAN Hilmi Efendi (Başmuhiisebe kati bi), 1 9  
HASAN Paşa (Kaptan-ı derya), 1 95 
HASAN Paşa (Sadrazam), 58 
HASAN Paşa (Tameşvar valisi), 1 82 
Hasan Paşa hiinı, 88; 426; 427. Bkz. han 
Hasan Paşa suyolı, 440; 44 1 .  Bkz. suyolı 

HASAN Tahsin Efendi (Divan çavuşbaşısı ), 3 ı 8 
HASAN Tahsin Efendi (Muhasebeci), 1 4; 63 

İNDEKS 

H!islar kazası, 3 ı 9. Bkz. kaza. Ayrıca Bkz. Havass-ı aliyye 
kazası, Havass-ı refi'a kazası 

Haslar mahkemesi, 2; 48; 72; 80; 88; ı 1 2; ı 1 6; ı 1 8; ı 1 9; 
1 3 1 ;  t 4 ı ;  1 55 ;  1 59; 1 7 1 ;  1 72; 1 98; 20 ı ;  206; 220; 223; 
238; 262; 297; 3 ı 2;  3 ı 7; 377; 386; 390; 395; 407; 408; 
429; 432; 438. Bkz. mahkeme 

Hiissa çayırı, 442 
Hiissa ocağı, 338 
hatt-ı hümiiyfın, 2 1 ;  22; 26; 27; 29· 3 1 ·  32·  40· 48· 53 ·  54· 

57;  58;  64; 72; 73; 79; 82; 9o; 9i; 95: ı ı o; ı i 9; t4o; 
'
ı 5 ı : 

1 57; 1 59; 1 74; 1 80; 1 85;  1 89; 1 94; 1 95 ;  1 98; 1 99; 200; 
204; 207; 223; 225; 247; 250; 252; 266; 268; 272; 3 12 ;  
3 14 ;  3 1 6; 3 1 7; 32 ı ;  339 ;  354 ;  355 ;  3 56; 357 ;  379; 380; 
398; 41 1 ;  4 1 2; 4 ı 3 ; 424; 426; 428; 429; 432; 433; 442; 
452; 453 ; 454; 463 ; 47 1 

Havass-ı aliyye kazası, 223 ; 446; 448. Bkz. kaza.Ayrıca 
Bkz. Haslar kazası, Havass-ı refi'a kazası 

Havass-ı refi'a kazası ,  4; 5; 6; 7; 2 1 ;  29; 35 ;  37; 39; 4 ı ;  42; 
n 44· 48· so·  5 t ·  53· s4· 5 5 ·  58· 62· n 69· 70· n n 
73 : 74: 76 : 77: 78 : 79: 80: 83 : 84 : 85 : 87: 9 ı : 93 : 94: 97: 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1 00; 1 0 1 ;  1 04; 1 05;  1 07; 1 08; 1 09; ı ı 1 ;  1 1 2;  ı ı 4 ;  ı ı 6; 
ı ı 7; ı 1 8; ı ı 9; ı 20; 1 2 1 ;  1 23 ;  ı 24; 1 26; 1 28; 1 29; 1 35;  
ı 36; 1 38; 1 40; 1 4 1 ;  ı 42; 1 43 ;  ı 44; 1 45;  1 46; ı 47; ı 49; 
1 52; 1 53 ;  1 56; 1 6 1 ;  ı 62; ı 64; ı 65 ;  1 66; ı 67; ı 68; 1 69; 
ı 7 ı ;  1 72; 1 73 ;  ı 78; ı 79; ı 8 ı ;  1 82; 1 85 ;  ı 86; 1 87; ı 88; 
ı 89; ı 90; 1 92; ı 99; 20 ı ;  202; 205; 207; 2 ı O; 21 ı; 2 ı 2; 
2 1 3 ;  2 ı 6; 2 1 7; 2 ı 8; 2 1 9; 220; 22 ı ;  222; 224; 226; 227; 
228; 229; 23 ı ;  233 ;  234; 235; 236; 237; 239; 240; 242; 
244; 245; 246; 25 ı ;  253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 
26 1 ;  262; 264; 265; 266; 267; 269; 272; 274; 275; 277; 
278; 279; 28 ı ;  282; 284; 285; 286; 287; 289; 290; 293 ; 
294; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 30 1 ;  302; 304; 305 ; 
306; 308; 3 ı 4; 3 ı 5; 3 1 6; 3 ı 7; 320; 323; 324; 326; 328; 
329; 330; 33 ı ;  333; 335; 336; 337; 34 ı ;  342; 344; 348; 
349; 35 1 ;  353; 357; 359; 363 ; 375; 376; 377; 378; 38 ı ;  
383;  384; 385; 386; 387; 389; 390; 3 9 1 ;  392; 393; 4 1 0; 
4 ı 5; 4 ı 6; 4 1 7; 4 ı 8; 4 1 9; 420; 42 1 ;  422; 426; 427; 428; 
432; 434; 435; 440; 44 ı ;  444; 445; 447; 448; 449; 45 ı ;  
454; 456; 457; 458; 46 ı ;  462; 464; 465; 466; 467; 468; 
469; 470. Bkz. kaza.Ayrıca Bkz. Haslar kazası, Havass-ı 
al iyye kazası 

Havass-ı refl'a  mahkemesi, 87; 247. Bkz. mahkeme 
havz, 79; 8 1 ;  1 56; 1 66; 1 68; 1 7 1 ;  205; 207; 2 1 7; 4 1 7; 438; 

Bakrac -ı, 202; Baş-, 92; Viiiide Sultan -ı, 282 
Havzlıhammiim, 220; 222 
Haydar Paşa çeşmesi, 1 06 
Haydar Paşa karyesi, 1 02. Bkz. karye 
Haydar Paşa kubbesi, 89 
Haydar Paşa mahallesi, 96; 1 03 ;  ı 04. Bkz. mahalle 
HA YRULLAH Efendi (Darbhiine-i amire nazırı), 1 93 
Hazine: -i amire, 366; -i hümiiyfın, 53 ;  3 ı ı ;  439; 440 
HEKİMOGLI All Paşa, 3 
Heklınoğlı ciiın i ' i, 66 
Hınzir deresi, 83 
H ınzlr viidlsi, 80 
hıyanet, 64 
hibe, 62; 1 44 
Hirınenyeri, 306 
Hisiir, 92 
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hisse, 38 ;  39; 59; 6 1 ;  74; 75;  89; ! O l ;  1 03 ;  1 09; I 16 ;  1 26; 
1 36; 1 42 ;  1 53 ;  1 56;  1 58;  1 63 ;  1 70;  1 88; 203; 205; 2 14;  
2 1 5 ; 225; 244; 25 1 ;  254; 258; 275; 287; 289; 299; 3 00; 
3 1 8; 326; 328; 340; 348; 349; 358;  370; 400; 4 1 6; 4 ı 8; 
430; 433 ;-i şayi 'a, 22; 29; 35 ;  44; 98; 1 05 ;  ı 33 ;  289 

Robyar mahal lesi, ı 54; 1 56; I 66; I 78; 1 79;  279; 328; 344; 
345. Bkz. mahalle 

Horasancı, 9 1  
Horhor, 30ı  
Horhor çeşmesi, 287. Bkz. çeşme; - mesleği, 209. Bkz. 

meslek 
Hoşkadem mahal lesi, 230; 37 1 .  Bkz. mahalle 
hulera: --i rah-ı abi, ı 7 
HULUSİ Ahmed Paşa (Kaymakam), I 08 
HURŞİD Paşa (Sadrazam), 3 50 
hüccet, 4; 5 ; 6; 7; 8; 9; 1 0; 1 3 ; 1 4; 1 5 ;  1 6; ı 9; 20; 23; 25; 26; 

27; 29; 30; 3 ı ;  34; 35 ;  3� 38; 39; 4� 4 1 ;  43 ; 44; 45; 46; 
47; 49; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 60; 6 ı ;  62; 64; 69; 72; 75; 
78; 80; 8 ı ;  83;  85 ;  86; 87; 88; 90; 9 ı ;  92; 97; 98; 99; 1 00; 
1 0 1 ;  1 02; 1 03 ;  1 04;  1 05 ;  1 06; 1 07; ı 08;  1 09;  ı 1 0; ı l l ; 
ı 1 2; 1 1 3 ;  ı 1 5 ; 1 16;  ı 1 7 ;  ı 1 8 ; 1 20;  1 2 1 ;  1 22; 1 23 ;  1 25 ;  
1 26; 1 27; 1 28;  1 29; 1 30; 1 47; 1 48;  1 49; 1 50; 1 54;  1 55 ;  
1 56; 1 59; 1 60; 1 6 1 ;  1 62 ;  1 64;  1 65 ;  1 66; ı 67; 1 68;  1 69; 
1 70; 1 7 1 ;  1 72 ;  1 73 ;  1 74;  1 78;  1 79 ;  1 80;  1 8 1 ;  1 82 ;  1 83 ;  
1 86; 1 87; 1 88;  1 89;  1 90;  1 9 1 ;  1 92 ;  1 95 ;  1 96; 20 1 ;  202; 
203 ; 204; 205; 206; 207; 208; 2 1 0; 2 1 1 ;  2 1 2; 2 1 3 ; 2 1 4; 
2 1 5 ; 2 ı 6; 2 1 7; 2 1 8; 2 1 9; 220; 22 ı ;  222; 223 ; 224; 225; 
227; 228; 230; 23 1 ;  233;  234; 235; 236; 237; 239; 240; 
243; 244; 245; 246; 248; 250; 252; 253; 254; 255; 256; 
257; 258; 259; 26� 26 1 ;  262; 263; 26� 265; 26� 26� 
269; 270; 272; 273; 274; 276; 277; 278; 279; 280; 28 1 ;  
282; 283; 284; 285;  286; 287; 288; 290; 29 1 ;  293; 295; 
296; 303; 304; 305;  307; 308; 309; 3 ı o; 3 ı ı ;  3 1 2; 3 ı 3 ;  
3 1 4; 3 1 5 ; 3 1 7; 3 1 8; 322; 3 2 3 ;  324; 326; 327; 328; 329; 
330; 33 ı ;  332; 333 ;  336;  337; 338;  340; 34 ı; 342; 343; 
344; 345;  346; 347; 348; 349; 3 50; 35 1 ;  3 52; 3 53 ;  355 ;  
356;  358;  360;  36 ı ;  362 ;  363;  364;  365;  367;  368 ;  370; 
3 7 1 ;  372; 373 ;  375 ;  376; 3 8 1 ;  3 82 ;  383; 384; 385; 386; 
3 87; 388; 389; 390; 39 1 ;  392; 393; 394; 396; 398; 40 1 ;  
402; 403 ; 405; 406; 407; 408; 409; 4 1 0; 4 1  I ;  4 1 2; 4 1 3 ;  
4 1 4; 4 1 5; 4 1 7; 4 1 8 ; 4 1 9;  420; 42 1 ;  422; 423; 425; 426; 
427; 428; 430; 431 ; 433 ;  438; 439; 440; 44 ı ;  443 ; 444; 
445; 446; 449; 450; 45 1 ;  453 ;  454; 455 ;  456; 457; 458; 
459; 460; 462; 465; 467; 468; 469; 470; 47 I ;  memhur -, 
1 64; 428 

HÜDA Yİ Aziz Mahmud, 7 
Hüdayl Aziz Mahmud vakfı, 323 .  Bkz. vakf 
HÜSEYiN (Suyolcular katibi), 2 
HÜSEYiN Ağa (Hazine kethudası), 50; 53 
HÜSEYİN Ağa (Su nazırı), 1 43 ;  1 44; 1 46;  1 82; 329 
HÜSEYiN Ağa (Suyolcular kethudası), 35 ı 
Hüseyin Ağa mahallesi, 57; ı 1 2 ; ı 99. Bkz. mahalle 
HÜSEYiN Beğ Efendi (Müderris), ı 76 
HÜSEYiN Efendi (Cabi), 249 
HÜSEYiN Hıfzl Efendi (Haslar kadısı), 1 23 ;  279 
HÜSEYiN Hüsni Beğ Efendi (Darbhane nazırı), ı 76 
HÜSEYiN Hüsnl Efendi (Darbhane katibi), 449 
HÜSEYiN Usta (Mütevel l i), 2 1 6  
HÜSNI Beğ Efendi  (Divan çavuşbaşısı), 309; 367 

48 1 

I 
Irgadbazarı, 2 ı 4; 249; 25 ı 
Iskara: - kemeri, 302. Bkz. kemer; -altı, 1 26;  --i atık, 

ı 6 ı ;  -i atık ve cedld, 1 ı ı ;  1 79;  -i cedld, I 6 I ;  -teyn, 
1 65 

i 
İbrahim Paşa mahallesi, 62. Bkz. mahalle 
İBRAHIM Ağa (Çavuşlar mehteri), 1 63 
İBRAHIM Ağa (Si lahdar), 1 87 
İBRAHiM Ağa (Su nazırı), 1 1 7; 202; 293; 297; 3 1 6; 444; 

464 
İBRAHIM Arif Efendi (Kati b), 1 76; 1 77 
İBRAHIM Beğ Efendi (Haslar kadısı), 1 8 1  
İBRAHIM Edhem (Suyolcusu), 2 ;  1 75 
İBRAHIM Edhem Efendi (Şıkk-ı evvel defterdarı), 1 90 
İBRAHiM Edhem Efendi (Zahire sergi halifesi), 9 1  
İBRAHIM Efendi (Defterdar), 354;  370 
İBRAHiM Efendi (Gümrük emini), 1 92 
İBRAHIM Efendi (Haslar kadısı), 1 9; 4 1 ;  73 ;  97; 2 1 9; 227; 

3 50; 3 52 
İBRAHiM Efendi (Nakşibendi şeyhi), 1 0  
İbrahim Paşa: - hammiiını, 364; 3 7 1 .  Bkz. harnınam; -

terazusu, 2 1 5 . Bkz. terazu 
İBRAHIM Paşa (Sadrazam kaymakamı), 275 
İBRAHIM Paşa (Sadrazam), 1 6 1 ;  295 
İbrahim Paşa deresi, 323 
İbrahim Paşa hammamı, 83 ; 43 ı 
İbrahim Paşa mahal lesi, 80; 82; 364. Bkz. mahalle 
İBRAHiM Sarım Beğ Efendi (Galata nazırı), 249 
İBRAHIM Sarım Efendi (Başdefterdar), 2 1  
İBŞİR Hasan Paşa (Mirahur), 303 
icare, 1 9; 32; 34; 38; 40; 47; 6 1 ;  1 30; 1 34 ;  1 5 1 ;  1 63 ;  203; 

249; 272; 288; 328; 339; 340; --i kadlme, 35; 283; --i 
mu'accele, 36; 1 27 ;  1 33 ;  1 70;  238; 309; -i müeccele, 
1 5 ; 1 9; 33 ;  36; 39; 44; 60; 6 1 ;  86; 1 02; 1 27; 1 3 3 ;  1 70;  
1 74; 204; 263; 288; 3 09; 332; 360; 3 7 1 ; 43 1 

icra, 5 ;  6; 7; 9; 1 0; 1 4; 1 5 ; 1 6; 20; 3 3 ;  34; 37;  39; 40; 45; 53 ;  
54 ;  56 ;  7 1 ;  77; 87 ;  88 ;  89 ;  96 ;  98 ;  1 00; 1 02 ;  1 04;  1 05 ;  
1 06; 1 08;  ı 10 ;  ı l l ; 1 1 3 ;  1 20;  1 23 ;  1 24; 1 26; 1 28;  1 30;  
1 34;  1 35 ;  1 36;  1 38;  1 39; 1 40;  1 43 ;  1 47; 1 48;  1 49; 1 50; 
1 65 ;  1 66; 1 68;  1 73 ;  1 79;  1 80; 1 8 1 ;  1 86; 1 88;  1 93 ;  1 94;  
200; 205; 2 1 4;  2 1 5 ; 2 1 6;  2 1 9; 220; 22 1 ;  222; 268; 279; 
280; 28 1 ;  283; 285; 287; 288; 290; 299; 30 1 ;  302 ;  303 ; 
305;  307; 308; 3 09; 327; 328; 3 3  ı ;  336;  338; 350; 3 52 ;  
376; 3 84; 385 ;  3 87 ;  389;  390;  39 1 ;  400; 402; 403 ;  405; 
406; 407; 409; 4 ı 2; 4 1 5 ;  4 1 7; 4 1 8; 4 1 9; 420; 42 1 ;  422; 
423 ; 437; 438 

İDRIS Ağa (Darüssaade ağası), 463 
ifraz, 5 ;  6;  7; 8;  9;  1 0; ı ı ;  14; 1 6; 2 ı ;  22; 23; 24; 25 ;  26; 27; 

28; 29; 30; 3 1 ; 32 ;  33; 34; 35; 38 ;  39; 40; 44; 46; 47; 49; 
50; 5 1 ;  52;  53; 54; 55; 56; 7 1 ;  72; 74; 76; 77; 8 1 ;  82; 86; 
87; 88; 90; 9 1 ;  94; 96; 97; 98; 1 0 1 ;  1 02; 1 04;  1 05 ;  1 06; 
1 08;  1 09; 1 1 0; l l l ; 1 1 3 ;  1 1 4; 1 1 5 ;  1 1 6; ı ı 8; 1 20; 1 23 ;  
1 25 ;  1 26; 1 27; 1 28;  1 29;  1 30; 1 33 ;  1 34;  1 35 ;  1 36; 1 39; 
1 40;  143 ;  144;  145 ;  1 47; 1 48;  1 49; 1 50; 1 5 1 ;  1 52; 1 53 ;  
1 54;  1 57; 1 58;  1 60;  1 6 1 ;  1 64;  1 65 ;  1 67; ı 68;  1 70; 1 7 1 ;  



482 

1 72; 1 73 ;  1 78; 1 79; 1 80; 1 82; 1 83 ;  1 86; 1 88; 1 90; 1 92; 
1 93 ;  1 95 ;  1 96; 1 97; 1 98; 1 99; 204; 205; 208; 209; 21 1 ;  
2 1 2; 2 1 3 ;  2 1 4; 2 1 5 ; 2 1 6; 2 1 9; 220; 22 1 ;  222; 223; 224; 
230; 24 ı ;  24 7; 249; 264; 268; 270; 274; 275; 2-76; 278; 
279; 280; 28 ı ;  282; 283; 284; 285; 287; 288; 290; 29 1 ;  
293 ; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 3 0  ı ;  302; 303; 307; 
308; 309; 3 1 0; 3 1  1; 3 1 2; 3 1 6;  3 1 7; 32 1 ;  322; 323; 328; 
333; 336; 34 ı ;  347; 376; 378; 38 ı ;  383; 384; 385;  3 86; 
388;  389; 390; 39 ı ;  392; 393; 394; 395; 396; 398; 400; 
40 1 ;  402; 403 ; 405; 406; 407; 409; 4 1 0; 4 1  1 ;  4 1 2; 4 1 3 ; 
4 1 4; 4 1 5; 4 1 8; 4 1 9; 420; 42 1 ;  423 ; 426; 427; 430; 436; 
438; 439; 44 ı ;  442; 446; 449; 452; 453; 454; 455; 456; 
457; 459; 46 1 ; 463 ; 466; 467; 469; 47 1 

ihale, ı 2; 399 
İhsaniyye (Üsküdar), 8 
i lhiik, 3; 8; 9; 1 6; 1 8; 3 3 ;  37;  4 1 ;  42; 44; 45; 48; 50; 53;  59; 

72; 73; 74; 76; 77; 80; 83; 84; 85; 86; 87; 9 1 ;  94; 96; 97; 
98; 1 00; 1 0 1 ;  1 04; 1 05 ;  1 06; 1 07; 1 08; 1 09; ı ı 1 ;  ı 1 2; 
ı 1 3 ;  ı 1 7 ; 1 20; 1 2 1 ;  1 23 ;  1 28; 1 3  1 ;  1 35; 1 38; 1 39; 1 45; 
1 48; 1 49; 1 50; 1 5 1 ;  1 53 ;  1 54;  1 56; 1 59; 1 6 1 ;  1 62; 1 64; 
1 65;  1 66; 1 67; 1 68; 1 69; 1 7 1 ;  1 8 1 ;  1 82;  1 85 ;  1 86; 1 88; 
1 89; 1 90; 1 92 ;  1 99; 20 1 ;  202; 205; 207; 21 I ;  2 1 2; 2 1 3 ;  
2 1 4; 2 1 6; 2 1 7; 2 1 8; 2 1 9; 220; 22 1 ;  222; 239; 267; 269; 
27 1 ;  272; 282; 287; 289; 292; 296; 298; 300; 30 ı ;  302; 
308; 3 1 4; 3 1 5 ;  3 1 6; 3 1 7; 3 1 9; 323; 324; 326; 328; 336; 
337;  34 ı ;  376; 378; 3 8 1 ;  382; 383 ;  384; 385;  387; 388; 
389; 390; 39 1 ;  392; 393; 394; 397; 400; 404; 407; 408; 
4 1 0; 4 1  1 ;  4 1 4; 4 1 5 ; 4 1 6; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 
429; 436; 438; 440; 44 1 ;  442; 444; 445; 446; 447; 448; 
449; 45 1 ; 456; 457; 458; 459; 462; 463 ; 465; 467; 470 

i lm ü haber, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 1 0; 1 2 ;  1 3 ;  1 4; 1 5 ; 1 6; 1 7; 
ı 8; ı 9; 20; 2 ı ;  22; 23;  24; 25;  26; 27; 28; 29; 30; 3 ı ;  32; 
33 ; 34; 35 ; 36; 37; 38;  39; 40; 4 1 ; 42; 43 ; 44; 45; 46; 47; 
48; 49; 50; 5 1 ;  52; 53;  54; 55 ; 56; 57; 58; 60; 6 1 : 62; 63 ; 
64; 69; 70; 7 1 ;  72; 73;  75; 76; 77; 78; 79; 80; 8 1 ;  82; 83;  
84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 9 1 ; 92; 93; 94; 95; 96;  97; 98;  
99;  1 00; 1 0 1 ;  1 02; 1 03 ;  1 04; 1 05 ;  1 06; 1 07; 1 08;  1 09; 
1 1 0; l l l ; 1 1 2; 1 1 3 ;  1 1 4; 1 1 5 ;  1 1 6; 1 1 7; 1 1 8; 1 1 9; 1 2 1 ;  
1 22; 1 23 ;  1 24;  1 25 ;  1 26; 127; 1 28; 1 29;  1 30; 1 3 1 ;  1 32; 
1 33 ;  1 34; 1 35 ;  1 36; 1 37; 1 38; 1 39; 1 40; 1 4 1 ;  1 42; 1 43 ;  
1 44; 1 45;  1 46; 1 47; 1 48; 1 49; 1 50; 1 5 1 ;  1 52;  1 53 ;  1 54; 
1 55; 1 56; 1 57;  1 58; 1 59; 1 60 ;  1 6 1 ;  1 62;  1 63 ;  1 64; 1 65 ;  
1 66; 1 67; 1 68; 1 69; 1 70; 1 7 1 ;  1 72;  1 73 ;  1 74; 1 75 ;  1 77; 
1 78; 1 79; 1 80; 1 8 1 ;  1 83 ;  1 85 ;  1 86;  1 87; 1 88; 1 89; 1 90; 
1 9 1 ;  1 92; 1 93 ;  1 94; 1 95 ;  1 96;  1 97 ;  1 98;  1 99; 200; 20 1 ;  
202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 2 1  O ;  2 1 1 ;  2 1  2; 
2 1 3 ; 2 1 4; 2 1 5 ; 2 1 6; 2 1 7; 2 1 8; 2 1 9; 220; 22 1 ;  222; 223; 
224; 226; 227; 228; 230; 23 ı ;  232; 233; 234; 235;  236; 
237; 239; 240; 24 1 ;  242; 243; 245; 246; 247; 248; 249; 
250; 25 ı ;  252; 253;  254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 
26 1 ;  262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 27 1 ;  
272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 28 ı ;  282; 
283; 286; 287; 288; 290; 29 1 ;  292; 293; 295; 296; 297; 
298 ; 299; 300; 30 ı ;  302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 
309; 3 1 0; 3 1  1 ;  3 1 2; 3 1 3 ;  3 1 4; 3 1 5 ;  3 1 6; 3 1 7; 3 1 8;  3 1 9; 
320; 32 ı ;  322; 323; 324; 325;  326; 327; 328; 329; 330; 
33 ı ;  332; 333; 334;  335; 336; 337; 338; 339; 340; 34 ı ;  
342; 343;  344; 345; 346; 347; 348; 349; 350; 35 1 ;  352; 
353; 354; 355 ;  356; 357;  358; 359; 360; 36 ı ;  362; 363 ; 
364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 37 1 ;  372; 373;  374; 
375; 376; 377; 378; 379; 380; 38 1 ;  382; 383; 3 84; 385; 

İNDEKS 

386; 3 87; 388; 389; 390; 39 ı ;  392; 393;  394; 395; 397; 
398; 400; 40 1 ; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 
4 1 0; 41 1 ;  4 1 2; 4 1 3 ; 4 1 4; 4 1 5; 4 1 6; 4 1 7; 4 1 8; 4 1 9; 420; 
42 ı ;  422; 423 ; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 43 ı ;  
432; 433;  434; 435 ;  436; 437; 438; 439; 440; 44 1 ;  442; 
443 ; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; \5 ı ;  452; 453; 
454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 46 ı ;  462; 463; 464; 
465; 466; 467; 468; 469; 47 1 ; - kaimesi, 2; 3; 1 0; 1 8; 
28; 30; 3 1 ;  32; 36; 42; 57; 58; 72; 78; 79; 80; 89; 9 1 ;  92; 
93; 94; ı 1 3 ;  ı 1 4 ;  ı 1 5 ;  ı 1 8; 1 39; 1 53 ;  1 54;  1 55 ;  1 58; 1 63 ;  
1 77; 1 86;  1 97; 2 1 0; 2 1 1 ;  223 ;  260; 26 1 ;  262; 266; 267; 
27 1 ;  272; 274; 293 ; 294; 3 ı 6; 3 ı 7; 3 ı 9; 323; 339; 355 ;  
356; 373; 374; 376; 382; 400; 425; 427; 429; 430; 43 1 ,  

i ' liim, 5 ;  7; 9; 1 0; 1 2; 1 6; 1 8 ;  38;  4 1 ;  54; 60; 64; 70; 72; 76; 
9 1 ;  98; 99; 1 00; 1 0 1 ;  1 03 ;  1 06; 1 07; 1 08; ı ı 1 ;  ı 1 8; 1 2 1 ;  
1 22; 1 24; 1 26; 1 27; 1 30; 1 32;  1 34; 1 35 ;  1 37; 1 38; 1 39; 
1 4 1 ;  1 43 ;  1 44; 1 48; 1 5 1 ;  1 54; 1 57; 1 58; 1 62; 1 63 ;  1 64; 
1 65 ;  1 66; 1 67; 1 69; 1 80; 1 89; 1 9 1 ;  1 94; 200; 20 1 ;  203; 
204; 208; 2 1 2; 2 1 6; 2 1 8; 22 1 ;  222; 223 ; 227; 230; 23 1 ;  
232; 237; 238; 239; 242; 243; 246; 247; 248; 250; 252; 
253; 254; 263; 264; 265; 266; 267; 272; 273 ; 276; 277; 
280; 298; 30 ı ;  302; 304; 305; 307; 3 ı 2; 330; 332; 333 ;  
337;  339 ;  340 ;  34 1 ;  342; 343;  344; 346; 347; 349; 350; 
35  ı ;  352; 353; 355;  356; 358; 360; 36 ı ;  362; 365; 367; 
369; 370; 3 7 1 ; 375; 376; 3 8 1 ;  382; 383; 388; 39 1 ;  393; 
394; 397; 398; 402; 404; 405; 406; 4 1 3 ;  4 1 4; 4 1 7; 4 1 8; 
4 1 9; 420; 42 1 ;  422; 423; 433 ;  434; 435;  437; 438; 44 1 ;  
443 ; 444; 445; 446; 447; 449; 456; 457; 458; 459; 460; 
461 ; 463 ; 465; 466; 467; 468; 469; 47 1 ;  keşf -ı, 55;  
ıneınhfır -, 4; 6; 1 4; 20; 25;  27; 30;  3 1 ;  39; 43; 46;  47; 
54; 56; 57; 7 1 ;  75; 78; 88; 1 05; 1 06; ı 1 0; ı ı 1 ;  1 3  1 ;  1 33 ;  
1 37; 1 40; 143 ;  1 47; 1 49;  1 50; 1 58; 1 73 ;  1 75 ;  1 78; 1 8 1 ;  
1 86;  1 92; 205; 2 1 4; 2 1 9; 220; 222; 274; 285; 286; 287; 
29 1 ; 304; 3 1 4; 3 1 5 ; 333 ; 3 3 7; 377; 4 1 0; 4 1 1 ; 4 1 5; 429 

imam, 1 7fı 
İmam Ali mahallesi, 1 52 ;  153;  165 .  Bkz. mahalle 
imiiret Sultan Biiyezld -i, 44; 1 28 
irade, 3 ;  1 8; 3 5 ;  48; 72; 1 48; 1 74; 1 85 ;  1 99; 395; 432; 440 
lsA Ağa (Suyolcu), 82; 1 1 9; 1 56; 1 99 
ishiik Paşa ciimi ' i, 60; 8 1 ;  1 63 ;  263 . Bkz. cami '  
İshak Paşa mahallesi, 1 ;  48 ;  50 ;  5 1 ;  52 ;  53 .  Bkz. mahalle 
İshak Paşa sarayı (Saray-ı cedld), 50; 60. Bkz. saray 
iskele: Diivfıd Paşa -si, 1 26; 273 ; 277; 286; 289; Defterdar 

-si, 45; Kı l ıç All Paşa -si, 38 ;  Koyun -si, 2 1 ;  22; 23; 
28; 35  

İSKENDER Paşa (Mirliva), 37; 1 86 
İslam Beğ mahallesi, 3 1 9; 320; 322 .  Bkz. mahalle 
iS MA ' IL Ağa (Su nazırı), 1 56, 444 
İsmii'll Ağa vakfı ,  6 1 ;  204; 206. Bkz. vakf 
İS MA' IL Efendi (Anadolu mektupçusu), 1 58 
İSMA ' iL Efendi (Haslar kadısı), 223; 3 1  5; 3 1 8  
İSMA'iL Fahruddln Efendi (Haslar kadısı), 1 6; 38 ;  1 26; 1 43 ;  

28 1 ; 329; 343; 3 64; 365; 390; 402; 403; 405 
İSMA' iL Halife (Suyolcu), 1 56 
İSMA'iL Muhyiddln Efendi (Haslar kadısı), 203 
iSMA'iL Re'fet Efendi (Sadaret halifesi), 86 
İSMA'IL Vehbi Efendi (Defterhiine kalemi halifesi),7 1 ,  1 55 
İstanbul ağası taksimi, 22 1 .  Bkz. taksim 
İstanbul hısn ı ebviibı, 59; l l l ;  1 2 1 ;  1 25 ;  1 26; 1 29; 1 34; 1 37 ;  

2 1 4; 237; 354; 358; 364; 367; 370 
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istid'a, 5; 6; 7; 8; 9; ı O; ı 3; 1 5 ;  1 6; ı 9; 20; 23; 25; 29; 30; 
3 1 ;  35; 36; 38 ;  3� 4 1 ; 47; 53; 54; 55 ;  69; 7 1 ;  72; 73; 76; 
77; 78; 85; 86; 88; 95; 98; 99; 1 00; 1 0 1 ;  1 03 ;  1 05 ;  1 06; 
1 07; 1 08 ;  1 09;  ı 1 0; ı l l ; ı 1 3 ;  1 2 1 ;  1 22;  1 23 ;  1 24;  1 25 ;  
1 26;  1 27; 1 30; 1 3 3 ;  1 34; 1 35 ;  1 36; 1 37; 1 38;  1 39; 1 40; 
1 4 1 ;  1 42 ;  1 43 ;  1 44 ;  1 45 ;  1 46;  1 47; 1 48; 1 49;  1 50;  1 62; 
1 64;  1 66; 1 67 ;  1 68;  1 69; 1 70; 1 77; 1 78; 1 79; 1 80;  1 8 1 ;  
1 87; 1 88; 1 89; 1 9 1 ;  1 92; 1 94; 200; 202; 203; 204; 205; 
207; 2 1 2;  2 1 3 ;  2 1 5; 2 1 6; 2 1 7; 2 1 8; 2 1 9; 220; 222; 223; 
24� 250; 263; 264; 272; 273; 276; 277; 280; 28 1 ;  283; 
286; 290; 29 1 ;  295; 296; 297; 298; 299; 300; 303; 305; 
306; 307; 309; 3 I O; 322; 326; 327; 328; 329; 330; 333 ;  
339 ;  340; 34 1 ;  347; 350 ;  35 1 ;  3 52; 376; 377; 3 8 1 ;  382; 
383;  384; 385; 386; 390; 394; 40 1 ;  402; 404; 405; 4 1 2;  
4 1 3 ; 4 1 5 ;  4 1 8; 4 1 9; 42 1 ;  422; 423 ; 438; 44 1 ;  44'4; 448; 
449; 45 1 ; 453; 459; 466; 467; 468; 469; 471  

istihdam, 65 ;  225 
İstinye nahiyesi, ı 5 .  Bkz. nahiye 
iştira, I ;  3; 1 3 ;  1 4; 1 5 ; 3 7; 45 ;  54; 56; 59; 7 1 ;  74; 75 ;  76; 77; 

78; 80; 87; 88; 9 1 ;  1 0 1 ;  1 06; 1 07; 1 09; 1 20; 1 27; 1 28; 
1 35 ;  1 36; 1 40; 1 42; 1 43 ;  1 46; 1 50; 1 53 ;  1 57; 1 60; 1 7 1 ;  
1 72;  173 ;  1 87 ;  1 88; 200; 203; 205; 2 1  I ;  2 1 2; 2 1 3 ; 2 1 5; 
2 ı 7; 2 ı 9; 220; 22 ı ;  264; 268; 269; 280; 28 ı ;  284; 285; 
287; 292; 300; 30 I ;  304; 307; 3 I O; 3 I I ; 3 I 8;  320; 322; 
326; 33 ı ;  332; 333; 339; 356; 3 82; 384; 389; 390; 39 ı ;  
392; 396; 399; 400; 40 1 ;  402; 403 ; 405; 408; 4 1 4; 4 1 5; 
4 1 7; 4 1 8; 429; 433 

izn-i mütevelli, 246; 249; 25 I ;  254;  259;  33 I ;  335 ;  337; 340; 
358 ;  359; 360; 364; 442; 446; 448; 449; 45 1 ;  456; 45� 
46 1 ; 462; 467; 468; 470 

İZZET Hallfe (Suyolcu), I 56 

K 
Kabasakal Sinan Ağa mahallesi, 237; 243; 246; 255 .  Bkz. 

mahalle 
Kabataş, 269 
Kiidi çeşmesi, 373 
Kadi karyesi, 227. Bkz. karye 
Kadi Ya'ktıblı karyesi, 229; 239; 344; 407; 4 1 0; 4 1 1 .  Bkz. 

karye 
Kadiasker mahal lesi, 296. Bkz. mahalle 
Kiidiçayırı, 240; 242 
Kadiçeşmesi, 93 
Kadihanı, 455 
kadim, 6;  I l ; 1 7; 20; 32; 33 ;  35 ;  37;  4 1 ;  44; 49; 53 ;  54; 56;  

60; 66; 68; 77; 8 1 ;  83;  88; 9 1 ;  94; 95; 1 00; 1 05;  1 06; 1 09; 
ı 1 0; 1 1 5 ;  1 1 8 ;  1 30; 1 33 ;  1 40;  1 50;  1 54; 1 55 ;  1 70; 1 7 1 ;  
1 72;  1 74; 1 78; 1 8 1 ;  1 84; 1 85;  1 86;  1 92; 1 97; 1 99; 205; 
2 ı 9; 22 ı ;  223; 225; 227; 228; 229; 235; 239; 246; 267; 
273; 274; 276; 280; 282; 283; 284; 285; 287; 288; 29 ı ;  
295; 297; 30 1 ;  303; 305; 306; 307; 3 1 0; 3 1 1 ;  3 1 5; 3 1 6; 
3 ı 8; 320; 322; 323;  33  ı; 337; 340; 34 ı; 342; 345;  346; 
347; 350; 354; 358;  367; 369; 370; 37 ı ;  374; 378; 382; 
39 1 ;  392; 393; 396; 40 1 ;  406; 409; 4 1 0; 4 1 5 ; 423 ; 427; 
429; 436; 443 ; 445; 45 ı ;  459; 46 ı ;-i, ı ı ;  32; 37; 44; 49; 
53; 54; 60; 66; 68; 77; 83; 88; 9 1 ;  1 00; 1 05;  1 06; 1 09; 
ı 10 ;  ı 1 8; 1 30; 1 33 ;  1 40; 1 50; 1 54; 1 7 1 ;  1 72;  1 8 1 ;  1 86; 
1 92; 205; 2 1 9; 22 1 ;  223 ; 225; 227; 228; 235;  239; 246; 
267; 273; 274; 276; 284; 285; 287; 295; 297; 30 ı ;  305; 
3 1 0; 3 1 5; 3 1 6; 337; 340; 342; 345; 346; 347; 350; 358;  
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370; 3 7 1 ;  3 92; 393; 40 1 ;  409; 4 1 0; 423; 427; 429; 436; 
443 ; 445; 459; 461  

Kadırga llmanı, 1 24; 1 64; 263 ;  266; 268. Bkz. l iman 
kal'a: - ben d, 64; Mağosa -sı, 64; Rodos -sı, 64 
Kalafatcıbaşı Yunus Ağa mahallesi, I 95. Bkz. mahalle 
Kalenderhane mahallesi, 385;  420; 449; 454. Bkz. mahalle 
kalfa, 64 
Kaliçeci Hasan mahallesi, 2 I 4. Bkz. mahalle 
Kamer Hanım mahallesi, 2.  Bkz. mahalle 
KAMiL Efendi (Haslar kadısı), I 27; 309 
KAMiL Efendi (Şeyhülislam), 93 
kanavat, 9; 1 3 ;  ı 5; ı 7; I 8; ı 9; 23; 25;  26; 27; 28; 30;  3 ı ;  37; 

38;  39; 40; 47; 48; 49; 59; 6 1 ;  69; 7 ı ;  72; 74; 75; 76; 82; 
83;  92; 1 0 1 ;  ı o2;  1 03 ;  ı o5 ;  ı 09; ı ı o; ı ı ı ;  ı 1 6; ı 20; 1 23 ;  
1 26; ı 28; ı 35;  1 36; 1 37; ı 38; ı 46; ı 47; ı 48; ı 53 ;  ı 55;  
ı 56; I 6 ı ;  1 69; ı 8 I ;  ı 82;  ı 88;  ı 89; ı 92; ı 98; ı 99; 202; 
203; 204; 205; 208; 2 ı 2; 2 1 3 ; 2 ı 4; 2 1 5; 2 ı 9; 229; 233;  
234;  236;  23� 239;  240; 24 ı ;  242;  244; 247; 248;  249; 
25 ı ;  252; 255;  258;  259; 263; 266; 269; 275; 277; 282; 
283; 286; 287; 288; 289; 290; 29 ı ;  296; 298; 299; 300; 
302; 307; 308; 309; 3 I ı ; 3 ı 6; 3 1 7; 3 1 8;  320; 3 2 ı ;  327; 
328; 330; 33  ı ;  333 ;  340; 344; 345; 348; 349; 35  ı ;  354; 
358; 366; 367; 370; 376; 378; 383; 384; 386; 3 87; 389; 
390; 39 1 ;  3 92; 393; 395; 398; 400; 403; 404; 405; 408; 
41 ı ;  4 ı 5; 4 1 6; 4 1 7; 4 1 8; 420; 422; 432; 434; 438; 440; 
44 ı ;  442; 443 ; 444; 446; 453; 455;  457; 458; 465; 467; 
468; 470; 47 1 ; - ferşi, 32; 44; 29 ı ;  Kırkçeşme -ı, ı 85 ;  
Sariiyi Verdinaz Kadın -ı, 3 5 9  

Kanlı  karye, ı 97. Bkz. karye 
Kanlı ki l ise, 1 34 
Kanlı mescid, 236; 260; 26 I .  Bkz. mescid 
kanun, 8; 74; 77; 1 24; 390; 465; 466 
Kapan-ı dakik, 9 ı ; 92; ı OO; ı 09; ı i 2; 403; 405 
kapu: Ahur-, ı ;  50; 5 ı ;  60; 8 ı ;  ı 63 ;  ı 86; ı 90; 1 9 1 ;  263; 

Ayvansaray -sı, 4 I ;  44; 45; I 28; Bağçe-sı, 43; ı 70; 
ı 78; 460; 46 I ;  462; Bakır-, 246; 260; Baıatkapusı, 4 ı ;  
42; 43;  I 1 3 ;  ı 2 1 ;  1 29; 368; Cebe Ali -sı, 89; 9 ı ;  97; 
ı oo; 1 06; I 1 2; ı 33 ;  Çatladı-, I ;  60; Çörekçi -sı, 350; 
3 52; Edirne-sı, 2 ı 4;  237; 239; 249; 25 1 ;  254; 262; 353 ;  
354;  356 ;  358;  362 ;  363 ;  364; 366 ;  370; 37 1 ; Eğri-, 4 1 ;  
44; ı I I ;  ı 28; 27 I ;  Eski Langa-sı, 209; Fener-sı, ı I 4; 
1 22 ;  125; 1 34; 1 37;  Kırkdört-sı, 72; 21 I; 2 1 2; 2 1 3 ; 356; 
3 59; 360; 36 I ;  362; 363;  Kum-, 62; 78; 80; 82; 85 ;  88; 
9 ı ;  1 05 ;  I 56; I 65; 264; 266; 267; 268; 293; 354; Langa 
yeni-sı, 2 ı I ;  2 I 8; 284; Parmak-, 2 I I ;  Petro -sı, 86; 
ı 25; I 3 3 ;  327; S i l ivri-,59; Tahta-, I 70; Tarla-, 29 ı ;  
Temür-, I ;  46; 47; I 1 0; ı 38 ;  220; 234; 303 ; 305; 309; 
3 1 0; 3 1  I ;  336; 34 1 ;  346; Top-, 1 75 ;  226; 235; 237; 3 56; 
358;  362; 363 ; 366; 367; 447; Yeni-, ı 25;  

Kapu mahallesi, 225. Bkz. mahalle 
Kapuağası cami '  i ,  233;  234. Bkz. cami' · 
Kapuağası mahal lesi, 224. Bkz. mahalle 
Kapucı değirmanı, 470 
Kapudil i ,  I 1 3  
KARA Ahmed Ağa (Sipah ocağı kethudası), ı 76 
Kara Ahmed Ağa vakfı, I 76. Bkz. vakf 
Kara Ahmedli  karyesi, 229; 448. Bkz. karye 
Kara S arıklı tekkes i, ı 24 
Karabaş mahallesi, 4 ı ;  1 37; 1 65 ;  298. Bkz. mahalle 
Karadeniz, 342 
Karagümrük, 65 



484 

Karakemer, 57; 244; 254; 4 ı 5 
Kara ki Hüseyin Ağa mahallesi, 3 04; 3 ı O. Bkz. mahalle 
KARAKULAG Halil Efendi (Sadaret kethudası), 8; ı 87 
Karataşı, 227 
karhane: mlrl arahacıları -si, 223; 225; Tavukcııar -si, 368 
Karka karyesi, 55; 7 ı ;  2 ı 3 ;  4ı ı ;  4 ı 7; 4 ı 9;  420; 42 ı ;  422. 

Bkz. karye 
karye: Ali Beğ -si, ı s; Arnabud -si, 202; Ayapa -si, 55 ;  

7 ı ;  ı 49;  4 ı  ı ;  4 ı 7; 4 ı 8; 4 ı 9; 420; 42 ı ;  422; Ayvad -si, 
ı ı s ; ı ı 9; ı 86;  ı 87 ;  ı 89;  2 ı 7; Bağçe Belgrad -si, 285;  
Bağçe -si, ı 4; ı 6; 22; 24; 26;  27; 29; 30; 3 ı ;  32;  33 ;  35;  
39;  43;  58;  ı 20;  305;  3 ı 9; 46 ı ;  462; Belgrad -si, 84;  
85; ı 32; 285; Birinci  -si, 296; Bulgurtı -si, 7; ı o;  ı 3 ;  
Burgos -si, ı 56;  ı 66;  ı 68 ;  ı 69; ı 73 ;  ı 79; 205; 284; 
454; Cebeci -si, 3; 48; 50; 53 ;  73 ; 76; 94; 97; ı 09;  1 ı ı ;  
ı 1 6 ;  ı 1 7; ı 23 ;  ı 35 ;  1 36;  1 45 ;  ı 49;  ı 60;  ı 6 ı ;  1 65 ;  ı 79;  
1 88; 1 92; 22 1 ;  222; 226; 234; 253;  259; 27 1 ; 300; 305;  
308; 323;  33 1 ;  378;  404; 425; 439; 446; 447; 448; 45 ı ;  
457; 459; 467; ÇavOş -si, 1 07; 1 64;  ı 78; 264; 266; 267; 
298; 3 1 6;  Çiftehavz -si, ı 53 ;  Efrenc Belgrad -si, 282; 
Ekşikaratut -si, ı ;  72; 74; 394; Evaspa -si, 34 ı ;  449; 
Hacı Ya' kübl ı  -si, 440; 44 1 ;  Halkalı -si, 55; 7 ı ;  42 1 ;  
422; Haydar Paşa -si, 1 02 ;  Kadi -si, 227; Kadi 
Ya'küblı -si, 229; 239; 344; 407; 4 ı O; 4 1  ı ;  Kanlı -, 
1 97 ;  Kara Ahmedli -si, 229; 448; Karka -si, 55 ;  7 ı ;  
2 1 3 ; 4 ı  ı ;  4 ı 7; 4 ı 9;  420; 42 ı ;  422; Kemeraltı çavOş -si, 
44; Kemer li çavuş -si, ı 28; Kömürci Belgrad -si, 5 ı ;  
)8; 72; ı ı 7; ı 29; 1 38;  ı 58 ;  ı 59;  ı 69;  233;  272; 278; 328; 
469; Küçük -, ı 39; 1 52 ;  235; 306; 308; 3 ı4;  3 ı 5 ; 3 ı 7; 
3 I 9; 326; 329; 335 ;  337;  445; 466; Küçükköy -si, 76; 
ı s5 ;  294; 300; 304; 444; 456; Müderris -si, 4;  228; 
237; 240; 242; 254; 256; 26 ı ;  336; 34 1 ;  342; 349; 3 5 ı ;  
393; 4 ı 5 ;  429; 442; 445; 463 ; Orta Belgrad -si, 62; 69; 
70; 74; 77; 80; 83; 94; ı 24;  I 6 ı ;  2 ı O; 2 ı  ı ;  2 ı2 ;  269; 273; 
275; 277; 286; 287; 289; 324; 359; 44� 458; 464; 465; 
Ortaköy -si, 32;  33; Petnahor -si, 59; 28 ı ;  284; 
Petros -si, 2 ;  Temür -si, 93 ; Topcılar -si, 229; 3 ı 3 ;  
34 ı ;  Uzuncaova _:_si, 229; Yehud Burgos -si, 5 ;  6 ;  7; 
Yoros -i, 6 

Kasım Çavuş mahallesi, 326; 328; 33 ı ;  332. Bkz. mahalle 
Kasım Paşa, 2; 1 92 ;  ı 97 ;  238 
kasr-ı yed, 5 ;  7; ı 4;  29; 35;  39; 40; 42; 43 ; 44;  45 ;  46; 47; 

50· 5 ı · 52· 58·  60· 6 ı ·  62· 65 · 76· so· s ı ·  s2· 84· 85 ·  89· 
94: 95

,
; 9ti; 9S ; 99; ı oo; 

'
ı o2: ıo5 ;  İo6;

, 
ı o7; ı o9; 

'
ı ı o: 

ı ı ı ;  ı 1 8 ; ı ı9 ;  ı 2 ı ;  ı 24 ;  ı25 ;  ı 27; ı 30; 1 3 3 ;  ı 34;  ı 37; 
ı 3 9; ı 42 ;  ı 48;  ı 52; ı 53 ;  ı 54;  ı 55 ;  ı 57; ı 6 ı ;  ı 62;  ı 63 ;  
ı 65 ;  ı 66;  ı 67; ı 68;  ı 70;  ı 73 ;  ı 74 ;  ı so; ı83 ;  ı 90;  ı 95 ;  
ı 97; 207; 208; 2 ı 2; 2 ı 3 ;  2 ı 4; 2 ı 7; 224; 230; 232; 233;  
243;  249; 256;  258;  259; 264; 273 ; 275; 277;  283; 29 ı ;  
292; 302; 303;  308; 309; 3 1 0; 3 ı 5 ; 3 ı 6; 3 ı 7; 3 ı 8; 3 ı 9; 
320; 324; 327; 328; 329; 330;  338;  340; 347; 3 50; 35 1 ;  
352; 356; 357;  3 59; 360; 36 ı ;  362; 364; 370; 37 ı ;  378; 
382; 383 ;  384; 385 ;  386; 388; 394; 40 ı ;  406; 425; 428; 
430; 43 ı ;  436; 438; 440; 444; 447; 449; 450; 45 ı ;  455; 
456; 457; 46 1 ; 462; 466; 469 

Kassab İlyas mahal lesi, 273; 275; 286; 289. Bkz. mahalle 
Kassab Temürhan mahal lesi, 99. Bkz. mahalle 
Kassabbaşı Mehmed Ağa vakfı. ı 76. Bkz. vakf 
kati b. 48; ı 5 5 ;  ı 99; 432 
Kati b Kasım mahal lesi. 2 ı 1 .  Bkz. mahalle 

Katib Muslihiddin mahallesi, 276. Bkz. mahalle 
Katib Sinan mahallesi, 84. Bkz. mahalle 
Katib Şemseddin mahallesi, 445 . Bkz. mahalle 
Katırcıyolı, 28 ı ;  284 
Katlıkuzlar(?), 335 ;  337  

İNDEKS 

katma, ı 4;  48; 54; ı 09; 1 40;  1 99; Kiraslıdere -sı, 62 
Kavak, ı s  
Kavaklıdere, ı 58 ;  ı 59; 1 69;  ı 7 ı ;  293; 297; 3 ı 6; 4 1 7  
Kayalar, ı 4  
Kayalı, 446 
Kayalıfurun, 446; 448 
kaza, 442; Haslar -sı, 3 1 9; Havass-ı al iyye -sı, 223; 446; 

448; Havass-ı refi'a -sı, 4;  5; 6; 7; 2 1 ;  29; 35 ;  37; 39; 
4 1 ; 42; 43;  44; 48; 50;  5 1 ;  53; 54; 55; 58;  62; 63 ; 69; 70; 
7 ı ;  72; 73;  74; 76; 77; 78; 79; 80; 83 ;  84; 85 ;  87; 9 ı ;  93 ; 
94; 97; 1 00;  ı o ı ;  ı 04 ;  ı o5 ;  1 07; 1 08;  ı o9;  ı ı 1 ;  ı ı 2 ;  ı 1 4; 
1 1 6; ı ı 7; ı 1 8; ı ı 9; ı 20; ı 2 ı ;  ı 23 ;  1 24; 1 26; 1 28;  1 29; 
ı 35 ;  1 36;  ı 38;  ı 40; ı 4 1 ;  ı 42 ;  1 43 ;  ı 44;  1 45 ;  1 46; 1 47; 
ı 49; ı 52; 1 53 ;  ı 56;  1 6 1 ;  ı 62 ;  1 64;  ı 65 ;  1 66; 1 67; 1 68; 
1 69; ı 7 ı ;  1 72; ı 73 ;  1 78;  ı 79;  ı s ı ;  1 82 ;  1 85 ;  1 86; 1 87; 
ı ss; 1 89;  ı 90; 1 92; 1 99; 20ı ; 202; 205; 207; 2 1 0; 2 1 1 ;  
2 1 2; 2 1 3 ; 2 1 6; 2 ı 7; 2 ı 8; 2 1 9; 220; 22 ı ;  222; 224; 226; 
227; 228; 229; 23 1 ;  233 ;  234; 235;  236; 237; 239; 240; 
242; 244; 245; 246; 25 1 ;  253 ;  254; 255 ;  256; 257; 258; 
259; 26 1 ;  262; 264; 265; 266; 267; 269; 272; 274; 275; 
277; 278; 279; 28 ı ;  282; 284; 285;  286; 287; 289; 290; 
293; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 30 1 ;  302; 304; 
305; 306; 308; 3 ı 4; 3 1 5 ; 3 1 6; 3 ı 7; 320; 323; 324; 326; 
328; 329; 330; 33 1 ;  333 ;  335 ;  336; 337; 34 1 ;  349; 357;  
359; 375;  376;  377; 378; 3 8 ı ;  383 ;  3 84; 385 ;  386;  387; 
3 89; 390; 39 1 ;  392; 393; 4 1 0; 4 ı 5 ; 4 1 6; 4 ı 7; 4 1 8; 4 1 9; 
420; 42 ı ;  422; 426; 427; 428; 432; 434; 435 ;  440; 44 1 ;  
44� 44� 445; 447; 448; 449; 45 1 ;  454; 456; 457; 458; 
46 ı ; 462; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470. 

Kazgancı mahallesi, 78. Bkz. mahalle 
Kazgancılar, 470 
Kazıklıçeşme, ı 75 
kebabcı hanı, 457 
Keyci HiltOn mahal lesi, 348. Bkz. mahalle 
Kefeli Kasım Ağa mahal lesi, ı 3 3 .  Bkz. mahalle 
kefere, 64; 1 67; 1 77; 262 
Kefere maşatlığı, 226; 249; 25 1 ;  254 
Kemal Paşa mahal lesi, 72.  Bkz.  mahalle 
kemer, 45; 1 62 ;  1 8 1 ;  297; 440; Atbazarı -i, 3 52; 376; 386; 

388; 4 ı 4; 423 ; 43 1 ;  Bakrac -i, 79; 202; Batak -i, 63 ; 
Bozdoğan -i, 255;  280; 3 84; 385 ;  406; 420; 42 1 ;  430; 
438; 449; Çaşnlglr -i, ı 58 ;  285;  Çi toz(?) lağmı ta'bir 
olınur kebir -, ı 4 t ;  Çorbacı-i, 57; Fatıma Sultan -i, 
ı 62; 1 67; ı s ı ;  Güzelce -, 84; 1 45 ;  1 64;  264; 266; 267; 
3 ı 6; 326; Iskara -i, 75 ;  76; 1 47 ;  302; Kara-, 57; 244; 
254; 4 1 5; Kiraslıhavz -i, 1 58 ;  1 59; 1 69;  Kırkçeşme -i, 
23 1 ;  Kumluk -i, 63 ; 223 ; 224; 225; 257; 258;  Küçük-, 
57; 84; 292; 30 1 ;  Malova -i, 92; 1 2 1 ;  1 23 ;  1 42 ;  225; 
233; 236; 258;  279; 4 1 6;  Mustafa -i, 285; Paşa -i, 1 69; 
323 ;  Paşahavzı -i, 33  ı ;  Sultan Süleyman Han -i, 440; 
Tuna -i, ı 78; Uskumrı -i, 27 ı 

Kemeraltı, 255 ; - mesıeği, 245. Bkz. meslek 
Kemerdere, 440; 44 ı 
Kemerler, 45 ;  79; 80; 83 ;  86; 87; 92; 1 02 ;  ı 2 3 ;  1 37; ı 42 ;  

ı 62; ı 66; ı 67; ı 68; ı 72 ;  ı 78;  ı s ı ;  ı 99; 20 ı ;  202; 205; 
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2 1 9; 244; 254; 262; 279; 290; 294; 295; 299; 309; 327; 
33 1 ; 333 ; 378; 4 1 6; 468 

Kemeri i çavfiş karyesi, 44; 1 28. Bkz. karye 
kenlse, 40 
Kestanelik, 305 
keşf i ' lamı, 8; 7 1  
kethuda, ı 7; 20; ı 55;  1 68; 395; 449; 450; 45 1 ;  457; 458; 

suyolcular -sı, 64; 204; 3 5 1 ;  357; -yı rah-ı abi, 49; 58; 
73; 82; 1 1 9; 1 32;  1 56; 1 57; 1 59; 1 99; 200; 223; 225; 268; 
3 1 7; 32 1 ; 432  

Kıbleçeşrriesi, 1 80 
Kılıç All Paşa: - iskelesi, 38.  Bkz. iskele; - suyı lağmı, 

229. Bkz. lağm 
Kılıçpunarı, 1 97 
Kırk deresi, 439 
Kırkçeşme, 42; 60; 8 1 ;  1 63 ;  263; 272; 453; - bendi, 2 1 0; 

284; - kanavatı, 1 85 ; - kemeri, 23 1 ; - suyı, 3 ;  53 ;  88; 
90; 92; 1 03 ;  1 09; 1 24; 1 29; 1 7 1 ;  1 80; 1 82; 276; 305; 3 1 0; 
3 3 1 ;  368; 369; 408; 426; 455. Bkz. su; - su yı mesleği, 
224. Bkz. meslek; - suyolı, 4 1 ;  43; 2 1 8; 233;  236; 324; 
467. Bkz. suyolı ; - vakfı, 89. Bkz. vakf 

Kırkdörtkapusı, 72; 2 1  1 ;  2 1 2; 2 1 3 ; 356; 3 59; 360; 36 1 ;  362; 
363 

Kırkık hammam, 98; 1 04 
kışla, 3; 1 29; 1 90; 368; Cebehane-i amire -sı, 1 88;  

Tavukcılar -sı, 369; Top arahacılar -ı, 3 ;  1 97; 
Tophane-i amire -sı, 1 93 

Kızılcık deresi, 58;  72 
Kızıltaş mahal lesi, 2 1  5; 22 1 .  Bkz. mahalle 
Kıztaşı hammamı, 1 48 
Kıztaşı mahal lesi, 207. Bkz. mahalle 
Kilise(?), 24 
Kiraslıbağ, 9; 1 3  
Kiraslıbağçe, 1 0; 1 3 ; 94 
Kiraslı dere, 54; 62; 1 32; ı 40; 2 1 8  
Kiraslıhavz, 87; 89; 97;· 1 00; 1 1 2; 1 53 ;  209 
Kiremid mahal lesi, 1 34.  Bkz. mahalle 
Kiremidci Süleyman Çelebi mahallesi, 5 1 ;  278; 330. Bkz. 

mahalle 
Kirmastı mahallesi, 350;  352.  Bkz. mahalle 
Kısedar: Tersane-i amire -ı, 364 
Koca Mustafa Paşa, 5; 6 
KONIÇELİ Hüseyin Beğ Efendi (Müderris), 1 90 
Koruk Mahmud çeşmesi, ı 75 
Koru k Mahmud mahallesi, 1 76. Bkz. mahalle 
Koska, 2 1 5 ; 220 
Kostantıniyyetü' l-mahmiyye, 1 55 ;  1 98 
Koyun deresi, 383 ;  384; 387; 390; 3 9 1  
Koyun iskelesi, 2 1 ;  22; 23; 28; 3 5 .  Bkz. iskele 
Kömürci Belgrad karyesi, 5 1 ;  58; 72; 1 1 7; 1 29; 1 38; 1 58; 

1 59; 1 69; 233; 272; 278; 328; 469. Bkz. karye 
köpri, 1 52 
Köpribaşı, 3 1 
Köprili, 3 ;  1 9  
Köprili Mehmed Paşa: - medresesi, 1 9. Bkz. medrese; -

türbesi, 1 9. Bkz. türbe 
KÖPRİLİ Mehmed Paşa (Sadrazam), 1 9; 20 
Köpril i  suyı, 334. Bkz. su 
Köprilizade Mehmed Paşa suyolı, 229. Bkz. suyol ı  
Köybağları, 392 
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kubbe: - lağmı, 322. Bkz. lağm; Ayasofya-i keblr -si, 
200; Azebler -, 94 

kulaç, 1 90 
Kumkapu, 62; 78; 80; 82; 85; 88; 9 1 ;  1 05 ;  1 56; 1 65 ;  264: 

266; 267; 268; 293 ; 354 
Kumluk deresi, 245;  3 1 7; 3 1 9 
Kumluk kemeri, 63 ; 223; 224; 225; 257; 258; 300. Bkz. 

kemer; - mesleği, 334.  Bkz. meslek 
Kumrıl ı  mescid, 346. Bkz. mescid 
Kurşuncıbaşı çeşmesi, 293; 3 1 6 .  Bkz. çeşme 
kuyı, 3 1 9 
Kuyumcı Bahşayiş mahallesi, 74; 77; 2 1 9; 353 .  Bkz. 

mahalle 
Kuzıbazarı, 275 
Küçük Ayasofya mahallesi, 57; 6 1 ;  69; 7 1 .  Bkz. mahalle 
Küçük bend, 453 . Bkz. bend 
Küçük Çamlıca, 8 
KÜÇÜK Hasan Paşa (Rumeli valisi), 348 
Küçük karye, 37;  43;  1 39;  1 52; 235; 306; 308; 3 14;  3 1 5 ; 

3 1  7; 3 1  9; 326; 329; 335 ;  337;  445; 463; 466. Bkz. karye 
Küçük Mustafa Paşa, 1 24 
Küçükçınar, 228 
Küçükkaraman, 247; 257 
Küçükkaraman çarşfısu, 247; 257. Bkz. çarşı 
Küçükkarye bağları, 329; 3 76; 3 86; 444 
Küçükkemer, 57; 84; 292; 30 1 ;  470; - suyolı, 30 1 .  Bkz. 

suyolı 
Küçükköy karyesi, 63; 76; 1 26; 1 47; 1 85 ;  2 1 6; 223; 224; 

225; 23 ı ;  255; 257; 258; 294; 300; 302; 304; 3 ı ı ;  346: 
386; 444; 456. Bkz. karye 

künk, 1 ;  7; 1 2; 1 7; 1 8; 34; 246; 398; 3 99; 435;  altı yolluk 
ta'blr olınur -, 349; Arnabud(?) -, 1 8; birerlik ta'blr 
olan -, 1 8; onluk ta'blr olan -, 1 8; parmak kaldı künki 
ta'blr olınur sağir -, 1 8; Süleymaniyye -, 1 8; Tophane 
ta'blr o lı nur keblr -, 1 8  

künkci: - esncifl, 1 8 . B kz. esnaf; - ustası, 1 8 . Bkz. usta 
Küplice çeşmesi, 3 2 1 .  B kz. çeşme 
Kürkcibaşı mahallesi, 1 26; 277; 278. Bkz. mahalle 
kütübhane, 38;  39; 40; 1 84; ı 97; 390 

L 
!ağın, 9; 1 3 ;  1 5 ;  1 9 ;  37;  38;  40; 49; 69; 7 1 ;  74; 75; 76; 82; 

83; 88; 1 0 1 ;  1 09; ı ı 1 ;  1 20; 1 2 3 ;  1 26;  1 49;  1 53 ;  1 56;  1 6 1 ;  
1 69; 1 8 1 ;  1 82;  1 88 ;  1 89; 1 92; 1 99; 203 ; 204; 2 1 2; 2 1 3 ;  
2 1 5; 2 1 9; 229; 233;  234; 236; 237; 239; 240; 24 1 ;  242; 
248; 25 ı ;  258; 269; 275; 277; 287; 296; 299; 300; 307; 
308; 3 ı 7; 3 ı 8;  320; 328; 330; 33 ı ;  333 ;  336; 340; 142; 
344; 348; 349; 3 54; 358; 3 59; 365; 366; 367; 368; 3 70; 
376; 378; 383;  384; 386; 387; 389; 390; 39 ı ;  392; 400; 
404; 408; 4 1  1 ;  4 1 5; 4 1 6; 4 1 7; 4 1 8; 420; 422; 438; 440; 
44 1 ;  442; 443 ; 444; 445; 446; 447; 457; 458; 463 ; 465; 
466; 467; 468; 469; 47 1 ;  Ahmed Ketbuda suyı -ı, 229; 
Ahmed Paşa cami ' i  suyı -ı, 447; Ahurkapu -ı, 1 88; All 
Paşa suyı -ı, 1 85 ;  ana -, 8;  1 1 ;  16 ;  2 1 ;  52; 62; 63 ; 79; 
8 1 ;  92; 1 0 1 ; 1 03 ;  1 09; ı 1 5 ; ı 1 8; 1 20;  1 2 1 ;  1 29; 1 30; 1 34;  
1 39; 1 40; 1 53 ;  1 65 ;  204; 227; 229; 233;  27 1 ;  276; 28 1 ;  
282; 285; 287; 288; 298; 302; 323 ;  368; 3 8  ı ;  4 1 5: 429; 
Ayasofya -ı, 97; 1 ı 1 :  ı 1 6; 1 1 7; 1 36; ı 6 1 ;  1 64;  1 65 ;  1 78 :  
1 92 ;  294; 298; 303 ;  304; 308; 326; 33 1 ;  457; Cedld 
kubbe -ı, 322; Ceneviz -ı, 1 08;  260; 270; 293: 300: 
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Çifteçeşmeler -ı, 1 30; Gazanfer Ağa -ı, 202; Güzelce 
kemer suyı -ı, 326; Harerneyn-İ şerlfeyn -ı, 245 ; Kılıç 
All Paşa suyı -ı, 229; Kırkçeşme -ı, 44; 1 02; 1 23 ;  1 26; 
1 28; 1 35; 1 37; 1 49; 1 62; 1 69; 1 85 ;  1 88; 1 89; 1 99; 20 1 ;  
2 1 7; 2 1 9; 285; 309; 33 1 ;  Mermerçeşme suyı -ı, 98; 
Mihrimah Sultan suyı -ı, 4; Sarayi Verdinfiz Kadın -ı, 
359; Sultan Ahmed suyı -ı, 229; 242; 442; 443 ; Sultan 
Bayezld suyı -ı, 42; Su ltan Süleyman suyı -ı, 74; 80; 
83; 86; 94; 227; 229; 240; 327; 442; 443 ; 445; 446; 447; 
448; tahte' l-arz - ve kanavat, 8; 1 3 ;  1 5; 3 7; 50; 53; 55;  
70; 7 1 ;  73 ; 1 04; 1 1 7;  1 1 8; 1 2 1 ;  1 23 ;  ı 35 ;  ı 42; ı 43 ;  1 45 ;  
1 46; 1 49; 1 6 1 ;  1 68; 1 7 1 ;  1 73 ;  ı 82;  1 85 ;  ı 88; 1 89; 1 92; 
1 99; 202; 205; 2 1 3 ; 2 1 9; 229; 233; 234; 236; 237; 239; 
240; 24 ı ;  242; 25 ı; 258; 269; 277; 287; 296; 299; 300; 
308; 3 ı 7; 320; 328: 330; 33 ı ;  333 ;  344; 349; 354; 358; 
366; 367; 376; 378; 383 ;  384; 386 ;  387; 389; 390; 39 1 ;  
392; 400; 408; 4 1 1 ;  4 1 5 ; 4 1 6; 4 1 8; 42� 422; 438; tak�m 
-ı, 299; 300; Tuna -ı, 1 64;  298; Yedi kal 'a suyı -ı, 
282 

Laleli, 2 1 1 ;  2 ı 9; 22 1 ;  3 53 ; - cami ' i, 74; 77. Bkz. cami '  
Laleli çeşme, 21  7 
Langa, 209; 2 1  O; 2 1  1 ; - yenikapusı, 2 1  1 ;  2 1 8; 284 
11man: Kadırga -ı, 1 24; 1 64: 263: 266; 268 
lüle, 1 2; 33: 43; 44; 1 39:  43 7 

M 
Ma'cfıncı çarşfısı, 2; ı 75 
Mağosa kal 'ası, 64. Bkz. kal 'a  
mahalle: Abdülvedud -si, 1 35 ;  1 49; Acem Hasan Ağa 

si, 306; Akbıyık -si, 1 86; 1 87; 1 90; 1 9 1 ;  223; 225; 233;  
234; 258; Alem Beğ -si, 73; 76;  293; All Ağa -si, 1 64; 
All Fakih -si, 6; Ali Pertek -si, 16; Aşık Paşa -si, 
9 1 ;  1 05;  1 06 ;  1 07; Avcılar -si, 262; Ayasofya-i kebir 
-si, 1 50; Azebler -si, 90; 1 02; 1 1 O; Baba Haydar-ı 
Nakşibendi -si, 1 45; Bakialı Kemal -si, 21 O; 284; 
Balahan Ağa -si, 354; 3 56; 367; Bali Paşa -si, 264; 
266; 267; 268; Başcı -si, 34 1 ;  Bayezid -si, 52; 430; 
438;, 469; Bayezid-i cedid -si, 271 ; 28 1 ;  284; 
Bereketzade -si, 1 96; Bodrum -si, 208; Cam cı Ali -
si, 384; 449; Cami'-i kebir -si, 3 1  4; 3 1  S; 3 1 6; 323;  329; 
Cezeri Kasım Paşa -si, 1 42; 143 ;  1 44; 1 45; 1 46; 24 1 ;  
243 ; 3 1 8; 3 1 9; 324; 330;  424; 425; 444; 446; 448; 
Çadırcı Ahmed Çelebi -si, 264; Çakır Ağa -si, 2 1 1 ;  
288; Çelebioğlı -si, 1 58; 470; Çıkrıkçı Kemaleddin 
si, 354;  355;  370;  389; 425; 45 1 ;  Çırakcı -si, 1 1 8; 
Çoban Çavuş -si, 222; Davud Ağa -si, 1 47; 302: 
Daye Hatun -si. 46; 47; 1 06: 1 38;  1 65 ;  1 8 1 ;  234; 305; 
3 1  I; 358; Debbağ Yunus -si. 97; 1 1 0;  ı 14; ı 1 7; 1 23 ;  
ı 3 0 ;  ı 35 :  1 39:  ı 49; 302; Den iz Abdal -si, 1 76; 
Dizdariyye -si, 63; 202; Dülgerzade -si, 1 48;  227; 
376; 389; 429; Elvlinzade -si. 1 09; 1 70;  303; 308; Emin 
Sinan -si, 24 7: 248; Emin-i cev -si. 1 5  ı ;  Eski imaret 
-si, 35  ı ;  Fettani -si, 229; F'iruz Ağa -si. 226; 235; 
4 1 2 ;  43 1 ;  Genci Ha tu n -si, 336; 343;  Güngörmez -si, 
236; 260; Hacce Hatun -si. 28 1 ;  284: Hace Ali -si. 
27 ı ;  3 1 9; Hace Hamza -si. ı 67; 270; 457; 458; 465; 
468; Hace Hayreddin -si. 247: 257; Hace Kasım 
Gönani -si. 56: ı 2 ı :  ı 29: ı 62: 368; 396; Hac e Paşa 
si, ı 52; ı 58; ı 59; ı 6 ı :  ı 73; 1 80; Hace Teberdari -si, 
459: 467; Hacı Bayram Kaftani -si. 282: Hacı Hamza 
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-si, ı ı 9; Hacı İlyas -si, 1 27; Hacı İsa -si, 43; 1 26; 
Hadice Sultan -si, 45;  46; 47; ı 07; Hiifız Paşa -si, 
247; 257; Haraccı Kara Mehmed Beğ -si, 90; 1 1 4; 
1 1 5 ;  Hasan Halife -si, 367; Haydar Paşa -si, 96; 1 03 ;  
ı 04; Hobyar -si, 1 54; 1 56; ı 66; 1 78; 1 79; 279; 328; 
344; 345; Hoşkadem -si, 230; 3 7 1 ;  Hüseyin Ağa -si, 
57; 1 1 2;  1 99; İbrahim Paşa -si, 62; 80; 82; 3 64; İmam 
Ali -si, 1 52;  1 53 ;  1 65 ;  İshak Paşa -si, 1 ;  48; 50; 5 1 ;  
52; 53;  İslam Beğ -si, 3 1 9; 320; 322; Kabasakal Sinan 
Ağa -si, 237; 243; 246; 255; Kadiasker -si, 296; 
Kalafatcıbaşı Yunus Ağa -si, 1 95 ;  Kalenderhane -si, 
385;  420; 449; 454; Kaliçeci Hasan -si, 2 1 4; Kamer 
Hanım -si, 2;  Kapu -si, 225; Kapuağası -si, 224; 
Karabaş -si, 4 1 ;  1 37 ;  1 65; 298; Kara ki Hüseyin Ağa 
-si, 304; 3 ı O; Kasım Çavuş -si, 326; 328; 33 1 ;  332; 
Kassab İlyas -si, 273; 275; 286; 289; Kassab Temür 
Han -si, 99;  Kati b Kasım -si, 2 1  ı ;  Kati b 
Muslihiddin -si, 276; Katib Sinan -si, 84; Katib 
Şemseddln -si, 445; Kazgancı -si, 78; Keyci Hatun 
-si, 348; Kefeli Kasım Ağa -si, 1 33 ;  Kemal Paşa -si, 
72; Kiremidci Süleyman Çelebi -si, 5 1 ;  278; 330; 469. 
Bkz. kary"e; Kiremit -si, 1 34; Kirmastı -si, 3 50; 352; 
Kızıltaş -si, 2 1 5; 22 1 ;  Kıztaşı -si, 207; Koru k 
Mahmud -si, 1 76; Kuyumcı Bahşayiş -si, 74; 77; 
2 1 9; 353 ;  Küçük Ayasofya -si, 57; 6 1 ;  69; 7 1 ;  
Kürkcibaşı -si, 1 26; 277; 278; Mesih Paşa-yı Atik 
si, 207; 2 1 7; 2 1 8; Mi'mar Abbas -si, 2 1 4; Mi'mar 
Kemal -si, 204; 206; Mi'mar Sinan-ı Atik -si, 335 ;  
337;  338;  339; Molla Aşki -si, 1 l l ; Molla Gürani -si, 
l l  O; 229; 279; 285; 290; 333 ;  347; 378; Molla Hüsrev 
si, 1 24; 280; Molla Kestel -si, 362; 363;  Muhsine 
Hatun -si, 80; 82; Muhtesib Karagöz -si, 365; 
Muhyiddin -si, 2; 454; Murad Paşa -si, 282; Musa 
Çavuş -si, 98; 1 04; Muslihiddin -si, 238; Müfti Ali 
-si 1 09·  Na'l l ı  mescid -si, 56; 1 68; 3 96; Nahlbend 
si, S8; Nişancı Mustafii Paşa -si (Eyyfıb), 302; 3 1 9; 
Nişancı Paşa -si, 3 1 6; N işancı Paşa-yı Atik-si 
(Kumkapu), 85; 88; 1 05 ;  293 ; Niyabet -si, 1 97; Nuri 
Dede -si, 347; Oruç Gazi -si, 470; Otakcılar -si, 
333 ;  Pirinçci Sinan -si, 20; Sadefci Hasan -si, 274; 
Samanviren -si, 368; 457; Sancakdar Hayreddin -si ,  
63 · Sarı Musa -si, 290; 3 02;  Sarrac Doğan -si, 446; 
seiaml Mehmed Beğ -si, 3 1 7; Serbostaniyan Ali Ağa 
-si 263 · Serınet Murad -si, 333 ;  Serrac İshak -si, 
79; 

'
8 1 ;  Sinan Ağa -si, 94; ı 92; Siyavuş -si, 96; 

Sofılar -si, 262; 294; 295; 296; 297; Soğan Ağa -si, 
88; 383;  387 ;  427; Sur -si, 1 06; Şah Sultan -si, 1 1 4; 
Şehsuvar Beğ -si, 268; Şehsuvar -si, 87; Şeyh Ferhad 
-si, 220; Tahtaminare -si, 1 1 6; 1 20; 1 27; 1 34 ;  
Takyecibaşı -si, 9; 32 1 ;  Tavaşi Süleyman Ağa -si, 
1 56·  Timurhan -si, 1 20; Ulı lar -si, 254; Uzun 
Şüciı '-si, 240; 242; 253; 442; 443. Bkz. mahalle; Üçler 
-si, 239; Üskübl -si, 89; 90; 92; 93; 97; 1 03 ;  ı 83 ;  
Üskübi Yerebatan -si, 4 1 8; Yahya Kethuda -si, ı 97; 
Yavedfid -si, 45; 1 23 ;  1 88; 467; Yazıcı -si, 1 1 8; 1 20 

mahkeme: Eyyfıb -si. 1 2; 34;  82; 92; 1 1 3 ;  1 29; 1 60; 1 87; 
293; 3 1 4; 324; 354;  357;  382 ;  3 86; 388; 4 1 3 ;  434; Haslar 
-si. 2; 48; 72: 80; 87; 88; 1 1 2 ;  1 1 6:  1 1 8;  1 1 9; 1 3 1 ;  1 4 1 ;  
1 55; 1 59 ;  1 7 1 ;  1 72;  1 98; 20 1 ;  206; 220; 223 ; 238; 247; 
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262; 297; 3 1 2; 3 1 7; 377 ;  386; 390; 395;  407; 408; 429; 
432; 438 

Mahmud Ağa ciimi ' i, 55; 1 1 3 .  Bkz. cami' 
MAHMÜD Efendi (Haslar kadısı), 60; 322 
MAHMÜD Efendi (Kağıtcıbaşı), ı 20 
MAHMÜD Efendi (Matbah emini), ı 1 2 ; 1 52 
Mahmud Paşa, ı ;  3 58; - ciimi' i ,  357 .  Bkz. cami ' ; - suyolı, 

363; 364. Bkz. suyolı ;  - şiidurviinı, 360; 36 1 .  Bkz. 
şadırvan; - mii-i tezizi mesleği, 37 1 ;  - suyı, 3 ;  362; 
365;  366; 369. Bkz. su; - suyı mesleği, 3 54; 370. Bkz. 
meslek; - suyolı ,  2 1 4;  353 ;  356;  358;  362. Bkz. suyolı ;  
- teriizusu, 3 67; - vakfı, 362. Bkz. vakf; - vakfı 
teriizusu, 364. Bkz. terazlı 

MAHMÜD Sal im Efendi (Divan çavuşbaşısı), 1 47  
ma-i leziz: - cereyiinı, 1 3 1 ;  - kanaviitı, 6 1 ;  - kaydı, ı ;  -

lağmı, 43 ; - taksimi, 1 65 ;  Diiye Hiitun -i, 69; Halkalu 
-i, 2 1 ;  mülk -, 1 5 ; 93 ; 209; Sultan Ahmed -i, 1 94;  
247; 256; 257; Sultan Biiyezid evkiifı -i, 249; vakf -, 
1 4; 20; 35 ;  8 1 ;  1 27; 1 3 3 ;  1 63 ;  1 64; 1 70;  1 74;  339; 340; 
354; 457 

makabir, 25;  30 
maksem, 1 1 4; 1 97; ana -, 1 1 8; Ortaköy -i, 33; Tophane 

i, 33 ;  Viiiide Sultan -i, 38 ;  39 
Malova kemeri, 92 ;  1 2 1 ;  1 23 ;  1 42; 225; 233;  236 ;  258 ;  279; 

4 1 6. Bkz. kemer 
mandıra: Arabacıoğl ı -sı, 1 4; 23;  24; 27; 29; 30; 3 1 ; 32;  33 ;  

35 ;  42 ;  43 ; ı 13 ;  1 96 
maslak, 463 .  Bkz. meslek 
masura, 2; 3; 4;  5; 6;  7; 8;  9; 1 0; 1 3 ;  1 4; 1 5 ;  1 6; 1 9; 20; 2 1 ;  

22; 23 ; 24; 25;  26; 27; 28; 29; 30;  3 1 ;  32;  33 ;  34;  35 ;  36;  
37 ; 38;  39; 40; 4 1 ; 42; 43 ; 44; 45; 46;  47; 48; 49; 50; 5 1 ;  
52; 53 ;  54; 55 ;  56; 57;  58;  59; 60; 6 1 ;  62; 63 ; 69; 70; 7 1 ;  
72; 73; 74; 75;  76; 77; 78; 79; 80; 8 ı ;  82; 83 ;  84; 85; 86; 
87; 88; 89; 90; 9 ı ;  92; 93 ; 94; 96; 97; 98; 99; ı oo; 1 0 1 ;  
1 02; ı 03 ;  ı 05 ;  1 06; 1 07 ;  1 08;  1 09; ı ı o; l l l ; 1 1 2 ;  1 1 3 ;  
1 14;  ı 1 5 ; 1 1 6;  ı 1 7 ; ı ı 8 ;  ı 19 ;  ı 20; 1 2 1 ;  1 22; 1 23 ;  1 24; 
ı25 ;  1 26; 1 27; 1 28;  1 29; 1 30;  1 3 1 ;  1 32 ;  1 33 ;  ı 34;  1 35 ;  
1 36; 1 37; ı 38;  1 39;  1 40;  1 4 1 ;  1 42; 1 43 ;  1 44; 1 45 ;  1 46;  
1 47; ı 48;  1 49; 1 50;  1 5 1 ;  1 52; 1 53 ;  1 54; 1 55 ;  1 56; 1 57 ;  
1 58;  1 59;  ı 60;  1 6 1 ;  1 62 ;  163 ;  1 64;  1 65 ;  1 66; 1 67; 1 68 ;  
1 69; ı 70; 1 7 1 ;  1 72 ;  1 73 ;  1 74;  1 75 ;  1 78;  1 79; 1 80; 1 8 1 ;  
ı 82 ;  1 83 ;  1 84;  1 85 ;  1 86; 1 87; 1 88;  1 89;  1 90;  1 9 1 ;  1 92; 
1 93 ;  1 94;  1 95 ;  1 96;  1 97 ;  ı 98; 1 99; 200; 20 1 ;  202; 203; 
204; 205; 206; 207; 208; 209; 2 1 0; 2 1  1 ;  2 1 2; 2 1 3 ; 2 1 4;  
2 1 5 ; 2 1 7; 2 1 8;  2 1 9; 220; 22 1 ;  222; 223; 224; 225; 226; 
227; 228; 229; 230; 23 1 ;  232; 233;  234; 235;  236; 238; 
239; 240; 24 1 ;  242; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 
25 1 ;  252; 253; 254; 255; 256; 257; 258;  259; 260; 26 1 ;  
262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 27 1 ;  272; 
273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 28 1 ;  282; 283; 
284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 29 1 ;  292; 293; 294; 
295; 296; 297; 298; 299; 300; 30 1 ;  302; 303; 304; 305;  
306; 307; 308; 309; 3 1 0; 3 1  ı ;  3 1 2; 3 1 3 ; 3 1 4; 3 1 5 ; 3 1 6; 
3 ı 7; 3 1 8;  3 ı 9; 320; 32 1 ;  322; 323; 324; 325;  326; 327; 
328; 329; 330; 33 1 ;  332;  333; 334;  336; 339; 340; 34 1 ;  
342; 343 ; 344; 345;  346; 348; 349; 350; 3 5 1 ;  352; 353 ;  
3 54; 355 ;  356 ;  3 57; 3 58;  359;  360; 36 1 ;  362; 363 ;  364; 
365; 366; 367; 368; 369; 370; 3 7 1 ;  372; 373; 374; 375;  
376; 377; 378; 38 1 ;  382; 383 ;  384; 385; 386; 387; 388; 
389; 390; 3 9 1 ;  392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 400; 
40 1 ;  402; 403 ; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 4 1 0; 4 1 1 ;  
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4 1 2 ;  4 1 3 ;  4 1 4;  4 1 5; 4 1 6; 4 1 7; 4 1 8; 4 1 9; 420; 42 1 ;  422; 
423; 424; 425 ; 426; 427; 428; 429; 430; 43 1 ;  432; 433 ;  
434; 435 ;  436; 437; 438;  439; 440; 4 4  ı ;  442; 444; 445; 
446; 447; 448; 449; 450; 45 1 ;  453; 454; 455; 456; 457; 
458; 459; 460; 46 1 ;  462; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 
47 1 

maşatlık, 22; 23;  25;  27; 28; 29; 30;  32;  34; 3 5 ;  1 62 ;  226; 
249; 25 1 ; 254; 468 

medrese, 20; Ankaravi -si, 456; Cezayir! i Ahmed Paşa -si, 
1 38;  Dizdiiriyye -si, 54; 62; 63;  1 40; Gazanfer Ağa -si, 
60; Köpri l i  Mehmed Paşa -si, I 9;  Viini Efendi -si, 46 ı ;  
462 

MEHMED Ağa (Hazinedar), 1 83 
MEHMED Ağa (İbrahim Paşa hammamcısı), 83 
MEHMED Ağa (İbrahim Paşa'nın harem kethudası), 449; 

455 
MEHMED Ağa (Sadaret kethudası), 9 ı ;  1 05 
MEHMED Ağa (Sadrazam hazinedarı), ı 82 
MEHMED Ağa (Serbostiiniyiin-ı hassa), 1 59; I 6 1  
MEHMED Ağa (Su nazırı), 234 
MEHMED Ağa (Surre emini), ı 87 
MEHMED Ağa (Suyolcular çavuşu), 1 76 
Mehmed Ağa se b i l i ,  24 1 ;  243 . Bkz. se bil 
MEHMED Ali Efendi (Divan çavuşbaşısı), ı 73 
MEHMED Arif Ağa (Suyolcular kethudası), ı 7; 58;  ı 56; 

1 99; 3 1 7; 3 2 1  
MEHMED Arif Beğ (Rumeli kazaskeri), 76; 4 5 5 ;  465 
MEHMED ArifBeğ Efendi (Sadrazam), 1 29 
MEHMED Arif Efendi (Haslar kadısı), 323;  446 
MEHMED Arif Efendi (Haslar mahkemesi kati bi), 82; 1 1 9 
MEHMED Arif Efendi (Müderris), 1 46 
MEHMED Ata Efendi (Divan çavuşbaşısı), ı 33 ;  ı 43 ;  286; 

298; 370; 3 7 1  
MEHMED Atiiulliih (Baruthiine nazırı), 64 
MEHMED Atiiul liih Efendi (Divan çavuşbaşısı), 20; 284; 

346 
MEHMED Atiiulliih Efendi (Haslar kadısı), 49; 72; 1 57 
MEHMED Atiiulliih Efendi (Kiitib), 1 83 
MEHMED Atiiu lliih Efendi (Tersane emini), 230 
ME H MED Efendi (Başmuhiisebeci), 26 ı 
MEHMED Efendi (Cebehiine kiitibi), 48 
MEHMED Efendi (Muhasebeci), 78; 85 
MEHMED Efendi (Rumeli kazaskeri), 1 8 1  
MEHMED Efendi (Şeyhülisliim), 3 I 3 
MEHMED Efendi (Yeniçeri efendisi), 1 56; 1 66; 1 68 
MEHMED Emin (Su nazırı), 64 
MEHMED Emin Ağa (Kıbrıs muhassıl ı), 450 
MEHMED Emin Ağa (Seferli kethudası), 245 
MEHMED Emin Ağa (Su nazırı), 1 7; 48;  58; 73 ; 1 56; ı 99; 

223; 224; 225; 268; 3 1 2 ; 3 1 7; 32 1 
MEHMED Emin Beğ (Cebehiine kiitibi), 73 
MEHMED Emin Efendi (Haslar kadısı), 228; 44 1 ;  443 
MEHMED Emin Sofı Efendi (Hazine kisedarı), 3 7 ı  
MEHMED Emin Sünuhi Efendi (Divan hiicesi), 258 
MEHMED Es' ad Beğ (Rumeli kazaskeri), 8 1  
MEHMED Es'ad Efendi (Darbhiine nazırı), 1 98 
MEHMED Habib Efend i  (Kapı kethudası), 1 72 ;  1 75 
MEHMED Halife (Suyolcu), ı 56 
MEHMED Hasan Beğ (Samako nazırı), 20 
MEHMED Haşim Efendi (Kıbrıs kiitibi), 74 
MEHMED Hayreddin Ağa ( Sergulam-ı b;rki), 70 



488 

MEHMED İbrahim Efendi (Kıbrıs katibi), 77 
MEHMED Kamil Efendi (Haslar kadısı), 29; 35; 37; 45; 1 02; 

1 27; ı 28; ı 70; 236; 283; 332;  336; 367 
Mehmed Kethuda cami ' i, ı o4. Bkz. cami '  
MEHMED Necib Efend i (Baruthane nazırı), 450 
MEHMED Necib Efendi (Divan çavuşbaşısı), I 50 
MEHMED Neyi Beğ Efendi (Kadı), 99 
MEHMED Nuri Ağa (Saray orta kapıcısı), 443 
MEHMED Nuri Efendi (Divan hacesi), 450 
MEI-IMED Paşa (Ferik), 1 04 
MEHMED Paşa (M imar), ı 08 
MEHMED Paşa (Sadrazam), 99 
Mehmed Paşa evkafı, 99. Bkz. evkaf 
MEHMED Rakıb Efendi (Haslar kadısı), 349 
MEHMED Raif Efendi (1-Iaremeyn mukataacı sı), ı 89 
MEHMED Raşid Efendi (Anadolu kuzatından serlevhacı), 64 
MEHMED Raşid Efendi (Askeri kadısı), ! O l  
MEHMED Raşid Efendi (Feyziyye camii şeyhi), :; 
MEHMED Raşid Efendi ( Haslar kadısı), 266; 272; 290; 3 ı O; 

355 
MEHMED Raşid Paşa (Sadrazam), 3 1 ı 
MEHMED Remzl Efendi (Müderris), ı 9 1  
MEHMED Sa'ld Efendi (Divan teşrifatçısı), 460 
MEHMED Sa'id Efendi (Haslar kadısı), 1 4; 20; ı 73 ;  ı 9 1 ; 

237;0239; 285; 286; 350, 370 
MEHMED Sa'ld H alet Efendi (Divan-ı all tevkli), 44 1 
MEHMED Sa'ld Kani(?) Efendi (Tersane kisedarı), 364 
MEHMED Sabit Efendi (Müderris), 4 
MEHMED Sadık Ağa (Suyolcular kethudası), ı 76; 302 
MEHMED Sadık Efendi (Askeri kassam), 72 
MEHMED Sadık Efendi (Divan katibi), 203 
MEHMED Sadık Efendi (Hatab emini), 308 
MEHMED Sadık Efendi (Medine kad ısı), 33 
MEHMED Salih Efendi (Divan çavuşbaşısı), 220; 302 
MEHMED Salih Efendi (Reisülküttab), 266 
MEHMED Şakir Ağa (S ilahşör), 1 29 
MEHMED Şakir Efendi (Rumeli kadısı), 32 
MEHMED Taceddln Efendi (Galata kadısı), 1 5 
MEHMED Tahir Ağa (Hibetullah Sultan'ın kethudası), 230 
MEHMED Tahir Efendi (Evkafnazırı), 247; 29 I 
MEHMED Tahir Efendi (Şıkk-ı evvel defterdarı), 1 68 
MEHMED Tevfik Beğ Efendi (1-Iaslar kadısı), 39; ı o5 ;  1 36; 

ı 40; 246; 291 ; 333 ; 471  
MEHMED YusufBeğ Efendi (1-Iaslar kadısı), 3 1 1 
MEHMET Kamil Efendi (Haslar kadısı), 44 
Mehterhane-i amire, 1 84 
mekteb, 359; Aynizade Mehmed Efendi -i, 377; Feyyaz -i, 

402; Sineperver Kadın -i, 2; 2 ı ;  Vefa -i, 466; Yusuf 
Paşa -i, 270 

Melek Mehmed Paşa vakfı, 3 ı 4 . Bkz. vakf 
memhur: - i ' lam, 5; 7; 8; 9; 1 0; 1 2 ; 1 6; I 8; 1 9; 38; 4 1 ;  49; 

53; 54; 55; 60; 6 1 ;  70; 72; 75;  76; 83 ; 85;  86; 87; 99; ı 00; 
I O I ;  1 03 ;  1 06; 1 08; 1 09; l l l ;  ı I 8 ; t 2 ı ;  1 24; 1 25;  1 26; 
1 27; ı 30; 1 32; 1 34;  1 37;  ı 38; 1 39;  ı 4 I ;  I 43 ;  1 44;  ı 48; 
1 5 1 ;  ı 57; 1 58; ı 60; 1 62; ı 63 ;  ı 64;  ı 66; 1 67; 1 69; ı 79; 
1 80; ı 89; I 9 ı ;  1 94; 200; 20 ı ;  203; 204; 208; 2 ı 2; 2 1 6; 
2 1 7; 2 ı 8; 22 ı ;  222; 226; 227; 230; 23 1 ;  232; 235 ;  242; 
248; 250; 252; 253;  254; 255;  256; 258; 259; 260; 263; 
264; 265; 266; 267; 273; 276; 277; 280; 28 ı ;  283; 286; 
290; 295; 296; 298; 299; 300; 30 1 ;  303; 304; 305; 307; 
309; 3 ı O; 3 ı 2; 3 ı 3 ;  3 ı 8; 322; 326; 327; 328; 330; 332; 

İNDEKS 

339; 340; 34 1 ;  342; 343;  344; 349; 35 ı ;  353 ;  355 ;  358;  
360;  36 ı ;  365;  372;  373;  3 8 ı ;  382 ;  383;  388; 39 1 ;  393; 
394; 397; 402; 404; 405; 406; 4 ı 2;  4 ı 3 ;  4 ı4;  4 ı 7; 4 ı 8; 
4 ı 9; 420; 42 ı ; 422; 423 

men' u def, l l ; 36 
menba', 40; 58; 82; 105 ;  1 ı 9 ; ı 26; I 6 ı ;  228; 244; 252; 3 ı 3 ;  

3 ı 7; 342; 358; 398; 429; 434 
MERCAN Ağa (Darüssaade ağası), 363 
Merkonoğlı, 1 5  
m ermer rev n ak taşları, ı 2 
mescid: Alaca-, 2 1 1 ;  2 1 6; Burmalı -, 3 52; Debbağ Yunus 

-i, 1 1 7; Kanl ı -, 236; Kumrı l ı  -, 346; Sinekli -, 276. 
Ayrıca Bkz. cami '  

Mesih Paşa-yı Atik mahallesi, 207;  21  7; 2 I 8 
meslek, I I ;  1 2 ;  24; 25 ;  26; 30; 3 1 ;  33 ;  38 ;  40; 50; 5 I ;  86; 87; 

ı 05 ;  1 26; I 45 ;  1 94;  ı 98; 208; 21 I ;  283 ; 285; 290; 293; 
296; 30 I ;  333 ;  339;  346; 370; 3 7 ı ;  44 ı ;  442; 447; 455;  
46 ı ;  467; ana -, 5 ;  7; 8; 33;  39;  53 ;  72; 1 06; 1 ı O; 1 27; 
I 35 ;  I 48; 1 49; 1 6 1 ;  ı 64; ı 70; 226; 229; 234; 239; 246; 
249; 402; 44 ı ;  459; 467; Azebier ko lı ta'bir alınur baş -, 
90; I 02; Bağçeağzı -i, 1 73 ;  Bakırkap u -i, 236; Bali 
Paşa -i, 264; B atakbaşı -i, 32 I ;  Çayırbaşı -ı, 346; 
Çukurçeşme -i, 2 ı 2; 2 1 3 ;  2 ı 9; 29 1 ;  359; el-1-Iacc 
Hüseyin Efendi -i, ı 68; Fiı yokuşu şadurvan -i, 94; 
Hace Paşa -i, ı 54; Halkalı su yı -i, 398; 1-Iorhorçeşme 
-i, 209; İ brahim Han suyı -i, 94; Kemeraltı -i, 245; 
Kırkçeşme suyı -i, 224; Kumluk -ı, 334; Lağmağzı -i, 
1 04; 1 08; 1 79; Mabeynci Ahmed Beğ -i, 8 1 ;  Mahmud 
Paşa suyı -i, 354; 370; 3 7 1 ;  Rum patriği -i, 1 25 ;  
S ırri(?) -i, ı 97 ;  Sultan Ahmed suyı -i, 226; 227; 235;  
247; Süleymaniyye -i, ı ;  226; 235;  239; Şehld Ali Paşa 
su yı -i, I 1 4; ı ı 5; Tahtakapu -i, 1 80; Taşnerdüban -i, 
25; Vefa çeşmesi -i, 459 

meydan: At-ı, 262; 294; Cündi -ı, 69; 70; 7 ı ;  Doğancılar 
-ı, 8; Esb-ı, 235;  254; Et-ı, 262; 226; Ta' llmhane -ı, 
1 94 

mezad kaimesi, 1 3 1 ;  ı 82 
Mihrimalı Sultan suyı lağmı, 4. Bkz. lağm 
Mihrişah Valide Sultan vakfı, 1 93 
MiHRiŞAH V al i de Sultan, I 94; I 96 
Mihrişah Valide Sultan evkafı ,  42; 55 ;  I 27 ;  ı 94; I 95 ;  1 98 ;  

29 1 .  Bkz. evkaf 
Mi' mar Abbas mahallesi, 2 ı 4  
Mi' mar Kemal mahallesi, 204; 206. Bkz. mahalle 
Mi'mar Sinan-ı Atik mahallesi, 335 ;  337; 338;  339 
MİR Ahmed Nesib Efendi (Divan haceganlarından), 1 9  
mtrı arahacıları karhanesi, 223; 225. Bkz. Karhane 
Molla Aş ki mahal lesi, 1 ı ı .  Bkz. mahalle 
Molla Gürant mahallesi, ı ı O;  229; 279; 285; 290; 333; 347; 

378. Bkz. mahalle 
Molla Hüsrev mahallesi, ı 24; 280. Bkz. mahalle 
Molla Kestel mahallesi, 362; 363 
mu'accele, 4 ;  6; ı 9; 35; 36;  76; ı 22;  ı 82;  ı 90; 288; 326; 

332; 342; 366; 372; 3 8 I ;  423 ; icare-i -, 36; 1 27; ı 33 ;  
1 70; 238; 309 

mu hall efat, 36; ı 29; ı 85;  ı 90 
muhasebe: Evkaf -si, ı 74; Haremeyn-i şertfeyn -si, 1 65 ;  

ı 93 ;  1 98;  363 ;  -i evvel, 5 ;  6;  7; 8; ı o; l l ; ı 3 ;  ı 4; ı 5 ; 
ı 6; ı 9; 20; 24; 25;  26; 27; 28;  29; 30;  3 1 ;  32;  33 ;  34; 35 ;  
37; 38;  39 ;  40; 4 ı ; 42; 43 ; 44; 45; 46; 47; 50 ;  5 1 ;  52 ;  53 ;  
55 ;  58; 60; 62; 63; 69; 70; 72; 73; 75; 76; 78; 79; 80; 8 1 ;  
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82; 84; 85; 86; 88; 89; 90; 9 ı ;  92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 
99; ı oo; ı o ı ;  1 02 ;  ı o3 ;  1 04; 1 05 ;  1 06;  ı o7; 1 08; 1 09 ;  
ı ıo ;  ı ı2 ;  ı ı 3 ; ı 1 4 ;  ı ı 5 ; ı 1 7 ; ı 18 ;  ı ı 9; 1 2 1 ;  1 22; ı 23 ;  
ı 24; 1 26; ı 27; 1 28; ı 29; 1 30; 1 32; 1 33 ;  1 34; 1 35 ;  1 36; 
1 37; 1 38;  1 39; ı 4 1 ;  1 42;  1 43 ;  1 44;  1 45 ;  1 46; 1 52 ;  1 53 ;  
1 54; 1 57; 1 59; 1 60; 1 6 1 ;  1 62 ;  1 63 ;  1 64;  1 65 ;  1 66;  ı 67; 
1 68; 1 69 ;  1 70;  1 7 1 ;  1 72; 1 74;  1 78; 1 79 ;  1 80;  1 86;  1 87; 
ı 88; 1 89;  1 90; ı 9 ı ;  1 93 ;  1 95 ;  1 96; ı 97; 20 ı ;  202; 203; 
205; 206; 209; 2 1 0; 21 1 ;  2 1 2; 2 1 6; 2 1 7; 2 ı 8; 2 ı 9; 220; 
22 1 ;  222; 223 ; 224; 225; 226; 228; 22� 23� 23 1 ;  233 ;  
234 ;  236;  237; 239;  240; 24 1 ;  242; 243 ;  245 ;  246; 247; 
249; 25 ı ;  253 ;  254; 255 ;  256; 257; 258; 259; 260; 26 ı ;  
262; 263; 266; 267; 268; 269; 270; 27 ı ;  272; 273; 274; 
275; 276; 277; 278; 279; 28 ı ;  283; 284; 285; 286; 287; 
288; 289; 290; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 
300; 30 1 ;  303; 304; 305; 307; 308; 309; 3 1  O; 3 1  1 ;  3 1  2; 
3 1 4; 3 ı 5 ; 3 1 6; 3 1 7; 3 1 9 ;  320; 32 1 ;  322; 323; 324; 326; 
327; 328; 329; 330; 33 1 ;  332; 333 ;  334; 335 ;  337; 338;  
339; 340; 34 ı ;  342;  343;  344;  345; 346;  347;  348;  349; 
350; 35 ı ;  3 52 ;  353 ;  354;  356; 357; 3 59; 360; 36 ı ;  362; 
363; 364; 365;  366; 367; 368; 370; 37 1 ;  372; 373; 374; 
375; 376; 377; 378; 380; 3 8 1 ;  383; 384; 385; 386; 387; 
388; 389; 390; 39 1 ;  392; 393 ;  394; 397; 3 98; 40 1 ;  402; 
403 ; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 4 1 0; 41 ı ;  4 1 2 ;  4 1 3 ; 
4 1 4; 4 1 5 ; 4 1 6; 4 1 7; 4 1 8; 4 1 9; 420; 42 1 ;  422; 426; 427; 
428; 429; 430; 43 1 ;  432; 434; 435 ;  43� 437; 438; 439; 
Küçük Evkaf -si, 6 

Muhsine Hatfin mahallesi, 80; 82. Bkz. mahalle 
Muhtesib Karagöz mahallesi, 365 
Muhyiddin mahallesi, 2;  454. Bkz. mahalle 
mukiita'a, 9; ı 48; 1 63 ;  263 ; 3 1 4  
Muriibıt !ağını, 1 97 
Muriid Buhiiri hiingiihı, 1 47 
Muriid Paşa ciimi ' i, 270. Bkz. cami '  
Murad Paşa mahallesi, 282.  Bkz. mahalle 
Muriidiye hammiimı, 1 47; 302. Bkz. harnınilm 
Musa Çavfiş mahal lesi, 98; 1 04.  Bkz. mahalle 
Mfısii Mehmed Efendi  vakfı, 1 38. Bkz. vakf 
MUSLI Efendi (Mimar ağa kiitibi), 444; 464 
Muslihiddin mahallesi, 238. Bkz. mahalle 
MUSTAFA (Su nazırı), 2 1  
MUSTAFA Ağa (Attarlar kethudası), ı 65 
MUSTAFA Ağa (Başmimar), 1 04 
MUSTAFA Ağa ( Dergith-ı iili kapıcıbaşısı), 295; 299 
MUSTAFA Ağa (Döğmecibaşı), 1 3 5  
MUSTAFA Ağa (Hassa mimarı), 97 
MUSTAFA Ağa (Kahvecibaşısı), 469 
MUSTAFA Ağa (Ser mimar), 89; 1 00 
MUSTAFA Ağa (S ilahşör), 1 65 
MUSTAFA Ağa (Su nazırı), 3 2 1 ;  363; 463 
MUSTAFA Ağa (Suyolcular kethudası), 204; 247; 250; 252; 

47 ı 
MUSTAFA Aziz Efendi (Has! ar kadısı), 78 
MUSTAFA Beğ (Enderun ağası), 449 
Mustafa Beğ mahal lesi, 374 
MUSTAFA Efendi (Divan hiicesi), 70 
MUSTAFA Efendi  (Haslar kadısı), 46; 47 
MUSTAFA Efendi (Kadıasker), 1 48 
MUSTAFA Efendi (Müderris), 37  
MUSTAFA Efendi (Suyolcular kiitibi), 73  
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MUSTAFA Harndi Efendi (Navl kesedarı), 1 6  
MUSTAFA Hilmi d Ağa (Su nazırı), 82; 1 1 9 ;  1 49; 339; 357; 

442 
MUSTAFA Hiimid Efendi (Haslar kadısı), 88; ı 1 0; 1 50; 265; 

280 
MUSTAFA Hasan Efendi (Haslar kadısı), 1 8 ı  
MUSTAFA izzet Efendi (Başmuhiisebe kalemi kiitibi), 333 
MUSTAFA İzzet Efendi (Haslar kadısı), 1 86 
Mustafa kemeri, 285. Bkz. kemer 
MUSTAFA Paşa (Kaptan- ı  derya ), 229 
MUSTAFA Paşa (Vezir), 363 
MUSTAFA Reşid Beğ (Dergiih-ı iili kapıcıbaşısı), 442 
MUSTAFA Reşld Efendi (Tersane yoklamacısı), 1 38 · 
MUSTAFA Sal im Efendi (Müderris), 1 6 1  
MUSTAFA Ziihid Efendi (Has lar kadısı), 7 1  
Müderris karyesi, 4 ;  228; 237; 240; 242; 254; 256; 26 1 ;  

334; 336; 34 1 ;  342; 349; 3 5 ı ;  393;  4 1 5; 429; 442; 445 ; 
463 . Bkz. karye 

müeccele: iciire-i -, 1 5 ; 1 9; 3 3 ;  36; 39;  44; 60; 6 1 ;  86; 1 02 ;  
1 27; 1 33;  1 70; 1 74;  204; 263 ; 288 ;  309; 332;  360; 3 7 1  

müfettiş, 1 77 
müfte� 1 3 ; 1 4; 3 1 ; 39; 44; 46; 47; 53 ; 69; 70; 74; 76; 77; 79; 

80; 8 1 ; 85; 88; 92; 97; 1 0 1 ;  1 05 ;  1 06;  1 08; ı o9; 1 1 0; 1 1 4; 
ı 1 7; ı 1 8; 1 23 ;  1 25 ;  1 26; 1 28 ;  1 29; 1 6 1 ;  1 63 ;  1 65 ;  1 66; 
1 68; 1 70; 1 7 1 ;  ı 72 ;  1 79; 1 80; 1 8 1 ;  1 82; 1 86; 1 89; 1 95 ;  
202; 203 ;  205 ;  207; 2 ı O; 2 1 3 ; 2 1 4;  2 1 6; 2 1 7; 2 ı 8; 220; 
222; 224; 229: 234; 236; 239; 245; 24� 25 ı ;  255;  257; 
258; 259; 263; 269; 28 1 ;  284; 285; 287; 292; 296; 297; 
298; 300; 30 1 ;  304; 307; 308; 3 ı i ; 3 ı 2; 3 1 3 ;  3 1 5 ; 3 1 7; 
327; 330; 3 3  ı ;  349; 354;  362; 363;  367; 370; 37 ı ;  376; 
378; 382; 3 84; 388; 389; 390; 39 1 ;  393; 402; 4 1 0; 4 ı  I ;  
4 1 5 ; 4 1 6; 4 1 8; 4 1 9; 42 1 ; 427; 438; 440 

Müfti hammiimı, 1 0 1  
Müfti Ali mahallesi, 1 09. Bkz. mahalle 
Müfti hammiimı, ı 24 
Mühendishane-i hümiiyfın, 368 
mülkniime, 36; 1 O 1 ;  I 22; I 85 ;  266; 268; 284; 335; 406; 450; 

--i hümiiyfın, 434; 453 
mütevelli, I ;  3 ;  6; 9; 1 4; I 9; 20; 29; 35; 38; 39;  40; 44; 46; 

47; 5 ı ;  75;  76; 98; 1 02; ı 10 ;  ı 1 7; 1 27; 1 30; 1 3 3 ;  1 39; 
1 42 ;  ı 47; 1 48; 1 5 1 ;  1 55 ;  1 62 ;  ı 70;  1 74;  1 76; ı 83 ;  1 88; 
203; 204; 2 1 4;  2 1 6; 232; 249; 250; 25 1 ;  283; 288; 29 ı ;  
297; 300; 3 1 3 ;  323;  325;  328; 3 8  ı ;  388; 406; 425; 428; 
434 

N 
Na'l l ı  mescid mahal lesi, 56; 1 52;  I 53 ;  1 68; 1 73 ;  396. Bkz. 

mahalle 
niihiye: Burgos -si, 1 53 ;  İstinye -si, 1 5 ; Terkos -si, 1 0 1 ;  

1 52; 28 1 ; 3 8 1 ; 428; 448 
Nahlbend mahallesi, 58; 6 ı .  Bkz. mahalle 
Nakşibendi ziiviyesi, 1 O. Bkz. zaviye 
nasriiniyye, 23 ;  25;  27; 28; 34;  36;  39;  42; 44; ı 1 6; ı 22; 1 25 ;  

1 33 ;  ı 95 ;  ı 96;  25 1 
Nasfıh Paşa deresi, 432 
NAZİFE Hanım (Sultan Mehmed'in dayezadesi), 1 30 
NECİB Efendi  (Divan çavuşbaşısı), 60 
NECİB Efendi (Haslar kadısı), 302 
nefy, 64 
Nevbahar teriizfısu, 343.  Bkz. teriizfı 
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Nişancı Mehmed Paşa-yı atık cami ' i, 3S4.  Bkz. cami '  
Nişancı Paşa mahal lesi, 3 I 6. Bkz. mahalle 
nişancı, 62 
Nişancı, ı ;  78 
Nişiincı hammiimı, 1 S4 
Nişancı Mustafa Paşa mahallesi  (EyyGb), 302; 3 I 9. Bkz. 

mahalle 
Nişiincı Paşa ciimi ' i, 339. Bkz. cami'  
Nişiincı Paşa-yı Atik hammiimı, 1 74 
Nişancı Paşa-yı Atik mahal lesi (Kumkapu), 8S ;  88; ı OS; 

293. Bkz. mahalle · 
Niyabet mahal lesi, ı 97. Bkz. mahalİe 
n iziim, 26; 27; 29; 3 1 ;  32; S8; 9 1 ;  1 1 2 · I S9· 1 87 ·  1 9S ·  1 96· 

207; 223 ; 266; 268; 270; 273 ; 293 ; 303 ; 3 1 2: 3 1 6: 339: 
424; 426; 428; 429; - kadim, 1 74; -ı müstahsene, 4;  
24;  S7; 73;  82; 88; 92; ı ı 1 ;  I S I ;  22 1 ;  272; 280; 3 1 7; 396; 
428 

NGhkuyusı, 1 4  
Nuri Dede mahal lesi, 347 
Nur-ı Osmiiniyye ciimi ' i ,  444. Bkz. cami '  
nübG' ,  1 0; 1 3  

o 
Oluklıbostan, 28; 29 
Oluklubayır, 3 1 4 
Orta Belgrad karyesi, 62; 69; 70: 74; 77; 80; 83 ; 94; 1 24; 

1 6 1 ;  2 1 0; 2 1  1 ;  2 1 2; 26 1 ;  26S; 269; 273; 27S; 277; 286; 
287; 289; 33--4-:' 3S9; 444; 4S8; 464; 46S. Bkz. karye 

Ortaçeşme, 2'4 1 ;  2S 1 
Ortadere /29S; 299 
Ortaı,.ı{y karyesi, 1 ;  22; 23 ;  24; 2S; 26; 27; 28; 29; 30; 3 1 ;  

/32;  33 ;  34 ;  3 S ;  1 04;  269. Bkz. karye 
--Oruç Gazi mahallesi, 470. Bkz. mahalle 
OSMAN Ağa (Bolu voyvodası), 3 0 1  
OSMAN Ağa (Su nazırı), 1 07 ;  1 36;  1 39;  1 4S ;  I S2; 1 64;  1 78;  

ı 92;  222; 23S ;  2SS;  264; 266; 294; 298; 304; 3 1  ı ;  326; 
33 1 ; 3S3 ; 446; 448; 4S7 

OSMAN Efendi (Rumeli kadısı), 76 
OSMAN Ferid Efendi (Divan hiicesi), 1 1 1 
OSMAN Paşa (Kayseri mutasarrıfı), 1 7 1 ;  1 72 
Otakcılar mahallesi, 323;  333 .  Bkz. mahalle 

ö 
ÖMER Nehci Efendi (Kisedar), 1 70 

p 
Palanga, 26 
Parmakkap u, 2 1  1 
Paşaçayırı, 346; 383 
Paşaderesi, S 1 ;  1 29;  278; 330 
Paşahavzı kemeri, 33 1 ;  323 .  Bkz. kemer 
Paşakapusı, 1 70; 3 1 O; 4S2 
Pertev Paşa hiinı, 47 1 
peştemalci esnafı, 1 84. Bkz. esnaf 
Petnahor karyesi, S9; 28 1 ;  284. Bkz. karye 
Petro kapusı, 86; 1 2S ;  1 33 ;  327 
Petros karyesi, 2. Bkz. karye 
Peykhiine, 202; 228; 240; 242; 2S3; 442 
pirinç, 1 2  

İNDEKS 

Pirinçci Sinan mahallesi, 20. Bkz. mahalle 

R 
riih-ı abi, 8; 48; S9; 74; 82; 84; ı ı 9· ı ss ·  ı S6· ı 7S·  ı 76· ı 99· 

200; 223 ; 22S; 3 1 3 ;  3 ı 7; 339;  34 ı ;  
,
342; 

'
394;

, 
39s: 396 : 

432; 433 ;  442.Ayrıca Bkz. suyolcu 
Riimiz Paşa çiftliği, 4. Bkz. çiftlik 
RAŞiD Beğ Efendi (Kapı kethudası), 3 1  1 
RAŞiD Efendiziide ( İstanbul kadısı), 1 76 
Reisü'l-küttiib Avni Efendi vakfı, 3 1 O. Bkz. vakf 
resm, 1 1  
RİF'AT Efendi (Haslar kadısı), 1 1  1 ;  1 48;  2 1 S  
Rodos kal'ası, 64. Bkz. kal ' a  
ROm maşatl ığı, 22 ;  23 ;  27 ;  28 ;  29 ;  30;  32;  3S  
Rumili, 348; 368 
Rumil i  h isa rı, 2;  ı 4;  ı s 
ROmili  hisarı ciimi ' i, 1 6 .  Bkz. cami '  
rGzniimçe, 9S 

s 
SA'DULLAH Efendi (Hazine kethudası), S3  
Sadefci Hasan mahallesi, 274. Bkz. mahalle 
Sadefciler, S6; 24 1 ;  397; 398; 4 1 4  
Safii hammiimı, 333 .  Bkz. hammiim 
siihi lhiine, 1 4 ; ı S; 33 ;  34· 3 S ·  36· 38 · ss · 1 34 · 1 36· ı 38· 29 ı . 

327 
' ' ' ' ' ' ' ' ' 

SAiD Efendi (Haslar kadısı), 4S9 
Sakalar kiirhiinesi, 1 50 
Sakızağacı, 2; 238 
SALiH Ağa (Suyolcular kethudası), 73 
Salmatomruk, 1 33 
Saltaban çeşmesi, 86. Bkz. çeşme 
Samanviren mahallesi, 284; 368; 4S7. Bkz. mahalle 
Samatya, 63; 274; 28 1 
Sancakdar Hayreddin mahal lesi, 63 .  Bkz. mahalle 
Sandal bedestiinı, 28 1 ;  284. Bkz. bedestan 
sandalcı esnafı, 1 84. Bkz. esnaf · 
saray: Beyhan Sultan -ı, S6; 1 62; 32 1 ;  Cığalziide -ı, 1 70; 

209; 2 1 0;  284; 439; 440; 447; Çifte -, 1 7 1 ;  1 72 ;  409; 
41 7; Esmii Sultan -ı, 1 24; Galata -ı, 9S; Hiifız Ahmed 
Paşa -ı, 63 ; 8 1 ;  -ı atık-i ma'mGre 9S· -ı cedid 2· 
1 7; 2 1 ;  s ı ;  9S; ı s ı ;  39S; 396; 398; 4o ı ;  

'
407; 4 1 0; 4ı ı :  

4 1 3 ;  463; -ı hümiiyGn, S6; 7 1 ;  1 22;  1 49;  1 7 1 ;  2 1 3 ; 264; 
268; 280; 307; 3 1 0; 3 1 2; 334;  33S ;  409; 4 1 2; 4 1 8; 4 1 9; 
420; 42 1 ;  422; 423; 443; 4S2; -ı kebir, 1 63 ;  263; İshiik 
Paşa -yı (Saray-ı cedid), SO; 60 

Sariiyi Verdiniiz Kadın : - kanaviitı, 3S9.  Bkz. kanaviit; -
lağmı, 3S9. Bkz. lağm 

Sarayl ı  Hiice Durniiz Kadın vakfı, 448. Bkz. vakf 
Sarı Musa mahallesi, 290; 302. Bkz. mahalle 
Sarı Süleyman gicesi(?), 304 
Sarıgez, 367; 4S 1 
SARIM Efendi (Darbhiine nazırı), 260 
Sarıyar, ı 97 
Sarrac Doğan mahallesi, 446. Bkz. mahalle 
sarraf, 1 6; 22; 23 ;  24; 26; 27; 28; 29; 30; 3 1 ;  3S ;  42; 44; ı 1 3 ;  ı 1 4; 1 28; 1 36;  1 38;  1 9S ;  249; 29 1 ;  342; 3 8 1  
savak, 1 1 6; 1 36; 1 92 
Saye deresi, 1 1 4  



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Siiye ocağı, 63; 306 
sebil, 3; 20; 1 73 ;  1 98; 368; 369; 447; 463 ; Çelebi Mehmed 

Paşa -i, 3; Gazanfer Ağa -i, 60; Hiice Paşa -i, 1 64; 
Halil Hamid Paşa -i, 1 29; 368; Halil Hamid Paşa -si, 
455; -hane, 2 1 2; 2 1 3 ; 359;  463; İbrahim Paşa -i, 1 56; 
1 57; 1 6 1 ;  1 66; Mehmed Ağa -i, 24 1 ;  243; Viiiide Sultan 
türbesi - i, 334 

Seddbaşı, 346 
Seliimi Mehmed Beğ mahallesi, 3 1 7. Bkz. mahalle 
selhhiine, 1 6  
SELIM Ağa (Su nazırı), 1 4 1  
SELİM Paşa (Sadrazam), 348 
Sellmiyye vakfı, 9. Bkz. vakf 
seng-i beyaz, 66; 68 
seng-i siyah, 66; 68 
Serbostiiniyiin Ali Ağa mahal lesi, 263 . Bkz. mahalle 
Serınet Muriid mahallesi, 333 .  Bkz. mahalle 
Serriic İshak mahallesi, 79; 8 1 .  Bkz. mahalle 
Serrachiinebaşı, 365 
S evildü '1-İmil.di (Şeyhülislam) hiing!hı, 302 
SEYYİD All Rıza Beğ (Ser mimaran-ı  Hassa), 1 7  
Sırayal ı ları, 3 2  
Sırıkcılarbaşı, 358 
Sırıkl ıçayırı, 37; 1 85 ;  235;  305; 348;  38 1 ;  384;  387; 390; 

3 9 1 ; 444; 446; 448 
S ırri(?) mesleği, 1 97. Bkz. meslek 
sicill-i mahfQz, 1 7  
Si l ivrikapu, 59 
Simkeşhiine, 66; 383 
SiNAN Ağa (Kethüda), 202 
Sinan Ağa mahallesi, 94; 1 92 .  Bkz. mahalle 
Siniin Paşa çeşmesi, 97; 1 1 6; 1 1 7; 1 36; 1 92; 308; 33 1 ;  457. 

Bkz. çeşme 
Siniin Paşa vakfı, 1 4. Bkz. vakf 
Sinekli mahallesi cil.mi ' i, 285 . Bkz. cami '  
Sinekli mescid, 276 
Sineperver Kadın çeşmesi, 2; 2 1  
Sineperver Kadın mektebi, 2 ;  2 1  
Siyavuş mahal lesi, 96. Bkz. mahalle 
Sofılar hammil.mı, 293 ; 294; 295; 299. Bkz. harnınarn 
Sofılar mahallesi, 262; 294; 295; 296; 297. Bkz. mahalle 
Soğan Ağa mahallesi, 88; 383;  387; 427. Bkz. mahalle 
Soğukçeşme, 37; 1 86; 306 
sokak: Değirmen -, 88; Sorguccılar -ı, 272; 273; Toprak 

-, 7 1  
Sorguccılar sokağı, 272; 273. Bkz. sokak 
Söğüdlidere, 1 64; 1 78;  264; 266; 267; 298; 3 I I ;  3 1 6  
Söğüdlük, 3 1 3 
su: - füruhtı, 64; - hazinesi, 33 ; - kuyudiitı, 72; - !ağını, 

44; 1 28; - nazırı, 2; 4 ;  5 ;  6; 7; 9; 12; 1 4; 1 6; 1 8; 1 9; 20; 
2 1 ; 22; 23 ; 24; 25; 27; 28; 29; 3 1 ;  33; 34; 35; 36; 37; 39; 
44; 45; 48; 49; 53; 54; 56; 57;  6 1 ;  64; 65; 70; 7 1 ;  77; 78; 
84; 86; 87; 90; 97; 1 02; 1 03 ;  1 04; 1 05;  1 06; 1 1 6; 1 1 7; 
1 27; 1 28; 1 3 1 ;  1 33 ;  1 34; 1 36; 1 37; 1 39; 1 40; 1 44; 1 45 ;  
.1 46; 1 52; 1 55;  1 60; 1 7 1 ;  1 72; 1 73 ;  1 75;  1 76; 1 77; 1 78; 
1 79; 1 88; 1 9 1 ;  1 92 ;  1 95 ;  1 98; 1 99; 204; 205; 2 1 3 ;  2 1 7; 
2 1 8; 222; 224; 246; 247; 248; 250; 252; 253; 254; 264; 
272; 28 1 ;  282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 290; 29 1 ;  
293 ; 298; 299; 30 1 ;  304; 309; 3 1 0; 3 1 1 ;  3 1 4; 3 1 6; 330; 
33 1 ;  332; 333;  334; 335; 336; 338;  339; 340; 34 1 ;  342; 
343; 344; 345; 346; 347; 350; 3 5 1 ;  352; 353;  354; 355 ;  

49 1 

356; 357; 358; 3 59; 360; 36 1 ;  362; 363; 364; 365; 366; 
367; 369; 370; 37 1 ;  3 8 1 ;  384; 388;  390; 39 1 ;  392; 393; 
397; 398; 404; 405; 406; 408; 409; 4 1 0; 4 1 1 ;  4 1 2; 4 14; 
4 1 5; 4 1 7; 4 1 8; 4 1 9; 426; 430; 43 1 ;  437; 44 1 ;  442; 444; 
445; 446; 447; 448; 449; 450; 45 1 ;  452; 453; 454; 455; 
456; 457; 459; 460; 46 1 ;  462; 463; 464; 465; 466; 467; 
468; 469; 47 1 ; - defteri, 2; 8 ;  9; 1 0; 1 3 ;  1 5 ; 1 9; 24; 26; 
27; 30; 34; 38; 4 1 ; 43; 45 ;  5 1 ;  52; 55 ;  57; 60; 6 1 ;  63; 65; 
7 1 ;  73; 75; 76; 80; 8 1 ;  83; 84; 85;  86; 9 1 ;  93; 95;  97; 98; 
1 00; 1 0 1 ;  1 1 3 ;  1 1 5 ;  1 1 6; 1 1 7; 1 1 8; 1 1 9; 1 2 1 ;  1 22; 1 23 ;  
1 24; 1 25;  1 26; 1 29; 1 30; 1 34;  1 38; 1 4 1 ;  1 42; 1 43 ;  1 44; 
1 52 ;  1 53 ;  1 57; 1 60; 1 6 1 ;  1 62; 1 63 ;  1 65 ;  1 66; 1 68; 1 69; 
1 70; 1 87;  1 89; 1 9 1 ;  1 94; 1 96; 1 97; 200; 20 1 ;  202; 203 ; 
207; 209; 2 1 0; 2 1 1 ;  2 1 2;  2 13 ;  2 1 6; 223; 224; 227; 228; 
230; 23 1 ;  232; 233 ;  235 ;  240; 243; 263; 266; 269; 273; 
274; 276; 278; 279; 280; 290; 293; 294; 295; 296; 297; 
299; 300; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 3 1 2;  3 1 3 ;  3 1 5 ;  
3 1 8; 320; 322; 323 ;  324; 326; 327; 328; 329; 330; 337; 
34 1 ;  342; 343; 344; 3 5 1 ;  356; 357; 358; 360; 36 1 ;  362; 
364; 365; 375; 376; 377; 378; 38 1 ;  382; 383; 384; 385; 
386; 387; 389; 390; 392; 394; 397; 398; 40 1 ;  402; 4 1 7; 
424; 427; 428; 433; 434; 436; 438; 439; 440; 44 1 ;  443 ;  
445; 446; 449; 450; 454; 455 ;  456; 465; 467; 468; 47 1 .  
Bkz. defter; - ncziireti, 1 74; 460; - sahibi, I l ; 1 2; -
teriizusı ,  34; 1 34; 1 50; 3 1 2;  400r 406; 443 ; Ağa -yı, 1 38; 
Ahmediyye -yı, 1 84; 1 85 ;  Ayasofya -yı, 84; 1 07; 
Ayazma şiidurviinı -yı, 340; Ayazma -yı, 350; 352; 
Beğlik -yı, 1 48; 403 ; Beğliksariiy -yı, 1 50; Çiftehavz 
-yı, 87; 265; 269; 275; 287; Çınaryolu -yı, 334; Emine 
Sultan -yı, 1 29; Fatih Sultan Mehmed vakfı -yı, 340; 
Halkalı -yı, 56; 2 1 3 ; 396; 398; 402; 4 1 1 ;  4 1 3 ; 452; 463 ; 
Hamza Paşa -yı, 244; 254; Hüseyin Ağa -yı, 79; 80; 
İbrahim Hiinziide -yı, 57; 1 69; İbrahim Paşa -yı, 1 82 ;  
İhsan -yı, 1 1 5 ;  208; 230;  40 1 ;  İmiid Ağa -yı, 72; 
Kirasl ı  kemeri -yı, 1 53 ;  Kırkçeşme -yı, 3;  46; 53; 88; 
90; 92; 1 03 ;  1 09; 1 1 5 ; 1 24; 1 29; 1 32; 1 34; 1 7 1 ;  1 80; 1 82; 
1 90; 276; 305; 3 1  O; 33 1 ;  368; 369; 408; 426; 455; Köpri l i  
-yı, 334; -ların telefden vikayesi, l l ;  Mahmud Ağa 
yı, 72; Mahmud Paşa-yı Veli -yı, 3; 1 29; 362; 365; 366; 
369; Mihrişah Viiiide Sultan -yı, 1 22; Saray-ı hümayun 
-yı, 334; Sultan Mehıned vakfı -yı, 1 50; Sultan 
Süleyman Hiin-yı, 442; 444; 446; 458; 465; 
Süleymaniyye -yı, 1 58; 323; 336; 357; 378; 4 1 1 ;  
Sürmeli Ali Paşa -yı, 1 78; şiidurvan -yı, 350; 352;  
Şehid Mehıned Paşa vakfı -yı, 52;  327;  taksim -yı, 3;  
Turnaziide Paşa -yı, 297; Turunci ık -yı, 345 

Subaşı cisri, 1 1 7; 246. Bkz. cisr 
suk: Arabzade -ı, 244; 255;  Balıkcı lar -ı, 1 95 .  Ayrıca Bkz. 

çiirşu 
SULTAN Abdülhamid Han, 1 3 0  
SULTAN Ahmed Han, 453 
Sultan Ahmed: - cil.ıni' i ,  I ;  7 1 ;  224; 227; 228; 229; 230; 

233; 235 ;  236; 237; 245; 246; 255. Bkz. cami ' ;  -
çeşınesi, 1 94; - evkafı, 3 ;  1 3 1 ;  1 94; 249; 25 1 .  Bkz. 
evkaf; - Han-ı salis kütübhiinesi vakfı, 1 84.  Bkz. vakf; 
- ınii-i lezizi, 1 94; 247; 256; 257; - suyı !ağını ,  229; 
442. Bkz. !ağın; - suyı ınesleği, 226; 227; 235; 247. 
Bkz.ıneslek; - suyolı, 232; 239; 254; 262. Bkz. suyol ı ;  
- suyol ı  !ağını, 242.  Bkz. !ağın 

Sultan Biiyezid: - ciiıni'i ,  44; 1 28; 232; 247. Bkz. cami ' ; 
evkafı, 1 60. Bkz. evkaf; - evkafı ma-i lezizi, 249; -
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i ıniireti, 44; 1 28. Bkz. iıniiret; - suyı ]ağını, 42. Bkz. 
lağın; - suyolı ,  255;  348; 456; - vakfı, 3. Bkz. vakf 

Sultiin Bayezid-i Veli, ı 
Sultan hamınaını ,  1 29 
Sultan Mahmud: - evkafı, ı ;  1 6; 38;  39; 40; 1 98; 238. Bkz. 

evkiif; - suyolı, 344. Bkz. suyolı 
SULTAN Mahmud Han, 1 97 
Sultan Mehıned: - evkiifı, 463 ; - suyolı,  335 ;  337; 34 1 ;  

349. Bkz. suyolı; - vakfı, 3 .  Bkz. vakf 
SULTAN Mehıned Han, 1 30 
Sultan Muriid evkiifı, 1 ;  463. Bkz. evkiif 
SULTAN Mustafa Han, 2 
Sultan Sellın: - ciiın i ' i, 97; 1 1 7; 1 1 9; 1 30; - evkiifı, 1 ; 282; 

284; 463 . Bkz. evkaf; - haınıniiını ,  346. Bkz. haınınaın; 
- Han-ı san! caın i ' i ,  1 42. Bkz. cami' 

Sultan Süleyman : - ciiın i ' i ,  254; - cami'  i suyı !ağını,  240; 
- evkiifı, 1 30; - lağmı, 86; 227; 327; 446; 447; 448; 
ma-i lezlz lağmı, 309; - suyı, 442; 444; 446; 458; 465; 
- suyı lağmı, 74; 229; - suyolı, 77; 2 1 2; 2 1 3 ; 220; 226; 
234; 24 1 ;  25 1 ;  256; 302; 330; 344; 357; 359; 44 1 ;  45 1 ;  
- vakfı, 237 

SULTAN Süleyman Han, 1 4 1 ;  2 1 7  
Sur mahal lesi, 1 06 .  Bkz. mahal le 
suret, 4; 5 ;  6; 7; 8; 9; 1 0; 1 2; 1 3 ;  14; 1 5 ; 1 6; 1 9; 20; 22; 23; 

24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 3 ı ;  33; 34; 35; 37;  38; 4 1 ;  42; 
45; 46; 49; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 60; 6 1 ;  62; 63; 64; 
70; 7 1 ;  72; 73; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 8 1 ;  82; 83; 84; 85; 
86; 88; 89; 90; 9 1 ;  92; 93 ; 97; 99; 1 00;  1 0 1 ;  1 03 ;  1 04; 
1 05 ;  1 06; 1 07; 1 08; 1 09; ı 1 0; ı ı 1 ;  ı 1 2 ; 1 1 3 ;  1 1 5 ;  ı 1 6; 
1 1 7; 1 1 8; 1 20; 1 2 1 ;  1 22;  1 24; 1 25 ;  1 26; 1 27; 1 28; 1 30; 
1 33 ;  1 34; 1 35;  1 36; 1 37; 1 38; 1 39; 1 40;  1 4 1 ;  1 42; 1 43 ;  
1 44; 1 45 ;  1 46; ı 47; 1 48; 1 49; 1 50; 1 53 ;  1 54; 1 55 ;  1 57; 
1 60; 1 6 1 ;  1 62;  1 63 ;  1 64; ı 65;  1 66; 1 67; 1 68; 1 69; 1 70; 
1 74; 1 75 ;  1 78; 1 79; 1 80; 1 8 1 ;  1 83 ;  1 85 ;  1 86; 1 87; 1 88; 
1 89; 1 9 1 ;  1 92; 1 95 ;  1 96:  1 97; 200; 20 1 ;  202; 203; 204; 
207; 208; 209; 2 1 0; 2 1 2; 2 1 3 ; 2 1 4; 2 1 5 ; 2 1 6; 2 1 7; 2 1 8; 
2 ı 9; 220; 22 ı ;  222; 223; 226; 227; 228; 230; 23 ı ;  232; 
233;  235;  240; 24 1 ;  242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 
250; 252; 253; 254; 255;  256; 257; 258; 259; 260; 26 1 ;  
262; 263; 264; 265; 266; 267; 268; 270; 27 1 ;  272; 273; 
27� 276; 277; 279; 280; 28 1 ;  283; 286; 290; 292; 293; 
294: 295; 296; 298; 299; 300; 30 ı ;  302; 303;  304; 305; 
306; 307; 308; 309; 3 1 0; 3 1 1 ; 3 1 2; 3 1 3 ;  3 1 4; 3 1 5 ; 3 1 8; 
3 1 9; 322; 323;  324; 326; 327; 328; 329; 330; 33 ı ;  332; 
333; 335; 336;  337; 338; 340; 34 1 ;  342; 343; 344; 345; 
346; 347; 349; 350; 3 5 1 ;  3 52; 353; 355; 356; 357; 3 58; 
359; 360; 36 1 ;  362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 370; 
37 1 ;  372; 373;  375;  376; 377; 38 1 ;  382; 383; 384; 385;  
386;  387; 388; 389; 390;  393; 394; 397;  399;  40 ı ;  402; 
403 ; 405; 406; 408; 4 1 0; 41 1 ;  4 1 2; 4 1 3 ; 4 1 4; 4 1 7; 4 1 8; 
4 1 9; 420; 42 1 ;  422; 423 ; 424; 425; 426; 427; 430; 43 1 ;  
432; 433 ;  43� 435 ;  436; 438; 439; 440; 44 1 ;  443 ; 444; 
445; 446; 447; 448; 449; 450; 45 1 ;  454; 455;  456; 457; 
458; 459; 460; 46 1 ;  462; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 
47 1 ;  atik -, 1 4; 53 ;  1 05 ;  1 06; 1 1 0; 1 37; 1 43 ;  1 46; 284; 
4 1  O; -i şukka, 42; memhur ve mü mza .:.._, 83; ı 02; 406 

suyolcu, 2; 1 2; 1 32; 1 77; 247; 250; 252; 302; -luk, 64; 65;  
1 77 

suyolı ,  8; 1 7; 1 8 ; 4 1 ;  1 74; ı 75;  1 77; 1 94;  264; 398; 440; 
44 ı ;  444; 446; 449; 458; Halkalı -, 463 ; - kural arı, 54; 

İNDEKS 

55 ;  58; 69; 70; 7 ı ;  72; 85; 1 1 7; ı 40; 2 1 3 ;  270; 386; 404; 
4 ı 7; 4 1 8; 4 1 9; 420; 42 ı ;  422; 446; 448; 46 ı ;  462; 465; 
- kuriisı, 1 20; - ta'mlri, ı 2; Kırkçeşme -, 1 8 ı ;  467; 
468; Atik Viiiide Sultan -, 8; Ayasol'ya -, 1 45;  3 1 4; 
3 ı 5 ;  3 1 7; 329; Bayram Paşa -, 253;  446; Beğlik -, ı 50; 
Beğliksariiy -, 1 50; Çukacı kerenesi(?) -, 229; Diiru's
sa'iide ağası -, 25 1 ;  Fatih Sultan Mehmed - 37· 1 85 ·  
3 ı 3 ;  3 3 5 ;  337; 34 ı ;  Güzelce kemer -, 4 8 ;  5 0 ;  5

,
3 ;  Halka! : 

-, 407; 4 1  O; Hasan Paşa -, 440; 44 1 ;  Kiraslı kemer -, 
1 ı 2; Kırkçeşme -, 37·  4 ı  · 43 · 63 ·  73 " 76· 78· 85 ·  93 · 
ı o5;  1 59; 1 67; ı 69; l 7

'
ı ;  IS2; 

'
ı 89;

, 
2 !6; 2 İ8; l2 1 ;  

,
233 : 

236; 272; 324; 4 1 7; 467; Köpril izade Mehmed Paşa -, 
229; Küçükkemer -, 30 ı ;  Mahmud Paşa - 2 ı 4·  353 ·  
356 ;  358;  362; Mahmud Paşa cami ' i  -,  363;  J64; Sulta� 
-, 59; Sultan Ahmed -, 232; 239; 254; 262; Sultan 
Biiyezld -, 1 39; 255;  348; 456; Sultan Mahmud - 344 
Sultan Süleyman -, 72; 77; 9 1 ;  97; 1 00; 1 0 1 ;  ı o8 ; 1 47: 
1 56; 1 58; 1 6 1 ;  1 66; 1 68; 1 86; 203; 205; 2 ı l ;  2 1 2; 2 ı 3 ; 
220; 226; 234; 24 ı ;  25 ı ;  256; 302; 330; 344; 357; 359; 
3 8 1 ;  408; 4 1 4; 4 ı 5; 4 1 6; 425; 428; 436; 439; 44 1 ;  444; 
446; 449; 45 ı ;  458; Süleymaniyye -, 232; 237; 253;  
259;  349;  448;  Turunclık -, ı ;  344;  345; 347; 35 1 ;  
Viiiide Sultan -, 374; Viiiide Sultan cami ' i  - 320· 
Yenicami ' i  şadurvanı -, 42 

' ' 

Südıice, 3 ;  55  
SÜLEYMAN Ağa (Dergah-ı all kapıcıbaşısı), 446 
SÜLEYMAN Ağa (Galata voyvodası), ı 3 ı  
SÜLEYMAN Beğ (Sadrazam), 1 ı 8 
SÜLEYMAN Beğ (Tırnova voyvodası), 447; 448 
SÜLEYMAN Efendi  (Divan hiicesi), 356 
SÜLEYMAN Paşa (Aydın muhassıl ı), ı 69 
SÜLEYMAN Paşa (Sadaret kaymakamı), ı 23 ;  1 35 ;  ı 49; 

ı 88; 459; 467 
Süleymaniyye, ı; ı 7; 227; 428; 429; 430; 434; 438; 44 1 ;  

443; 447; 45 1 ;  465; - çeşmesi, 303 . Bkz. çeşme; -
künk, ı 8; - !ağını, 445; - ınesleği, ı ;  226; 235;  239; 
suyı, ı 58; 323;  336; 3 57; 378; 4 ı ı ; - suyı lağmı, 446; 
suyolı , 232; 237; 253; 259; 349; 448 

Süleymaniyye karyesi, 377 
Süleymaniyye mahallesi, 1 53 ;  422 

ş 
Şa'ban Halife, 32 
şadurvan, 43; ı ı3 ;  ı 3 ı ;  ı 32;  ı 48 ; - suyı, 350; 352.  Bkz. 

su; Ahmed Paşa cami ' i  -ı, ı 75; Fatih Sultan Mehmed 
nı, 334;  Mahmud Paşa cami'  i -ı, 360; 3 6 ı  

Şah Su ltan mahal lesi, 1 ı 4. Bkz. mahalle 
Şahin deresi, 48; 50; 53; 94; 1 45 
ŞEHİD All Paşa, ı 03; ı 09 
Şehld Mehmed Paşa: - evkiifı, 45; 86; ı 26; ı 33 ;  1 34; 1 37; 

263; 288; 309; 3 ı  O; 327. Bkz. evkaf; - vakfı su yı, 327. 
Bkz. su 

ŞEHİD Mehmed Paşa (Sadrazam), 45;  86; 1 3 7  
şehremini ,  95 
Şehremin i, 2; I 39; ı 75; 325;  446 
Şehsuvar Beğ mahal lesi, 268. Bkz. mahalle 
Şehsuvar mahal lesi, 87. Bkz. mahal le 
Şehzade, 3 ;  368 
Şehziide ciimi ' i, 76; 230; 365; 3 7 1 ; 376. Bkz. cami' 
Şehzadebaşı, 74; 77; 352;  385 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

ŞEMSEDDİN Efendi (Müderris), 1 48 
Şemsisehii Hiitfın vakfı, 1 24. Bkz. vakf 
Şengül hammiimı, 1 58; 24 ı ;  243; 255;  4 ı 9. Bkz. harnınarn 
ŞERIF Hasan Efendi (Askeri kassam kati bi), ı 03 
Şeyh Ferhad mahallesi, 220. Bkz. mahalle 
ŞEYMA Sultan, 1 
şurut-ı kadime, 95; 1 55 
şürfıt-ı müstahsene, 33 ;  40; 46; 47; ı 02; ı ı o; 1 49; 1 56; 1 79; 

1 80; I 8 ı ;  1 86;  1 99; 204; 220; 222; 235;  237; 243 ; 247; 
264; 350; 352; 354; 4 1 2; 4 1 5; 432 

T 
ta'arruz, 1 2; 36; 338 
Ta' limhiine meydan ı, ı 94 
ta'mir ü termim, 1 ı ;  1 94; 238; 248; 252; 399 
tahliye, 65 
Tahtakapu, 1 70 
Tahtaminare mahal lesi, 1 1 6; 1 20; 1 27; 1 34.  Bkz. mahalle 
Tahtekal'a, 2; 52; 1 67; 1 68;  368 
takrir, 1 7; 20; 1 32; 1 50; 280; 3 1 1 ; 378; 434 
taksim, 1 ;  44; 1 28; 1 93; 1 98; - lağmı, 299; 300. Bkz. lağm; 

- suyı, 3. Bkz. su; Biili Paşa -i, 263 ; Beğoğlu -i, 1 95; 
1 97; Ermeni han ı -i, 1 78; istanbul ağası -i, 22 1 ;  savak 
ta'bir alınur -, 4 ı ;  Viiiide Sultan -i, 40; 1 95 ; Yoğurdcı 
-i, 352 

Takyecibaşı mahal lesi, 9; 32 1 .  Bkz. mahalle 
tama' u irtikiib, 64 
Tameşvar, 1 82 
tamgalı yarağ, 1 2 
Tanburi Dede, 453 
Tarlabaşı, 38 
Tarlakapu, 29 1 
Taşkassiib, 279; 287; 290; 302 
Taşlağm, 253; 259; 446; 448 
Taşlıburun, 1 8  
Taşmekteb çeşmesi, 1 75 
Taşnerdübiin, 24; - mesleği, 25 
Tatavla (Tophane), 2; ı 92 
Tatlukuyı, 8 ı 
Tavancıyolı, 3 5  ı 
Tavaşi Süleyman Ağa mahallesi, 1 56. Bkz. mahalle 
Tavşantaşı, 79; 8 1 
Tavukcılar kiirhiinesi, 368. Bkz. karhane 
Tavukcılar kışlası, 369. Bkz. kışla 
tediivül:  -i eyiidi, 43; 74; 76; 83; 90; 94; 96; 1 02; 1 65; 202; 

2 ı ı ;  224; 225; 226; 235;  3 1 7; 3 1 8; 326; 327; 336; 356; 
360; 366; 375;  387; 396; 407; 424; 425; 439; 440; 44 1 ;  
449 

tekye: Ali Efendi -si, 3 1 4; Aydınağlı -si, 3 10 ;  3 1  1 ;  Balçık 
-si, 3 1  8; 3 1 9; Çal ak -si, 357; 436; 444; Kara Sarıkl ı 
si, 1 24 .  Ayrıca Bkz. zaviye 

telhis, 1 2; 2 1 ;  98; 269; 38.6 
temellük, 37; 54; 59; 74; 75 ;  87; 88; 9 1 ;  1 06; 1 07; ı 09; 1 20; 

ı 27; ı 35 ;  1 36;  1 40; ı 43 ;  ı 46; 1 50; ı 57; ı 60; ı 7 ı ;  1 72; 
200; 205; 21 ı ; 2 1 3 ;  2 ı 5; 22 ı ;  226; 234; 239; 243 ; 244; 
25 ı ;  255;  259; 264; 280; 28 ı ;  284; 285; 304; 307; 3 ı ı ;  
3 1 8; 322; 33 ı ;  333; 343; 345; 348; 365; 367; 374; 389; 
390; 392; 400; 402; 403 ; 405; 409; 4 1 5; 4 ı 7; 433 

temessük, 14; 1 6; ı9; 28; 33;  35 ;  38; 40; 44,; 47; 6 1 ;  1 02; 
1 20; 1 27; ı 30; 1 33 ;  ı 37; ı 47; 1 48;  ı 5 ı ;  1 63 ;  1 70; 1 74; 
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ı 96; 203; 232; 238; 249; 272; 288; 302; 304; 309; 3 ı 3 ;  
324; 343 ;  345 ;  346; 347; 35 ı ;  352 ;  354 ;  355 ;  360; 37 ı ;  
460; 46 ı 

temlik, 62; 74; 76; 87; ı 84; ı 85 ;  2 ı ı ;  226; 237; 298; 300; 
397; 398; 4 1 8; -name, 88; 2 1 0; 276 

Temür karyesi, 93 . Bkz. karye 
temür meslek, 24 
Temürciler, 227 
Temürhan mahal lesi, ı 20. Bkz. mahalle 
Temürkapu, ı ;  46; 47; ı 1 0; ı 38 ;  220; 234; 303; 305; 309; 

3 ı 0; 3 I ı ; 336; 34 ! ; 346 
temürlü yuva, ı 2  
terazi : su -si, 443 
terkin, 28 
Terkos ııahiyesi, ı O ı ;  1 52; 28 ı ;  38 ı ;  428; 448. Bkz. niihiye 
Tersiine-i amire kisediirı, 364. Bkz. kisedar 
Teryane deresi, 269; 273; 275; 286; 287; 289. Bkz. dere 
tesel lüm, 75; 1 35 ;  ı 46; ı 57 ;  240; 243 ; 244; 255; 3 ı 8; 4 1 7  
tevsi' ,  1 2 ;  33 
Top arahacılar kışlağı, 3 ;  1 97. Bkz. kışıak 

• Topcılar karyesi, 229; 3 1 3 ;  34 1 ;  346. Bkz. karye 
Tophane, 2; ı 06; 1 96 
Tophane-i amire, 2 ı 6; - çiirşusu, ı 93 .  Bkz. çarşu; -

kışlası, ı 93 .  Bkz. kışla 
Topkapu, ı 75 ;  226; 235 ;  237; 356; 358; 362; 363; 366; 367; 

447 
Toprak sokak, 7 ı  
Tozkoparan, 288; 296 
Tuna lağmı, 298. Bkz. lağm 
Turnaziide Paşa suyı, 297. Bkz. su 
Turunclık: - suyı, 345 ; - suyolı, ı ;  344; 345; 347; 3 5 ı  
Tutluk, 1 97 
türbe, 1 ;  32;  Gazanfer Ağa -si, 60; Hiice Sa'deddin Efendi 

-si, 323; Köpri l i  Mehmed Paşa -si, 1 9; Viiiide -si, 
1 48 

u 
Ulılar mahallesi, 254. Bkz. mahalle 
ulfıfe, 95 
Uııkapaııı ,  94 
Uskumrı kemeri, 27 1 .  Bkz. kemer 
usta, ı 8; çömlekci -sı, 1 8 ; künkci -sı, 1 8  
Uzun Şücii' mahallesi, 240; 242; 253 .  Bkz. mahalle 
Uzun Şücii'uddin ciimi' i ,  1 26. Bkz. cami' 
Uzuncaabad, 357 
Uzuncadere, 344 
Uzuncaova, 39; 229; 24 ı ;  25 ı ; - karyesi, 229. Bkz. karye 
Uzunçarşu, 4 7 ı  
Uzunkemer, 1 87 
Uzunkulle, 309; 3 1  O 

ü 
Üçler mahal lesi, 239. Bkz. mahalle 
Üskübl ciimi' i ,  1 09; 1 1 4 ;  1 1 5 .  Bkz. cami '  
Üskübl mahallesi, 89;  90;  92;  93;  97;  1 03 ;  1 83 .  Bkz. 

mahalle 
Üskübi Yerebatan mahallesi, 4 1 8. Bkz. mahalle 
Üsküdar, 2; 7; 8; 9; 1 O; 1 3 ;  1 8 ; 323 
ÜSKÜDARİ Mehmed Emin Efendi (Haslar kadısı), 98 
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V 
Valide hanı, 227 
vakf, 1 27; 1 58; 1 74;  ı 93 ;  204; 448; 450; 453; 457; 460; 467; 

469; Ahmed Ağa -ı, 1 5 1 ;  Arif All Beğ -ı, ı 76; 
Ayasotya -ı, ı 54; 244; 254; 260; 270; 293 ; Cerrahpaşa 
hammamcısı isma'll Ağa -ı, 206; Çinil i  cami ' i  -ı, ı 4 ;  
Çorl ı l ı  All Paşa -ı, ı 76; Defterdar Mehmed Paşa -ı, 
ı 76; Derviş Mehmed Paşa -ı, ı 02 ;  Ebu's-Su'ud Efendi 
-ı, 1 75; ı 76; ı 77; Emine Sultan -ı, 2; 5 1 ;  278; 325; 
469; Eyyub-i En sari -ı, 227; 235;  3 1  4; Gazanfer Ağa 
ı,  50; 63; 8 ı ;  Gevher Han Sultan -ı, 3; Hafız Hayrullah 
Efendi -ı, ı 70; H alli Efend i -ı, 283; Hüdayi Aziz 
Mahmud -ı, 323; İsma'll Ağa -ı, 6 ı ;  204; Kara Ahmed 
Ağa -ı, ı 76; Kassabbaşı Mehmed Ağa -ı, ı 76; 
Kırkçeşme -ı, 89; ı 30; Mahmud Paşa -ı, 362; Melek 
Mehmed Paşa -ı, 3 ı 4; Mihrişah V al ide Sultan -ı, 42; 
ı 93; 1 95 :  ı 98; Musa Mehmed Efendi -ı, ı 38; Reisü'l
küttab Av ni Efendi -ı, 3 ı O; Saraylı Hace Durnaz Kadın 
-ı, 448; Selimiyye -ı, 9; S inan Paşa -ı, ı 4; Sultan 
Ahmed Han-ı sal is kütübhanesi -ı, 1 84; Sultan Bayezid-i 
Veli -ı, 3; Sultan Mahmud -ı, ı 98; 238; Sultan 
Mehmed -ı, 3; Sultan Süleyman -ı, 237; Şehid 
Mehmed Paşa -ı, ı 26; 309; Şemsiseha Hatun -ı, I 24; 
Valide Sultan -ı, 5; 6; 7; Yusuf Ağa -ı, 450; Zal 
Mahmud Paşa cami ' i  -ı, ı 

vakfiyye, ı 26 
Viiiide deresi, 3 ı 9; 320; 376; 389. Bkz. dere 
Valide havzı, 444; 464 
Viiiide Sultan, ı 97; - havzı, 282. Bkz. havz; - suyolı, 320. 

Bkz. suyolı ; - türbesi seblli, 334. Bkz. sebil; - vakfı, 5; 
6; 7; 46 ı .  Bkz. evkiif 

V al ide türbes i, ı 48. Bkz. türbe 
V ani Efendi medresesi, 46 ı ;  462. Bkz. medrese 
Vefa, 52; 467; 469 
Vefa çeşmesi, 459; 467; - mesleği. Bkz. meslek 
Vefa mektebi, 466 
vezn ü ayar, ı 3 ;  329; 387; 438 
Vezneciler, 370; 382; 427; 428; 450 
voyvoda: Galata -sı, 4; ı 3 ı ;  342 

y 
YA'KÜB Ağa (Dergiih-ı ali kapıcıbaşı), 80; 82 
Yağhan e, ı 96 
Yahya Efendi ,  30 
YAHYA Efendi (katip), 442 
Yahya Kethuda mahallesi, ı 97. Bkz. mahalle 
yalı, 2; 325 
Yalnızservi, 7 
Y ANYA Vİ Mehmed Şakir Beğ (Kapıcı! ar kethudası), 348 
Yarmasandık, ı 97 
Yavedfid mahal lesi, 45; ı 23: 1 88; 459; 467. Bkz. mahalle. 

Ayrıca Bkz. Hadice Sultan mahallesi 
Yavlı deresi, 58 
Yazıcı mahallesi, ı 1 8 ; ı 20. Bkz. mahalle 
Yazıcı Mehmed Efendi terazusı, ı 7 ı ;  1 72; ı 8 ı ;  409; 4 ı 7 
Y AZICıZADE Hüseyin Efendi  (Has lar kadısı), ı 30; ı 33 ;  

ı 43 ; 263; 287; 297; 347; 3 7 ı ; 409 

Yedi kal ' a  suyı ıağmı, 282. Bkz. lağm 
Yedikul le, ı ;  324; 325 

İNDEKS 

yehud: - maşatl ığı, 25; -iyye, 29; 35 ;  ı 28; -i, 22; 35 ;  4 ı ;  
42; 44; 1 27 

Yehfid Burgos kaı;yesi, 5; 6; 7. Bkz. karye 
Yeldeğirmiinı, ı 49; 400 
Yenibağçe, 165 ;  298 
Yeniciimi ' ,  2; 1 7; 42; ı ı 3 ; 1 58 .  Bkz. cami ' ; - şadurviinı 

suyolı ,  42. Bkz. suyolı 
yeniçeri, 1 90 
Yeniçeşme, ı 75;  - caddesi, 65 
Yenihammam, 5 1 ;  ı o l  
Yenikapu, ı 2 5  
Yeniköy, 1 6  
Yenikubbe, 1 1 
Yenimahalle, 52; 53 
Yerebatan, 307; 3 ı 2  
yiğitbaş ı ,  ı 7 
Yiğitmanoğlu(?) hammamı, 274. Bkz. harnınarn 
Yoğurdcı taksimi, 352.  Bkz. taksim 
yokuş:Çavfişzade -ı, 275; 28 1 ;  284; F i l  -ı, 94 
yol, 1 94; - ferşi, 52;  55 ;  ı 1 0; ı 29; 1 30; 1 36; ı 6 ı ;  1 83 ;  ı 88;  

249; 25 ı ;  264; 375; 407; 467; 469; ana -, ı 90; Ayazma 
-u, ı 48; Galata -u, 69; 70; ı 24; İbrahim Paşa -u, 69; 
70; ı 24; İstanbul ağası -u, 69; 70; ı 24; Sultan Mahmud 
-u, ı 97; Sultan Süleyman -u, 96; 1 04; Üskübi -u, 
ı 04; 1 08 

YORGAKİ veled-i Tanaş (Boğdan voyvodası), 3 1 9  
Yoros karyesi, 6. Bkz. karye 
Yukarıgez, 302 
YÜSUF (Şehtemini), 20 
YÜSUF Ağa (Kul kethudası), 74 
YÜSUF Ağa (Yeniçeri kethudası), ı 54 
Yusuf Ağa vakfı, 450. Bkz. vakf 
YÜSUF Beğ (Divan hiicesi), 345 
YÜSUF Efendi (Evkaf nazırı), 238 
YÜSUF Efendi (Ruznamçe-i evvel), 454 
Yusuf Paşa: - cami'  i ,  283. Bkz. cami ' ;  - mektebi, 270. 

Bkz. mektep 
YÜSUF Paşa (Mir-i miran), 56 
YÜSUF Rıza Efendi (Divan hiicesi), 45 ı 

z 
Ziil Mahmud Paşa ciimi' i ,  ı 42; ı 47. Bkz. cami ' ; - vakfı, I .  

Bkz. vakf 
ziiviye: I-lace Sa'deddin Efendi -si, 323; Nakşibendi -si, 

I O. Ayrıca Bkz. tekye 
Zenclrli, 2 
Zenclrlikuyı, 92; ı 03; ı 09 
Zeynel Efendi bağı, ı 5 
Zeynep Sultan cami ' i, 3. Bkz. cami' 
Zeyrek, 4 ı ;  ı 20; 453; 454 
Zeyrek cami '  i, 1 ;  452. Bkz. cami' 
zimmi, 35; 36; 39; 40; 1 ı 6; ı 25 ;  ı 33 ;  ı 34; ı 36; 1 37; 1 38; 

ı 95 ;  ı 97; ı 99; 20 ı ;  2 ı 8; 220; 249; 264; 265; 266; 267; 
268; 277; 29 ı 
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