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Bu eser, İstanbul Su Külliyatı Projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve KanaZizasyon İdaresi tarafından 
finanse edilmiştir. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ali Müfit Gürtuna ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürü Sayın Dursun Ali Çodur olmak üzere, eserin hazırlanması ve yayınında gerekli katkı ve desteği sağlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi mensuplanna teşekkürü borç biliriz. 

Eserin hazırlanmasında büyük bir özveri ile çalışan İstanbul Araştırmaları Merkezi akademisyen, uzman, uzman yardımcısı ve 

çalışanlarına teşekkür ve takdirlerirnizi sunanz. 

Yayın Hazırlama Kurulu 
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SUNU Ş 

İstanbul'u korumak görevimiz ve tarihi sorumluluğumuzdur. Sorumluluğunu üstlendiğimiz İstanbul 
şehrinin kimliğini korumayı ve bu kimliğin çeşitli yönleriyle araştınlmasını sağlamayı da asli 
görevlerimizden sayıyoruz. 

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

Bu anlamda yürüttüğümüz en önemli kültürel çalışmalanrnızdan biri olan İstanbul Külliyatı 
Projesi, Türk arşivlerinde bulunan İstanbul'la ilgili belgeleri önce belli konular etrafında kronolojik 
olarak yayınlamayı ve ardından değişik açılardan yorumlamayı hedeflemektedir. Böylece çok 
ihmale uğramış şehriınİzin tarihi ve kültürü bütün yönleriyle ortaya konulmuş olacak ve yapılması 
gerekenler konusunda herkesin yararlanabileceği sağlam bir zernin ve güvenilir zengin bir 
kaynaklar külliyatı vücut bulacaktır. 

Bu kapsamda yer alan ve İSKİ tarafından yayınlanan İstanbul Su Külliyatı Projesi de, İstanbul'da su 
meselelerinin bütün yönlerini ortaya koyacak ve yeni çalışmalann yapılmasını mümkün kılacak 
arşiv belgelerini tasnifli olarak günyüzüne çıkarıyor. Su kaynaklan, su yolları, isale ve dağıtım 
meseleleri, vakıf sular, tatlı sular, kontrol mekanizmaları, su ile ilgili müesseseler, çeşmeler, 
sebiller, şadırvanlar, havuzlar, bendler, teraziler, su verilen kurumlar, hukuki muameleler. .. Bütün 
bu konularla ilgili birinci dereceden kaynaklar bu çalışma ile ilgililerin hizmetine sunulmuş oluyor. 

Bu düşüncelerle başta iSKi Genel Müdürü Dursun Ali Çodur olmak üzere, bu önemli projenin 
hayata geçirilmesinde büyük emek harcayan projede yer alan hocalanrnıza ve tüm emeği geçeniere 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Y ayırnladığırnız İstanbul Su Külliyatı'nın otuzikinci cildini ilim alemine ve istanbullulara 
sunmaktan kıvanç ve bahtiyarlık duyuyorum. 

Ali Müfit Gürtuna 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 





TAKDİM 

Tarihin her döneminde İstanbul insanlar için cazibe merkezi olmuştur. Bu nedenle 
İstanbul nüfusu doğal artışın yanında göçlerle de artmış, hatta göçlerle artış bazen doğal artışı da 
geçmiştir. İstanbul nüfusunun yoğunluğu ve devamlı artmasının tabii bir sonucu olarak şehrin su 
ihtiyacının karşılanması meselesi devamlı gündemde kalmıştır. 

Özellikle İstanbul'un fethinden itibaren Türk'ler, İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması 
için büyük yatırımlar yaparak yer altı ve yer üstü birçok su tesisi inşa etmişler ve su hizmetlerini 
görecek kurumlar kurmuşlardır. 

Su hizmetlerinin görülmesinde Osmanlı döneminde vakıflar, Cumhuriyet döneminde de 
vakıflardan bu hizmetleri devralarak kurulan İSKİ en önemli rolü üstlenmişlerdir. 

Osmanlı döneminde hem devlet hem de vakıflar eliyle yürütülen su yatırımlarıyla 
İstanbul'da günlük kişi başına su temini 150 lt. seviyesine yükseltilmiştiL Suyun tedariki ve 
dağıtımı için şehir dışındaki yüzlerce membadan su yolları ve su kemerleri ile taşınan sular, yine 
yüzlerce çeşme ve sebil ile halka dağıtılarak kendine has bir su medeniyeti kurulmuştur. 

İSKİ bugün, son yıllarda su ve atıksu meselesinin halli için yaptığı dev projeleri 
tamamlayıp uygulamaya sokarak şehre günde 2.640.000m3, yılda 1 Milyar m3 su verebilecek 
kapasiteye ulaşmıştır. İstanbul'un fiilen su talebi ise 2.000.000m3/gün olduğundan İSKİ günde 
640.000m3 fazla su üretebilmeyi başarmış durumdadır. İSKİ'nin bu büyük başarısı ile sağlanan 
su kullanım oranı ile Osmanlı dönemi oranı olan kişi başına düşen 150 lt./gün su seviyesi ancak 
aşılmıştır. 

İSKİ Vakıf Suları Arşivi'nde ve Osmanlı Arşivi'nde yer alan tarihi su defterlerinin 
İstanbul Su Külliyatı adı altında yayınından oluşan belgesel kitaplarda ayrıntılı olarak yer alan 
tüm bu bilgi ve belgelerin ortaya koyduğu 550 yıllık su medeniyeti serüvenini yayınlamaya 
devam ediyoruz. 

Akademik titizlikle yayma hazırlanan bu belgesel eserler aynı zamanda dünya 
araştırmacıları için de önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Su medeniyetimiz, mirasçılan olan 
İstanbul halkına bu eserler vasıtası ile intikal ettirilirken dünyaya da tanıtılmaktadır. Eserin 
hazırlanmasında yer alan araştırmacılarımızı tebrik ediyor ve İstanbul Su Külliyatı'nın 
otuzikinci cildini İstanbullulara sunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. 

Dursun Ali Çodur 
İSKİ Genel Müdürü 





GiRiŞ 

Elinizdeki kitap yayımlamakta olduğumuz İstanbul Su Külliyatı'nın 32. cildini, İstanbul Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Arşivinde bulunan Vakıf su defterleri neşriyatının ı9. cildini teşkil 
etmektedir. 

Bu cilde gelinceye kadar yayınladımız su ciltleri Ma-i Lez!z ve Vakıf su defterleri olarak iki 
kısımdır: 

Ma-i Lezlz Defterleri 

Daha önce yayımı tamamlanan l l  Ma-i Lez!z Cildi ı 786- ı 838 yılları arasını 
kapsamaktaydı. Su ile ilgili işlemler İstanbul'un dört kazasından Eyüp ve Haslar (Havass-ı refi'a) 
kadılığı tarafından yapılmaktaydı. İşte elinizdeki ı ı Ma-i Lez!z cildi bu kadılığın yaptığı işlemleri 
ihtiva etmektedir: 

ı (III). Eyüp ve Haslar kadılığının H. ı200-ı2 ı  7/ M. ı 786-ı 802 yıllarını kapsayan 258 no'lu 
defterin ilk kısmını; 

2 (IV). Bu kadılığın H. ı206- ı256/ M. ı 79ı - ı 840 yıllarını kapsayan 258 no'lu defterin son 
kısmıyla H. ı208-ı 2 10/ M. ı 793-ı  796 yıllarını kapsayan 280 no'lu defterin ilk kısmını; 

3 (VIII). Bu kadılığın H. ı209- ı242/ M. ı794- ı 827 yıllarını kapsayan 280 no'lu defterin son 
kısmıyla H. ı209- ı25 ı/  M. ı795 - ı 835 yıllarını kapsayan 285 no'lu defterin tamamını ve H. ı2 1 1 -
ı229/ M. ı 796- ı 8 ı 4 yıllarını kapsayan 293 no'lu defterinin ilk kısmını; 

4 (IX). Bu kadılığın H. ı2ı2- ı 247/ M. ı 797- ı 83 ı  yıllarını kapsayan 293 no'lu defterin son 
kısmıyla H. ı2ı4- ı249/ M. 1799- ı 833 yıllarını kapsayan 299 no'lu defterin tamamını ve H. ı2 ı6-
ı23 ı/ M. ı 80ı - ı 8 ı 6  yıllarını kapsayan 3 ı4 no'lu defterinin ilk kısmını; 

5 (X). Bu kadılığın H. ı209- ı2ı6/ M. ı795- ı 802 yıllarını kapsayan 285 no'lu defterin bir 
kısmıyla H. ı2 ı6- ı252/ M. ı 8oı- ı 837 yıllarını kapsayan 3 ı4 no'lu defterin son kısmını ve H. ı2 ı8-
ı242/ M. ı 803- ı 826 yıllarını kapsayan 323 no'lu defterinin ilk kısmını; 

6 (XV). Bu kadılığın H. ı2ı9- ı224/ M. ı 804- ı 809 yıllarını kapsayan 323 no'lu defterin son 
kısmıyla H. ı22ı - ı2251 M. ı 806- ı 8 ı O  yıllarını kapsayan 33 ı no'lu defteriyle ve H. ı227- ı228/ M. 
ı 8 ı2- ı 8 ı 3  yıllarını kapsayan 35 ı no'lu defterinin ilk kısmını; 

7 (XVI). Bu kadılığın H. ı228- ı25 ı/  M. ı 8 1 3- ı 836 yıllarını kapsayan 35 ı no'lu defterin son 
kısmıyla ve H. ı232- ı 25 1/ M. ı 8 ı  7- ı 836 yıllarını kapsayan 367 no'lu defterin ilk kısmını; 
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8 (XVII). Bu kadılığın H. 1232- 1246/ M. 1 8 1 7- 1 830 yıllarını kapsayan 367 no'lu defterin 
son kısmıyla 1232- 1252/ M. 1 8 17- 1 836 yıllarını kapsayan 375 no'lu defterin tamarnını ve 1238-
1249/ M. 1 823- 1 838  yıllarını kapsayan 404 no'lu defterin ilk kısmını; 

9 (XVIII). Bu kadılığın H. 1232- 1252/ M. 1 8 17-1 836 yıllarını kapsayan 404 no'lu defterin 
son kısmıyla ve H. 1241 - 1245/ M. 1 825-1 829 yıllarını kapsayan 412  no'lu defterin ilk kısmını; 

10 (XIX). Bu kadılığın H. 1232/ M. 1 8 17 ile H. 1244/ M. 1 828 yıllarını kapsayan 367 no'lu 
defterin 86.sahifesiyle H. 1245-1246/ M. 1 829- 1 830 yıllarını kapsayan 412  no'lu defteri, 

l l  (XX). Bu kadılığın H. 1248/M. 1 833 ile H. 1253/ M. 1 837 yıllarını kapsayan 439 no'lu 
defteri ihtiva etmektedir. 

Bu defterleri oluşturan hüccet kayıtlarının esası, özellikle nefs-i İstanbul veya Dersaadet 
denen Suriçi'ne Haslar bölgesinden suyollarıyla gelen içme suyunun dağıtımı, satış ve miras gibi 
yollarla el değiştirmesi konularıdır. Yine suların miktarı, kullanan kişiler ve su ile ilgili resmi 
görevliler bu hüccetlerde kaydedilmiştir. 

Vakıf Su Defterleri 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Arşivinde bulunan ve büyük bir ihtimalle Su nezareti 
defterlerinden olan 37 adet vakıf su defterinden daha önce yayımladıklarırnız şunlardır: 

1 (I) . Hatt-ı hümayfin (985- 12 18/1577- 1 804). 1 numaralı defterin tamarnını ihtiva etmekte 
olup 368 adet belgeden oluşmaktadır. 

2 (II). İlmühaber I ( 1084- 1288/1673- 1 87 1 ) . 2 numaralı defterin tamarnını ihtiva etmekte 
olup 576 adet belgeden oluşmaktadır. 

3 (V). İlmühaber II (1 1 12- 1287/1700- 1 87 1) .  3 ve 4 numaralı defterin tamamıyla 5 numaralı 
defterin baş kısmını ihtiva etmektedir. 

4 (VI). İlmühaber III ( 1015- 1 3 1711606- 1901) .  5 numaralı defterin son kısmıyla 6 numaralı 
defterin tamarnını ve 1 8  numaralı defterin baş kısmını ihtiva etmektedir. 

5 (VII). İlmühaber IV ( 1272- 1 34411 856- 1928). 1 8  numaralı defterin son kısmını ihtiva 
etmektedir. 

6 (XI). Kırkçeşme suları I ( 1207- 1 34 1/1792- 1925) . 1 3/1  numaralı defterin tamarnını ihtiva 
etmektedir. 

7 (XII). Kırkçeşme suları II ( 1226- 1 33711 8 1 1 - 1 921 ) .  1411  numaralı defterin tamarnını ihtiva 
etmektedir. 

8 (XXI). Halkalı suları I ( 1290- 1 3 1 111 873- 1 895). 24 numaralı defterin tamarnını ihtiva 
etmektedir. 

9 (XXII) . Halkalı suları II ( 1 178-1 33011765-19 14) 15  numaralı defterin tamarnını ihtiva 
etmektedir. 

10 (XXIII). Avrupa yakası suları I (997-124611588- 1 830) Valide suyından Kopuz deresine 
gelen mülhak sular, cild-i evvel başlığını taşıyan 452 (yazılı 403) sahifelik 8 numaralı defterin 
258. sahifesinin 12 13115  Haziran 1798-4 Haziran 1799 tarihini taşıyan 7. hükmüne kadar olan 
kısmını ihtiva etmektedir. 
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l l  (XXIV). Avrupa yakası suları II (985 - 1257/1577-1 842) yukardaki 8 numaralı defterin 
1082 110 Mayıs 167 1 -28 Nisan 1672 tarihli 259. sahifesinin 1 .  hükmünden yine İSKİ Arşivinde 
bulunan ve Cild-i sani başlığını taşıyan 5 1 1  (yazılı 405) sahifelik 9 numaralı defterin 1 194 /8 Ocak-
27 Aralık 1780 tarihini taşıyan 16. sahifesinin 1 .  hükmüne kadar olan kısmını ihtiva etmektedir. 

12 (XXV). Avrupa yakası suları III (98 1 - 1246/1574- 1 83 1 )  Cild-i sani başlığını taşıyan 5 1 1  
(yazılı 405) sahifelik 9 numaralı defterin 1082/10 Mayıs 167 1-28 Nisan 1672 tarihini taşıyan 16.  
sahifesinin 2. hükmünden sonuna kadar olan kısmını ihtiva etmektedir. 

13  (XXVI). Su yolcu I ( 1 129- 1 34 1/1 7 17- 1925) Rab-ı abilik defteri adını taşıyan 192 (yazılı 
1 12) sahifelik 10 numaralı defterin tamamını ve 156 (yazılı 86) sahifelik l l  numaralı Su yolcular 
nezareti ve bazı aslıab-ı mesalihin kuyiidat defteri'nin ilk 36 sahifesini ihtiva etmektedir. 

14 (XXVII). Keşif defteri I ( 1258-1278/1 842- 1 862) aynı adı taşıyan 93 sahifelik 12/2 
numaralı defterin tamamını ihtiva etmektedir. 

1 5  (XXVIII). Keşif defteri II ( 1263- 1289/1 847- 1872) Keşf-i sani adını taşıyan 5 1  sahifelik 
14/2 numaralı defterin tamamını ve 27 numaralı Boğaziçi ve Beyoğlu cihetlerindeki aslıab-ı 
miyaha mahsus defter'in ilk 30 sahifesini ihtiva etmektedir. 

16  (XXIX). Keşif defteri III ( 1258- 127811842-1 862) 27 numaralı Boğaziçi ve Beyoğlu 
cihetlerindeki aslıab-ı miyaha mahsus defter'in son kısmını ihtiva etmektedir. 

17 (XXX). Boğaziçi-Taksim suları-l ( 1237-1 338/ 1821 - 1922) aynı adı taşıyan 468 (yazılı 
388) sahifelik 16  numaralı defterin ilk 76 sahifesini ihtiva etmektedir. 

1 8  (XXXI). Elinizdeki Boğaziçi-Taksim suları-Il ( 1 179- 1 34411765-1928) aynı adı taşıyan 
16  numaralı defterin son kısmı ile 88 sahifelik Beyoğlu başlıklı 1 3/2 numaralı defteri ihtiva 
etmektedir. Bu cildi oluşturan ikinci defter Beyoğlu başlığını taşımakla birlikte içinde İstanbul 
suriçini ilgilendiren kayıtlar çoğunluktadır. 

19 (XXXII). Elinizdeki Su tahrirleri (972- 1216/1565- 1 801 )  44 sahifelik 7 numaralı defteri 
ihtiva etmektedir. 

Katmalar 

Katma kişilerin kendi buldukları veya topraklarından çıkan suyu ana suyoluna eklemeleridir. 
Bununla kişiler kendi evlerine de su bağlatma hakkına sahip oluyorlardı. 

Sular genellikle vakıf olduğu için bu vakıfların ve suyollarına kişiler tarafından Ayasofya, 
Kırkçeşme, Sultan Bayezid gibi suyollarına yapılan "katma"ların isimleri de kaydedilmiştir. Mesela 
Kırkçeşme sularının ana galerileri yapıldıktan sonra şehirdeki evine, vakfına veya hayratına su 
almak isteyenler, buldukları kaynaktan suyu bii künk boru ile getirerek anagaleri yanındaki bir 
maslağa bağlarlar. Bu kimselerin kattıkları suların debilerinin bir bölümü kendilerine verilir, diğeri 
de "hakk-ı mecra" olarak ana tesiste kalır. Kırkçeşme tesislerine 570 katma yapılmıştır. 

Bundan başka suları besleyen dere gibi su kaynakları, suların geçiş yerlerindeki "mahal"ler, 
suyolu köyleri ı, kemerler, teraziler de kayıtlara geçmiştir. 

ı Su kaynak, yol ve tesislerinin korunması ve temiz tutulması için civar köyler vergi muafiyetleri karşılığında görevlendirilmişlerdi. 
Bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), Eremya Çelebi, İstanbul tarihi, XVII.Asırda İstanbul, Tercüme ve tahşiye eden Hrand D. 
Andreasyan, Yeni notlarla yayıma hazırlayan Kevork Pamukciyan, İst., Eren Yay. s . l76. 
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Yine suların miktarının tesbitinde kullanılan sırasıyla hiHH, çuvaldız, masura, kamış, lüle 
adlı ölçü birimleri de belgelerde geçmektedir. 

Şuhfidü'I-hal 

Hüccetler, bilindiği gibi, mahkemelerdeki durum tesbitlerini aksettirirler. Bu tesbitler için 
yapılan oturumlarda şuhı1dü'l-hal (duruma şahit olanlar) denen ve bugünkü yaklaşımla tanık-jüri 
karışımı olan uzmanlar da bulunur. Şuhfidü' l  ha.l'e diğer İslam devletlerinde de rastlanır. İçlerinde 
zaman zaman ileri gelen hukukçuların da yer aldığı bu tür şahitler, mahkemeye gelen ihtilafın 
şahitleri değil, yargılamanın müşahitleridir. Davaların niteliklerine göre bu müşahitler değişir. 
Bazan eski kadıların, hatta kazaskerlerin burada görev almaları, konunun ne kadar önemsendiğini 

.. . 2 gosterır. 

Bu cİltleri oluşturan hüccetlerin altlarında da şuhfidu'l-hal'in isim ve ünvanıarı 
bulunmaktadır. Bunlar, söz konusu olan su davaları olduğu için, su nazırı (nazır-ı dl.h-ı ab), kethuda 
(kethuda-yı rah-ı ab), katip (katib-i rah-ı ab), halife ünvanı da taşıyan çavuşlar (çavı1ş-ı rah-ı ab), 
ilgili sultan su vakıflarının bölükbaşıları (serbölük) ve yine ilgili diğer su vakıflarının suyolcuları 
olan ustalar ile haderne vs.ünvanı taşıyan su yolcularıdır. 

Su sahipleri 

Su sahipleri (ashab-ı miyah veya erbab-ı miyah) belgelerde bol miktarda geçmektedir. 
Bunlar dört kısma ayrılır. Birincisi kendisi tarafından kazılan kuyu ve kaynaklardan elde edilen 
suyu yakınından geçen suyoluna bir mikdar su hakk-ı mecra olarak terk edip bulduğu suyu masurası 
başına o yolun tabi olduğu vakfa ilhaken kendi evine veya emlakine akıtır veya suyun tapusuna 
sahip olur.3 

İkincisi kendisi tarafından kazılan kaynaklardan elde ettiği suyu yakınından geçen suyoluna 
hakk-ı mecra olarak bir mikdar su terkiyle tarafından inşa etdirmiş olduğu çeşme veya sebll gibi 
hayratına akıtır. Fakat suyolunun tapusunu alınayıp hayrat olarak vakfeder. İcare-i müeccele 
vermeyip o suyolu vakfına mukataa verir. Bu kısımdan bazıları sularının fazlasını evlerine veya 
hamamına dahi akıtılmasını şart koşarlar. Bu tür su ancak belirtilen ev veya hamam ile beraber 
satılır. 

Üçüncüsü; kendisi tarafından kazılan kuyular ve kaynaklardan hasıl olan suyu yakınında 
bulunan mecraya hakk-ı mecrasını vererek hane, hamam ve sair emlakine akıtır. Fakat vakf etmeyip 
mülk olarak bir tapu ile tasarruf eder. 

Dördüncüsü; bend fazlası namıyla vaktiyle evkaf tarafından kaynak sularından veya fazla 
adıyla mütevellileri tarafından verilen sulardır ki sonraları bu uygulamanın su sıkıntısına neden 
olacağı anlaşıldığından bend fazlası ve diğer bir isimle su satılması yasaklanmıştı.4 

2 ŞühCıdu'l-udül, udülü'l-müslimin de denen ve bölgenin ileri gelenleri ve konu ile ilgili uzmanları arasından seçilen ve genellikle beş
altı kişi civarında olan bu şahitler muhakemeye veya karara bir şekilde müdahale etmezler sadece kadıların adil karar vermelerinde 
varlıklarıyla etkili olan bir gözlemci gurubu oluştururlar. Bu yönleriyle onlar, hakimin kararını etkileyen hatta bazan belirleyen 
jüriden farklıdırlar. Bkz. Mehmet Akif Aydın, "Osmanlı'da hukuk", Osmanlı Devleti Tarihi, Ed. E.İhsanoğlu içersinde, İst. 1999, 
s.399-400. 

3 Bu ciltte Kapuağası Ya'küb Ağa odaları kuyusuyla Tercemlin Tanaş (Eyüp) kuyusundan bahsedilmektedir. 
4 Nazım Bey, "İstanbul vilayeti Şehremaneti'ne evkafdan devr olunan sular", İstanbul su Külliyatı, XIII, Vakıf su Tahlilleri, 19 ve 
20. Yüzyılda İstanbul suları, İstanbul, İSKİ Yay., 2000 içinde, s. 178. 
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Su sahipleri sularnı satabildikleri ve kiralayabildikleri gibi 
bırakabiliyorlardı. Bunu, icare-i müeccele, mülk-i müştera, kavramlarından 
denen miras defterlerinden anlıyoruz. 

xv 

mıras olarak ta 
ve defter-i kassam 

Roma imparatorları, Hadriyanus ( 1 17-138), Büyük Kostantİn (324-337), Valens (364-378), 
Theodosius I (379-395) ve Bizans imparatorları Jüstinyanus (527-565), Herakliyus (610-641)  ile 
Andronikos Komnenos ( 1 1 83- 1 1 85) İstanbul'un su meselesiyle aktif olarak ilgilenmişler ve 
suyolları ile bu yollardaki kemer gibi su tesislerinin ilk hanilerini oluşturmuşlardır. 

Padişahlar ve sultanlar 

Belgelerin çoğu kez su tesisi kurma vesilesiyle bahsettikleri padişahlar; 
Sultan Ahmed Han, Gazi III. (1703-1730), 

Sultan Bayezid Han II. (ı48ı-ı5ı2), 

Sultan Süleyman Han 1., Kanuni (ı520-ı566), 

Çeşitli vesilelerle şu valide ve hanım sultanlar zikredilmektedir: 

Aşub Kadın, Kethuda, 
Atike Sultan (Sultan Ahmed Han-ı Gazi kerimesi), 
Ayişe Sultan (Sultan Selim' in annesi), 
Ayişe Sultan, Dördünci, 
Fatıma Sultan (Sultan Ahmed Han-ı Gazi kerimesi), 
Hadlee Sultan (Sultan Ahmed kerimesi), 
Hadlee Sultan (Sultan Beyazıt kerimesi), 
Hançerli Sultan, 
Haseki Sultan, 
İsmihan Sultan 
Kösem (Mahpeyker) Valide Sultan (Öl. ı65ı, Orta Valide, Çinili, I. Ahmed'in zevcesi, IV. Murad'ın ve İbrahim'in 
annesi), 
Mihrimalı Sultan (Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan olan kızı ve Rüstem Paşa'nın zevcesi), 
Safiyye Valide Sultan (Öl. ı605, III. Murad' ın zevcesi, III. Mehmed'in annesi), 
Ümmühanl Sultan, 
Valide Sultan, 

Sadrazamlar 

Belgelerin yine özellikle su tesisi vesilesiyle bahsettikleri sadrazamlar ve hanedan 
mensupları şunlardır: 
Ahmed Paşa (Sadrazam), 
All Paşa, Çorlılı, Silahdar (ı 706-ı 7ıO; llLAhmed devri) 
Bayram Paşa (1637-ı638; IV.Murad devri) 
Derviş Paşa, 
Hüseyin Paşa, Amcazade (1697-ı702; IL Mustafa devri) 
Mehmed Paşa, Gürci (ı65ı-ı652; IV. Mehmed devri), 
Mehmed Paşa, Köprülü (ı656-ı66ı, IV. Mehmed devri, özellikle su vakfı kurucusu olarak), 
Mehmed Paşa, Silahdar (1730-ı 73 ı, I. Mahmud devri), 
Mustafa Paşa, Kemankeş, Kara (ı638, ı644; IV. Murad ve İbrahim devri), 
Receb Paşa (ı632; IV.Murad devri), 
Rüstem Paşa (ı544-ı553; ı555-ı56ı; !.Süleyman devri), 
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Şeyhülislamlar ve kazaskerler 

Belgeler, bir vesileyle, aşağıdaki şeyhülislarnlardan bahsetmektedir: 
Abdullah Efendi (Şeyhülislam), 
Abdullah Efendi, es-Seyyid (Şeyhülislam), 
All Efendi (Şeyhülislam), 
Feyzullah Efendi (Şeyhülislam), 
Mehmed Efendi, Çivizade Şeyh (Şeyhülislam), 
Mustafa Efendi, Seyyid (Şeyhülislam), 

Kazaskerler: 

Abdullah Efendi, Ebezade (Şeyhülislam), 
Ahmed Efendi, Damactzade (Şeyhülislam), 
Derviş Efendi (Şeyhülislam), 
Mahmud Efendi (Şeyhülislam), 
Mehmed Efendi, Hacı (Şeyhülislam), 
Sa'deddin Efendi (Şeyhülislam), 

I vaz Efendi (Rumeli kazaskeri), Mehmed Çelebi , Molla (Anadolu kazaskeri), Mustafa Efendi (Kazasker), 

Yüksek devlet görevlileri 

Beylerbeyi ve valiler: 
Abdulmuhyi Paşa, Nişancı (Anadolu beylerbeyisi), 
Hasan Paşa (Tameşvar valisi), 
Mustafa Paşa (Bağdat valisi), 
Mustafa Paşa, Solakzade (Mısır valisi), 

Muhafızlar: 

Hasan Paşa (Rum valisi), 
lbrahim Paşa (Rumeli beylerbeyisi), 
Mustafa Paşa (Mısır beylerbeyisi), 

All Paşa (Kandiye muhafızı) 
Bekir Paşa (Cidde muhafızı) 

Yusuf Paşa (Babadağı muhafızı), 
Mustafa Paşa (Tameşvar muhafızı) 

Halil Paşa (Belgrad muhafızı) 

Muhassıllar: 

Şa'ban Ağa (Mora muhassılı) Yusuf Efendi (Halep muhassılı) 

Saray, idare ve maliye görevlileri 

Babüssaade ve Darussaade ağaları ve ilgili görevliler: 
Abbas Ağa (Darussaade ağası), Beşir Ağa, el-Hacc (Darussaade ağası), Süleyman Ağa (Darussaade ağası), 

Relsülküttablar ve ilgili görevliler: 

Ahmed Efendi, el-Hacc, 
Hamza Efendi, 
Mustafa Efendi, 

Ahmed N azmi Efendi, 
Isma 'lı Efendi, 
Mustafa Efendi, Hacı, 

Kapurlan-ı deryalar: 

Ahmed Paşa, Hacı, 
Mustafa Paşa, 

Ali Paşa, 
Mustafa Paşa, MakbUl, 

Yeniçeri ağaları: 

Ibrahim Ağa, Mustafa Ağa, 

Ebubekir Efendi, 
Mehmed Efendi, Şamizade, 
Sidki Efendi, 

All Paşa, Güzelce, 
Mustafa Paşa, Maktul, 

Hasan Paşa, 
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Diğer ağalar: 

Edirne saray, 
kap u, 
Saray-ı cedid, 

Defterdar lar: 

Galata sarayı, 
Midilli, 
Selam, 

Hastalar(?), 
Reşvan, 
Sipahiler, 

İnhidar, 
Sadr-ı ali, 
Su, 

İstanbul, 
saray, 
Yenisaray, 
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Ahmed Çelebi, 
Efendi, 

Ahmed Efendi, Ahmed Paşa, 
Atif Efendi, Baki Paşa (Başdefterdar), 

All bin Zülfikar, Ali 
Baki Paşa, 

Bekir Efendi, 
Hasan Efendi, 
Ibrahim Efendi, Hacı, 
Mehmed Efendi, 
Mehmed Paşa, 
Mustafa Paşa, Seyyid, 

Bekir Paşa, Derviş Çelebi, 
Hasan Paşa, Ibrahim bin Hasan, el-Hacc, 
Ibrahlm Paşa (Başdefterdar), Ibrahlm Paşa, 
Mehmed Efendi (Girid defterdarı), Mehmed Efendi, Damad, 
Mustafa Beğ, Mustafa Efendi, 
Nu'man Efendi, Osman Efendi, 

Diğer muhasebeci ve maliyeciler: 

Emir Paşa, 
lbrahlm Efendi, 
Mahmud Çelebi, 
MehmedEfendi,el-Hac 
Mustafa Efendi , Hacı, 
Süleyman Çelebi, 

Abdurrahman Efendi (Ruznamçeci) 
Ali Ağa (Hazinedarbaşı), 
Hasan Efendi (Haremeyn muhasebecisi) 
İbrahim Efendi (Ruznamçeci) 
Mehmed Ağa, Yeğen (Yava cizyedarı), 
Mustafa Efendi (Haremeyn muhasebecisi) 
Mustafa Efendi, Haliszade (Ruznamçeci) 

Ahmed Efendi, Hacı (Anadolu muhasebecisi) 
Hasan bin Abdülmennan (Başbakikulu), 
Hüseyin Efendi (Harac muhasebecisi) 
İbrahim Efendi (Tersane ruznamecisi) 
Mehmed Efendi (Has ahur ruznamçecisi) 
Mustafa Efendi (Ruznamçeci) 

Hazinedarlar: Ali Paşa, 

İbrahim Paşa, 
Mustafa Paşa, 

İs ma 'il Efendi, 
Sadr-ı ali, 

Dergah-ı Ali kapıcıbaşıları: 

Hasan Ağa, Mustafa Ağa, 

Voyvodalar: 

All Ağa (Galata voyvodası), 

Emini er: 

Ahmed Ağa (Ağnam-ı hassa emini) 
Ahmed Ağa (Tahmis emini), 
Ahmed Efendi (Matbah emini) 
All Ağa (Gümrük emini), 
All Efendi, el-Hacc (Arpa emini) 
Durmuş, Hacı (Şehremini), 
Halll Efendi (Şehremini), 
Ibrahim, Hacı (Yenicami bina emini), 
Mahmud Ağa (Gümrük emini), 
Mehmed Ağa (Gümrük emini) 
Mehmed Ağa (Şarab emini), 
Mehmed Efendi (Arpa emini), 

Mustafa Efendi, Has bi (Harac muhasebecisi) 

Kör Sinan Ağa, 
Şeyhülislam Feyzullah Efendi, 

Kör Şa 'ban Ağa, 
Yusuf Paşa, 

Osman Ağa, el-Hacc (Kapucılar kethudası) 

Yorgaki (Boğdan voyvodası) 

Ahmed Ağa (Ganem emini) 
Ahmed Efendi (Gümrük emini) 
All (Mizan-ı harir emini), 
Ali Çelebi (Arpa emini) 
Ali Paşa, Vezir (Tersane emini), 
Ham Efendi (Matbah emini) 

Isa Çelebi (Arpa emini), 
Mahmud Efendi (Hacc-ı şerif suyolı emini) 
Mehmed Ağa (Gümrük emini), 
Mehmed Beğ (Defter emini) 
Mehmed Efendi (Matbah emini) 
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Mehmed Efendi (Şehremini), 
Mehmed Efendi, Kitabcı (Şehremini), 
Mustafa (Sandık emini) 
Mustafa Efendi (Defter emini) 
Salih Ağa (Tersane emini), 
Süleyman Efendi (Arpa emini) 
Yusuf Efendi (Tersane emini), 

Adiiye ve ilmiye görevlileri: 
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Mehmed Efendi, Boluvi, Seyyid (Şehremini), 
Mehmed, Yeşilli (Tersane emini), 
Mustafa Ağa (Tersane emini) 
Mustafa Efendi (Tersane emini), 
Sefer Ağa (Sürre-i şerife emini), 
Süleyman Efendi, el-Hacc (Darbhane emini) 

Belgelerin özellikle su ile ilgili bir konu vesilesiyle bahsettikleri kadılar ve din hizmetiileri 
şunlardır: 
Abdullah Efendi (Medine kadısı), 
Ahmed Efendi (İstanbul kadısı), 
Mahmud bin Mehmed (Eyüp kadısı), 
Mehmed Efendi, Engürüli, 
Osman Efendi, Seyyid (Atpazarı şeyhi), 

Ahmed Efendi (Edirne kadısı), 
Karni Efendi, Edirneli (Galata kadısı), 
Mehmed bin Mustafa (İstanbul kadısı), 
Mustafa Efendi (Bağdat kadısı) 
Sa'deddin Efendi (Kahire mollası), 

Mahkemelerden, siciller vesilesiyle bahsedilmektedir. 
mahkemeleri zikredilmektedir. 

Bu ciltte Balat ve Haslar 

Yine belgeler keşf, alım-satım (iştira, mübaya'a, bey ' u şira), ferağ ve intikal, hibe, ifraz, 
ihbar, istihbar, icar ve isticar, istihkam, vekalet, kasame, mülkname gibi işlemlerin hüccetlerle 
yapılıp malıkernelerin kayıtlarına geçtiğini teyit etmektedir. Satış bedeli (semen) için semen-i 
ma 'lfim, semen-i makbuz, semen-i medfı1 ' ve semen-i rnisl gibi hukuki terimler kullanılmaktadır. 

Diğer görevliler 

Kamu görevlilerinin ünvaniarının başına bazan hassa müşiri, hassa su nazırı, hassa 
hasekileri, has sa kassabbaşısı, hassa mektübcısı, hassa serrni 'man gibi hassa kelimesi getirilir. 
Yine hassa çayırı ve hassa ocağı gibi ifadeler de devlet ihtiyaçlarına ayrılmış yerleri gösterir. 
Ahmed bin Abdülmu 'in (Has sa mimarbaşı), 
Ali Ağa, Kasım Ağazade (Sekbanbaşı), 
Ihrahim Ağa (Bostancıbaşı), 
Mehmed Paşa (Cebecibaşı), 
Mustafa Ağa (Bostancıbaşı), 

Su nezareti 

Ali Ağa (Bostancıbaşı), 
Ebubekir Ağa (Sekbanbaşı), 
Mehmed Ağa (Sekbanbaşı), 
Murad Ağa (Sekbanbaşı), 

Su teşkilatının en yüksek makamı su nezaretidir. Bu nezaret 1 835 yılında II.Mahmut 
tarafından kurulmuş ve 1 869 tarihinde de Şehremaneti'ne devredilrniştir.5 Bu tarihe kadar sular ait 

5 1 826 tarihine gelinceye kadar su vakıflarının evkilfının işleri mütevelliler, cabller, özel nazırlar tarafından görülürdü. Bu tarihte, 
Evkllf Nezareti'nin 1 826'da kurulmasından on yıl sonra Su nezareti, Evkilf Nezareti'ne bağlanmıştı. Suyun idaresi 1 855'ta kurulan 
Şehremaneti'ne, tamirat ve sairesi de Evkilf Nezareti'ne ait idi. Su vakıfları 1 876 Belediye Kanunu'yla Belediye'ye verilmiş ve 1 880 
tarihinde yapılan düzenlemeyle bir su nazırı, bir başkatip, iki ikinci katip (refik), suyolcu ustalarından her iki senede bir seçilen dört 
aded keşif memuru, altı korucu, iki çavuş ve iki bend muhafızı ve bir odacı ile her suyolunun bir bölükbaşısı: su yolcu veya kalfa ve 
çıraklarından oluşmuştu. Bkz. Nazım Bey, s. 177. 

Bu nezaretin vazifesi Dersaadet (İstanbul suriçi) ve Billid-ı seliise'ye (Eyüp ve Haslar, Galata ve Üsküdar) cari bütün suların 
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olan vakfın mütevellisi tarafından yönetilmekte idi.6 Vakıf suların yönetimi, Il. Meşrutiyetin 
ilanından sonra ( 1908) tekrar Evkaf-ı hümayun nezaretine bağlanrnıştı.7 

Sular vakıf şeklinde olduğu zaman da mütevelliler birer nazır'a bağlıydılar. Mütevelli resmi 
bir kamu görevlisi olarak vakıfla ilgili işlemler onun iznine (izn-i mütevelli) bağlıdır ve verdiği 
temessükle (mütevelli temessüki) yapılır. Bu dönemde görevli olan vakıf mütevellileri ve 
mütevelliyeleri şunlardı : 
Ahmed Efendi, Ayasofya, 
Cerrah Mehmed Paşa, Çeşme, 
Ebu'l-feth, Emine Hanım vakfı, 
Fatıma Hanım, Gazanfer Ağa, 
Haremeyn, hasb1, 
Mercan Ağa vakfı, Mustafa Ağa vakfı, 
Su vakfı, Sultan Mehmed, 
Sultan Süleyman, Süleymaniyye, 
Ahmed Efendi (Sultan Süleyman mütevellisi), 
Osman bin Abdülmennan (Sultan Süleyman mütevellisi), 

Blzeban Saye, 
Daru's-sa'ade ağası Mustafa Ağa vakfı, 
Eyyub, 
Hace Sa'dedd!n vakfı, 
Köprili Mehmed Paşa, 
on dokuz bölük, 
Sultan Selim, 
Şehzade, 
Ibrah!m Efendi (Ayasofya mütevellisi), 

Bunlardan belgelerde adı geçen nezaretlerin başında olan nazırlar sadr-ı a'zam, şeyhülislam 
ve Daru' s-sa'ade ile Babü's-sa'acte ağaları ile çeşitli kadılardır.8 

Diğer vakıf görevlileri arasında Vezir Mehmed Paşa mühürdan ile İbrahim Paşa mühürdan 
Abdi Ağa gibi mühürdar, Sultan Bayezid-i Veli ruznamçecisi Abdurrahman bin Mehmed gibi 
ruznamçeci bulunmaktadır. 

Genellikle musakkafat, müstağallat, akarat denen gelir kaynaklarıyla, mülhakatı belirtilen 
suyolu vakıflarıyla diğer vakıflar ve hayrat şunlardır: 
Abdurrahman Paşa, 
Ayasofya, 
Davud Paşa, 
el-Hacce Gevher Han Sultan, 
Fatih Sultan Mehmed, 
Hace Sa'dedd!n, 
Hüsrev Kethuda, 
Koca Yusuf Efendi, 
Mahmud Beğ, 
Mercan Ağa, 
Rüstem Paşa, 
Sultan Süleyman, 
Tavaşi İbrahim Ağa, 
Zal Mahmud Paşa, 

Ali Ağa, 
Blzeban Saye Ali Ağa, 
Ebu'l-feth, 
Emine Hanım, 
Gazanfer Ağa, 
Haremeyn, 
İbrahim Paşa, 
Köprili Mehmed Paşa, 
Mahmud Paşa-yı Veli, 
Muhtesib Karagöz, 
Saray Hace Zehrab Hatun, 
Süleyman Paşa, 
Valide Sultan, 

Atbazarlı Şeyh Osman Efendi, 
Daru's-sa'iide ağası Mustafa Ağa, 
Eğribaş Mehmed Ağa çeşme, 
Emin-i ganem Ahmed Ağa, 
Hace Ömer Efendi, 
Hasan Ağa çeşme, 
Kabakulak, 
kütübhane-i hümayun, 
Medine-i münevvere, 
Mustafa Ağa, 
Sultan Mehmed, 
Şehzade Sultan Mehmed, 
Yusuf Efendi, 

taksimatı ve bendlerle su mecralarının muhafazası ve yangın vukuunda yeterli su bulundurulması ve su yollarının tamiri, temizliği ve 
suyolcularının kontrolü, su ihtiyacının tesbiti ve suyla ilgili gerek Belediye, gerek Evkaf ve gerek diğer kurumlardan havale olunan 
evrakın işleme konulması, ferağ ve intikal gibi işlemlerden elde edilen gelirlerin kaydı ve hesapların düzenlenmesiyle Şehremaneti 
veznesine teslimi ve olayların incelenmesi ve kaydı ve tamirat ve inşaat harcamalarının masura itibariyle mütevelli ve sahiplerine 
dağıtılması gibi hususlardan ibaretti. Bkz. Osman Nuri Ergin, "Vesait-i itfaiyyeden İstanbul suları", İstanbul Su Külliyatı, XIII, Vakıf 
Su Tahlilleri, 19 ve 20. Yüzyılda İstanbul Suları içinde, s. 1 29. 
6 Nazım Bey, s. ı 78. 
7 Nazif Öztürk "Osmanlı su vakıfları", Osmanlı su medeniyeti, Uluslararası sempozyum, 5-8 Mayıs, 2000, Bildiriler kitabı, s. l 02. 
8 Çeşitli devlet kurumlarının başında olanlar ve bazı yöneticiler de nazır ünvanına sahiptirler: Baruthane-i amire, Darbhane-i amire, 
Humbarahane-i amire, Tophane-i amire, Cebehane-i amire, Haremeyn evkafı, su, Hububat, Zahlre, Filibe ve Midilli nazıriarı gibi. 



xx V AKIF SU DEFTERLERİ 1 SU TAHRİRLERİ 

Yine sosyal güvenlik kurumları olarak nüküd-ı mevküfe ile vakıf sandıklarından ve 
mütekaid olan devlet görevlilerinden bahsedilmektedir. 

Su nazırı 

Bu dönemde de su işleriyle ilgili olarak devlet tarafından yönetici olarak Hassa su nazırı 
veya Suyolcular nazırı görevlendirilrnişti. Dönem içinde su nazırı olarak görev yapan zatlar 
şunlardır: 
Halil Ağa, 
Mehmed Ağa, el-Hacc, 

Hasan Ağa, 
Osman Ağa, 

Ibrahim Ağa, lbrahim bin Ahmed, 

Bunlardan başka bu dönemde Baruthane nazırı Mehmed Efendi ile Midilli nazırı Hacı 
İbrah]m Ağa' dan bahsedilmektedir. 

Suyolcular kethudaları 

Suyolcuları kethudaları su nazırının yardımcısı olarak görülebilecek olan üst görevlilerdir. 
Bu ciltte el-Hacc Hüseyin bin Mustafa ve Mehmed adlı suyolcu kethudalarından bahsedilmektedir. 
Sonradan bu görevin lağvolunarak Su meclisinin kurulduğunu biliyoruz: 

Aslında kethudalık bir yardımcılık görevi olduğu kadar, devlet, vakıflar ve esnaf ile ilgili 
yüksek dereceli bir görevdir. Elinizdeki defterlerde suyolcular gibi aşağıdaki kethudalardan 
bahsedilmektedir: 
Ahmed Paşa, Ak Mahmfidzade, 
Bedestfın, Bodur Süleyman Paşa, 
Ev, Fatıma Sultan, 
Hasan Paşa, Haseki, 
İbrahim Paşa harem, İbrahim Paşa, 
Kapudan, Kara Mustafa Paşa, 
Murfıd Paşa, Musahib Paşa, 
Sadr-ı a'zam Ahmed Paşa, Sadr-ı a 'zam, 
Sipahilcr, Sultan, 
Süleyman Paşa, Süleyman, 
Tabakzfıde, Teberdar-ı hassa, 
Vezir Hasan Paşa, Vezlr Mehmed Paşa, 
Vezir Süleyman Paşa, Vezlr-i a'zam Mehmed Paşa, 
Vezir-i a'zam, Yeniçeri, 

Suyolcu çavuşları, katipleri 

Ali Paşa, Baki Paşa, 
Cebeciler, Derviş Mehmed Paşa, 
Hadice Sultan, Harem, 
Hazine, Hüseyin Paşa harem, 
Kalaylı Ahmed Paşa, Kapucılar, 
Kul, Muhtesibler, 
Mustafa Paşa kapucılar, Mustafa Paşa, 
Sahib-i devlet, Seyyid Feyzullah Efendi, 
Suyolcılar, Süleyman bin Sinan, 
Şeyhülislam Feyzullah Efendi, 
Valide, Valide Sultan, 
Vezlr Mustafa Paşa, Vezlr, 
Vezlr-i a 'zam Mustafa Paşa, 

Yine üst görevlilerden olan suyolcu çavuşlarına bazan halife9 (kalfa) dendiğini de 
öğreniyoruz. Ayrıca su hazinesi, çeşme, maslak gibi su tesislerinden sorumlu halifeler vardır. 

Suyolcular katipleri; su nazırı, suyolcular kethudası, suyolcular çavuşları gibi Su nezaretinin 
merkezi unsurlarındandır. Belgelerde başka devlat kururnlarındaki katiplerinden de 
bahsedilmektedir. Bazan katip yerine yazıcı denmektedir. 

9 Hiicegan (Hoca! ar) denen kalem şeflerinin maiyetinde çalışan birinci sınıf memurlara, katipiere verilen ün van. 
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Dönem içinde görev yapan katipler şunlardır: 
Balıkhfme, 
Daru' s-sa' ade ağası, 
masraf, 
Sultan Bayezid, 
Topcılar, 
Valide-i Atik Sultan, 

Beytü'l-mal, 
Daru's-sa'ade, 
Mehmed Kethuda, 
Sultan Mehmed, 
Türkman, 
Yenicami ', 

Çavfişbaşı, 
Gümrük, 
Sadr-ı a'zam hazine, 
Süleymaniyye, 
Vali de cami 'i, 
Yeniçeri, 

Çeşme, 
Kethuda, 
Silah dar, 
Şehremini, 
Valide Sultan, 

XXI 

Vakıflar suların düzenli akışı için su nazırına bağlı olarak çalışan suyolcular (riih-ı abi) tayin 
ve bunların hizmetlerine karşılık maaş tahsis etmişlerdir. Sultan vakıflarında görevli suyolcularına 
bölükbaşı (serbölük), diğer vakıfların su yolcularına usta denir. 10 

Dönem içinde görev yapan bölükbaşı ünvanlı suyolcular şunlardır: 
Halil Hilmi (Sultan Ahmed bölükbaşısı), 
Isma'il, el-Hacc (Kemerler bölükbaşısı), 
Mehmed bin Karnil (Süleymaniye bölükbaşısı) 
Mustafa, el-Hacc (Bağçe-i hassa bölükbaşısı) 

Hüseyin bin Ömer, Hacı (Suyolcılar bölükbaşısı) 
Mehmed bin Ahmed, Usta (Ayasofya bölükbaşısı), 
Mehmed, el-Hacc (Mahmud Paşa suyolcısı), 

Bu listeden de anlaşılacağı gibi başlıca sultan su vakıfları ve bölükbaşı tarafından yönetilen 
su hizmetleri şunlardı : 
Ayasofya, 
Suyolcılar, 

Bağçe-i hassa, 
Süleymaniyye, 

Kemerler, Sultan Ahmed, 

Toplumsal görevlerin bir hizmet olarak telakki edilmesi bir gelenektir. Başçukadarlık, 
kahvecibaşılık, Kapı çukadarlığı, mabeyncilik hıdroetleri gibi. Yine suyolculuk ta bir "hıdmet" 
olarak telakki edildiği ve "hıdmet"lere ayrıldığı gibi buralarda görevli suyolcular genel olarak 
"hademe" (hizmetli) ünvanıyla da anılırlar. Suyolculuk faaliyetleri "hıdmet"lere ayrıldığı gibi 
buralarda görevli, bölükbaşılar dışındaki suyolcuları, "hademe" (hizmetli) ve usta ünvanıyla fakat 
genellikle sadece suyolcu olarak geçmektedirler. 

Su yolları 

İstanbul suriçi'ni besleyen su tesisleri Halkalı su yolları, Kırkçeşme su yolları, Taksim 
(Bahçeköy) suları, Üsküdar suları, Hamidiye suları ile ve hayır sahipleri tarafından vakıf olarak 
yaptırılan küçük suyollarından oluşur. Halkalı suları kaynak sularıdır. Kırkçeşme suları ise bend 
suları dır. 

Halkalı suları (1453-1755) 

Toplama havzası, surdışının batı ve kuzeybatısında bulunan Halkalı ve Cebeci köyleri 
arasındaki A vasköyü, Çıfıtburgaz, Davutpaşa ve Çicoz çiftliği (Taşlı tarla) bölgesidir. Bu su yolları 
1453 ile 1755 yılları arasında padişahlar ve devlet adamları tarafından yaptırılmıştır. Bunlar 
başlangıçta 17 bağımsız isale hattından ibaret iken Mahmut Paşa ve Laleli (III.Mustafa) isalelerinin 
birleşmesiyle sonradan 16  hatta inmişti. Halkalı suları kaynaklardan çıkan ve bu kaynakları da 
temiz olan sulardır ve şehre künkler veya borulada kapalı bir şekilde ve temiz olarak getirilirler. 

10 Osman Nuri Ergin, s. l 28. 
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XVIII. yüzyıla kadar sürekli olarak genişletilen Halkalı suyollarının başlıca kolları Fatih, 
Turunçluk, Şadırvan (Il. Mehmed), Mahmud Paşa, II. Bayezid, Atik All Paşa, Koca Mustafa Paşa, 
Ebussuud ( 1545- 1 574), Süleymaniye, Mihrimalı ( 1565), Cerrah Paşa, I. Ahmet, Saray (IV. Murad), 
Kasım Ağa (Sekbanbaşı), Köprülü Mehmed Paşa, Hekimoğlu Ali Paşa, Beylik (I. Mahmud), Nur-ı 
Osmaniye (Ayvalıdere, III. Osman), Laleli (III. Mustafa) suyollarıdır. Bunların dışında Kışlalar, 
Topkapı çeşmesi ve Azadlı baruthanesine akıtılan sular surdışındadır. 11 

İstanbul'un yüksek semtlerinin içme suyunu Halkalı suları sağlarken, Kırkçeşme suları Eyüp 
ile suriçinin daha alçakta olan yerlerini besler.12 

İstanbul'un büyük külliyelerinin suları bu tesislerden sağlanırdı . Bu suların şehre ulaşımı 
katmalada genişleyerek kemerlerle gerçekleştirildi. Halkalı suyollarının üzerindeki irili ufaklı çok 
sayıdaki su kemerinin en önemlileri Beylik ve Süleymaniye isale hatttı üzerinde Roma döneminden 
kalan Ma'zôlkemer ile Bozdoğan (Valens) kemeri, Sinan'ın yaptığı Avasköy kemeri (Tekkekemer, 
Yılanlıkemer, Atışalanı), Ali Paşa kemeri (Çiftekemer, Şirinkemer, XVIII-XIX. yüzyıl yapısı 
olması muhtemeldir), Kumrulukemer (100. yıl mahallesi), Turunçluk kemeri (Günümüzde mevcut 
değildir) , Kahveci kemeri (Cebeci köyü yakınındadır) ve Paşa kemeridir.13 

Kırkçeşme suları (1554-1563) 

Kırkçeşme suyolları Osmanlı döneminde yapılan en önemli su tesisidir. Bu tesis ilkin Fatih 
Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştı. Fetihten sonra 50 000 civarındaki şehir nüfusunun 
samıçiardan sağlamaya çalıştığı su ihtiyaçlarını tamamen gidermek için Roma imparatoru 
I.Theodosius (379-395) tarafından yaptınldığı kabul edilen ve Belgrat ormanlarındaki suları 
İstanbul suriçine akıtan tesislerin onarılınası ve yeni su yollarının yapılması emredildi. Bu şekilde 
Cebeciköy'den Bozdoğan kemerine kadarki 25 km. uzunluğundaki isale hattı yeniden 
yapılırmışçasına tamir edildi ve bu hat üzerindeki 2 1  adet kemer yeniden yaptırıldı. Ayrıca 
suriçi'ndeki bölüm de tamir edilerek Bozdoğan kemeri [Roma imparatoru Valens (364-378) 
tarafından yaptınldığı için Valens kemeri diye de adlandırılır] altındaki Gazanfer Ağa 
medresesinden Haliç'e doğru yaptırılan çeşmelere (Kırkçeşme) su akıtıldı. 

Sonraki Kırkçeşme suları Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. 
Belgrat ormanlanndan kaynaklanan bu şebeke Kağıthane deresinden başlayarak ve bununla Alibey 
derelerinin üzerindeki bentler ile beslenmekteydi . 

Mimar Sinan eski Roma su tesisi kalıntılarını izleyerek Kırkçeşme suyolları tesisini 1554-
1563 arasında yeniden yaptı ve genişletti. Tesisin Cebeciköy ile İstanbul arasındaki kısmı daha önce 
Fatih tarafından yaptırılmıştı. Sinan tarafından yapılan bölüm başlangıçta Kağıthane suyu diye 
anıldı. 

Kırkçeşme suları için 22, Halkalı, Beyoğlu ve Boğaziçi, Üsküdar'a cari kaynak ve 
Beyoğlu'na cari Taksim denilen bend suyu da dahil olmak üzre 36 hizmet oluşturulmuştur. Her bir 
hizmetin bir suyolcusu olup bazılarının hizmetleri çok olduğundan yanlarında bir veya iki suyolcu 
kalfası vardır. Kırkçeşme suyu Eyüp, Yenikubbe'den arazinin oluşumuna göre dolaşarak 
Eğrikapı'da Savaklar kubbesine kadar gelir. Buradan Saraçhanebaşına çıkarken Bozdoğan 

11 Bkz. Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi suyolları, s. 1 2 1 -179, ayrı yazar "XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda yapılan su 
tesisleri", Osmanlı İmparatorluğu'nun Doruğu, 16. yüzyıl Teknolojisi, İstanbul, İSKİ Yay., 1999 içinde, s. 25. 
12 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi suyolları, s. lOO. 
13 Çeçen, aynı eser, s. 1 80- 1 84; Aynı yazar, Halkalı suları, İst. l 99 1  ve II. Bayezid suyolu haritaları, İst. l 997. 
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civarındaki Kırkçeşme'de Destgahcılar (Tezgahçılar) taksim mahalline ve oradan da Ayasofya 
meydanındaki son taksim mahalline gelir. Yenikubbe'den Eyüp ve civarı hayratına aid su 
ayrıldıktan sonra Eğrikapı taksim mahalline yakın bir malıaldeki maslakdan Zal Mahmud Paşa ve 
Ayvansaray cihetlerine tefrik ve isale olunur. Eğrikapı taksiminden ayrılan Yedikule suyu 
Edirnekapı'yı delme mecra ile geçerek Sulukule, Yenibahçe, Şehrernini, Taşkasap, Haseki 
hastahanesi ile Cerrahpaşa hastahanesi alt taraflarından Sulumanastır'a kadar salma mecra ile gidip 
oradan künk ile Yedikule'ye kadar cari ve güzergahlarındaki hayrata su isale eder. Fatih'in 
yaptırdığı Kırkçeşme 1943 yılında Atatürk bulvarının açılışı sırasında ortadan kaldırıldı . 14 

Kırkçeşme sularını besleyen bentler; Kağıthane deresinin kolları olan Ayvad deresi 
üzerindeki Ayvad bendi, Paşa deresi üzerindeki Karanlıkbend (Kömürcü, 1620), Büyükbend ve 
Kirazlıbenddir. Bu bendler Bahçeköy civarındadır. 

Kırkçeşme suları Kağıthane deresini Uzunkemer (Sultan Süleyman kemeri) ve Kovukkemer 
(Eğrikemer) ile aşar. İki kemer arasında Kemerburgaz bulunmaktadır. Her iki kol Il. Osman'ın 
yaptırdığı Başhavuzda birleştikten sonra Maviova kemeri ile de Alibey deresini aşar. 

Kırkçeşme tesisleri üzerinde, ilk dördünün Sinan tarafından yapıldığı kesin olan, iki veya üç 
katlı abidevi beş kemer vardır: Yukarda belirtilen Mağlova veya Maviova kemeri (Muallak kemer), 
Uzunkemer, Güzelcekemer (Gözlücekemer), Kovukkemer (Bir bölümünün Roma dönerninden 
kalma ihtimali büyüktür) ve Paşa kemeri. Bunların dışında olup tek katlı olmakla birlikte önemli 
kemerler vardır: Ayvad kemeri, Kurt kemeri, Karakemer, Balıklıkemer ve Valide kemeri. 1 5  

III. Ahmed' in yaptırdığı beş bendin sularını ulaştıran bu kemerler yanında Deliklitaş, Aziz 
Paşa, Cebeci, Arpacı, Viran, Kumrulu, Sarı Süleyman, Çavuşköy, suludere, Uzunkoltuk, 
Çiftekemer gibi küçük kemerlerle Kırkçeşme şebekesi zenginleşir. 16 

Kırkçeşme şebekesinin bend ve kemerlerınden başka birçok su ızgaraları ve havuzları 
vardır. Bunların başlıcaları Paşa deresi, Ayvad deresi, Bakrac deresi ve Ortadere üzerindeki 
Başhavuz, Çiftehavuz ve Balıklıhavuzdur. 

Kırkçeşme suları derelerdeki ve benderdeki suları şehre isale eden yüzey suları olduğundan 
kirlenme ve hastalık yapma ihtimalleri yüksekti. 

Kırkçeşme şebekesi, Halkalı gibi, 1930'dan itibaren kapatılmaya başlanmış ve bu tesisler, 
bunlardan beslenen çeşmelerle birlikte yokolmaya terkedilrniştir. 17 

ı4 Bkz. Galib Ata, "İstanbul evkaf suları", İstanbul su Külliyatı, XIII, Vakıf su Tahlilleri, 19 ve 20. yüzyılda İstanbul suları içinde, s. 
1 5 1 ;  Çeçen, s. 24-25. Ayrıca bkz. Nazım, s. 170, 19 1  
ıs Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi suyolları, s .  70-86 ve  "XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda yapılan su  tesisleri" , s .  40-
4 1 .  
ı 6  Kırkçeşme suyollannın Doğu kolu üzerinde, en  önemlileri Paşa kemeri ve Kovukkemer olmak üzere, 6 kemer vardır. Tesis 
tamamlandıktan sonra yine Doğu kolu üzerinde Topuz bendi (Karanlıkbent), Büyükbent ve Kirazlıbent yaptırılmıştır. Kuzey kolu 
üzerinde de Uzunkemer başta olmak üzere üç kemer vardır. Bu kol üzerinde de Ayvad bendi yaptınlarak şehre verilen su 
arttırılnııştır. İki kol da Başhavuz denen dairesel bir havuzda birleşir. Başhavuz'dan çıkan ana lağım (galeri) Alibey deresini 
Mağlova kemerinin üzerinde geçer. Sonra da Güzelcekemer üzerinden ve Fatih zamanında yapılan 2 1  küçük kemeri geçerek 
Eğrikapı maksemine ulaşır. Burada debiler ölçüldükten sonra iki ayrı yöne giden lağım (galeri) ile şehre girer ve künklerle camilere 
ve çeşmelere dağılır. Bkz. Galib Ata, s. 1 5 1 ;  Çeçen, s. 33-36; 
ı? Bu konuda bkz.Çeçen, Mimar Sinan ve Kırkçeşme tesisleri, İst. l 988. 
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Taksim (Bahçeköy) suları (1730-1839) 

Kasımpaşa, Galata, Beyoğlu, Fındıklı, Beşiktaş ve Ortaköy'de yerleşimin artması sonucu bu 
bölgelerin su ihtiyacının giderilmesi amacıyla III. Ahmed döneminden itibaren Bahçeköy'den su 
getirilmesi teşebbüslerine girişildi. XVIII. yüzyılın ortalannda I. Mahmud'un emriyle kemerler yeni 
bendierin ilavesiyle tamir edildiler. Aynı dönemde, 173 1 de Taksim suyu tesisleri tamamlanarak 
devreye girdi. . Yine bu dönemde Beyoğlu-Galata taraflarına, Fındıklı 'ya kadar, Bahçeköy ve 
Balaban köyleri civarındaki derelerden su getirildi. Çeşitli ilavelerle tesis 1 839 yılında son şeklini 
aldı. 1 8 

Bu şebeke içinde Bahçeköyü kemeri, Topuzlu bend (I. Mahmut tarafından 1750 yılında 
Kağıthane deresinin Acıelma koluna katılan Eskibağlar dereciği üzerinde kurulmuştur), Valide 
bendi (III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan tarafından 1796 yılnda yine Kağıthane deresinin 
Acıelma koluna katılan Arabacı mandırası deresinin doğu kolu üzerinde kurulmuştur), Sultan 
Mahmud kemer-bendi (Bend-i cedid, II.Mahmud tarafından 1 839 yılında Arahacı mandırası 
deresinin batı kolu üzerinde yaptırılrnıştır) gibi eserler bulunmaktadır. 1 832 yılında bentlerin 
temizlendiğini biliyoruz. 

Şebeke içinde Harbiye ve Taksim maksernleri gibi yerüstü, Hacı Osman bayırı maksemi gibi 
yer altı maksemleri, maslaklar, teraziler, hazneler, çeşme, sebil ve şadırvanlar vardır. 
Azapkapı' daki Saliha Sultan, Dalınabahçedeki Mehmet Emin Ağa çeşme-sebilleri, Tophane' deki 
!.Mahmud, Kabataştaki Hekimoğlu Ali Paşa, Maçka'daki Bezmialem Valide Sultan çeşmeleri ile 
yine Tophane'deki Kılıç Ali ve Nüzhetiye camileri şadırvanları bu şebekeye dahildir. Ana hattı 
Beyoğlu olan şebekenin Yeniköy, Boyacıköyü-Emirgan, Rumelihisarı, Bebek-Amavutköyü, 
Ortaköy, Yıldız, Şişli-Kurtuluş civarı, Beşikteş, Fındıklı-Tophane, Kasımpaşa kolları vardır. 19 

Taksim suyu da, tıpkı büyük ölçüde Kağıthane deresinden beslenen Kırkçeşme suları gibi 
yüzey sularıdır ve kirlenme tehlikesi taşıdıklarından içme suyu olarak kullanılmaları mahzurlu 
olabilir. Bu yüzden II. Abdülhamit şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla Hamidiye tesislerini 
gerçekleştirdi ( 1 898- 1902).20 

İstanbul 'un suriçi, Eyüp ve Galata kazalarını besleyen su tesisleri bunlardır. 

Üsküdar suları 

Üsküdar suları hemen hemen tamamen Osmanlıların eseridir. Üsküdar'ın su ihtiyacı 
eskiden kalan birkaç ayazmanın dışında 6 tanesi hanım Sultanların olmak üzere Çarnlıca tepelerinin 
eteklerinden elde edilen kaynakların toplanmasıyla elde edilen 3-15  km. uzunluğunda en az 1 8  
suyalundan ibarettir. Bunlar arasında Mihrimalı Sultan (iki tane), Solak Sinan, Atik Valide 
(Nfirbanfi Valide Sultan), Mahpeyker (Kösem) Valide Sultan (Çinili), Emetullah Valide Sultan 
(Cedit Valide), Mihrişah Sultan (İhsaniye), Aziz Mahmud Hüdai, Arslan Ağa, Selami Ali Efendi, 
Kapıağası Yakub Ağa, Hacı Halil Efendi (Çınar), Tophanelioğlu, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, 
III. Mustafa (Ayazma), Selimiye (III.Selim), Altunİzade ve Paşalimanı (Cevri Kalfa) suyolları 
belirtilebilir.2 1 

18 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi suyolları, s.25 1 -253. 
19 Bu konuda bkz. Naci Yüngül, Taksim suyu tesisleri, İst. l 957. 
20 Çeçen, aynı eser, s.3 1 5-3 16. 
2 1  Çeçen, aynı eser, s. 197-237. 
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Bütün bunlar Çamlıca' ların sularını Üsküdar'a iletirler. Ayrıca Kayışdağı 'ndan 
kaynaklananlar yanında küçük suyolları da vardır. Bugün su yollarının hemen hiçbirisi kalmadığı 
gibi çeşmeler de tahrip edilmiştir.22 

Hamidiye suları (1902) 

Bunlardan başka Abdülhamid II. tarafından şehrin menba suyu ihtiyacını karşılamak üzere 
Kemerburgaz ile Cendere arasındaki vadide Karakemer civarında altmış kadar kaynağın suların 
toplanmasıyla Hamidiye (Kağıthane) şebekesi oluşturuldu ( 1902).23 

Bu sistem içinde şehirde bazan aynı sokakta birkaç tane olmak üzere yüzlerce çeşme ( 1553), 
sebil ve hamam yapılmıştır. Önemli bir kısmı abide vasfında olan bu eserler de gerek ilgisizlik, 
gerek "imar" ve gerekse "müteahhitlik" faaliyetleri ile ya yokedilmiş veya işlevsiz 
bırakılmışlardır. 24 

Vakıf esasına dayanan tarihi su şebekeleri yerlerini XIX. yüzyılın sonlarından itibaren suyun 
şehre Terkos gibi civar göllerden barajlar yoluyla nakli şeklinde oluşturulan resmi şebekelere 
bırakmıştır. Terkos su şebekesi ( 1 883), Elmalı I barajı ( 1 893), Elmalı II barajı ( 1950), Alibeyköy 
barajı ( 1972), Örnerli barajı ( 1972), Darlık barajı  ( 1982), Büyük Çekmece ( 1982), Yeşilvadi 
çevirme tesisi ( 1992), Istranca dereleri ( 1995-2000), Şile Keson kuyuları ( 1996), Sazlıdere barajı 
( 1998) İstanbul'un su ihtiyacını karşılamaktadır. Maamafih bugün bile bentler ve yer altı suları, 
ihtiyacın % 1 'den biraz fazlasını, Avrupa yakasında karşılamaya devam etmektedir.25 

Sular ve suyolları 

Ma-i leziz defterlerindeki hüccetlerde ve vakıf sularını konu alan bu ciltlerde İstanbulu 
besleyen sular ve suyolları kaydedilmiştir. Sular: 
Abdi Ağa, 
acı, 
Ahmed Paşa oğlı Mahmud Ağa, 
Ali Halife, 
Ali Paşa, 
Aşı1b Kadın, 
Ayvad, 
Balcıyokuşlı Mehmed Ağa, 
Başkadın Emetullah, 
Beğler, 
Beğlikci, 
Beyazizade Ahmed Efendi, 
Bodur Süleyman Paşa, 
Ca'fer Baba, 
Cedid Valide Sultan, 
Çavı1şbaşı Bekir Ağa, 

Abdi Kethuda, 
Ahmed Ağa, 
Ahmed Paşa telhiscisi Ahmed Ağa, 
Ali Kethuda, 
Arpa emini İsa Çelebi, 
Atbazarlı Şeyh Osman Efendi vakfı, 
Bab-ı eğri, 
Baltacı Mehmed Paşa, 
Başrı1znameci Lankazade Mustafa Efendi, 
Beğlerbeği Halil Paşa vakfı, 
Bektaş Ağa, 
Biraderzade Ahmed Efendi, 
Bostancıbaşı Ali Ağa, 
Cebeci Murad Ağa, 
Cevgani Halil Ağa, 

2
2 Bu konuda bkz. Çeçen, Üsküdar suları, İst. l 99 1 .  

23 Bu konuda bkz. Çeçen, Taksim ve  Hamidiye suları, İst. l 992. 

Abdurrahman bin Dilaver Efendi, 
Ahmed Paşa kethudası Süleyman, 
All Efendi, 
All Paşa hazinedarı, 
Aşcıbaşızade çavı1ş (Acemoğlu), 
Ayazma, 
Bahai Efendi, 
Başhavz, 
Bazirgan Hacı Ali, 
Beğlerbeği, 
Benli Ahmed Ağa, 
Bodur Süleyman Paşa kethudası, 
Bostancıbaşı, 
Cebecibaşı İbrahim Ağa, 
Çamaşurzade Mustafa Ağa, 

24 Bu konudaa ayrıntılı bilgi için bkz. Semavi Eyice, "İstanbul (Tarihi eserler, Galata)", İslam Ansiklopedisi, V/2 ve Çeçen, 
İstanbul'da Osmanlı devrindeki su tesisleri, İst . l984. 
25 Veysel Eroğlu, "Tarih boyunca İstanbul'a su veren kaynaklar", Osmanlı su medeniyeti, Uluslararası sempozyum, 5-8 Mayıs 2000, 
Bildiriler kitabı, s.38 
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Çlivuşbaşı Bekir Paşa, Çavuşbaşı el-Hacc Mustafa Ağa, Çavuşbaşı, 
Çeltik Osman Ağa kızı, Çınarlı, Çivizade Şeyh Mehmed Efendi, 
Çorbacı, Daru's-sa 'ade ağası Abbas Ağa, Daru's-sa'ade ağası Beşir Ağa, 
Daru's-sa'ade ağası Muslı Ağa, Daru's-sa'ade ağası Yusuf Ağa, Defterdar All Efendi, 
Defterdar Hasan Paşa, Defterdar Mustafa Efendi, Derviş Ağa, 
Derviş Mehmed Paşa, Dimitraki, Dolabbaşı, 
Ebu's-su'ud Efendi, El-Hacc Abdullah Ağa, El-Hacc Mehmed bin Abdurrahman, 
Etmekcioğlı, Fatıma bint-i Süleyman, Feyzullah Efendi, 
Feyzullah Efendizade Osman Efendi, Pirari Hüseyin Paşa, Galata kadlsı Edimeli Karnı Efendi, 
Galatasaray, Gazanfer Ağa vakfı, Gazi Efendi, 
Gümrikci İshak Ağa, Gümrük emini All Ağa, Gümrük emini Mehmed Ağa, 
Gümrükci Hüseyin Paşazade, Gürci Mehmed Paşa, Güzelcekemer, 
Hace Mehmed Ağa, Hacezade, Hacı Mustafa, 
Hacı Ömer, Hadım Hasan Paşa, Hadlee bint-i İbrahim, 
Hilfız Ahmed Paşa, Hftfız Mehmed Efendi, Hale b muhassılı Yusuf Efendi, 
Ham Ağa, Ham Paşa, Halkalı, 
Hamza Efendi, Hamza Paşa, Haremeyn başhallfesi İbrahim, 
Hasan Ağa, Hasan Çavfiş, Hasan Efendi, 
Hasan Kethuda, Hasan Paşa kerimesi, Hasbl Mustafa Efendi, 
Haseki Sultan Daru'ş-şifa, Haseki Sultan, Hasodabaşı Hasan Ağa, 
Hasodabaşı, Hassa mi' marbaşı Ahmed Ağa, Haydar Ağa, 
Hazine kethudası All Ağa, Hazine kethudası Hüseyin Ağa, Hazinedarbaşı Mehmed Ağa, 
Hazinedarbaşı, Hekimzade All Paşa, Hezftrpare Ahmed Paşazade Mahmud Ağa, 
Hüseyin Paşa, Iskara, İbrahim Ağa, 
İbrahim Efendi, İbrahim Hanzade All, İbrahim Hanzade, 
İbrahim Paşa-yı Atik (Uzunçarşı), İlçi Paşazade, İmad Ağa, 
İmam Hacı Mustafa, İmam-ı sultani Mehmed Efendi, İskender Ağa, 
Kadiasker Harnldzade Efendi, Kadiasker Hüseyin Efendi, Kadiköylü Hasan Efendi, 
Kanbur Mustafa Paşa, Kandiye muhafızı All Paşa, Kapuağası Çavfiş Ağa, 
Kapuağası Mustafa Ağa, Kapucıbaşı Şahin Mustafa Ağa, Kapudan Hasan Paşa, 
Kapudan kethudası İbrahim Ağa, Kapudan Mustafa Paşa, Kara Bayram, 
Kara Çavuş, Kara Davud Paşa, Kara Hasan Ağa, 
Kara Kethuda İbrahim Paşa, Kara Mustafa Paşa vakfları, Kara Mustafa Paşa, 
Karagöz Mehmed Paşa, Karakaş, Karakaşzade İs ma 'll Beğ, 
Karasioğlı, Kassabbaşı Kara Mehmed Ağa, Kassabbaşı Mahmud, 
Kassabbaşı Mehmed Ağa, Kassabbaşı Osman Ağa, Katib Ahmed Efendi, 
Katib Hacı Mehmed Efendi, Kaya Sultan kerimesi, Kaya Sultan, 
Kemer, Kethuda katibi Halil Efendi, Kınmi Efendi, 
Kırkık Hacı Mustafa, Kilarcıbaşı Hüsrev Ağa, Kilarcıbaşı Mehmed Ağa, 
Klsedar Onüç Mustafa Efendi, Koca Yusuf Efendi vakfı, Koca Yusuf Efendizade Ahmed Ağa, 
Kolancıbaşı Ahmed Ağa, Köprili mütevell'isi Mehmed Ağa, Kör All Ağa, 
Kul kethudası, Küçük rnlrahur Nasuh Ağa, Kürd İbrahim Paşa, 
Ma'zUI Abdullah Efendi, Mahmud Ağa, Matbalı emini Halil Efendi, 
Mehmed Ağa, Mehmed bin Mustafa, Mehmed Efendi, 
Mehmed Kethuda, Mektubcı Mustafa Efendi, Mes'eleci, 
Mi'mar Hüseyin Ağa, Mi'mar İbrahim Ağa, Mi'mar İsınil'li Ağazade, 
Mi 'mar katibi Mustafa Hilmi, Mi 'mar Mustafa Ağa, Mi' marbaşı Hüseyin Ağa, 
Mi'marbaşı İsma'il, Mi'marbaşı Mehmed Ağa, Mi'marbaşı Mustafa oğlı Mehmed, 
Mi' marbaşı Mustafa, Mirahur İbiş Hüseyin, Mirahur İbrahim Ağa, 
Mirahfir Nasuh Ağa, Mirahur-ı evvel Osman Ağa, Muhasebeci Mehmed Efendi, 
Muhasebeci Ömer Efendi, Muhzır Mustafa Ağa, Muhzır Süleyman Ağa, 
Mukabeleci Ebubekir Efendi, Murad Paşa kethudası Budakzade Mehmed Ağa, Murad Paşa, 
Musa Ağa, Musahib Mustafa Paşa kethudası Hasan Ağa, Musahib Mustafa Paşa, 
Mustafa Ağa, Mustafa bin Evli ya Ağa, Mustafa Paşa hazinedarı Osman, 
Mustafa Paşa kethudası Ahmed Ağa, Mustafa Paşa mektfibcısı Mustafa Efendi, Mustafa Paşa, 
Müderris Abdullah, Müfettiş Mehmed Paşa, Nasuh Paşazade Mustafa Beğ, 
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Nazır Ağa, Nuri Efendi, Osman Efendi, 
Öküz Mehmed Paşa cami'i vakfı, Paşaköy, Peşkeş, 
Piri Halife, Piyali Paşa, Receb Ağa, 
Reis Efendi, Reisülküttab Hamza Efendi, Reisülküttab Sıdkf Efendi, 
Rikabdar Hasan Ağa, Ruznamçeci Abdurrahman Efendi, Ruznamçeci İbrahim Efendi, 
Sadr-ı a'zam Hüseyin Paşa kerimeleri, Sadr-ı a'zam Mehmed Paşa, Sadr-ı ali el-Hacc Ahmed Paşa, 
Sağırcıoğlı, Saliha bint-i Süleyman, Samizade Efendi, 
Saray ağası Ömer Ağa, Saraylı Melek! Kadın, Sarıkcı İbrahim Paşa, 
Sayısı Dimitraki Sekbanbaşı Mehmed Ağa, Sekbanbaşı Murad Ağa, 
Sermi 'mar Hüseyin Ağa, Serrac muhasebeci Hüseyin Efendi, Seyyid Abdülkerim Efendi, 
Seyyid Abdülkerim, Seyyid Ahmed Efendi, Seyyid Mustafa Paşa, 
Sıdkf Ağa, Silahdar katibi İbrahim Efendi, Silahdar Yusuf Ağa, 
Silahşör Süleyman Ağa, Sinan Ağa, Sinan Çavuş, 
Sinan Halife, Sofular hammarnında Ahmed Ağa, Sovukçeşme, 
Su nazırı Hüseyin Ağa, Su nazırı İbrahim Ağa, Su nazırı Osman Ağa, 
Sultan Ahmed şeyhi Sivasi, Sultan kethudası Osman Efendi, Sultan Mehmed mütevellisi 
Ağa, 
Sultan Mehmed ruznamecisi Mehmed Efendi, Sultan Süleyman cami 'i, 
Surnazen Paşa, bkz . .  Zurnazen Suyolcı Hasan, 

Sultan Süleyman Ma 'zfil kemer, 
Suyolcılar kethudası Mehmed, 

XXVII 

Hamza 

Suyolcılar serbölüği Hacı Hüseyin, Süleyman Paşa, 
Süleymaniyye mütevellisi Hüseyin Ağa, 

Süleymaniye mütevellisi Hacı Mehmed Ağa, 
Süleymanzade Mustafa Efendi, 

Sürre-i şerife emini Sefer Ağa, Şa'ban Halife, 
Şamizade Mehmed Efendi, Şamizade Mehmed Harndi Beğ, 
Şehremini İmadüddin Efendi, Şehremini Mehmed Efendi, 
Şehremini ruznamçecisi Ahmed Efendi, 
Şemsi kadın, Şerife Emine Hatun, 
Şeyhülislam Ali Efendi, Şeyhülislam Sa'deddin Efendi, 
TayfUn Ağa, Teberdar Karakaş Hacı Süleyman, 
Tersane emini Salih Ağa, Tersane emini Yusuf Efendi, 
Teşrifatçı Ahmed Efendi, Tezkireci Koyunzade Mehmed Efendi, 
Tophane, Uzunkemer, 
Ümmi Sultan, Valide kethudası Hasan Efendi, 
Veli Hüseyin Paşazade, Vezir Ahmed Paşa, 
Vezir Hasan Paşa hemşlresi (Kadırga), 
Vezir İbrahim Paşa'nun oğlı Süleyman Beğ, 
Vezir Süleyman Paşa kethudası Mehmed Ağa, 
Y ağlıkçı Hacı Hasan, Y edekci Hacı Mehmed, 
Yenibağçeli All Efendi, Yenibağçeli Hüseyin Efendi, 
Yeniçeri kethudası Mustafa Ağa, Yeniçeri kethudası Süleyman Ağa, 
Yeniçeriler başhalifesi İbrahim Efendi, 
Yusuf Ağa, Yusuf Paşa tezkirecisi Mustafa Efendi, 
Zağarcıbaşı Ali, zaı Mahmud Paşa vakfı, 

Suyolları: 

Abbas Ağa, 
Ayasofya, 
Beşiktaş, 
Çalıklı, 
Çukacı karyesi, 
Defterdar Osman Efendi, 

Ahmed Kethuda, Ahmed Paşa, 
Ayişe Sultan, Bayram Paşa, 
Bizehan Ali Ağa, Büyük, 
Çelebi Mehmed Paşa, Çiftehavz, 
Daru's-sa'ade ağası Mustafa Ağa, 
Derin meslek, Dilsüz Ali Ağa, 

Şakire Hatun, 
Şehremini Hacı Durmuş, 
Şehremini Ömer Efendi, 
Şehremini Seyyid Mehmed Efendi, 
Şeyhülislam Ali Efendi kerimesi, 
Tameşvar valisi Hasan Paşa, 
Terceman Bağdesar, 
Terzi başı, 
Timur Mehmed Çelebi, 
üç kadi, 
Valide Sultan kethudası Mehmed Efendi, 
V e zir Ali Paşa, 
Vezir Hüseyin Paşa kerimesi, 
Vezir kethudası Mehmed Ağa, 
Vezir Süleyman Paşa, 
Y edekci Mehmed Ağa, 
Yeniçeri katibi Mehmed Efendi, 
Yeniçeri kisedan Halil Efendi, 
Yeniçeriler kethudası Ahmed Ağa, 
Za 'im Mehmed Beğ, 
Zurnazen Mustafa Paşa, 

Atik Valide Sultan, 
Bazarbaşı Abdurrahman, 
Büyükhavz, 
Çinili Valide Sultan (Üsküdar), 
Defterdar Hasan Efendi, 

Fatih Sultan Mehmed Ayazma, 
Halil Efendi, 

Ferhad Paşa, Güzelce Mahmud Paşa, 
Ebu'l-feth, 
Halıcızade, 
İbrahim Han, 
Kağıdhane, 
Kebeciler, 

İbrahim Paşa, 
Kantarcı Ahmed, 
Kırkçeşme, 

Hasan Paşa, Huma Sultan, 
Kadiasker Mehmed Efendi, 
Kara İbrahim Paşa, Kayış Mustafa Ağa, 
Kızlarağası Mustafa Ağa, Köprili, Köprili Mehmed Paşa, 
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Köprili Mehmed Paşa vakfı, 
Maktı11 Hasan Paşa, 
Nası1h Paşa, 
Seyyid Feyzullah Efendi, 
Sultan Süleyman, 
Tavukcıbaşı Ali Ağa, 
Vezir Mehmed Paşa, 

Mecrfilar: 

Liman, 
Mehmed Paşa, 
Rüstem Paşa, 
Sultan Ahmed, 
Süleyman, 
Topkapusı, 

Ma'cı1ncı, 
Mesih Paşa, 
Sarı Halkalı, 
Sultan Bayezid, 
Süleymaniyye, 
Turunçluk, 

Abbas Ağa, Ayasofya, Ayişe Sultan, Cezeri Kasım Paşa, 

Ana su yollarından ayrılan kollardan zikredilenler şunlardır: 

Ayasofya, 
Laleli, 

Cebeci, 
Odalar, 

Çınarlı, 
Sultan Ahmed, 

Haydar Paşa, 
Süleymaniyye, 

Kar ka, 
Tahtakal 'a, 

Mahmud Paşa, 
Mihrimah, 
Sa ye, 
Sultan Mehmed, 
Şeyhülislam Feyzullah Efendi, 
Valide Sultan vakfı, 

Sultan Süleyman, 

Köprili, 
Yedikulle, 

Bu listede yer alan su yolları arasında Halkalı ile Kanuni Sultan Süleyman adına Mi 'mar 
Sinan tarafından yapılan Kırkçeşme suyolları dışındakiler ana su yolu değildir. Bunlar ya ana su 
yoluna iltihak eden daha küçük suyollarıdırlar ve yaptıran hayır sahibinin adıyla anılırlar veya 
ulaştıkları çeşme ve cami yada geçtikleri kemer adıyla anılırlar. Bunlardan Başhavz Kırkçeşme ana 
suyolu şebekesine, Ebu' l-feth (Fatih) Sultan Mehmed, Mahmud Paşa, Saray-ı cedid, Sultan Ahmed, 
Sultan Bayezid26, Sultan Selim, Süleymaniyye27 ve Turunçluk su�olları28 veya isale hatları 16 
bağımsız suyalundan oluşan Halkalı ana suyolu şebekesine dahildir.2 

Dereler 

Bu suyollarını besleyen dereler ve bulundukları vadiler ile mahaller de şu şekilde 
kaydedilmiştir: 
Ak yar, 
Bağlar (Eyüp), 
Büyük, 
Darbhane, 
Dokaki bostanı, 

Ava yi s, Ayvacık (Üsküdar), 
Bakraç, Baş, 
Cimri, Çakal, 
Debbağlar (Eyüp), 
Donuz, Eınlr, 

Ayvad, 
Berdelet, 
Çakaloğlı, 
Değirmen, 
Emirler, 

Ayvadlı, 
Bostan, 
Çiftehavz, 
Dikilitaş (Sırıklıçayırı), 
Erikli, 

26 Sultan Bayezit ( 148 1 - 1 5 12) tarafından yaptırılmıştır. İsale hattı Cebeciköy'ün 1700 m. Güneyinden başlar ve üç koldan oluşur. 
Güneye doğru devam eden anakola yol üzerindeki menbalar da katılır. Çiçoz kubbesinden (Taşlıtarla) önce tünele girer. Sonra 
Edirnekapı'nın 200 m. güneyinde surların hendeğini bir köprü ile geçerek Mihrimah camiinin güneyinden şehre girer. Fatih camiinin 
avlusundan sonra Bozdoğan kemerinin üzerinden geçerek Beyazıt meydanındaki kubbeye ulaşır. Bu isale hattının surlara kadarki 
uzunluğu l l  km. yi aşar. Son devirlerde Beylik (I. Mahmut) suyu ile birleştirilmiştir. XX. Yüzyılın başında tamamen harap olmadan 
önce şehirde 63 yere su verirdi ve debisi 40 masura (260 metreküp/gün) idi. Bkz. Çeçen, s. 25-27. 
27 1550- 1557 yılları arasında yapılan Süleymaniye külliyesine ve Şehzade camiine gerekli suyu sağlamak için Kanuni Sultan 
Süleyman'ın vakfı olarak yaptırılmıştır. Bu tesisten yine Kanuni'nin vakfı olan 24 çeşmeyle birlikte çeşitli bina ve çeşmelere de su 
verilir. Haslar bölgesinden gelen Aypah kolu Mahmudiye'nin güneyindeki bir kaynakdan başlayarak kuzeyde Bendenice (Uzunova) 
deresini Ma'zul kemerinin üzerinden geçer. Doğuya yönelen isale hattı Atışalanı'da kalan eski Müderris köyündeki (Metris çiftliği) 
kemerden ve daha sonra irili ufaklı birçok kemerden geçer. Kuzeyden gelen diğer kol olan Çınarlı kolu aynı adı taşıyan bugün 
Habipler denen yerdeki kaynakdan çıkarak Cebeciköy'ün 750 m. güneybatısından itibaren birçok kemer ve Taşlağırndan (Sultan 
Süleyman Taş !ağını olarak ta geçer) ve 1790 yılında yapılan Ali Paşa kemerinden geçerek Aypah kolu ile Çiçoz çiftliğinde 
(Taşlıtarla) birleştikten sonra Edirnekapı'nın 200 m. kadar güneyinden Suriçine girer. Fatih camiinin avlusunu ve Bozdoğan 
kemerini geçerek Süleymaniye külliyesine ulaşır. Süleymaniyye suyolunun toplam uzunluğu 52 km. dir. Bkz. Çeçen, s. 27-32. 
28 Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. 
29 Osntan Nuri Ergin, s. 1 35-137; Galib Ata, s. 1 54- 155; Çeçen, s. 26. 
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Fethiyye, Fındıklı, 
Geçe (Kopuz), 

30 Fındıklidere (Fındıklı), 

Karabağlar (Küçükköy), Kavak, 
Kervan(?), Kestanelik, Kırk, 
Kopuz, Koyun (Sırıklıçayır, Topçular, Küçükköy), 
Kumlı, Kumluk (Küçükköy), 
Müderris, Nasfih Paşa, Orta, 
Piyale Paşa, Saman (Küçükköy), 
Selhhane, Sırıklıçayır (Cebeci, Küçükköy), 
Subaşı, Şahin, Tırpan, 
Uzun, Valide Sultan havzı, 

Pınarlar: 

Karcılar (Üsküdar), Kopuz, 

Fulya (Çiftehavz), 
Gül (Cebeci), 
Kadi Ya'küblı, 
Kavaklı, 
Kızılcık, 
Kuloğlı bostanı, 
Maviova kemeri, 
Öksüz, 
Sa ye, 
Sivrisinekler, 
Topuzlu, 
Valide, 

Paşa, 

Hınzir, 
Kadiçayırı, 
Kemer, 
Kiraslı, 

Paşa, 
Sazlı (Sırıklıçayırı), 
Söğüdli, 
Turunçluk (Topçular), 
Yassıtaş, 

Belgelerde su toplama havzalarında bulunan köyler büyük yer tutmaktadır 
Amabud, Arnavud, 
Ayvadlı, 
Bulgurlı (Üsküdar), 
Çavfiş, 
Kara Ahmedlü, 
Küçükköy, 
Orta Belgrad, 
Uskumrı, 

Avas, 
Bağçe Belgrad, 
Burgos, 
Derbend, 
Kar ka, 
Litros, 
Papas, 
Zekeriyya Burgos, 

Avayis, 
Bağ çe, 
Cebeci, 
Halkalı, 
Keteli, 
Müderris, 
Petnahor, 

Ayvad, 
Belgrad, 
Cengar (Üsküdar), 
İ vaz, 
Kömürli Belgrad, 
Nfirgüli (Mudanya), 
Topcılar, 

XXIX 

Suların toplama bölgelerinde yer alan tarlalar, çayırlar ve bulundukları mahaller ıse 
şunlardır: 

Tarlalar: 

Ali Paşa (Taşlağm), 
Efrenc (Küçükköy), 
Pervane (Kiraslıhavz), 
Y orgi (Kömürli Belgrad), 

Çayırlar: 

Ağa, Ali, 
Boyacı, Çorbacı, 
Paşa (Küçükköy), Pavlo, 
Turunçluk, Y olcı, 

Andoyani, 
Hasan Beğ (Taşlağm), 
Rukıyye Sultan (Taşlağm), 

Ali Paşa (Küçükköy), 
İbrahim Hanzacte, 
Saçlısofı (Üsküdar), 

Suların civarındaki çiftlikler şunlardır: 
Çiço, Dede, 
Hacı Mehmed (Baltalimanı), 
Rami Paşa, 

Ferhad Paşa, 
İbrahim Hanzacte, 

Çardaklı (Cebeci), Dimitraki, 
Kargaoğlı Hüseyin Beşe (Üsküdar), 
Sarı Yani (Başhavz), 

Andonaki, Ayazma, 
Kadi, Mehter, 
Sırıklı (Cebeci, Küçükköy), 

Gürci, 
Kara Hasanzade, 

Hacı (?) (Topçular), 
Levend, 

30 Eskiden Fındıklı ile Taksimi birleştinen vadi ye Fındıklıdere denirdi. Bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 250. 
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Özellikle Haslar dediğimiz İstanbul'un Trakya kısmında ve Üsküdarın su havzalarında 
bulunan bazı yerleri de belirtmek gerekmektedir: 
Bağlariçi (Üsküdar), 
Ayapa, 
Beşkaraağaç, 
Çiftalan, 
Derben d, 
Hacıköy, 
Oyuk depe (Davut Paşa), 
Kırkçeşme, 
Kuzuluk, 
Sarıkız, 
Söğüdağacı, 
Tatlukuyu, 
Uzuncaova, 

Su tesisleri 

Ağados, Akyar, 
Ayvalık (Petnahor), Bağlar, 
Büyükçınar, Cirnrice, 
Çorlı, Davud Paşa, 
Dikilikaya, Dikilitaş (Sırıklıçayır), 
Kanlıkoz (Küçükköy) Kanlısavak (Küçükköy) 
Zikr depesi (Mudanya), Kemerler, 
Kısıkkaya (Erzurum), Kızanlık, 
Küçükçınar (Uzuncaovabaşı), 
Sedbaşı, Sinan Paşa, 
Söğütlük (Topçular), Sultan Bayezid yaylağı, 
Turunçluk, Nevbethane, 
Uzuntarla, Yenikaya, 

Armudlı koltuğı, 
Baruthane koltuğı 
Çın ar, 
Delikli kaya, 
Fındıkluk koltuğı, 
Katırcı yolı (Petnahor) 
Kestanelik (Bahçeköy), 
Kunkavak, 
Nasfih Paşa, 
Soğukpınar, 
Südlidere, 
Uluyol (Sırıklıçayır), 

Bendler, havuzlar, kemerler, ıskaralar, seddler, maksemler, kubbeler, Eğrikapı savağı gibi, 
savaklar, bacalar, su hazineleri önemli su tesislerindendir. 

Su tesislerinin korunmasında etraftarının ağaçlı olmalarının büyük önemi vardır. Bugün de 
Bendler'de bunu görüyoruz. Bu ciltlerde, korucuların bendiere zarar verebileceği gerekçesiyle koru 
ve ormanlardan yaş ağaç kestirmemelerinin görev alanlarında olduğu belirtilmektedir. 

Yine belgelerde geçen Güzelce koru, Beğlik, Çiftehavz (Kemerler, Orta Belgrad) ve Davfid 
Paşa (Ayvad, Bahçeköy) koruları aynı işlevi görmüş olmalıdır. 

Bentler 

Kırkçeşme tesisleri ı563 yılında tamamlandığında bugünkü bentler yoktu. Yalnız bir bent 
veya bağlama vardı . Suların bol olduğu zamanlarda suyu depo ederek yaz aylarında kullanabilmek 
için sonradan kolların başına 4 bent yapılmıştır. Bunlar Karanlıkbeni (Topuz bendi, Kömürci 
bendi, II. Osman bendi, ı 620), Büyükbent (Bend-i kebir, Belgrat bendi, Roma devrinden kaldığı 
sanılan bu bent 1563 ' te Kanuni döneminde tamir edildiği sanılmaktadır. Bugüne kalan bent 1724 
yılında III. Ahmet döneminde yapılmış ve ı748'de I. Mahmut ile ı900'da II. Abdülhamit 
dönemlerinde onarılmıştır), Kirazlıbeni (II. Mahmut, ı 8 ı 8), ve Ayvad bendi (III.Mustafa, 
ı 765)dir.3 ı 

Halkalı suları kaynak suları olduğu ve şehre doğrudan boru ve künklerle getirildikleri için 
bentlerde tutulmalarına ihtiyaç görülmemiştir. 

Taksim sularının bentleri Kağıthane deresine katılan Acıelma deresinin kolları üzerinde 
kurulmuştur. Bunlardan Topuzlubeni (I. Mahmut, ı750) Eskibağlar deresi, Valide (Mihrişah 
Sultan) bendi (III. Selim ı 796) ve Sultan Mahmut bendi (Bend-i cedid, II. Mahmut, ı 839) ise 

3 1  Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, 68, 86-100. 
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Arahacı mandırası deresinin iki kolu üzerindedir.32 (Ayrıca bu ciltte Kadi (Ayvad) mandırasından 
bahsedilmektedir) 

Belgelerde adı geçen bendler şunlardır: 
Bend-i atik, Bend-i kebir (Büyükbend, III. Ahmed, 1724, Bahçeköy), 

Havuzlar 

Suyolları üzerinde bulunan ve suyolcu dilinde kumluk denen suların toplandığı havuzlar 
şunlardır: 
Ayvad, 
Halil Paşa, 

Ayvadlı, 
Kırkçeşme, 

Balıki ı, 
Kiraslı, 

Baş, 
Orta, 

Çeşme, 
Rüstem Paşa, 

Çifte, 
Vali de, 

Çiftehavuz, Başhavuz ve Ayvad33 ve Kirazlı ve Kurt kemeri ve Bakracdere ve Ortadere 
havuzları Kırkçeşme suyunun güzergilin üzerinde bulunmaktadırlar. Bunların en önemlisi 
Başhavuz'dur. Her kolun suları ayrı ayrı kendi havuzlarında süzüldükden sonra toptan bu havuzda 
birleşir ve burada son defa temizlenerek doğruca İstanbul'a akar ve maksemlere girer. Balıklıhavuz 
ise güzergah üzerinde ve suyun süzülmesine mahsus olmayup kaynak suları temiz bir şekilde 
toplamak için güzergah dışında tesis olunmuştur.34 

Iskaralar 

Iskara tabirinden, suyolcu ıstılahında, suların süzülmesine mahsus tesisat anlaşılıyor ise de 
bunlar suyu şişirip mecraya sokup akıtmak üzre derelerin içlerine ve uygun yerlerine ve giriş 
mecraları önüne yapılnuş duvarlar olup gerçekte bunlara sedd (veya südde) demek daha 
doğrudur.35 Nitekim bazı belgelerde de ıskara bu anlamda kullanılmaktaydı. 
Iskara altı, 
Küçükköy, 

Iskara başı, 
Iskaralar, 

Kemerler 

Ayvad, 
Taş, 

Iskara-i atik, Iskara-i cedid, Kiraslıhavz, 
Sultan Bayezid seddi (Cebeci), 

Belgelerde adı geçen kemerler şunlardır: 
Akyar, 
Balıkoğlı, 
Do lma, 
Hersekzade (Kağıthane), 

Ayasofya, 
Bozdoğan, 
Fatıma Sultan, 
Kara, 

32 Çeçen, Aynı eser, 254-263. 

Ayvad, 
Çaşnigir (Kağıthane), 
Güzelce, 
Kırkçeşme, 

Balıklıhavz, 
Çifte, 
Hasan Ağa, 
Kiraslıhavz, 

Balıklı, 
Çorbacı, 

Kovuk, 

33 Bugün Ayvad bendi dediğimiz bend Sultan III. Mustafa zamanında inşa edilmiş olan Evhadüddin bendidir (Evhadüddin-Evhad
Ayvad). Evhadüddin deresi üzerinde ve yine o isim ile anılan koruluk içerisindedir: Bu mevki Kanuni Sultan Süleyman devrinde 
ıskaralar üzerine alınmış olan Bakrac ve Orta derelerin bir saatlik mesafe kadar yukansına gelir. Bend on altı arşın yüksekliğindedir. 
Galib Ata, s. 1 50. 
34 İbrahim Edhem b. Said, "İstanbul suyollarıyla bendierinin ve mebani-i müteferri 'a-i sairesinin bulasa-i alıval-i tarihiyye ve 
hazırası", İstanbul Su Külliyatı, XIII, Vakıf Su Tahlilleri, 19  ve 20. Yüzyılda İstanbul Suları içinde, s. 46-47. 
35 İbrahim Edhem b. Said, s. 47. 
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Kumluk (Küçükköy), Küçük, 
Mehmed Ağa (Ayvadlıdere), 
Nası1h Ağa (Kağıthane), Orta (Ayvad), 
Turunçluk (Metris), Uzun, 

Ma'zı1l, Mavlova, 
Mehmed Ağa (Kağıthane), 
Paşa, Sultan Süleyman, 
Valide Sultan, 

Mustafa Ağa, 
Süleymaniyye 

Bu kemerlerden Ma'zı11, Bozdoğan (Valens), Karakemer ve Turunçluk kemerleri IV. 
Yüzyılda yapılan Roma kemerleridir. 

Ma 'zfilkemer (Mazlurnkemer) Halkalı sularının ilk kemeridir. Fetihden sonra eski su yolları 
tamir edilerek ve genişletilerek şehre su getirilirken bu kemer üzerinden geçirilen Fatih suyu I. 
Mahmud zamanında yapılan ilave ve tamirlerle Beylik suyu haline dönüştürülmüştür. Yine 1557 
yılında hizmete giren Süleymaniye suyollarının künkleri de bu kemerin üzerinden geçirilmiştir. 
Bugün Atışalanı (Avasköy) bölgesindedir 36 

Saraçhanebaşı'ndaki Bozdoğan kemerinin Hadriyanus ( 1 17- 138), tarafından yaptırılıp 
Valens (364-378) tarafından da restore edildiği ileri sürülür. Heraklius zamanında (6 10-641)  
A varlar kemeri yıkınışiarsa da halefi Konstantin tarafından tekrar yaptırılrnıştır. Ma 'zfilkemer' den 
geçen galerinin Bozdoğan kemerinden de geçmiş ve her ikisinin de aynı zamanda yapılmış olması 
ihtimali büyüktür. Bu kemerle getirilen su Üniversite merkez binasının arka meydanının altında 
bulunan ve Nifeum Maksimum denen sarnıca akardı. Kemer Kanuni Süleyman tarafından esaslı 
şekilde tamir ettirilerek şehrin yüzlerce çeşmesine su vermiştir37 

Karakemer (Cebeci), XVI yüzyılda onarılarak Süleymaniye suyolunun Çınar kolu bu 
kemerden geçirilmiştir. "Derinmaslak önünde" olduğu belirtilen kemer halen taşacaklarının artıkları 
altında kaybolmuştur.38 Çiço çiftliği (Taşlıtarla) yakınında olup Fatih tarafından kullanıldığı bilinen 
Turunçluk kemeri ise bugün mevcut değildir.39 

Bizans zamanından kalan ve Cebeciköyü civarından gelen eski suyolu (Ceneviz lağrnı) 
Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı yol ile Güzelcekemer'de birleşir. Başka bir deyişle 
Güzelcekemer üç suyolunun birleştiği mahaldir. Biri Başhavuz'dan gelen yol; ikincisi 
Cebeciköyü'nden gelen yol; üçüncüsü İstanbul yönünden gelen yol. Petnahor ve Burgaz köyleri 
arasındaki Uzuncakemer gibi bu Güzelcekemer de Kanuni Sultan Süleyman zamanında inşa 
edilmiştir. Bizans imparatoru Andronikos zamanından kalan Kovukkemer40 ile Kanuni'nin bu 
Uzunca ve Güzelcekemerleri, Belgrad bendierini asıl Kırkçeşme suyollarına ulaştıran mecra 
üzerinde tarihi ve güzel üç eser teşkil ederler.4ı 

Akyar (Cebeci, Küçükköy) kemeri Akyar deresinin bulunduğu vadidedir. Viran kemeri 
Turunçluk suyı üzerindedir. 

Elinizdeki ciltlerde dere ve suyollarının üzerinde bulunan Kasım Ağa (Topçular), Subaşı 
(Kömürcü Belgrat) gibi, köprü(cisr)lerden sözedilmektedir. 

36 Çeçen, Halkalı suları, 199 1 ve İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s. 29. 
37 Çeçen, s.30. 
38 Çeçen, s.3 1 ;  Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 175. 
39  Çeçen, s.32. 

4° Kemerburgaz eğri kemeri de denir. Andronikos Komnenos ( 1 183- 1 1 85) tarafından yaptırılınıştır. 
41 Galib Ata, s. 1 5 1 .  
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Su dağıtımı 

Şehre su dağıtımı hiliH, çuvaldız, masura, kamış, lüle denen ölçü birimlerine göre kubbe, 
savak, maksem veya taksim denen merkezler yoluyla yapılıyordu. Bunlardan Eğrikapı savağı ile 
bugünkü Taksim semtine ismini veren Galata-Beyoğlu maksemi en tanınmışlandır. 

Kubbeler 

Su dağıtım tesislerine kubbe denir. Bu ciltte Sultan Ahmed ve Sultan Süleyman 
kubbelerinden bahsedilmektedir. 

Maksemler 

Maksemler de ana su dağıtımı kubbelerindendir. Bunlar, bir veya birkaç koldan gelen suyu 
çeşitli mecralara taksim etmeye yarayan oda veya binalardır. Büyüklü, küçüklü yedi sekiz tanedir. 
En önemlileri Eğrikapı maksemi, Taksim-Beyoğlu maksemi, Tophane maksemi ile Eyüp'te 
İslambey mahallesi'ndeki Yenikubbe'dir. 42 

Kırkçeşme isale lağmı (galeri) Güzelcekemer'den ve 23 irili ufaklı kemerden geçtikten sonra 
ana dağıtım kubbesi olan Eğrikapı maksemine gelir. 43 Buna Eğrikapı savağı44 da denir ve bu 
belgelerde çok zikredilmektedir. 

Maksemlere taksim de denilir. Bu ciltlerde belirtilen taksim, Hüseyin Paşa ve Sakalı 
taksimleeri ile şu maksemlerdir: 
Atbazarı, Eğrikapu, Yenibağçe, Şeyh Vefazade cami 'i, 

Teraziler 

Su terazileri de önemli su tesislerindendir. Bunlar bileşik kaplar ilkesine göre çalışan basınç 
ayarlayıcı ve suyu ölçerek dağıtan kesik piramit şeklindeki küçük kulelerdir. Su terazileri isalenin 
bazı bölgelerinde olabilecek fazla basıncın künkleri patiatmaması için yapılmışlardır. Bunların 
üzerindeki lüleler ise suyu ölçerek çeşitli yerlere sevketmeye yarar. Kırkçeşme suları yüzey suları 
oldukları için ana galeride su terazisine ihtiyaç yoktur. Ancak ana galeriden ayrılan künk borular 
üzerinde su terazileri vardır. Şehir şebekesi içinde yer alan çok sayıdaki su terazisi arasında 
Yenikapı, Çatladıkapı, Sultanahmet ve Tahtakale'dekiler belirtilebilir. 

42 Eğrikapı maksemi Kırkçeşme sularının son merhalesi olup sular bu noktadan İstanbul şehrine dağıtılır. Kent içinde başlıca üç 
maksem olup bunlardan birisi Yedikule kolu üzerindeki Yenibahçe taksimidir. Bu maksem Aksaray ve civarına kadar olan yerlere ve 
çeşitli vakıflara su verdiği gibi artan suyu da Yedikule cihetine isale eder. İkincisi Fatih camii civarında ve Destgahcılar'da bulunan 
ve Kırkçeşme denilen maksemdir. Bu taksimin görevi Tahtakale ve Çukurçeşme cihetlerine ve Yenicami'ye kadar olan yerlere ve 
çeşitli vakıflara su vermek ve artan suyu da Ayasofya taksimine isale etmektir. Üçüncüsü Ayasofya taksimidir ki Kırkçeşme suyunun 
son maksemidir. Buradan şehrin İshak Paşa cihetine ve sahile kadar olan yerlerine ve Topkapı sarayı ile Bab-ı ali ve Darbhane-i 
amire ve Mekteb-i Tıbbıyye-i Şahane'ye su verilir ve kış mevsiminde de suyun fazlası Yerebatan samıcına akıtılır. Bkz. İbrahim 
Edhem b. Said, s.47. 
43 Anagalerinin (Analağm) debisi lülelerle ölçülerek biri Haseki ve Yedikule semtlerini besleyen Sulukule maksemine, diğeri 
Bozdoğan kemerinin altındaki Tezgahçılar maksemine gider. Buradan ayrılan bir lağım (galeri) Tahtakale'ye gider, diğeri Gedikpaşa 
üzerinden Ayasofya makseminde son bulur. Bkz. Çeçen, s.4 1-42. 

44 Belgrad bendinin suyu yalnız İstanbul semtine cari olup Eğrikapı haricinde "Savaklar" denen maksernden İstanbul'un yüksek 
olmayan mahallelerindeki çeşmelere taksim olunur. Bkz. Abdurrahman Şeref, "İstanbul'da su muzayakası 1 179 senesine aid birkaç 
vesika", İstanbul Su Külliyatı, XIII, Vakıf su tahlilleri, 19  ve 20 yüzyılda İstanbul suları, İst. 2000 içinde, s. 1 17 
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Özellikle künkle gelen Halkalı sularının gerek isale hattında, gerek şehir içi dağıtımında çok 
sayıda maslak ve su terazisi yapılmıştır. Özellikle Nur-ı Osmaniye suyolları gibi suyollarının 
bulundukları engebeli arazide çok sayıda su terazisi yapılmış ve bu şekilde künklerdeki basınç 
az altı lmı ş tır. 4 5 

Bazı su terazileri: 
Ahmed Efendi, Üçler, 

Belgelere göre bazı su dalabiarı ise şunlardır: 
İbrahim Paşa hammaını, 
Saray-ı amire, 

Künkler 

Kapudan Ali Paşa bağçesi, 
Sultan Selim hammamı, 

Mahmud Paşa, 

Belgeler şehir içi isale hatlarının lağım (galeri) ve kanavat denen yeraltı kanal şebekesi 
içersinde künklerle ve genellikle kurşun borularta yapıldığını kaydetmektedir. Bu konuyla ilgili 
olarak ta çömlekci ve künkci ustalarından da bahsedilmektedir. 

Belgelerde çok geçen künkler46 az bir basınca dayanabilirler. Bununla birlikte fazla basıncın 
künkü patıatmaması için su terazileri yapılmıştır.47 

Suyollarında eskiden kullanılan yerli kurşun borular çekme boru olmayıp kurşun levhaların 
birbirleri üzerine sarılmalarıyla bu sanatta mahir olan ustalar tarafından yapılırdı. Sonraları 
Avrupadan ithal edilen fazla basınca dayanıklı çekme kurşun borular kullanılmıştır . .48 

Künkler ve kurşun borular genellikle Halkalı sularında kullanılırlar. 

Meslekler 

Suyollarının mecra kollarının belirli noktalarında yapılan hücrelere meslek veya maslak 
denir. Bu hücreler su miktarlarını tesbite yararlar. Yine bu meslekler tıkanıklıkların kontrol 
edilmesini ve tesislerin kolaylıkla tamir edilmesini sağlarlar. suların geçtiği meslekler şunlardır: 
Bayram Paşa, 
Derin, 
Hasodabaşı suyı, 
Kapuağası Mustafa Ağa, 
Köprili Mehmed Paşa, 
Mehmed Efendi, 
Söğüdli, 

Daru's-sa 'ade ağası Mustafa Ağa, 
Galatasarayı meslekleri 
Hüseyin Paşa, 
Kara İbrah!m Paşa suyı, 
Küçüksu, 
Mustafa Ağa, 
Sultan Bayezid meslekleri, 

45 Çeçen, İstanbul'un Osmanlı Dönemi Suyolları, s. 100, 1 87. 

Defterdar Osman Efendi, 
Hacezade, 
İbrahim Paşa, 
Kızıl taş, 
Mahmud Paşa, 
Rumi, 
Sultan Süleyman meslekleri, 

46 Künkler genellikle iç çapları tarafından belirlenen büyüklükleri ile tanımlanırlar. Künklerin iç çapları bir mi 'mar arşınının 
(0.757738 m.) yirmidörtte biri olan parmak (0.031572 m.) kavramı ile ifade edilir. Buna göre künkler Yediparmak (22, 1 cm.), 
Altıparmak ( 18, 94 cm.), Paşa künkü, Eski birlik, Arnavut künkü türlerine ayrılırlar. Bkz. Ergin, s. 135; Çeçen, aynı eser, s. 122. 
Belgelerde künk türlerine Fesildi(?) ve Süleymaniyye gibi türler eklenmektedir. 
47 Çeçen, aynı eser, s. 122. 
48 Ergin, s. 135; Çeçen, aynı eser, s. 123. 
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Meslek yerine galat olarak maslak ta denmektedir: 
Ağa, Ahi Çelebi cami 'i, 
Harnid Efendi medresesi, Kapudan All Paşa mermer, 

La ğırnlar 

Ayasofya, 
Kızıl, 

Hadice Sultan medresesi, 

Su ve su yolları, lağım (galeri) ve kanavat denen yeraltı kanal şebekesiyle kente 
ulaşmaktadır. Suların toplandığı bu lağımlar belgelerde belirtilmiştir: 
Abbas Ağa, 
Ahmed Paşa, 
Baltacı Mehmed Paşa, 
Fatih (Cebeci), 
Kadiasker, 
Kaya Sultan, 
Mesih Paşa, 
Sultan Mehmed, 
Tu na, 

Abdurrahman Efendi, 
Ayasofya, 
Bizehan Saye Ali Ağa, 
Gümrükci Hüseyin Paşa, 
Kara ÇavGş, 
Kırkçeşme, 
Sermi'mar, 
Sultan Murad, 
Turunçluk, 

Acemzade, Ahmed Efendi, 
Ayişe Sultan, Baba Mustafa Ağa, 
EbG Sa 'id Efendi, EbGssu 'Gd, 
Hanzade (Ayvad), İbrahim Hanzade (Ayvad), 
Kara DavGd Paşa, Kara Kethuda, 
Koca Yusuf Efendi, Mehmed Paşa, 
Seyyid Feyzullah Efendi, Sultan Bayezld-i Veli, 
Sultan Süleyman vakfı, Taş (Sırıklıçayır), 
Valide harnmaını şadurvanı suyı, 

Su yolları Süleyman! ve Ceneviz lağmı olarak iki kısımdır. Birinci kısmı Sultan Süleyman'ın 
1525'de kurdurduğu büyük kemerler ve eserler ile zenginleştirdİğİ suyollarıdır. Bunlar da, çeşitli 
kollarıyla birlikte Ayvad ve Belgrad yönlerinden gelen ve Cebeci köyü hİzasındaki Güzelcekemer'e 
kadar uzanan ve altı saate yakın uzunluğu olan kısımdır. İkincisi yani Ceneviz lağmı denen eski 
kısmı Cebeci köyünden İstanbul'a su isale eden eski yoldur. 49 

Sarnıçlar 

İstanbul kuşatmaları sırasında şehre su getiren tesisler tahrip edildiğinden, Roma döneminin 
sonlarından itibaren açık ve kapalı sarnıçlar yapılmıştır. Açık sarnıçlar zamanla toprakla dolmuştur 
Bugün bunların yerinde çeşitli "çukurbostan"lar vardır. Kapalı samıçiarın en büyüğü, Justinianus 
(527-569) zamanında yaptırılan Yerebatan (Basilica) samıcıdır. Bundan başka Büyük Konstantinus 
(330) döneminde yaptırılan Sultanahmet' teki Binbirdirek (Philoxene), Theodosius II (408-450) 
tarafından yaptırılan Aetius (Vefa stadı), Aspan (Çukurbostan, Sultanselim), ,Hagios Makios 
(Altımermer) samıçiarı belirtilebilir. 50 Belgelerden bazı samıçiarın kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Bunların yanında şehrin muhtelif yerlerine, Beyoğlu yani Taksim hazinesi ve A vretpazarı 
hazinesi gibi su haznesi denen su depoları yapılmıştır. 

Çeşıneler 

Fetihten sonra çoğu harabe haline gelmiş, yetersiz ve gayr-i sıhhi olan Bizans sarnıçları 
yerine umumi çeşmeler yapılmaya başlanmıştır. Evliya Çelebi'ye göre Fatih 200, Bayezid II. 70 ve 
Kanuni Süleyman 700 adet çeşme yaptırmıştır. XVIII. Yüzyılın sonunda 987 umumi çeşme 
bulunduğu nakledilir 51 Bir kısmı bulundukları yere ismini veren çeşmeler şunlardır: 
Abacı Hacı Ömer (Süleymaniye), Abbas Ağa, 

49 İbrahim Edhem b. Said, s. 47. 
50 Çeçen, aynı eser, s. 23-27; Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 175. 
5 1 Evliya Çelebi, I, 327; Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), s. 176. 

Abdi Kethuda vakf, 
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Abdi Ketbudazade Ahmed Ağa, Acı, Ahmed Kethuda, 

Ahmed Paşa, Ali Ağa vakfı, Ali Ağa, 

Ali bin Ahmed (Sinan Paşa), Altıboğça, Arablar, 
Arpa emini Mehmed Efendi, �rslan Ali oğlı, Aşcı Yeniçeri Ali Ağa, 

Aşcıbaşızade (Acemoğlu), Aşık Paşa mahallesi, Aşiib Kadın (Beyazıt), 
Atauııah Efendi, Ayasofya mütevellisi Abdurrahman -leri, 
Ayasofya mütevellisi Mehmed Ağa, Baltacılar kethudası, Barudhane, 
Başdefterdar Baki Paşa, Başkadın Emetullah, Bayram Paşa, 
Bazerganbaşı Mustafa Ağa vakf (Tekfur sarayı), Beğlerbeği (Beşiktaş), 
Bektaş Ağazade Mehmed Ağa, Beyceğiz, Bezİstani Hacı Abdullah (Peykhane), 
Bizehan All Ağa (Yenikapı), Bodur Süleyman Paşa (Saraçhanebaşı), 

Bostancıbaşı İbrahim Ağa (Üsküdar), Burhan Ağa, Büyük- (Beşiktaş), 

Büyük- (Üsküdar), Camcı (Sultanselim), Camcı Sinan Ağa -leri, 
Celeboğlı Mehmed Ağa, Cellad, Cennet Efendi, 
Çakır Ağa, Çavuşbaşı EbUbekir Ağa (Aksaray), 
Çavuşbaşı Mustafa, Çavuşzade (Kocamustafapaşa), 
Çelebi Mehmed Paşa, Çınarlı, Çırçır, 
Çinici (Eyüp), Çukacı kızı, Çukur, 
Çukurbostan, Daltaban, Daru's-sa'ade ağası Abbas Ağa -leri (Üsküdar), 
Davud Ağa, Defterdar Emir Paşa, Delibirader (Çınar), 
Derusa(?) veled-i Kosta (Çorlı), Devağlı (Süleymaniye), Dimitraki -leri, 
Drağman, Ebu' l-feth, el-Hacc Abdullah Ağa, 
Emetullah Hanım, Eınlnzade (Üsküdar), Es'ad Efendi (Fındıklı), 
Evli ya Efendi (Altımermer), Fenayi Dede, Fındıklılı Silahdar Mehmed Efendi, 
Gümrük emini Mehmed Ağa (A vretpazan), Gümrük katibi Asım Mehmed, 
Gümrükci Hüseyin Paşazade, Gürci Mehmed Paşa (Akşemseddin), 
Gürci Mehmed Paşa (Karaköy), Gürci Mehmed Paşa (Yeniodalar), 
Güzelce Mahmud Paşa, Hacce Kadın, Hacc-ı şerif suyolı emini Mahmud Efendi, 
Hace Ayişe Hanım, Hace Ömer (Eyüp), Hacezade vakf, 
Hacezade, Hacı Baki (Alacamescid), Hacı Hamza, 
Hacı Mahmud, Hacı Mehmed, Hacı Mustafa, 

Hacı Sinan vakf (Balat), Hacı Sinan, Hadım Hasan Paşa, 
Hadım, Hadice Hatun, Hafız Ahmed Paşa, 
Haleb muhassılı Yusuf Efendi (Sultanselim), Halil Ali Efendi (Vefa), 
Haraccı, Haremeyn başhalifesi İbrahim, 
Haremeyn muhasebecisi Hasan Efendi, Hasan Efendi, Hass ahur, 
Hassa mi 'marbaşı Ahmed Ağa, Haydar Paşa, Hazinedarbaşı Mehmed Ağa (Hacı Hatun), 
Hazinedarbaşı Mehmed Ağa (Hüseyin Ağa), Hırka-i şerif, 
Horhor, Horhoroğlı, Hüsam Efendi, 

Hüseyin Ağa, Hüseyin Paşa, Hüsrev Paşa, 
İbrahim bin Mehmed (Mudanya), İbrahim Hanzade (Altımermer), 
İlçi Mehmed Paşa (Aksaray), İrü İbrahim Efendi, İskender Çelebi, 
İskender Paşa, İskender Sipahl (Davut Paşa), 
İs ma 'il Efendi, İs ma 'il Paşa, İstanbul ağası (Kızıl taş), 
İ vaz Efendi, Kabakulak (Karagümrük), Kadi, 
Kadiasker es-Seyyid Ali Efendi, Kadiasker Mirza Efendi, Kadiasker Yahya Efendi, 
Kadiasker, Kadi çeşmesi, Kadri Efendi, 
Kaimmakam Mustafa Paşa (İskender Paşa), Kalender Paşa, Kalender, 
Kambur Mustafa Paşa, Kantarcı Ahmed Ağa, Kapuağası Mustafa Ağa (Eyüp), 
Kapuağası Mustafa Ağa (Hocapaşa), Kapuağası Ya'küb Ağa, Kapucı (Eyüp), 
Kapudan Hasan Paşa (Eyüp), Kapudan Hasan Paşa (Kumkapı), 
Kara Bali (Ahırkapı), Kara Davild Paşa, Kara Halife, 
Kara Mustafa Paşa, Karabaş Mehmed Ağa (Kassab İ vaz), 

Kazganasmaz, Kazganl Hacı Abdullah, Kerasteci (Salmatomruk), 
Kesmekaya, Kethuda Canfeda Hatlin (Gedikpaşa), 
Kırk, Koca Valide, Koca, 
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Kör Mahmud Ağa, Kösem Valide Sultan, Kurd Ağa, 
Kuru, Küçük Cüce, Küçük mirahfir Nasfih Ağa (Akbıyık), 
Laleli, Lühfiınl Mehmed Paşa vakf (Nahlbend), 
Mahmud Ağa, Maktfil İbrahim Paşa çeşmeleri, 
Malkoç, 

· 
Markır(?) (Samatya), Mehmed Ağa (Eyüp), 

Mehmed Ağa (Otakçılar), Mehmed Ağa, Mehmed bin Abdüddaim (Kızıltaş), 
Mehmed Çelebi (Aksaray), Mehmed Efendi (Aksaray), 
Mehmed Paşa, Mi 'mar Mustafa Ağa, Mi' marbaşı Mehmed Ağa -leri, 
Mirahfir Mehmed Ağa (Peykhane), Mirahfir Nasfih Ağa, Monla Çelebi (Kızıltaş), 
Muhasebeci Ömer Efendi, Muhtesibler kethudası Mahmud (Eyüp), 
Muhyiddln Efendi, Mukabeleci Mehmed Efendi, 
Mukata'acı Hüseyin, Murad Paşa, Mustafa Paşa (Fatih), 
Mustafa Paşa, Münkir, Mütevelli Vell Beğ, 
Na 'lıncı, Nişancı Abdulmuhy1 Paşa -leri (Ayasofya), 
Nuri Dede (Molla Güran1), Odabaşı, Orta, 
Osman Paşa, Pazirgan emir, Plr Mustafa Ağa (Fatih), 
Piyale Paşa -leri (Kasımpaşa), Rabi'a Hatfin, Rahime Hatfin, 
Rami Paşa, Reisülküttab Hüseyin Çelebi, 
Remmal, Rukıyye, Rum valisi Hasan Paşa, 
Rfiznamçeci İbrahim Efendi (Kocamustafapaşa), Rfiznamçeci İbrahim Efendi (Lalezar), 
Rüstem Paşa cami 'i, Sabancı zevcesi Hadice Hanım (Eski odalar), 
Sabuncıoğlı, Sadr-ı a 'zam kethudası Mustafa Ağa, 
saka, Sanvir(?) Hatlin (Rüstem Paşa), 
Sefer Ağa çeşmesi, Sekban All (Karagümrük), Sekbanbaşı Muract Ağa, 
Serrac Ahmed, Seyyid Abdülkenın (Çelebioğlu), 
Simkeş, Sinan Ağa, Soğuk, 
Sultan Mehmed, Sultan Süleyman Han mütevellisi Ahmed Efendi (Ayvansaray), 
Sultan Süleyman çeşmeleri, Süvarı Mehmed Hallfe (Vefa), 
Şatır Hasan Ağa (Ayvansaray), Şehbaz Ağa, Şeyh Osman Efendi vakfı (Fatih), 
Şeyhülislam Hacı Mehmed Efendi, Tavukcı İmam All Efendi, 
Tersane rfiznamecisi İbrahim Efendi, Tezkire-i evvel Hilmi Efendi, 
Topcıbaşı Acem Ağa, Topcılar katibi Mahmud, U ncı Hacı İbrahim (Haydar), 
Unkapanı, Üskübi, Üsküblü, 
Valide kethudası Hacı Mehmed Efendi (Süleymaniye), Vell Beğ (Topkapı), 
Verdinaz Kadın, Vezir Ahmed Paşa (Akbıyık), 
Vezir Ali Paşa (Akseki), Vezir All Paşa (Bahçekapı), 
Vezir Ali Paşa (Koruk Mahmud), Vezir Ali Paşa (Küçük Karaman), 
Vezir Ali Paşa -leri (Deniz Abdal), Vezir Baltacı Mehmed Paşa hanesi ve, 
Vezir Mehmed Paşa (Eyüp), Vezlr Mustafa Paşa, Vezir Osman Paşa -leri (Hasköy), 
Ya'küb Ağa, Yeni (Eyüp), Yeni (Fatih), 
Yeni (Kadırga), Yeniçeri efendisi Mehmed Efendi, 

XXXVII 

Yeniçeri katibi Mehmed Efendi (Kürkçü camii), Yeniçeri katibi Mehmed Efendi (Saraç Doğan), 
Yokuş, Yusuf Efendi, Yusuf Paşa, 
Zağarcıbaşı All, Zehrab Hatfin, Zülfi All Paşa vakf, 

Suların akıtıldığı seblller arasında da şunlar önemlidir: 
Altıboğça Ahmed Efendi, 
Ebu Sa'idzacte Feyzullah Efendi, 
Hadım Hasan Paşa, 
İbrahim Paşa, 
Kara Mustafa Paşa (Parmakkapı), 
Mehmed Paşa, 
Şekerpare Hatlin sebilhanesi, 

Bayram Paşa, Davfid Ağa, 

Eminzade (Üsküdar), Etmekcioğlı (Vefa), 
Hasan Efendi (Zincirlikuyu), Hüsrev Paşa, 
Kapudan Hasan Paşa (Gedikpaşa), Kapudan İbrahim Paşa, 
Kuyucı Murad Paşa (Vezneciler), Mahmud Paşa, 
Piyfrli Paşa, Sınkcılar, 
Verdinaz Kadın, 
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Yine suların akıtıldığı veya mahal tanımlamasında kullanılan hamamlar52 şunlardır: 
Ak Sultan Bayezid, 
Ayazma, 
Bostancılar, 
Çardaklı, 
Çörnlekciler (Eyüp), 
Davud Paşa, 
Gavvas Abdullah, 
Hacı Abdülaziz (Gedikpaşa), 
Hamam-ı cedid (Eyüp), 
Kabakulak Mustafa Ağa, 
Koca Mustafa Paşa, 
Küçük, 
Mahmud Paşa, 
Mirahur, 
Müfti, 
Sarıgürz, 
Sultan Mehmed, 
Şevketlü, 
Ya'küb Ağa, 

İstanbul kapıları 

Alaca, 
Ayişe Hanım (Süleymaniye), 
Cedid Valide (Çinili) (Üsküdar), 
Çifte, 
Çukur, 
Eyyub, 
Gedik Ahmed Paşa, 
Haseki Sultan, 
İbrahim Paşa (Şehzade), 
Kadi asker, 
Koca Nişancı, 
Küçük Ayasofya, 
Mehmed Ağa, 
Murad Paşa, 
N akkaş Paşa, 
Sofılar, 
Sultan Selim, 
Şeyh Vefazade cami 'i, 
Yahya Paşa (Kadırga), 

Ali Paşa, 
Azebler, 
Cerrah Mehmed Paşa, 

Arabacı, 
Bostan, 

Çinili (Ferhad Ağa), Çinili (Üsküdar), 
Dfıru' s-sa'ade ağası Abbas Ağa, 
Fener, Galata, 
Hace, Hace Paşa, 
Haydar Paşa, Hayreddin Paşa, 
İnadiyye, İshak Paşa, 
Kapuağası Ya'küb Ağa, Kapudan İbrahim, 
Kör Ali Ağa, Kuşluk, 
Küçük Karaman, Lütfi Paşa, 
Mehmed Paşa, Mihrimalı Sultan, 
Mustafa Paşa, Müfti Ali Çelebi, 
Nişancı, Pertev Paşa (Eyüp), 
Sultan Bayezid (Balat), Sultan, 
Şfıh Sultan, Şengül, 
Tahtakal 'a, Vali de (Dikili taş), 
Zindandel en, 

Bir kısmı bulundukları mahalle isimlerini veren İstanbul kapıları da zikredilmektedir. sur 
çevresinde kente giriş yapan yirmi kapı yer alır. Bunların yedisi Marmara denizine53, on üçü 
Haliç'e bakar.54 Ayvansaray ile Yedikule arasında altı kapı vardır.55 Galata da sur, dolayısıyla 
kapılada çevrilmiştir. 56 

Ağa, Ahur, Atmeydanı, Aya, 
Bağçe, Bahçe (Yahudi kapısı, Çıfıt kapısı), Balat (Porta Basilika, Palatina), 
Baş, Cebe Ali, Çatladı (Porta Ferrea), Çuhud (Çıfıt), 
Edirne (Porta Charsius, Polyandron kapısı, Mezarlık kapısı. Bölgede Bizans döneminde de büyük bir mezarlık 
bulunuyordu. Sağ tarafta Ermenilerle, Rumların mezarlığı vardır. Topçular ile Otakçılar arasında Türklere ait bahçe ve 
konaklar (Seyahatname, I, 329) Bayram Paşa bostanı, iç taraflarda ise Beylik çayırı ve Yenibahçe mevcuttur. Osmanlı 
döneminde de şehrin en işlek kapısıydı. Bu kapı ile Topkapı sarayı arasındaki tepeleri aşan inişli çıkışlı geniş cadde 
şehir yollarının en güzelidir. Kent içinde Karagümrük vardır) 
Eğri (Porta Kaligaria, Müslüman mezarlığı Ayvansaraydan buraya kadar uzanır, Eyüpe kadar olan sahada Topçular, 
Otakçılar, Nişancı Paşa gibi köyler ve yerleşim yerleri vardır) 
Emir Buhar! (Edirnekapı), Eyyub, 
devrinde de benzer bir ad taşıyordu. Kömürciyan-Andreasyan 
Gürci (Erzurum), Isa (Ese), 
Kum, Langa, Lanka, Y enikapusı, 

Fener (Porta Phari, Büyük bir ihtimalle Bizans 
(1988), 168) 

İstimfıdiyye, Karaköy (Galata), 
Mevlevihane kapusı, Yenikapusı, Yeni Mevlana 
kapısı (Porta Region, Porta Rhosiou) 

52 İstanbul hamamları hakkında bkz. Evliya Çelebi, 1,330-334; Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 249. 
53 Carbognano ( 1993), Cosımo Comıdas De, 18 .  Yüzyılın Sonunda Istanbul, (İstanbul'un günümüzdeki durumunun resimlerle 
zenginleştirilmiş tarihi topografyası), İtalyanca ve Latince, aslından çeviren:Erendiz Özbayoğlu, Eren, s.39; Kömürciyan
Andreasyan ( 1988), 1 - 13, 6 1 - 156. 
5 4  Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 14- 19, 157-17.3 
55 Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 20-26, 174- 194. 

56 Semavl Eyice, İstanbul (Galata), İA, 5-II, 1214/147; Bu kapılar iskelelidir. Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), s.34-44; 215-217. 
Ayrıca İstanbul kapıları hakkında bkz. Carbognano (1993), s.73-79; Kritovulos, İstanbul'un fethi, çev. M. Gökman, İst. 1999. 
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Meyve, Meyyit, 57 Odın (Kantarcılar, Süleymaniye), 

Parmak (Beyazıt), Parmak (Kadırga), Paşa (Cağaloğlu) 
Silivri (Porta Pighi, İki tarafta müslüman mezarlıkları vardır, ilerde Balıklı Rum ayazması görülür), 
Timur (Ayasofya), 
Top (Aziz Romanos kapısı, Sağda uzakta Davud Paşa konağı vardır, Litros da buradadır), 
Unkapanı (Porta Pletea), Yeni (Porta Quinta), 

İstanbul'un semtleri ve mahalleleri 

XXXIX 

Belgelerde kasaba, nahiye gibi isimlerle de anılan İstanbul'un çeşitli semtleri ve bölgeleri 
zikredilmektedir. 
Aksaray, 
Ayvansaray, 
Burgos, 
Çın arlı, 
Drağman, 
Eski Darbhane, 
Gölbaşı (Erzurum), 
Hasbağçe (Cebeci) 
Horhor, 
İvazköy, 
Karagümrük, 
Koca Mustafa Paşa, 
Kurıçeşme, 
Laleli, 
Ortaköy, 
Rilmilihisarı, 
Samatya, 
Soğukçeşme, 
Tahtakal'a, 
Unkapanı, 
Yedikulle, 
Zincirlikuyu, 

Altımermer, 
Baltalimanı, 
Camcılar (Aksaray), 
Çırçır, 
Ekşikara tut, 
Eyyilb, 
Gümrük, 
Hasköy, 
Hüsrev Paşa, 
Kad1 Ya 'küblı, 
Karaman, 
Koska, 
Kuş bazlar, 
Langa, 
Otakcılar, 
Sabuncılar, 
Sarmaş ık, 
Sultan Sellm, 
Tavşantaşı, 
Üsküdar, 
Yenibağçe, 

A vretbazarı, 
Beşiktaş, 
Cerrah Paşa, 
Defterdar burnı, 
Emir Buhar!, 
Fındıklı (Galata), 
Hace Paşa, 
Haydar Paşa, 
İstavros, 
Kağıdhane, 
Kasım Paşa, 
Kostantıniyye, 
Küçük Ayasofya, 
Mudanya, 
Peykhane, 
Safrancılar, 
Savak (Rumelihisarı), 
Şehremini, 
Topkapusı, 
Vezneciler, 
Yirebatan, 

Ayazma (Yenikapı), 
Boğazkesen, 
Cihangir (Tophane), 
Dikili taş, 
Eski Çamlıca, 
Galata, 
Halıcıoğlı, 
Hisariçe (Edirnekapı), 
İstinye, 
Kantarcılar, 
Kavaklar (Davutpaşa), 
Kulaksız, 
Küçük Karaman, 
Odalar, 
Ramı, 
Salmatomruk, 
Serrachanebaşı, 
Şehzadebaşı, 
Uluyol (Şehremini), 
Yavedı1d, 
Zeyrek, 

Suların akıtıldığı veya mahal tanımlamasında kullanılan mahalleler ve bunların bulundukları 
semtler şunlardır: 
Abdi Subaşı, Acem Ağa (Ayasofya), Ahi Çelebi, Ahmed Çelebi (Üsküdar), 
Ahmed Dede (Eyüp), Akbıyık (Ahırkapı), Akseki, Akşemseddln, 
Alacamescid (Langa), All Çavfiş (Gül camii), All Paşa, All Paşa-yı Atik, 
All Paşa-yı Cedld (Eyüp), Altıboğça (Kadıçeşmesi), Arahacı Bayezid (Altımermer), 
Arabacılar, Arpa emini (Topkapı), Aşık Paşa, A vcı (Eğrikapı), 
Avnl Efendi (Fındıklı), Ayasofya, Ayasofya-i keblr, Baba Haydar Nakşibendl (Eyüp), 
Balat, Bali Paşa, Bayezid Ağa (Topkapı), Bayezid-i Cedid (Davutpaşa iskelesi), 
Bıçakcı Ferhad (Eyüp), Bostancıbaşı All Ağa (Kadırga), Camcı All, 
Cam cı (Şehzade), Cami ' -i keblr (Eyüp), Canbaziyye, Cezeri Kasım Paşa, 
Cezerl Kasım Paşa (Eyüp), Çakır Ağa (Laleli, Aksaray), 
Çavı1ş Kasım (Eyüp), Çavı1ş mescidi, Çavı1ş, Çavı1şbaşı, 
Çelebioğlı (Yenicami), Çerakçı, Çıkrıkcı, Çilingirbaşı, 

57 Galatanın ilk kapısıdır. Kasımpaşa kapısı da denir. Beyoğlu Belediye başkanlığıdan Atatürk caddesine inen yokuş Meyyit 
yokuşudur. Bkz. Kömürciyan-Andreasyan (1988), s.215 ;  Aynca bkz. Evliya Çelebi, I, 1 17- 120. 



XL V AKIF SU DEFIERLERİ 1 SU T AHRİRLERİ 

Çinganeler, Çoban Çavuş, Davfid Ağa (Eyüp), Daye Hatfin (Demirkapı), 
Daye Hatfin (Hocapaşa), Debbağzade (Karagümrük), Defterdar Ahmed Çelebi, 
Deniz Abdal, Derviş Ağa, Derviş All, Derzlbaşı, 
Dülbendci, Efşancı, el-Hacc Ali (Fındıklı), el-Hacc Timurtaş, 
Elvan Ağa, Elvanzade (Hocapaşa), Em'in Beğ (Beyazıt), Emin Sinan, 
Emir Efendi (Kasımpaşa), Esirci Kemal, Esirci Kemal (Gedikpaşa), 
Eski mesken (Eyüp), Fahriyye, Ferhftd Ağa, Fıruz Ağa, 
Firfiz Ağa (Kırkçeşme), Gureba (Aksaray), Gül carni'i, Gülfam Hatfin (Üsküdar), 
Güngörmez, Hace All (Eyüp), Hace Hamza, Hace Hatfin (Samatya), 
Hace Hayreddin cami 'i, Hace Kasım Günanl, Hace Kasım (Rüstem Paşa), 
Hace Paşa, Hace Rüstem (Atmeydanı), Hace Sinan, 
HaceYunus, Hacı Bayram, Hacı Bekir (Vefa), Hacı Evhad (Yedikule), 
Hacı Hasan (Zeyrek), Hacı Hatun, Hacı İlyas (Eğrikapı), Hacı İ vaz, 
Hacı Küçük (Bahçekapı), Hacı Pir!, Hacı Sumak, Hacı Şefik (Cerrahpaşa), 
Hacı Teberrük (Vefa), Hadice Sultan (Karagümrük), Hftfız Mehmed Paşa (Atpazarı), 
Hammarncı Muhyiddln, Hammamizftde el-Hacc All (Karagümrük), Haraccı Muhyiddln, 
Hasan Ağa (Altımermer), Hasan Ağa (Üsküdar), Hasırcılar, Haydar Ağa (Saraçhane), 

Haydarhane (Saraçhane), Helvacı İskender Ağa, Hızır Beğ (Vefa), Hobyar (Avretpazarı), 
Hobyar (Hocapaşa), Hoşkadem, Hüseyin Ağa (Altımermer), 
Hüseyin Ağa (Beyoğlu), Hüseyin Ağa (Küçük Ayasofya), İbrahim Paşa, 
İmam Ali (Nallımescid), İshak Paşa, İskender Paşa (Fatih), İskender Paşa (Karagümrük), 
İslam Beğ (Eyüp), Kabasakal Sinan Ağa (Ahırkapı), Kalenderhane (Acemoğlu), 
Kaliçeci Hasan (Beyazıt), Kapuağası Mahmud Ağa (Ahırkapı), Karaağaç (Yenikapı), 
Karabaş (Silivrikapı), Karabaş (Yenibahçe), Karaki (Hocapaşa), Karataş (Eskiodalar), 
Kasım Paşa (Eyüp), Kassab Hacı Hamza, Kassalı İlyas (Davutpaşa iskelesi), 
Kassab İ vaz, Katib Kasım, Katib Muslihiddin, Katib Sinan, 
Katib Şemseddin (Süleymaniye), Kazğani, Kazğani (Tophane), 
Keçeci Plri, Keçeci, Keçi Hatfin (Avretpazarı), 
Kefçe (Üsküdar), Kefeli (Fethiye), Kemal Paşa, Kepenekçi Sinan (Süleymaniye), 
Kırırni Efendi, Kızılminare (Aksaray), Kızıltaş (Koska, Aksaray), 
Kirernitci Süleyman, Koca Mustafa Paşa, Koğacı Dede (Aksaray), Koruk Mahmud (Deniz Abdal), 
Kuloğlı, Kurıçeşme (Vefa), Kurşunlı odalar (Sultanahmet), 
Kurt, Kuyumcı Bahşayiş, Küçük Emir, Ula Hayreddin (Ayasofya), 
Mağnisalı Çelebi (Atpazarı), Mağnisalı Mehmed Paşa, Mahmud Paşa, 
Mehmed Ağa (Sultanahmet), Mehmed Beğ (Otakçılar), 
Mesih Paşa-yı Atik (Laleli), Meydancık, Mi'mar Ayas (Saraçhane), 
Mi'mar Kemal (Darphane), Mi'mar, Mi 'mar Sinan, 
Mi'mar Sinan (Gedikpaşa), Mirahfir (Üsküdar), Mismari (Sultanselim), 
Molla Aşki, Molla Gürani (Süleymaniye, Vefa), Molla Hüsrev (Vefa), 
Molla Kestel, Molla Şüca' (Unkapanı), Molla Zeyrek, Muhsine Hatlin (Kumkapı), 

Muhtesib Karagöz (Şehzade), Murad Paşa, Mustafa Beğ, 
Mustafa ÇavGş (Topkapı), Mustafa Paşa (Eyüp), Mustafa Paşa-yı Atik (Ayvansaray), 
Na'lbend, Na'llımescid, Nahlbend, Neslişah Sultan (Edirnekapı), 
Nevbahar (Molla Güranl), Nevbethane, Nişancı Paşa-yı Atik (Eyüp), 
Nişancı-yı Atik (Kumkapı), Nureddin Beğ, N Gri Dede, 
Oruç Gazi (Aksaray), Ördek Kassab (Yenibahçe), Paşmakcı Şüca'üddin (Boğazkesen), 

Piri Ağa (Ayasofya), Riva (Eyüp), Rüstem Paşa, Saçakcızftde (Eyüp), 
Saka Bal!, Samanviren, Sancakdar Hayreddin, Sarı Bayezid (Süleymaniye), 
Sarı Musa, Sarı Nasuh, Sarıgez, Savaklar (Eyüp), 
Sayyar(?) Hasan (Edirnekapı), Serrac Doğan, Serrac İshak, 
Servi (Eyüp), Seyyid Beğ, Seyyid Ömer (Altımermer), 
Simkeş (Topkapı), Sinan Ağa, Sinan Paşa, Sinan Paşa-yı Atik (Beşiktaş), 
Sivrikoz, Sofılar, Soğan Ağa, Sultan hammamı, 

Süleyman Ağa (Acemoğlu), Süleyman Subaşı (Eyüp), Şah Sultan (Eyüp), 

Şehsuvar (Kadırga), Şeyhsuvar, Şirmerd Çavuş, Şüca' Bekir (Vefa), 
Şüca'üddin, Tahtaminare, Takkeci (Üsküdar), Takyeci Ca'fer (Üsküdar), 
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Takyecibaşı (Eyüp), Taşcı Mustafa (Fatih), Tavaşi Süleyman Ağa (Kumkapı), 
Tavşantaşı, Terazı1-yı cedld, Terceman Yunus, Terkos (Deniz Abdal), 
Timurhan (Zeyrek), Timurkapu, Toklı Dede (Eyüp), Tophane, 
Uzun Şüca' (Peykhane), Uzun Yusuf, Üskübi (Ayasofya), Üveys, 
Üzümcüzade (Balat), Vefa, Ya'küb Ağa (Darphane), Yatağan Dede, 
Yehudiler, Yeni (Eyüp), Zal Paşa (Eyüp), 
Yine bir vesileyle Yahnikapan (Beyazıt) sokağından, Balcı ve Yayla yokuşlanndan bahsedilmektedir: 

XLI 

Bir kısmı bulunduklan mahalle isimlerini veren İstanbul limanlanndan, sadece Kadırga 
limanından bahsedilmektedir. 

Belgelerde bir kısmı bulunduklan mahalle isimlerini veren İstanbul iskeleleri 
zikredilmektedir: 
Davı1d Paşa, Defterdar (Eyüp), Emin, Samatya, Yehı1dller, 

Yine belgelerde bir kısmı bulunduklan mahalle isimlerini veren İstanbul meydanlanndan 
bahsedilmektedir: 
Acemioğlanı, At, Ok, Şeyh Vefa, Yehı1diler, 

Bir kısmı bulunduklan mahalle isimlerini veren İstanbul çarşılanndan (sı1k) 
bahsedilmektedir (Maamafih sı1k kelimesi sokak kelimesinin aslıdır) : 
Aksaray, Avcıbaşı, Ayasofya, Davı1d Paşa, Eyyı1b, Haseki, Kalkancılar, 
Koca Mustafa Paşa, Odabaşı, Pirinçciler, Sabuncılar, Şehremini, 
Uzun, Yeni (Mısır çarşısı Turhan Sultan tarafından yaptınlrnıştır. Kömürciyan-Andreasyan, s. 159), 
Yahnikapan 

Bu çarşılar gibi bir kısmı günümüz İstanbul'unda da önemlerini sürdüren pazarlar (bazar) 
zikredilmektedir.58 Bunların bir kısmı sadece yer ismi olarak varlıklarını sürdürmektedirler: 
At (Fatih), At (Üsküdar), Avret, Tavuk, 

Belgelerde yıne bir kısmı bulunduklan mahalle isimlerini veren İstanbul hanlanndan 
bahsedilmektedir. 
Hace, Hace Paşa (Hocapaşa, Demirkapı), 
İshak Paşa, 
Keçeciler, 
Mahmud Paşa, 
Sulı (Üsküdar), 

Hazinedar Mehmed Ağa (Tahtakale), 
Kara Mustafa Paşa, 
Kurşunlı, 
Sipahiler, 
Valide (Uzunçarşı), 

İlçi (Peykhane), 
Kebeciler (Kapalıçarşı), 
Kuyumcılar, 
Sulı (Büyük Karaman) 
Vezir Süleyman Paşa, 

Bir kısmı bulunduklan mahalle isimlerini veren İstanbul fırınlan zikredilmektedir. 

58 İstanbulda çeşitli çarşılardan ve Bit pazarı, At pazarı, Tavuk pazarı ve Esir pazarı gibi daimi pazarlardan başka semt pazarları da 
vardır. Cuma günleri civar sahiller ve köyler için Üsküdar'da, Edimekapı'da, Kocamustafapaşa, Küçükmustafapaşa ve 
Kasımpaşada; Cumartesi günleri şehrin ortasına düşen Fatih civarındaki Eski Ali Paşa'da, Kulaksızda; Pazar günleri Arkadius 
sütununun bulunduğu Avretpazarında; Pazartesi günleri Macuncuda ve Mısır çarşısı civarında; Salı günleri Salıpazarı denen 
Tophane ile Fındıklı arasındaki yerde ve Topkapı'da Şehremini yolunun üzerinde, Çarşamba günleri Fethiye camii ile Fatih camii 
arasındaki Çarşambada; Perşembe günleri de Galatada ve Karagümrükte pazar kurulur. Kömürciyan-Andreasyan (1988), s. 48, 
279-280. 
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Kanlı, Kos ka, simid fodulası, 

Sosyal yapılar 

Yine belgelerde özellikle malıallerin tanımlanması ve su isalesi vesileleriyle İstanbul 
camilerinden, mescidlerinden, çeşitli tekke ve medreselerden, İbrahim Paşa dar-ı hadis' inden 
(Şehzade), imaretlerden; Ali Paşa kitabhanesinden (Şehzade); mekteplerden; türbelerden; 
şadırvanlardan; Ermeni ve Rum patrikhanelerinden; kiliselerden; ayazmalardan, mezarlık ve 
maşatlık ve kabristanlardan bahsedilmektedir. 

Cami ler: 
Ağa (Aşık Paşa), Ahi Çelebi, Ahmed Paşa (Topkapı), 
All Paşa-yı Atik, All Paşa-yı Cedid, Arablar, 
Ball Paşa, Bazergan (Kocamustafapaşa), 
Bekir Paşa (Koruk Mahmud), Cerrah Mehmed Paşa, 
Daviid Paşa, Defterdar Kara Süleyman (Üskübi), 
Dülgeroğlı, Ebiibekir Paşa, Eminzade (Üsküdar), 
Fatıma Hatiin (Üsküdar), Fatih Sultan Mehmed, Ferhfın Ağa, 

All Paşa (Tavukpazarı), 
Ayasofya, 
Beğzade Fatıma Hatiin, 
Cezeri Kasım Paşa, 
Deniz Abdal (Şehremini), 
Eyyiib, 
Ferruh Kethuda (Balat), 

Fethiyye, Gedik Paşa, Gül, Gümrük katibi Asım Mehmed Efendi, 
Hacce Hatiin, Hace Hasan (Galata), Hace Hayreddin, 
Hfıfız Ahmed Paşa (Karaman), Halil Paşa, 
Hüsam Efendi, Hüseyin Ağa, Hüseyin Efendi (Altımermer), 
İbrahim Paşa (Silivrikapı), İbrahim Paşa-yı Atik, İskender Paşa (Odalar), 
Kadiasker Abdurrahman, Kadiasker, Kalenderhane, 
Kara Çelebizade Ebu' I-Fazı Mahmud Efendi (Şehzade), 
Kethuda Canfeda Hatiin, Kethuda Canfeda Hatiin (Gümrük), 
Koca Mustafa Paşa, Kürkci, Ma'ciincı, 
Mahmud Paşa, Mehmed Ağa, Mehmed Paşa (Aksaray), 
Mirfıhiir, Molla Güranl, Murad Paşa, 
Nişancı Paşa, Nişancı Paşa-yı Cedid (Zincirlikuyu), 
Sa 'atcibaşı All Ağa, Sultan Ahmed, Sultan Bayezld, 
Sultan Sellm, Sultan Süleyman, Süleymaniyye, 
Şehzade, Şeyh Ferhad (Langa), Şeyh Vefa, 
Terceman Yunus, Terklm, Valide, 
Zal Paşa, Zeyrek, 

Mescidler: Alaca (Mesih Paşa-yı Atik), 

Hadlee Sultan, 
Haseki Sultan, 
İbrahim Paşa (Kumkapı), 
İ vaz Efendi, 
Kapuağası Mahmud Ağa, 
Kasım Paşa (Eyüp), 
Kılıç All Paşa, 
Mahmud Ağa, 
Mercan Ağa, 
Nişancı (Eyüp), 
Rüstem Paşa, 
Sultan Mehmed, 
Şah Sultan (Eyüp), 
Takyeci (Topkapı), 
Yeni, 

Altıboğça, Arpa emini, Bekciler (Eyüp), Canbaziyye (Avretpazarı), 
Çaviiş, Daru' s-sa'ade ağası Abbas Ağa (Beşiktaş), Daye Hatiin, 
Defterdar Ahmed Çelebi, Defterdar Mahmud Çelebi (Eyüp), Defterdar Mustafa Beğ (Yenibahçe), 
Devezade, Dizdarzade, el-Hacc İlyas, Firiiz 

.
Ağa (Atmeydanı), 

Hacce Hatiin, Hacı Ahmed (A vretpazarı), Hacı ll yas, 
Hacı İsa, Hekimbaşı, Helvacıbaşı (Atmeydanı), Hıdır Çaviiş (Balat), 
Kassab Hasan, Kati b Hüsrev, Kenise, Kepenekçi Sinan, 
Kürkcibaşı, Mi' marbaşı Sinan Ağa, Mismari Şüca' (Sultanselim), 
Na'llı (Cağaloğlu), Öksüz, Sarıgürz, Seydi Çaviiş, 
Seyyit Hasan (Kabasakal), Sinan Ağa, Sinan Paşa, 
Şeyh Hayreddin, Tahtaminare, Timur, Uncızade, 
Üskübi, Yarhisarzade, Yayabaşı, Yazıcı, 
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Tekke, dergah, mevlevlhane59, zaviye ve hankahlar: 60 

XLIII 

tekye, 
Atbazarlı Şeyh, 
Şeyh Keşfi, 
Emir Buhar!, 
Hekim Çelebi, 
Koğacı Dede, 

Ali Paşa, 
Güreşciler, 

Asmalı, Aydın, Aydınoğlı, Aydınzade (Demirkapı, Hocapaşa), 

Medrese! er: 
Ayasofya, 
Etmekcioğlı (Vefa), 
Hamid Efendi (Zeyrek), 
Kösem Valide Sultan, 
Rüstem Paşa, 
Şahkulı, 

Mektebler: 

zaviye 
Erdebilizade, 
Hindiler (Haydar), 
Selami (Üsküdar), 

Nişancı Damactzade, 
Aşık Paşa, Elvanzade, 
Etyemez, Haşim! Osman Efendi (Kasımpaşa), 
Kara Ahmed (Üsküdar), 
Yenikapu mevlevihanesi, 

Bayram Paşa, Engüri, Engürüvi, Ankaravi (Aksaray), 
Fatih Sultan Mehmed tetimrneleri, Hadice Sultan, 
Hasan Efendi (Zincirlikuyu), Kara Mustafa Paşa (Parmakkapı), 
Kuyucı Muract Paşa (Vezneciler), Paşa, 
Sultan Selim, Şah Sultan (Eyüp), 
Şeyhülislam Feyzullah Efendi, Vezir-i a'zam Mustafa Paşa, 

Çavuşbaşı EbUbekir Ağa (Aksaray), 
Rahime Hatun, 

Defterdar, 
Rüstem Çelebi (Yenibahçe), 

Hayreddin Beğ, 

İmaretler: 
Ali Paşa, 
Murad Paşa, 

Türbeler:61 

Bayram Paşa, 
Mehmed Paşa, 
Sultan Selim, 

Kabristanlar: 

Eyyub, 
Sultan Ahmed, 

Hadice Sultan, 
Şehzacte, 

Hüsrev Paşa, Kara Mustafa Paşa, 
Mi'mar Sinan (Süleymaniye), 

Ebu Sa'id el-Hudri (Eyüp) merkadi, 
Hacı (Bahçeköy) makberesi, 

Y ehudiler mezarı, 

Şadırvanlar: 

Haseki Sultan, 

Köprili Mehmed Paşa, 
Mustafa Paşa, 

Mezarlık (Müderris ) ,  

Hırka-i şerif çeşme, 

Kurşunlı, 
Sultan Ahmed, 

Arablar cami 'i, 
Nişancıbaşı cami ',  

Aselkapanı (Tahtakale), 
Rüstem Paşa cami 'i, 

Ayasofya, Hass fıhur, 
Sultan cami 'i (Atmeydanı), 

59 Mevlevller Pazartesi ve Perşembe günleri Yenikapı'da, Salı ve Cuma Galata'da, Pazartesi Kasımpaşa'da, Çarşamba günü de 
Beşiktaş Mevlevihanelerinden ayin icra ederler. bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 40. 
60 İstanbul tekkeleri için geniş bilgi için bkz. Bandırmalızade, Ahmed Münih, Mecmua-yı tekaya, İst. 1307; Zakir Şükrü Efendi, 
İstanbul tekkeleri (Hazırlayan Şinasi Akbatu), İst. 1 980; İslam Ansiklopedisi, "İstanbul", V/2, 1214175-80; Reşat Ekrem Koçu, 
İstanbul Ansiklopedisi, İst. 1 946; Atilla Çetin, "İstanbuldaki Tekke, zaviye ve hankahlar hakkında 1 1 99/1784 tarihli önemli bir 
vesika", 
61 Ayrıca bkz. Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), 197. 
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Musluklar: 
Hacezade cami ',  

Kiliseler: 
Aya Teryan(?) (Beyoğlu), 
Karagümrük Ermeni, 
Nerdübanlı (Kumkapı), 
Rum kiliseleri, 

Ayazmalar: 
Mallı, Monla, 

Abdesthaneler 
Gül cami 'i, 
Kenise mescidi, 

Bağ ve bahçeler 

Kızıl, 

Fransız, 
Katolik (Galata), 
Rum (Beşiktaş), 
Sulumanastır (Samatya) 

V AKIP SU DEFfERLERİ 1 SU T AHRİRLERİ 

Şah Sultan cami', 

Kanlı (Eğrikapı, Kiremit mahallesi) 
Meryem Ana 
Rum (Parmakkapı) 

Yağlıkcı (Küçük Çamlıca), 

Kapuağası Mahmud Ağa cami 'i, 
Küçük Ayasofya hammarnı, 

Kara Bali, 
Kürkcibaşı, 

Belgelerde bir vesileyle İstanbul bostan, bağ ve bahçelerinden (hadika) bahsedilmektedir. 
Bostanlar şunlardır: 
Abdi Efendi, 
Dokaki, 

Bayram Paşa, Çukur, Devecioğlı (Çiftehavz, Cebeci, Burgos), 
Kuloğlı, Ermeni, Kasım Ağa (Edimekapı), 

Kurd (Burgos), 
Uzun Sa'di, 

Lökünciler (Edimekapı, Karagümrük), Peçev, Piço (Bayrampaşa), 
Viranoğlı, Virenoğlı (Kemer) 

All Ağa, 
K arka, 

Bağlar: 
Avayis, 
Kıblelizade Mehmed, 

Bahçeler: 

Abdüsselam (Hasköy, Sütlüce), 
62 

Arpa emini el-Hacc All Efendi, 
Boğdan voyvodası Yorgaki (Eyüp), 
Faik Efendi, 
Fıstıklı (Eyüp), 
Hasan Paşa (Topçular), 
Kapudan Ali Paşa, 
Kırk hammarm, 
Musahib-i şehriyari Mustafa Paşa, 
Ömer Efendi bağçesi (Eyüp), 
Sadr-ı a'zam Receb Paşa (Yenikapı), 
Şeyhülislam Abdullah Efendi, 
Topkapulı Ahmed Efendi, 
Yeniçeri kethudası Süleyman Ağa, 

Bulgurlı (Üsküdar), 
Kireçcibaşı, 

Kapucı Mustafa (Beşiktaş), 
Küçükköy, 

Acemzade hacesi Mustafa Efendi, Ahmed Efendi, 

Ayazma (Üsküdar), Ayinecizade, 
Davud Paşa, Defter emini Mustafa Efendi (Eyüp), 
Fazlı Paşa, Fındıklı Mehmed Ağa, 
Hacı Halife, Hasan Paşa hazinedarı Ahmed Ağa, 
Kaftancı (Eyüp), Kapuağası Abdurrahman, 
Kazancıbaşı (Eyüp), Kılıç Ali Paşa (Eyüp), 
Mi 'mar Bekir Ağa, Mi 'mar Mustafa Ağa, 
Nişancı Bekir Efendi (A vretpazarı), 
Peşkeşci Hacı Mustafa, Reisülküttab Hacı Mustafa Efendi (Eyüp), 
Sipahiler kethudası, Şehremini, 
Tabakzade Efendi, Tameşvar valisi Hasan Paşa, 
Vezir Süleyman Paşa, Yeniçeri ağası Mustafa Ağa, 
Bağçe-i arrure, 

62 Evliya Çelebi, I. 4 10-41 1 ;  Kömürciyan-Andreasyan ( 1988), s. 32. 
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Konutlar 

Yine belgelerde suların bağlandığı İstanbul saraylarından, yalılardan, köşkler ile hanelerden 
bahsedilmektedir. 

Saray lar: 
Abdurrahman Paşa (Ayasofya), 
Ayas Paşa (Fındıklı), 
Bozoklı Mustafa Paşa, 
Eski, 
Hasan Paşa (Ayvansaray), 
Kaya Sultan (Ayasofya), 
Maksud Paşa, 

Abdurrahman Paşa, 
Bahri Paşa, 
Cığaloğlı, 
Fatıma Sultan, 
Kapuağası Gazanfer Ağa, 
Kemankeş Ali Paşa, 
Mehmed Paşa (Saraçhane), 

Atike Sultan, 
Bayram Paşa, 
Davud Paşa, 
Galata, 
Kara Kethuda, 
Koyunoğlı, 
M es' eleci Hasan Paşa, 

Atmeydanı, 
Beşiktaş, 
Defterdar İbrahim Paşa, 
Hadice Sultan, 
Kara Mustafa Paşa, 
Küçük Mustafa, 
Mısır beğlerbeğisi 
Mustafa Paşa, 

Muhsinzade (Demirkapı), 
Mustafa Paşa (Süleymaniye), 
Salih Paşa, 

Murad Paşa, Musahib Mustafa Paşa, 
Nakkiiş Hasan Paşa (Yenibahçe), Nu'man Paşa (Zeyrek), Osman Paşa (Bahçekapı) 

Siyavuş Paşa, Saray-ı atik, Saray-ı cedid, 
Tekfur, Tekirdağlı Mustafa Paşa (Nevbahar), Ümml Sultan (Kadırga), 
Valide Sultan (Topçular), 

Yalılar: 
Çırağan, 
Hakimbaşı Nuh Efendi, 
Kara Mustafa Paşa (Eyüp), 
Mehmed Emin Ağa, 
Seyyid Abdullah Efendi, 

Köşkler, kasrlar: 
Alay, 

Vezir Ali Paşa (Bahçekapı), 

Dürri (Eyüp), 
İbrahim Ağa, 
Kassabbaşı Mehmed Ağa, 
Mehmed Kethuda, 
Vezir Mehmed Paşa, 

Halıcılar, 

Ev (hane, menzil ve saadethane )ler: 
Abbas Mu'allim, Abdi Ağa, 
Abdullah Ağa, Abdullah bin Mehmed, 
Abdülkerim Ağa, Acernzade Mehmed, 
Ahmed Ağa, Ahmed Kethuda, 
Ahmed Paşa oğlı Mahmud Ağa (Süleymaniye) 
Ahmed Paşa, Ak Mahmud Efendizade, 
Ali Kethuda (Hoca Rüstem), Ali Kethuda (Kızıltaş), 
Aliyye Hatun, Altıboğça Ahmed Efendi, 
Arif Efendi, Arpa emini Ali Çelebi, 

Genç Mehmed Paşa, GülşenabM (Beşiktaş), 
İshak Efendi, Kanlıcak, 
Matbalı emini Halil Efendi, 
Müfti Hacezade (Eyüp), Rabia Hatun, 

Üveys, 

Abdi Kethuda, 
Abdullah bin Mustafa (Üskübl), 
Acernzade, 

Ahmed Paşa telhiscisi Ahmed Ağa (Cezeri), 
Ali Beğ, 
Ali Paşa, 
Arnmizade Hüseyin Paşa, 

Arpa emini Isa Çelebi, Arpa emini Mehmed Efendi, 
Arpa emini el-Hacc Ali Efendi, 
Aşcı Yeniçeri Ali Ağa, 

Aşcıbaşı Selim Ağa (Dernirkapı), Aşcı-i sani Hacı Hüseyin, Atbazan şeyhi Seyyid Osman Efendi 
(Atpazarı), 

Ayasofya mütevellisi Abdurrahman, 
Ayişe Hanım, 
Başbiikikulı Hasan Ağa, 
Başrfiznameci Lankazade Mustafa Efendi, 
Bekrizade eytarnları, 
Beyazizade Efendi (Karagümrük), 
Bilekci Mustafa Efendi (Mahmutpaşa), 
Birgizade Ahmed Ağa, 

Ayasofya mütevellisi Mehmed Ağa, 
Billi Paşa, Başbakikulı Halil Ağa, 
Başdefterdar İbrahim Paşa, Başhalife İsma 'il bin Ali, 
Bazirgan Hacı Ahmed (Haydar), Behram Kethuda, 
Belgrad muhafızı Halil Paşa, Beyazizade (Karagümrük), 
Bezİstani Hacı Abdullah (Peykhane), 
Biraderzade Ahmed Efendi (Üskübi, Paşakapısı), 
Bodur Süleyman Paşa, Bostancı Ali Ağa, 
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Bostancıbaşı Ali Ağa, Bostancıbaşı İbrahim Ağa (Üsküdar), 
Bostancıbaşı Mustafa Ağa, Budakzade Mehmed Ağa, Burunsuz Ahmed Ağa, 
Büyük tezkireci İbrahim Efendi, Ca'fer Ağa, Ca'fer Beğ (Sultanahmet), 
Ca 'fer Paşa, Canboladzade Mustafa Paşa, Cebecibaşı Abdullah Ağa, 
Cebecibaşı İbrahim Ağa, Cebecibaşı Murad Ağa, Celeboğlı Mehmed Ağa, 
Cevgani Halil Ağa (Eyüp), Çalık Ahmed Ağa, Çavuş Hacı Mustafa Ağa, 
Çavuşbaşı el-Hacc Mustafa Ağa (Kabasakal), Çavuşbaşı Hasan Ağa, 
Çavuşbaşı Mehmed Ağa, Çavuşbaşı Mustafa Paşa (Kadırga), 
Çavuşbaşı Ömer Ağa, Çavuşbaşı, Çavuşbaşızade, 
Çelebi Mehmed Paşa, Çivizade Mehmed Efendi, Çivizade Şeyh Mehmed Efendi, 
Çukacı kızı, Çukadar Salih Ağa, Darbhane emini el-Hacc Süleyman 

Efendi (Bahçekapı), 
Daru' s-sa'ade ağası Abdülkenın Ağa, Daru' s-sa'ade ağası Beşir Ağa (Ahırkapı), 
Daru' s-sa 'ade ağası katibi Hacı Ahmed Efendi, Davud Beğ (Efşancı), 
Defterdar Ahmed Paşa, Defterdar Ahmed Paşazade, Defterdar All Efendi, 
Defterdar All, Defterdar Damad Mehmed Efendi, Defterdar Derviş Çelebi, 
Defterdar el-Hacc Mehmed Efendi, Defterdar Emir Paşa, Defterdar Hasan Efendi, 
Defterdar Hasan Paşa, Defterdar Mehmed Efendi (Esirci Kemal), 
Defterdar Mehmed Paşa, Defterdar mektubcısı Mustafa Efendi, 
Defterdar Mustafa Efendi, Defterdar Nu 'man Efendi (Gedikpaşa), 
Defterdar Osman Efendi, Defterdar Süleyman Çelebi, Defterdar vekili Hasan Efendi, 
Derviş Çelebi, Derviş Paşa, Dağramacı Mehmed Paşa, 
Durmuş Kethuda, Dürrizade Mustafa Efendi, Ebu Sa'ldzade (Çırçır), 
El-Hacc Abdurrahman Ağa, el-Hacc Mehmed Ağa, el-Hacc Ömer Ağa (Nahlbend), 
Emine Hanım, Emir Mustafa, Fatıma Hatun, 
Ferhad Ağa, Ferhad Kethuda, Ferhad Paşa, 
Feridun Beğ, Ferruh Kethuda, Feyzullah Efendi, 
Galata sarayı ağası, Galata voyvodası Ali Ağa (Çakır Ağa), 
Gözcü Mehmed Ağa (Kadırga), Gümrük emini Ali Ağa (Şehzade), Gümrük emini Mahmud Ağa, 
Gümrük katibi Ahmed, Gümrükci Hüseyin Paşazade, Gürci Mehmed Efendizade, 
Hace Mehmed Ağa (Eyüp), Hacezade, Hacı Abdülaziz (Hocapaşa), 
Hacı İbrahim, Hacı Mehmed Ağa, Hacı Mehmed Efendi, 
Hacı Mustafa Ağa (Hobyar), Hacı Mustafa Ağa (Nallımescid), Hacı Ömer (Hocapaşa), 
Hacı Ömer Ağa (Davutpaşa), Hacı Süleyman, HMız Ahmed Ağa, 
Hafız Ahmed Paşa (Ahırkapı), Hafız Hacı İsma 'll, Hal eb muhassılı Yusuf Efendi 

(Karagümrük), 
Harnldzade Ali si, Hamza Efendi, Hançerli Sultan, 
Hanife Hatun, Haremeyn başhalifesi Hasan Efendi, 
Haremeyn başhalifesi İbrahim, Haremeyn muhasebecisi Hasan Efendi, 
Haremeyn muhasebecisi Mustafa Efendi, Hasan Ağa, Hasan Beğ, 
Hasan Çavuş, Hasan Efendi (Tavşantaşı), Hasan Efendi, 
Hasan Paşa (Draman), Haseki Ali Ağa, Hasodabaşı Hasan Ağa, 
Hassa mi ' marbaşı Ahmed Ağa, Haydar Ağa, Hazine kethudası Ali Ağa, 
Hazine kethudası Hüseyin Ağa, Hazinedarbaşı All Ağa (Dernirkapı), 
Hazinedarbaşı Mehmed Ağa, Hekimbaşı Efendi, Hekimbaşı es-Seyyid Yusuf Efendi, 

Hekimbaşı Nuh Efendi, Hekimbaşı Ömer Efendi, 
Hezarpare Ahmed Paşazade Mahmud Ağa (Süleymaniye), 
Hüseyin Çavuş, Hüseyin Paşa, 
İbrahim Efendi (Uzunçarşı), İbrahim Hanzade, 
İbrahim Paşa mühürdarı Abdi Ağa, İbrahim Paşa, 
İlçi Paşazade, İmam Mehmed Efendi, 
İmam-ı sultani Mehmed Efendi (Ayasofya), 
İplikci Hacı Mehmed (Vefa), İrü İbrahim Efendi, 
İsma 'll Efendi, İsma 'll Paşa, 
İsmihan Hanım, İstanbul ağası Ahmed Ağa, 
İstanbul ağası Mustafa Ağa (Sivrikoz), İstanbul ağası Mustafa Ağa, 

Hüseyin Ağa, 
İbrahim Ağa (Kadırga), 
İbrahim Paşa mektubcısı İsma 'il Ağa, 
İlçi Mehmed Paşa (Aksaray), 
İmam-ı sultani Hasan Efendi, 
İnhidar ağası Mustafa Ağa, 
İskender Çelebi, 
İsma 'll Paşazade, 
İstanbul ağası Derviş Mehmed Ağa, 
İstanbul kadisı Ahmed Efendi, 
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İzzl Süleyman, Kadiasker Hüseyin Efendi, Kadiasker Mevlana Mehmed Çelebi, 
Kadiasker Mirza Efendi, Kadiasker Yahya Efendizade Feyzullah Efendi, 
Kadiasker Yahya Efendizade Hüseyin Efendi, Kadri Efendi, 
Kahvecibaşı el-Hacc İbrahim Ağa (Sultanahmet), Kal 'a hallfesi All Efendi, 
Kapani Mehmed Efendi, Kapuağası Abdurrahman Ağa, Kapuağası Ahmed Ağa, 
Kapuağası Çavuş Ağa (İmam Ali), Kapuağası Mustafa Ağa, Kapucıbaşı el-Hacc Osman Ağa, 
Kapucıbaşı Hasan Ağa, Kapucılar kethudası Mustafa Ağa, Kapudan Ali Paşa, 
Kapudan kethudası İbrahim Ağa (Süleymaniye), Kara Mustafa Paşa, 
Karagöz Mehmed Paşa, Karakaşzade (Tavşantaşı), Karanfilzade, 
Kassabbaşı Ebubekir Ağa, Kassabbaşı Kara Mehmed (Eskiodalar), 
Kassabbaşı Mahmud, Kassabbaşı Mehmed Ağa, Katib Ahmed Efendi, 
Katib Halil Efendi, Katib Osman Efendi, Kaya Hatfin, 
Kazzaz Hasan Ağa, Kel Yusuf Efendi, Kemankeş, 
Kethuda Hacı Mustafa (Koruk Mahmud), Kethudayiri Mush Ağa, Kıblelizade Ömer Beğ (Sultanahmet), 
Kızı ll ı Mehmed Ağa, Kilarcıbaşı Hüsrev Ağa (A vretpazan), 
Kiremitcizade Halil Efendi (Beşiktaş), Kisedar Onüç Mustafa Efendi, Koca Yusuf Efendi, 

Koca Yusuf Efendi, Kalancıbaşı Ahmed Ağa, Koyunzade Mehmed Efendi, 
Kör Şa'ban Ağa, Kul kethudası Ahmed Ağa (Üskübi), 
Kul kethudası Selim Ağa, Kul kethudası Yusuf Ağa (Aksaray), 
Kuyucı Murad Paşa (Vezneciler), Küçük mirahur Nasuh Ağa, Küçük Mukabeleci Kasım, 
Küçük ruznameci İsma'il Efendi, Ma'den hallfesi Mehmed Efendi, Mahmud Ağa, 
Maksud Paşa, Maliye tezkirecisi Osman Efendi, Maliyye tezkirecisi Süleyman Efendi 

(Davutpaşa), 
Masraf-ı şehriyari Mustafa Efendi, Matbalı emini Ahmed Efendi, Matbalı emini Mehmed Efendi 

(Hocapaşa), 
Mehmed Ağa, Mehmed bin Abdüddaim (Kızıltaş), 
Mehmed Çelebi, Mehmed Efendi (Karagümrük), Mehmed Kethuda, 
Mehmed Paşa (Kadırga), Mehmed Paşa, Mehmet Çelebi, 
Mektubcı Mustafa Efendi (Hace Sinan), Meleki Hatun, Mes'eleci Hasan Paşa, 
Mevküfatçı Mehmed Efendi, Mevküfatl başhalife Ahmed Efendi, 
Mi 'mar Kasım Ağa, Mi 'mar katibi Mustafa Hilmi, Mi 'mar Mustafa Ağa (Gül camii), 
Mi'mar Mustafa Ağa (Üskübi), Mi'marbaşı Hüseyin Ağa, Mi'marbaşı İsma'il, 
Mi ' marbaşı Mustafa (Üskübi), Midilli ağası Hasan Ağa, Mirahur İbrahim Ağa (Hace Hamza), 
Mlrahur Mehmed Ağa, Mirahı1r Nasuh Ağa, Mora muhassılı Şa'ban Ağa, 
Mu'allimzade İbrahim, Muhasebeci el-Hacc Hasan Efendi, Muhasebeci Mehmed Efendi, 
Muhasebeci Ömer Efendi, Muhzır Mustafa Ağa, Muhzır Süleyman Ağa, 
Mukabeleci Ali Efendi, Mukabeleci Ebubekir Efendi, Mukabeleci Kasım Ağa, 
Mukata'acı Hüseyin, Musa Ağa (Yahnikapan), Musahib Paşa kethudası Hasan Ağa, 
Mustafa Ağa (Eğrikapı), Mustafa Ağa (Süleymaniye), Mustafa Ağa (Topkapı), 
Mustafa Çelebi, Mustafa Paşa (Kumkapı), Mustafa Paşa (Tavşantaşı), 
Mustafa Paşa mektubcısı Mustafa Efendi (Hoca Sinan), Mustafa Paşa tezkirecisi Mustafa 
Efendi, Muytab Ahmed Efendi (Atpazan), Nakkaşbaşı Mehmed Ağa (Kumkapı), 
Nalbur Hacı Bekir, Nasuh Ağa, Nazır Hüseyin Ağa, 
Nişancı Bekir Efendi, Nişancı Ca 'fer Paşa (Kadırga), Nişancı Mehmed Paşa, 
Nohud, Odabaşı, Osman Ağa, 
Osman Paşazade, Ömer Efendizade Abdi Ağa, Pertev Paşa, 

Pir Mustafa Ağa, Piyale Paşa, Receb Ağa, 

Reis Efendi, Reis es-Seyyid Abdülkerim Efendi (Lala Hayreddin), 
Reisülküttab Ahmed Efendi, Reisülküttab Ahmed N azmi Efendi, 
Reisülküttab Efendi, Reisülküttab Hamza Efendi, Reisülküttab Mehmed Efendi, 
Reisülküttab Mustafa Efendi, Relsülküttab Sıdki Efendi, Reisülküttab Şamizade Mehmed Efendi 

Şehsuvar), 
Rum valisi Hasan Paşa, Rumili beğlerbeğisi Ali Paşa, Rumili beğlerbeğisi İbrahim Paşa, 
Ruznamçeci Haliszade Mustafa Efendi (Karagümrük), Ruznamçeci Mehmed Efendi, 
Rüstem Paşa, Sadr-ı a 'zam kethudası Mustafa Ağa, 
Sadr-ı a'zam Mehmed Paşa (Saraçhane), Sadr-ı ali Mehmed Ağa, 
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Sadr-ı Rum es-Seyyid Abdullah Efendi (Karagümrük), 

Safiyye Hatun, Salih Beğ, Sarnizade Mehmed Efendi (Hasköy), 
Samizade Mehmed Efendi (Camcı), Sandık emini Mustafa Ağa, Saray ağası Hacı Mustafa Ağa, 
Saray ağası Ömer Ağa, Saraylı Melek! Kadın, Sekbanbaşı Mehmed Ağa, 
Sekbanbaşı Murad Ağa, Sekbanbaşı Muslihiddin Ağa, Sekbanbaşı, 
Selam Ağa (Kabasakal), Semercizade Ahmed Ağa (Yenibağçe), 
Serberberan Ahmed, Serrac Ahmed, Serrac muhasebeci Hüseyin Efendi, 
Seyyid Abdülkerim (Savaklar), Silahdar Ali Paşa (Uzunçarşı), Sinan Ağa, 
Sinan Halife, Sinan Paşa, Sipahller ağası Osman Ağa, 
Sipahller kethudası Hacı Kethuda, Sipahller kethudası, Siyavuş Paşa, 
Su nazırı Hasan Ağa, Su nazırı Hüseyin Ağa, Su nazırı İbrahim Ağa (Hocapaşa), 
Subaşı Ahmed Ağa, Sultan Bayezid-i Vell katibi Musa Efendi, 
Sultan kethudası Osman Efendi, Sultan Mehmed ruznamecisi Mehmed Efendi, 
Süleyman Efendi, Süleyman Efendizade, Süleymaniye mütevellisi Hacı Mehmed Ağa, 
Süleymaniyye mütevellisi Bosnevi Mehmed Ağa, Süleymaniyye mütevelllsi Hasan Ağa, 
Süleymaniyye mütevellisi Hüseyin Ağa (Nahlbend), Süleymaniyye mütevellisi İbrahim Efendi, 
Süleymaniyye mütevellisi Yusuf Ağa, Şa'ban Ağa, Şa'ban Hallfe (Eyüp), 
Şah Sultan, Şahıhuban Hatun, Şarnizade Mehmed Efendi, 
Şehbaz Ağa, Şehremini Ali Beğ, Şehremini Hacı Durmuş, 
Şehremini Halil, Şehremini İmadüddin Efendi, Şehremini Mehmed Efendi, 
Şehremini ruznamçecisi Ahmed Efendi, Şerif Salih Efendi, Şeyh Ömer Efendi, 
Şeyh Şüca' Efendi, Şeyhülislam Feyzullah Efendi, Şeyhülislam Mahmud Efendi, 
Şeyhülislam Sa'deddin Efendi, Tameşvar muhafızı Mustafa Paşa, Tavukcı İmam All Efendi, 
Tavukcıbaşızade, Teberdar Hacı Süleyman, Teberdar Karakaş Hacı Süleyman, 
Telhisci İs ma 'll Ağazade Abdullah Beğ, Telhisci Mehmed Beğ, Telhisci Mustafa Ağa, 
Tersane emini Mustafa Efendi, Tersane emini Salih Ağa (Gedik Paşa), 
Tersane emini Yeşilli Mehmed Efendi, Tersane emini Yusuf Efendi, Tersane ruznamecisi İbrahim Efendi, 
Tezkireci Koyunzade Mehmed Efendi (Tahtakale), Tezkireci Mustafa Efendi, 
Tezkireci, Tezkire-i evvel Hilmi Efendi, Tezkire-i evvel İbrahim (Fatih), 
Tüccardan Yahya bin Mehmed, Uşşakizadeler (Karagümrük), Valide kethudası Hasan Efendi (Rüstem 
Paşa), Valide-i Atik katibi Mes'ud Efendi (Üsküdar), 
Vezir All Paşazade İbrahim Beğ, Vezir Baltacı Mehmed Paşa, Vezir Ebubekir Paşa, 
Vezir Hacı Ali Paşa (Kantarcılar), Vezir Hüseyin Paşa kızı Ayişe Hanım, 
Vezir İbrahim Paşa, Vezir kethudası Mehmed Ağa, Vezir-i a'zam Ahmed Paşa, 
Vezir-i a'zam Mehmed Paşa, Veznedarbaşı Ahmed (Eyüp), Ya'küb Ağa, 
Yağlık Hasan Ağa, Y ava cizyedan Mehmed Ağa, Yazıcı Abdülhafız bin Mustafa, 
Yazı cı es-Seyyid Hafız, Yazıcı İbrahim, Y edekci Hacı Mehmed, 
Yedekci Mehmed Ağa (Peykhane), Yeğen Mehmed Ağa, Yeğen Mehmed Efendi (Hocapaşa), 
Yeğen Mustafa Efendi (Kadırga), Yernişci Hacı All (Sultanselim), Yenicami ' katibi İbrahim Efendi (Akbıyık), 
Yeniçeri ağası Ahmed Ağa, Yeniçeri ağası İbrahim Ağa, Yeniçeri ağası Mustafa Ağa 

Yeniçeri ağası, 
Yen içeri katibi Mehmed Efendi, 
Yen içeri kisedan Halil Efendi, 
Yeşilli Mehmed Efendi, 
Yusuf Ağa (Acemoğlu), 
Zağarcıbaşı Ali (Kasap İ vaz), 

Odalar: 
Acemioğlanları, 
Taş odalar, 

Eski odalarlar, 
Yeni odalar, 

(Rumelihisan), 
Yeniçeri çavuşı Haydar Ağa, Yeniçeri efendisi Mehmed Efendi, 
Yeniçeri kethudası Mustafa Ağa, Yeniçeri kethudası Süleyman Ağa, 
Yeniçeriler başhalifesi İbrahim Efendi, 
Y organi Hacı Ahmed Ağa, Y organ! Hacı Hüseyin, 
Yusuf Paşa hazinedarı Süleyman Ağa, 

İskender Çelebi, Sultan, 

Bunlardan başka belgelerde bahsedilen ve bulunduklan mahalle isimlerini veren ve semt adı 
olan çeşitli yapılar veya devlet büroları ve kamu kurumları şunlardır: 
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Baruthane-i amire (İstanbul' da beş Baruthane vardı. Birincisi Un kapanı ile Ci bal i arasında, İkincisi yeniçerilere mahsus 
olup Atmeydanı'nda, Üçüncüsü cebecilere mahsus olup Ayasofya'da, Dördüncüsü, Barut emininin nezaretinde çalışan 
Macuncu çarşısının ve Mevlanakapı yakınında, Beşinci ve en büyüğü Kağıthanede bulunurdu. Kömürciyan
Andreasyan, s. 165- 166, 1 8 1 ) 
B h� b B � . � B d 

63 
B h� aşmu ase e, ezzazıstan, e esten, oya ane, 

Cebehane-i amire, Darbhane-i amire, Defterhane (Beyazıt), 
Mehterhane (Beyazıt), Mu 'allimhane, M ücrimler zindam 
Sakahane, Saray-ı amire kuşhanesi, Serrachane, 
S\'rnkeşhane (Beyazıt) Tersane rilznameci, Tersane-i amire, 
Tüfenkhane (Unkapanı ile Cibali arasında idi, Kömürciyan-Andreasyan, s. 165) 

Cebeciyan ocağı, 

Hace Paşa mahzeni 
Rikab-ı hümayiln yedekcileri, 
Sırmakeşhane, 
Tüfenkhane anbarı (Unkapanı) 

Bunlardan başka belgelerde Arabacılar, Kuyumcılar ve Lökünciler karhanelerinden (atelye) 
bahsedilmektedir. 

Yayın hazırlama kurulu 

63 İstanbulda Eski ve Yeni bedesten ile Galata bedesteni vardı. Bunların ilk ikisi Kapalıçarşı içindedirler. Eski bedestenin (Bedestan
ı atik) bir bölümünün Bizanstan kaldığı anlaşılmaktadır. Fatih tarafından 85711453/54 yılında yaptırılrnıştır. Sahaflar, Takyeciler, 
Gazazlar ve Kuyumcular kapıları vardır. Yeni Bedesten (Bedestan-ı cedid) ise eskisinin yüz adım yakınındadır. Telciler, Hakkaklar, 
Zanaatçiler kapıları vardır. XIX. Yüzyılda önemini kaybeden Galata bedesteni ise kumaş pazarı mahiyetinde idi. (Kömürciyan
Andreasyan ( 1988), s.295-298) 
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Tahrir Defteri 

71511 Fati/ı ve Süleymaniye vakıfları tarafından sa
tılan, söz konusu vakıfZara ait suyollarına katılan 
sulardan alınan mecra haklarından oluşan suların, 
miktarlarına, sahiplerine ve bağlandıkları yerlere 
dair. 

Ebu' l-feth ve Sultan Süleyman icra itdürdükleri su
larun kanavatma ilhak olman sularun hakk-ı mecra
smdan icareteyn ile bey ' olman sulardur 

[Derkenar] Çukadar-ı sadr- all. 

Süleymaniyye suymdan müctemi ' olan hakk-ı mec
radan bir çuvaldız suya Gümrükci Paşa'nun başçuka
darı Salih Ağa iki yüz kırk akçe müeccele ile ber 
m(iceb-i hüccet Bozdoğan kemerinden ifraz ve men
ziline icra itdürmişdür. 
( . . .  ) Ahmed el-Mütevelli 

Fi gurre-i C sene 1 15 1  [ 16  Eylül 1738] 

[Derkenar] Mütevellisi Hasan bin Abdullah vakf-ı 
mezbfirun. 

Sultan Süleyman Han hakk-ı mecrasmdan beher se
ne altı yüz akçe müeccele ve mu'accele ile Başbaki
kulı Hasan bin Abdülmennan Ağa'ya iki masura su 
icar ol dahi dilediği mahalle icra itdürdiği berat mu
kayyeddür. 

[Fi] evail-i S sene [ 1 ] 1 1 3 [8- 17  Tenunuz 1701 ]  

Sultan Süleyman Han mütevellisi Osman bin Abdül
mennan vakf-ı mezbfir hakk-ı mecrasmdan beher se
ne yedi yüz yiğirmi akçe müeccele ve mu'accele ile 
Tezkire-i evvel İbrahim bin Abdülbaki Efendi'ye 
nısf masura su icar ol dahi Sultan Mehmed kurbmda 
İskender Paşa mahallesinde menziline icra itdürdiği 
berat mukayyeddür. 

[Fi] 14 Ca sene [ 1 ] 1 33 [ 1 3  Mart 1 721 ]  

Hasan Paşazade Abdullah ber ınıleeb-i temessük-i 
mütevelli Sultan Süleyman Han hakk-ı mecrasmdan 
yedi yüz yiğirmi akçe mukata'a ile mutasarrıf oldığı 
iki masura suymdan bir masurasm beher sene üç yüz 
altmış akçe ile İbrahim Paşa telhiscisi Mehmed bin 

715/la 
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Abdullah'a ferağ ol dahi dilediği mahalle icra itdür
diği berat mukayyeddür. 

[Fi] 1 5  Ş sene [ 1 ] 1 36 [9 Mayıs 1724] 

Mezbfir Mehmed Ağa mutasarrıf aldığı bir masura 
sudan beher sene yüz yiğirmi akçe ile bir çuvaldızını 
Kapucıbaşı Mehmed Ağa'ya ferağ ol dahi dilediği 
mahalle icra itdürdiği hüccet mukayyeddür. 

Fi 15  Ş sene [ 1 ] 141  [ 16  Mart 1729] 

Mezkfir Hasan Paşazade Abdullah Beğ baki bir ma
sura dahi Ahmed Ağa'ya ferağ ol da[hi] Turunçluk 
yolına ilhak ve hakk-ı mecra virmek üzre temessük 
mukayyeddür. 

[Fi] 16  B sene [ 1 ] 1 36 [ 10  Nisan 1724] 

Sultan Süleyman Han mütevellisi Ahmed Efendi Ey
yfib kapusı dahilinde Toklı Dede mahallesinde Ebu 
Sa'id el-Hudri vakf merkad[i] civarında bina eyledi
ği çeşmeye vakf-ı mezbfir hakk-ı mecrasından olmak 
üzre nı sf masura su ta 'yin eylediği berat mukayyed
dür. 

[Fi] 7 Ca sene [ 1 ]  1 19 [ 6 Ağustos 1707] 

Ayasofya suyınun hakk-ı mecralarından Çavfişbaşı 
Bekir Paşa suyınun beş masura hakk-ı mecrasından 
baki bir masurasını halisan(?) ( . . .  ) İbrahim Ağa'ya 
bey ' [ve] icar ol dahi Kadırga limanında Parmakka
pu içinde menziline İcra eylernişdür. 

[Fi] 14 Ş sene [ 1 ] 148 [9 Ağustos 1748] 

Ve baki dört masurası mukaddema İbrahim Paşa'ya 
ternlik olmdığı gaflet alınmaya. 

Hacı İsma 'il yevrni bir akçe müeccele ile İstanbul'da 
Köprili Mehmed Paşa türbesi tahtında su mahzenden 
bir çuvaldız suyı hanesine icra itdürdiği temessük 
mukayyeddür. 

Fi gurre-i Z sene [ 1 ] 128 [ 16  Kasım 17 16] 

Sultan Süleyman mütevellisi Ahmed Efendi Sultan 
Süleyman vakfından olmak üzre Kalenderhane kur
bında Acıçeşme'nün izdiyadı zayi ' ve telef olmağla 
savağından fayizi icareteyn ile icar olmmak vakfa 
nafi 'dür di yü Ali Paşa'ya beher sene doksan akçe 
icare ile icar ve murad eylediği mahalle icra içün 
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virilen temessük mı1cebince berat mukayyeddür. 
[Fi] evail-i Ca sene [ 1 ] 120 [ 19  Temmuz-28 Ağustos 

1708] 

Sultan Süleyman Han çeşmelerinden Nişancı-yı Atik 
mahallesinde vakı ' çeşmenün fazlası kurbında Kati b 
Osman Efendi menziline icra içün izn-i hümayı1n 
mukayyeddür. 

[Fi] 9 Z sene [ 1 ] 100 [24 Eylül 1689] 

Hala Reisülküttab Efendi Zeyrek başında vakı ' ha
nesine icra içün Ebu' l-feth evkafından Atbazan'nda 
hin-i fethden kalma künk içinde bir masura buldığı 
suyı canib-i vakfdan icar ve kurşun borıyla menzili
ne icra itdürdiği mukayyeddür. 

[Fi] evail-i Z sene 1045 [7- 16  Mayıs 1636] 

İstanbul'da Kırkçeşme kurbında Kapu ağası Gazan
fer Ağa sarayına muttasıl Medine-i münevvere evka
fından olup müşarun ileyh Gazanfer Ağa vakfından 
icareteyn ile bir masura suya malik Osman bin 
Hamza fevt olmağla ma-i cari-i mezbı1r Rıdvan 
Beğ'e meşrı1tiyyet üzre mütevelli olan Mustafa icar 
eylemişdür [fi] gurre-i Za sene [ 1 ]  1 30 [9 Haziran 
1728] mezbı1r Rıdvan ma-i cari-i mezbı1rı ba ma'
rifet-i Daru' s-sa'ade ağa[sı] Hasan Ağa Mehmed A
ğa'ya icar eylemişdür [fi] 25 Ca sene [ 1 ]  1 33 [24 
Mart 172 1 ]  mezbı1r Hasan bin Hüseyin ber ınıleeb-i 
hüccet-i şer'iyye Serberberan-ı şehriyari Ahmed bin 
Mehmed Ağa'ya ve ba ma'rifet-i mütevelli Mustafa 
temlik eylemişdür fi Ca sene [ 1 ] 1 35 [7 Şubat-8 Mart 
1723] mezbı1r Ahmed kanavatma tebe 'iyyet ile bir 
masurasın Sultan Ahmed kerimesi Hadice Sultan'a 
temlik eyleyüp Ahurkapu kurbında menziline icra 
eylemişdür. 

Hari[c] ez temessük ( . . .  ) tahrir ( . . .  ) . 
[Fi] 6 Ca sene [ 1 ] 1 36 [ 1  Şubat 1724] 

Mezbı1re Hadice Sultan ki(?) Bumsalı Hafız Ahmed 
Paşa malik aldığı bir masurasın validesi Rukıyye 
Kadın'a ferağ ve mezbı1re Rukıyye dahi Yenicami ' 
kurbında bina eylediği çeşmeye ta 'yin eylemişdür. 

[Fi] 1 8  Z sene [ 1 ] 1 5 1  [29 Mart 1739] 

Mezbı1r Rukıyye bina eylediği çeşmeye icra içün 
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Haslar mahkemesinden hüccet-i şer' iyye itdürdiği bu 
mahalle şerh virildi. 

Aşık Paşa zaviyesi kurbında vakı ' çeşmenün ayağı 
geçe ile Şeyh Şüca' Efendi hanesine car! olmak üzre 
izn-i hümayfin mukayyeddür. 

[Fı] evahir-i S sene 1004 [24 Ekim-2 Kasım 1595] 

İbrahim Paşa vakfından menzile Bostancıbaşı Ali A
ğa sakin iken hatt-ı hümayfin Kırkçeşme suyından 
bir kamış su inayet ve icra oldığı berat mukayyed
dür. 

[Fı] 6 Ş sene 1025 [ 19  Ağustos 16 16] 

Menzil-i mezbfira Ahmed Paşa mutasarrıf iken bir 
masurasın ifraz ve hasını Hüseyin Efendi'ye teslim 
eylediği mukayyeddür. 

[Fı] 12  (boş) sene 1072 [27 Ağustos 1661 - 15  Ağus
tos 1662] 

Şah Sultan Eyyfib'da bina eylediği cami ' ve medre
seye icra içün Valide Sultan suyından bir kamış su 
ihsan olmdığı mukayyeddür. 

Atıneydam sarayı ve çeşmeleri ve karizleri bodrum 
suyı altından Kurşuncı evi içinden geçmeğle zararı 
mukabelesine mas1ak lülesiyle savak ağzından izn 
virildiği mukayyeddür. 

[Fı] 1 5  S sene 992 [27 Şubat 1584] 

Daru' s-sa'ade ağası Abdülker!rn Ağa'ya Ayasofya 
kurbında evine icra içün Kırkçeşme suyından bir 
masura su ihsan mukayyeddür. 

[Fı] evahir-i S sene [100]5 [ 14-22 Ekim 1596] 

[Derkenar] Vezir-i a 'zam Derviş Paşa'ya ba hatt-ı 
hümayfin bir lüle su ihsan olmdığı rnukayyeddür. 

Sene 1015  [9 Mayıs 1606-27 Nisan 1607] 

Müteveffa Kuyucı (boş) canib-i mir!ye intikal iden 
suyı hala Bostancıbaşı Derviş Ağa'ya ba hatt-ı hüma
yfin temlik oldığı mukayyeddür. 

[Fı] 22 L sene [ 10]73 [30 Mayıs 1663] 

Müteveffa-yı mezbfir Derviş Paşa'nun Tophane ma
hallesinde menziline car! Alayköşki kurbında vakı ' 
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çeşmeden muhrezı dört masura suyından bir masura
sm vakfa mütevelliye olan Saime Hatun Silahşör Sü
leyman Ağa'ya bey ' ol dahi dilediği mahalle şürfitı 
üzre icra itdürdiği mukayyeddür. 

[Fl] evail-i Ca sene [ l ] ı05 [29 Aralık ı693-7 Ocak 
ı694] 

Akbıyık mahallesinde sakine Ayişe bint-i Bayram 
DevrW Ağa suyından ma'lfimu' l-mikdar suyum cari 
iken senedüm zayi 'dür diyü ba'de' s-sübut icrası mu
kayyeddür. 

M sene [ ı ] 1 34 [ 14 Ekim- 12  Kasım ı624] 

Bi' l-fi '1 Bostancıbaşı es-Seyyid Ömer bin Veli Der
viş Mehmed Paşa suyından nısf masura suyum cari 
iken senedüm zayi 'dür diyü ba'de' s-sübut icrası mu
kayyeddür. 

[Fl] ıo  Za sene [ ı ] ı45 [24 Nisan ı733] 

Vezir-i a'zam Derviş (boş) Kırkçeşme suyından bir 
lüle su ba hatt-ı hümayfin temlik oldığı mukayyed
dür. 

Kadırga limanında Ümm1 Sultan sarayına cari ta 'yin 
olınan sekiz masura suyını ba'de' s-sübut icrası mu
kayyeddür. 

[Fl] evasıt-ı C sene [ ı ] l 1 3 [ 13-22 Kasım ı 70ı ]  

Seyyid Beğ mahallesinde vakı ' çeşmeye virilen ni
zam içün i ' lam mukayyeddür. 

Y edikulle semtinde Hacı Ev had mahallesinde vakı ' 
çeşmeye miriden ba ferman-ı all bir masura su ihsan 
ve fazlası bağçeye icra hüccet mukayyeddür. 

[Fl] ı o C sene [ ı ] ı44 [ ı  O Aralık ı 73 ı ]  

Bağçe-i mezbure sahibine Kassab Mustafa Beğ 
dirler. 

Daru' s-sa'ade ağası el-Hacc Beşir Ağa'nun Ahurka
pu kurbında vakı ' hanelerine iki masura su miri şa
durvan ahur suyından ifraz ve icr[a]siyçün hüccet 
mukayyeddür. 

1 müfrez 
2 Derviş 
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[Fı] 5 B sene [ 1 ] 14 1  [4 Şubat 1729] 

Daru's-sa'ade yazıcısı Abdülker!m Ağa'ya Kırkçeş
me suyından bir masura su ba hatt-ı hümayfin ihsan 
olmdığı mukayyeddür ol dahi Ayasofya kurbında 
menziline İcra itdürmişdür. 

S sene [100]5 [24 Eylül-22 Ekim 1596] 

Sarıkcı İbrahim Paşa kendü suyından bir çuvaldız 
suyı Küçük rfiznameci İsma'il Efendi'ye bey ' ol dahi 
menziline ve çeşmesine icrası mukayyeddür. 

Sene 1037 [ 12  Eylül 1627-30 Ağustos 1 628] 

Kırkçeşme'nün Haydar Paşa kolından Na'lıncı çeş
mesine bir masura su virilmek babında ferman mu
kayyeddür. 

Sene [ 1 ] 126 [ 17  Ocak 17 14-6 Ocak 17 15] 

71611 Kağıthane ve Kırkçeşme sularından su alan 
şahıs/ar, alınan su miktarlan ve söz konusu suların 
bağlandığı yerlerle ilgili olarak Sultan III. Murat 
döneminde yapılan teftişe dair. 

[Derkenar] Tahr!r şüden ba ferman-ı Sultan Murad 
Han-ı Salis ibn-i Sultan Selim Han-ı Sanı ibn-i Sul
tan Süleyman Han tabe serahu. 

Fı evahir-i şehr-i B sene 985 [4- 1 3  Ekim 1577] 

[Derkenar] Cülfis-ı Sultan Süleyman Han-ı Gazi 
min evvel-i sene 926 ila gaye-i sene 985. 

Ba ferman-ı ali kaza-i cereyan(?) mahrfise-i İstan
bul'a cari olan Kağıdhane ve Kırkçeşme suları aslın
dan yoklandukdan sonra mahrfise-i mezbfirede vakı ' 
çeşmelerün ve hammarnlarun ve kuyularun üzerleri
ne vanlup hadis olan çeşmeler teftiş olınup mir! su 
ve izn-i alişan ile ilhak olman sularun aslı ve masrafı 
budur ki zikr olınur. 

Sularun kılleti zernanında Kağıdhane canibinde va
kı '  Mehmed Ağa ve Nasfih Ağa ve Çaşnigir ve Her
sekzade kemerlerinden mahrfise-i mezbfireye cari 
mir! sular yüz yiğirmi sekiz lüle ve izn-i alişan ile il
hak olman sular on bir lüle ve üç kamış ve bir masu
ra olup cem'an yüz otuz dokuz lüle ve üç kamış ve 
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bir masuradur. 

Vezir-i a'zam Mehmed Paşa Mehmed Ağa ve Nasuh 
Ağa ve Çaşnigir kemerlerine ilhak eyledükleri su 
dört lüle. 

Mustafa Paşa Y enibağçe'de vakı ' maksime ilhak ey
ledükleri su bir lüle ve bir kamış. 

Merhum Rüstem Paşa Nasuh Ağa kemerine ve Bü
yükhavz yolına ilhak eyledükleri su bir lüle ve iki 
kamış. 

Merhum Pertev Paşa Hazret-i Eyyub kurbında Deb
bağlar deresinde Kırkçeşme yolına ilhak eyledükleri 
su bir kamış. 

Mihrimalı Sultan Bakraç deresi kurbında olan havza 
ilhak eyledükleri su iki lüle. 

Merhume Haseki Sultan Yayla yokuşı nam mevzı 'da 
Kırkçeşme yolına ilhak eyledükleri su bir lüle ve iki 
kamış. 

Merhum Kap u ağası Ya 'küb Ağa Güzekcekemer3 
kurbında Şahin deresinde ilhak eyledükleri su bir lü
le ve üç kamış. 

Hazret-i Eyyub semtinden Eğrikapu haricinde 
vakı' maksern-i kebire varınca cari olan sulardur 

Şah Sultan evi kurbında çeşmeye bir kamış. 

Lülenün girü depen suyı Şah Sultan hammfunına ve 
evine caridür. 

Hazret-i Eyyub cami 'i hereminde vakı ' maslağa bir 
mas ura. 

Hazret-i Eyyub imaretlerinde vakı ' maslağa bir ma
sura. 

Hazret-i Eyyub hammamına bir lüle. 

Hazret-i Eyyub çarşusında vakı ' çeşmeye iki kamış. 

3 Güzelcekemer 
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Lülenün girü depen su yı iskelede vakı ' üç lüleli çeş
menün suyına ilhakdur. 

Kasaba-i mezburede vakı ' Hammarn-ı cedid'e iki ka
mış. 

Şehzade Sultan Mehmed evkafından olan harnınama 
bir kamış. 

Hammarn-ı Çömlekciler'dür. 

Nişancı cami 'i kurbında vakı ' kuyuya bir kamış. 

Defterdar Mahmud Çelebi mescidi kurbında vakı ' 
çeşmeye bir masura. 

Lülenün girü depen suyı sabıka İmam-ı hass De[r]
viş Çelebi evi önünde bina eylediği ( . . .  ) .  

Takacıbaşı4 mahallesinde Çömlekciler kurbında va
kı ' çeşmeye bir kamış. 

Lülenün girü depen suyı Kasım Paşa mahallesinde 
Muhtesibler kethudası Mahmud bina eylediği çeş
meye caridür. 

Kasım Paşa cami 'i kurbında vakı ' çeşmeye bir ka
mış. 

Cem 'an üç lüle ve iki kamış ve bir masura su cari
dür. 

Eğrikapu makseminden Atpazarı maksemine va
rınca diri olan sulardur 

Eğrikapu haricinde vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Eğrikap u dahilinde A vcı mahallesinde vakı ' çeşme
ye bir kamış. 

Merhume Hançerli Sultan evine cari olan su bir ma
sura. 

Çinganeler mahallesinde İskender Çelebi çeşmesine 

4 Takyecibaşı 
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bir kamış. 

Çınarlı . 

Emir Buhari zaviyesinde vakı ' maslağa bir masura. 

Toklı Dede mahallesinde vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Lülenün girü depen suyı Hazret-i Eyyfib kapusı hari
cinde vakı ' çeşmeye caridür. 

Yatağan Dede mahallesinde Hacc İlyas mescidi kur
bında vakı' çeşmeye bir kamış. 

Lülenün girü depen suyı Çinganeler mahallesinde 
Koca Mustafa Paşa hammamına caridür. 

Kaşhanes kurbında vakı ' çeşmeye bir masura. 

Hazineden artan su Perruh Kethuda evine caridür. 

Balat mahallesinde Sultan Bayezid-i Veli hammarnı
na iki kamış. 

( . . . ) Çukurhammam dahi mezbfir vakfdandur. 

Balat mahallesinde Perruh Kethuda cami 'i kurbında 
vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Lülenün girü de pe n su yı cami ' -i mezbfir abdesthane
lerine caridür. 

Küçük Emir mahallesinde Hacı Isa mescidi kurbında 
çeşmeye bir kamış. 

Girü depen suyı U ncızade mescidi önünde vakı ' 
çeşmeye caridür. 

Balat kapusı haricinde vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Terceman Yunus cami ' i  kurbında vakı ' çeşmeye bir 
kamış. 

Beyne'n-nas Drağman çeşmesi. 

5 Kiişiine 
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Girü depen suyı Hammarncı Muhyiddin mahallesin
de çeşmeye caridür. 

Beyne'n-nas Kesmekaya çeşmesi. 

Sultan harnınarnı kurbında vakı ' çeşmeye üç kamış. 

Girü depen suyı hammarn-ı mezbura caridür. 

Harnmam-ı mezbur Had1ce Sultan bint-i Sultan Ba
yezid vakfıdur. 

Yazıcı mescidi kurbında vakı ' kuyuya bir kamış. 

( . . .  ) hammam. 

Tahtaminare mescidi kurbında vakı ' çeşmeye bir 
kamış. 

Fener hammarnı. 

Defterdar Süleyman Çelebi evi kurbında vakı ' çeş
meye bir masura. 

Horasanlı(?). 

Girü depen suyı mezburun evine andan kapusı önün
de vakı ' maslağa caridür. 

Fener kapusı haricinde vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Cam cı. 

Yayabaşı ·mescidi kurbında vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Beyne'n-nas Camcı çeşmesi. 

Ziyactesi Fener kapusı suyına ilhakdur. 

Mezbur bumından(?) gayri ahall iltimas ile bir kamış 
dahi virilrnişdür. 

Kırknerdüban altında Koğrı bili(?) kurbında çeşme
ye bir kamış. 

Ziyactesi Kenise mescidi abctesthanesine caridür. 
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Sultan Selim Han harnmaını dolabına iki kamış. 

Sultan Selim türbesi altında vakı ' iki çeşmeye iki ka
mış. 

Ziyadesi Gül cami 'i abctesthanesine andan Şehrenıl
ni Halil evine ve kapusı önünde çeşmeye caridür. 

Aya kapusı haricinde vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Çerakçı mahallesinde vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Cari olmadukça aslına avdet ider. 

Y arhisarzade mescidi kurbın da Kadi çeşmesine bir 
lüle. 

Ziyadesi giçe ile Müfti Ali Çelebi hammanuna cari
dür. 

Mustafa Paşa harnmaını kurbında çeşmeye iki ka
mış. 

Ziyadesi hammamı6 mezbı1ra caridür. 

Üskübi mescidi kurbında Üsküblü çeşmesine iki ka
mış. 

Ziyadesi mescid-i mezbfir abctesthanesine andan ( . . .  ) 
bina eylediği çeşmeye ve evine ve ( . . .  ) evine ve evi 
kurbında bina eylediği ( . . .  ) ve Veli Çavfiş ( . . .  ) .  

Cebe Ali kapusı haricinde vakı ' çeşmeye bir kamış.  

Ziyadesi Kapudan Ali Paşa'nun evine caridür. 

Merhum Aşık Paşa zaviyesi kurbında vakı ' çeşmeye 
bir kamış. 

Ziyadenün nısfı merhfimun cami 'i önünde bina oh
nan çeşmeye ve nısfı Mukata 'acı Hüseyin evine an
dan mekteb altında bina eylediği çeşmeye caridür. 

Paşa medresesi kurbında bina olman Yeniçeşme'ye 
bir kamış. 

6 hammarn-ı 
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Ziyadesi merhumun hammarnma caridür. 

Timurhan mahallesinde vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Ziyadesi Hamid Efendi medresesinün maslağına ve 
bir mikdarı evine caridür. 

Salih Beğ evi kurbında vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Ziyadesi bostan ( . . .  ) . 

Zikr olman Aşık Paşa mahallesi çeşmesinün ayağı 
yabana akmağla giçe ile ayağı Şeyh Şüca' Efen
di'nün evlerine icrası mukayyeddür. 

Sene ( . . .  ) 

Hammarn-ı mezbur kurbında vakı ' çeşmeye iki ka
mış. 

Unkapanı kurbında hisar dahilinde ve haricinde va
kı ' çeşmelere iki kamış. 

Zeyrek cami 'i hareminde vakı ' çeşmeye iki kamış. 

Ayağı giçe ile Muhyiddin Efendi Mevlana Bali Bek
taş ulemaya şart eylediği hucurat maslağına ve kur
bında tarik-ı arnmda bina eylediği çeşmeye caridür. 

Cem 'an on iki lüle ve iki kamışdur. 

Atpazarı makseminden Kuyuıncilar karhanesi 
kurbında Sakahane'ye varınca cari olan sulardur 

Kırkçeşme dimeğle ma 'rfif çeşmelere dört lüle. 

Merhum Hayreddin Paşa hammamına bir lüle. 
[Fi] 23 L sene 972 [24 Mayıs 1565] 

Merhum Perhad Ağa evlerine bir kamış. 
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Merhum Pertev Paşa evinde vakı ' kuyuya bir kamış. 

Şeyh Vefa meydanında Ağa maslağına bir kamış. 

Şeyh Vefa kurbında Hacc Teberrük ve Şüca' Bekir 
ve Kurıçeşme mahalleleri mabeyninde vakı ' çeşme
ye bir kamış. 

Mezburun kaydı mahallinde müraca 'at olma. 

Zikr o lınan Ağa maslağı mukabelesinde vakı ' çeş
meye bir kamış. 

Şeyh Vefazade cami ' i  maslağına ve hammarnına bir 
lüle. 

Merhum-ı müşarun ileyhün zaviye masıağına bir 
kamış. 

Şeyh Vefa kurbında Hass ahur şadurvanına iki ka
mış. 

Merhum Mehmed Paşa harnmaını kurbında vakı ' 
çeşmeye iki kamış. 

Ayağı geçe ile merhumun hammarnına caridür. 

[Derkenar] Beyne'n-nas Hacce Kadın çeşmesi. 

Güreşciler tekyesi kurbında vakı ' çeşmeye bir ka
mış. 

Depen ziyadesi Mu 'allimzade İbrahim evine ve di
varında olan maslağa andan ahar evinde olan hav
za(?) ve bir mikdan Safrancılar içinde olan çeşmeye 
cari dür. 

Hace Hayreddin cami ' i  mahallesinde Arablar çeşme
sine iki kamış. 

Depen ziyadesi cami 'i kurbında Kara Ball çeşmesine 
ve abctesthanesine ve nısfı Hasan evine andan ab
desthanesine caridür. 

Yenikap u haricinde Ayazma kurbında vakı ' çeşmeye 
bir masura. 
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İskender Çelebi odaları kurbın da vakı ' çeşmeye bir 
kamış. 

Ziyadesi Yenikapu haricinde çeşmeye caridür. 

Yeniçeri ağası evinde vakı ' kuyuya bir kamış. 

Kadiasker mevlana Mehmed Çelebi evinde vakı ' ku
yuya bir masura. 

Siyavuş Paşa evlerinde vakı ' maslağa ve kuyuya iki 
kamış. 

Bu iki kamış suyun bir masurası Hüseyin Ağa'ya ve 
bakisi Kapudan Mustafa Paşa'ya ihdası(?) mukay
yeddür. 

Sene [ 10]72 [27 Ağustos 1661 - 15  Ağustos 1662] 

Devezade mescid kurbında vakı ' çeşmeye iki kamış. 
Ziyactesi Kepenekçi Sinan mescid önünde çeşmeye 
cari dür. 

Tahtakal 'a harnmaını külham kurbında vakı ' çeşme
ye iki kamış. 

Ziyadesi hisardan taşra Sabuncılar çarşfisında İsken
der Paşa çeşmesine ilhakdur. 

Odun kapusı haricinde vakı ' çeşmeye iki kamış. 

Ziyadesi Ahi Çelebi cami 'i maslağına caridür. 

Hisar haricinde Sabuncılar çarşfisında İskender Paşa 
çeşmesine bir masura. 

M ücrimler zindanında vakı ' çeşmeye bir mas ura. 

Pirin[ç]ciler çarşfisında vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Ziyadesi zindanda vakı ' çeşmeye caridür. 

Sultan Mehmed Han evkafından Tahtakal 'a hamma
mına bir lüle ve iki kamış. 

Tahtakal 'a  içinde vakı ' çeşmeye bir kamış. 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Hazinesinden ziyadesi Aselkapanı şadurvanına il
hakdur. 

Aselkapanı şadurvanına cad bir masura. 

Rüstem Paşa cami 'i şadurvanına ve çeşmesine bir 
lüle ve bir kamış. 

Meyve kapusı haricinde bina olınan çeşmeye bir ka
mış. 

Nfıredd1n Beğ mahallesinde vakı ' Remmal çeşmesi
ne iki kamış. 

Sultan odalarında olan masiağa bir masura. 

Ziyadesi Kaşhane7'ye car1dür. 

Y ehfıd1ler iskelesi kurbın da Sultan hammamına bir 
lüle. 

Sultan Mehmed Han evkafından Alacahammam'a bir 
lüle. 

Alacahammam kurbında Sinan Ağa evi kurbında va
kı ' çeşmeye bir kamış. 

Ziyadesi Sinan Ağa mescid önünde vakı ' çeşmeye 
andan Rusrev Kethuda vakfından Y ehı1d1hane'ye ca
ddür. 

Eınln iskelesi önünde vakı ' çeşmeye iki kamış. 

Mahmud Paşa hanında vakı ' şadurvana bir kamış. 

Piyale Paşa sa'adethanelerine bir kamış ve bir ma
sura. 

Kuyumcılar karhanesi kurbında Saka çeşmesine bir 
lüle ve bir kamış.  

Cem'an yiğirmi bir lüle ve bir masuradur. 

Atpazarı makseminden Ayasofya çarşfisında 
vakı' makseme varınca cari olan sulardur 

7 Kaşane 
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Yeniçerilerün eskiodalarında vakı ' iki kuyuya iki ka
mış. 

Acenıloğlanları odalarında vakı ' kuyuya bir kamış. 

Acenıloğlanları odaları köşesinde vakı ' kuyuya bir 
kamış. 

Ca 'fer Paşa evine bir kamış. 

Kapudan Ali Paşa dolabına bir kamış. 

Bu su dolabdan terk olındı(?) alıara fürfiht alınmış
dur(?). 

R sene 1216  [ l l Ağustos-S Eylül 1 801]  

Kapudan Ali Paşa'nun Acemioğlanları meydanında 
mermer masiağına bir masura. 

Perhad Paşa evleri ardında vakı ' kuyuya bir kamış. 

Darbhane-i amire içinde vakı ' kuyuya bir kamış. 

Hekim Çelebi zaviyesi kurbında vakı ' kuyuya bir 
kamış. 

Zaviye-i mezbfire kurbında vakı ' Şah Sultan evlerin
de olan kuyuya bir masura. 

Menzil-i mezbı1r Kapucıbaşı Hasan Ağa'ya nakl it
meğle bir masura suyına icrası içün ferman mukay
yeddür. 

Sene [ 10]77 [4 Temmuz 1666-22 Haziran 1667] 

İskender Çelebi evi kurbında vakı ' kuyuya bir ka
mış. 

Derzibaşı mahallesinde vakı ' kuyuya bir kamış. 

Sultan Mehmed Han evkafından Kadiasker hamma
ıruna bir lüle. 

Harnınarn kurbında vakı ' Çukurçeşme'ye bir kamış. 

Asmalıtekye kurbında vakı ' çeşmeye iki kamış 
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Ya 'küb Ağa mahallesinde Ekşitut kurbında vakı ' 
çeşmeye iki kamış. 

Ziyadesin ün nısfı Aksaray'da Camcılar içinde vakı ' 
çeşmeye ve nısfı Kızılminare mahallesinde Mehmed 
Çelebi çeşmesine ve evine caridür. 

Çavuşbaşı Hasan Ağa evinde vakı ' çeşmeye bir ma
sura. 

Koğacı Dede zaviyesi kurbında Had!ce Sultan ca
mi 'i önünde vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Ziyactesi sultan-ı merkürnun imareti matbalıma ve 
medresesi masiağına caridür. 

Kızıltaş mahallesinde Monla Çelebi bina eylediği 
çeşmeye bir kamış. 

Lanka kapusı kurbında vakı ' çeşmeye iki kamış. 

Depen ziyactesi Hüseyin Çavuş evinde çeşmeye faz
la kapusı önünde masiağa caridür. 

Merhum Hüseyin Paşa evi kurbında vakı ' çeşmeye 
bir kamış. 

Merhum-ı merkürnun evinde vakı ' çeşmeye bir ka
mış. 

Koca nişancı harnmaını kurbın da vakı ' m ermer mas
Iağa bir kamış. 

Hazinesinün ziyactesi Reisülküttab Hüseyin Çelebi 
çeşmesine caridür. 

Nişancı Mehmed Paşa evi kurbında vakı ' çeşmeye 
bir kamış. 

Ziyactesi Mehmed Paşa evine caridür. 

Merhume Hacce Hatun cami ' i  kurbında vakı ' çeş
meye bir kamış. 

Ziyactesi Feridun Beğ divannda vakı ' çeşmeye ve 
hazinesinden ziyactesi Feridun Beğ evine caridür. 

17 
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Süleyman Ağa mahallesinde Feridun Beğ divarında 
çeşmeye bir masura. 

Mehmed Paşa Çaşnigir kemerine ilhak eylediği su
dan Feridun Beğ'e hibe eylediği bir kamış su haliya 
mezkurun evine caridür. 

Kurnkapu haricinde vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Ziyadesi Kürkcibaşı abctesthanesine caridür. 

B ali Paşa evinde olan şadurvana bir lüle. 

Ayağı mahalle içinde vakı ' çeşmeye caridür. 

Kadırga limanında vakı ' Eski ve Yeni çeşmelere iki 
kamış. 

Kadırga limanında Mehmed Paşa sa' adethanelerine 
bir lüle. 

Sultan Bayezid-i Veli in'am itmiş. 

Gedik Ahmed Paşa hammamına bir lüle. 

Şeyh Hayreddin mescid kurbın da vakı ' çeşmeye iki 
kamış. 

Mehmed Paşa Rusrev Ketbuda'ya hibe eylediği bir 
kamış. 

Evine caridür. 

Peykhane kurbında vakı ' kuyuya bir kamış. 

Dizdarzade mescid kurbında vakı ' çeşmeye bir ka
mış .  

Ziyadesi Kadırga limanında olan Yeniçeşme'ye il
hakdur. 

Mehmed Paşa Yahya Ketbuda'ya ihsan eylediği bir 
mas ura. 

Evine candür. 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Atıneydam kurbında Sultan cami 'i şacturvanına ve 
cami ' kurbında vakı ' çeşmeye iki kamış.  

Abdi Ağa evi kurbında vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Nahlbend mahallesinde Şehremini Ali Beğ evi kur
bında çeşmeye bir kamış. 

Ziyactesi mezbur Ali Beğ evine caridür. 

Atmeydanı'nda Helvacıbaşı mescid kurbında çeşme
ye bir kamış.  

Çardaklıhammam kurbında vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Ziyactesi Küçük Ayasofya abctesthanesine caridür. 

Mahmud Paşa sa'adethaneleri dolabına bir kamış. 

Atmeydanı'nda vakı ' olan çeşmelere iki lüle. 

Vezir-i a'zam Mehmed Paşa sa'adethanelerine iki 
lüle caridür. 

Sultan hazretlerinün(?). 

Ahmed Paşa sa'actethanelerine bir lüle. 

Saka B ali mahallesinde vakı' kuyuya bir kamış. 

Mehterhane'de vakı ' olan kuyuya bir masura. 

Merhume Haseki Sultan hammamına bir lüle. 

Cem 'an yiğirmi bir lüle ve iki kamışdur. 

Ayasofya çarşfi.sında vakı' maksernden cari olan 
sulardur 

Ayasofya çarşusında vakı ' çeşmelere iki lüle. 

Top arabaları anbar kurbnda vakı ' çeşmeye bir ka
mış. 

Ziyactesi Kapu ağası Mahmud Ağa cami 'i abctestha
nesine caridür. 

1 9  
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İmam-ı hass Derviş Çelebi evi kurbında çeşmeye bir 
kamış. 

S imi d fodulası furunı kurbında vakı ' çeşmeye iki 
kamış 

Ziyadesi Ahı1rkapu haricinde Kara B ali bina eylediği 
çeşmeye caridür. 

Hassa ahı1r şacturvanına ve çeşmelerine bir Iüle ve 
iki kamış. 

İshak Paşa harnmaını kurbında vakı ' çeşmeye iki 
kamış. 

Ziyactesi hammarn-ı mezbı1ra caridür. 

Sinan Paşa sa'adethanelerine iki kamış ve bir ma
sura. 

Saray-ı amire kuşhanesine bir lüle ve iki kamış. 

Saray-ı amire dolabına üç lüle caridür. 

Ayasofya medresesinde olan abctesthaneye bir ka
mış. 

Bostancılar hammamına ve Bağçe-i amirede odalara 
iki lüle. 

Kap u ağası Ya 'küb Ağa odaları kuyusına bir kamış. 

Hekimbaşı mescidi kurbında vakı ' kuyuya bir kamış. 

Defterdar Derviş Çelebi evinde vakı ' kuyuya bir ma
sura. 

Arpa emini mescid kurbında vakı ' çeşmeye bir ka
mış. 

Ziyactesi mescid kurbında vakf eve ( . . . ) . 
Fazla-i mezbı1r içün ber ınıleeb-i i ' lam-ı şer'iyye iki 
bab menzile cari yollan tecdid olınmuşdur. 

Fı 26 Ca sene [ 1 ]  146 [4 Kasım 1 733] 

Şahıhı1ban Hatlin evine bir masura. 
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Kapudan Ali Paşa evlerine bir kamış ve bir masura. 

Rüstem Paşa evi altında vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Ziyadesi Kapudan Ali Paşa evlerine caridür. 

Rüstem Paşa evlerinde vakı ' dolaba üç masura. 

Sultan Mehmed vakfından Hace Paşa harnmamına 
bir lüle. 

Hace Paşa harnmaını önünde vakı ' çeşmeye iki ka
mış. 

Nevbethane mahallesinde vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Ziyadesi Elvanzade zaviyesine caridür. 

Mahmud Paşa harnmaını önünde vakı ' çeşmeye bir 
kamış. 

Day e Hatlin mescid hareminde vakı ' kuyuya bir ma
sura. 

y ehı1diler meydanında vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Kadiasker çeşmesi dimeğle ma 'rı1f çeşmeye iki ka
mış. 

Ziyadesi Yehı1diler mahallesinde Haseki Sultan 
harnmamına caridür. 

Çuhud kapusı dahilinde Vezir Mustafa Paşa bina ey
lediği çeşmeye iki kamış. 

Cem'an on sekiz lüledür. 

Atpazarı maksernin den Y eniçerilerün 
yeniodalarına ve Aksaray canibine cari sulardur 

Serrachane içinde vakı ' kuyuya bir kamış. 

İbrahim Paşa harnmaını dolabına iki kamış. 

Haydarhane kurbında vakı ' çeşmeye bir lüle. 
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Horhorağlı çeşmesine bir lüle. 

Ziyadesi Hindller zaviyesi abdestha[ne]sine ve anun 
ziyadesi Mustafa Çelebi evine caridür. 

Hayreddin Beğ mektebi kurbında vakı ' çeşmeye bir 
mas ura. 

M!rahür harnmaını kurbında vakı ' çeşmeye bir ma
sura. 

Sarıgürz mescid kurbında vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Sofılar harnmaını kurbında vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Ziyadesi Perhad Kethuda evi kurbında çeşmeye ve 
evine caridür. 

Y eniçerilerün yeniodalarında vakı ' Ortaçeşme'ye bir 
lüle. 

Okmeydanı'nda vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Cem'an dört lüle üç kamışdur. 

Yenibağçe'de vakı' maksernden Yeniçerilerün 
yeniodalarına değin cari sulardur 

Mustafa Paşa harnmaını kurbında vakı ' çeşmeye bir 
kamış. 

Hürrem Çavüş cami 'i hareminde vakı ' maslağa bir 
mas ura. 

Mi ' marbaşı Sinan Ağa mescid kurbında vakı ' masıa
ğa bir kamış. 

All Paşa harnınarnı önünde vakı ' kuyuya bir kamış. 

Mi ' marbaşı Sinan Ağa mescid kurbında vakı ' çeş
meye iki kamış. 

El-Hacc İlyas mescidinde vakı ' maslağa bir kamış. 

Zikr olınan su sabıka Al! Paşa harnmaını önünde va
kı ' kuyuya cari olup sonradan emr-i şerifte mezkür 
maslağa icra olınmışdur. 
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B all Paşa cami 'i hareminde vakı ' maslağa bir masu
ra. 

Rusrev Paşa türbesi kurbında vakı ' çeşmeye bir ka
mış. 

Ziyactesi Lütfi Paşa hammamına caridür. 

Hacı Sumak mahallesinde vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Sarıgürz harnmaını önünde vakı ' çeşmeye iki kamış. 

Ziyactesi harnmam-ı mezbüra caridür. 

Y eniçerilerün yeniodalarında Ağa kapusında vakı ' 
çeşmeye iki kamış bir masura. 

Y eniçerilerün yeniodalarında Karaköy kapusında 
çeşmeye bir kamış bir masura. 

Cem'an üç lüle ve üç kamışdur. 

Y enibağçe makseminden A vretpazarı ve 
Y edikulle canibine cari sulardur 

Yenibağçe'de Defterdar Mustafa Beğ mescid kurbın
da çeşmeye bir kamış. 

Yazı cı mescid kurbın da vakı ' kuyuya bir kamış. 

Rüstem Çelebi mektebi kurbında vezir-i a 'zam ahü
rına bir masura. 

Mezbür bir masura suya İbrahim Paşa oğlı Ahmed 
Beğ üç masura su dahi ilhak idüp bağçesine icrası 
mukayyeddür. 

Ördek Kassab mahallesinde Rüstem Çelebi mektebi 
kurbın da vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Ziyactesi Arpa emini All Çelebi evine caridür. 

Çilingirbaşı �ahallesinde vakı ' kuyuya bir kamış. 

Sinan Paşa mescid kurbında vakı ' çeşmeye bir ka
mış. 
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Ayağı Simkeş çeşmesine diridür. 

Defterdar Ahmed Çelebi mescid kurbın da vakı ' çeş
meye bir kamış. 

Ziyadesi Şahıhfiban Hatlin evine caridür. 

Seydi Çavfiş mescid kurbında çeşmeye bir kamış. 

Ziyadesi Mehmet Çelebi evi kurbında çeşmeye ve 
evine caridür. 

Molla Gürani mahallesinde vakı ' çeşmeye iki kamış. 

Ayağı geçe ile Murad Paşa cami 'ine ve imaretine ve 
hammamına cmdür. 

Yazıcı mescid kurbında Kuruçeşme'ye bir kamış. 

Ziyadesi mescid abctesthanesine caridür. 

Hacı Bayram mahallesinde Sekbanbaşı evi kurbında 
çeşmeye bir kamış bir masura. 

A vretpazarı kur b ında Hacı Ahmed m esc id yanında 
çeşmeye iki kamış. 

Ziyadesi bir mikdar Odabaşı evine ve bir mikdar 
Aksaray çarşfisında tekye kurbında vakı ' çeşmeye 
cari dür. 

Kürkcibaşı mescid kurbında vakı ' çeşmeye bir ka
mış. 

Ziyadesi Çukurbostan çeşmesine caridür. 

Çukurbostan kurbında vakı ' çeşmeye bir kamış. 

A vretpazarı kurbında Canbaziyye mescid yanında 
kuyuya bir kamış. 

Nohud evi kurbında vakı ' çeşmeye bir kamış.  

Davfid Paşa çarşfisında vakı ' çeşmeye iki kamış. 

Ziyadesi Davfid Paşa iskelesinde İskender Sipahi bi-
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na eylediği çeşmeye caridür. 

Davfid Paşa hammanuna bir kamış. 

Şah Sultan evi kurbında vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Ziyadesi mezbı1run evinde maslağa caridür. 

Şah Sultan evinde vakı ' maslağa bir masura. 

Efşancı mahallesi kurbında vakı ' kuyuya bir kamış. 

Efşancı mahallesinde Davı1d Beğ evi kurbında çeş
meye iki kamış. 

Kap u ağ ası Ya 'küb Ağa hammanuna ve çeşmesine 
iki kamış bir masura. 

Etyemez zaviyesi kurbında vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Ziyadesi Kapudan Ali Paşa bağçesi dolabına caridür. 

Hacce Hatı1n mescid kurbında vakı ' çeşmeye iki ka
mış. 

Ziyactesi İstimactiyye kapusında Topcılar katibi 
Mahmud bina eylediği çeşmeye caridür. 

Çerakçı mahallesinde Kassab Hasan mescid kurbın
da çeşmeye bir kamış. 

Ziyadesi Topcıbaşı Acem Ağa çeşmesine ve bağçe
sine caridür. 

Mirahı1r cami ' i  kurbında tarik-ı arnmda vakı ' çeşme
ye iki kamış. 

Ziyadesi kurbında mahalle içinde çeşmeye caridür. 

Ağa çayırı kurbında vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Ziyadesi Şehremini bağçesine ve kurbında çeşmeye 
cari dür. 

Çerakçı mahallesi ile Kassab Hacı Hamza mahallesi 
beyninde vakı ' çeşmeye bir kamış. 
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Ziyadesi Hacı Plri mahallesinde Çavuşbaşı Mustafa 
çeşmesine ve bağçesine caridür. 

Y edikulle önünde vakı ' çeşmeye bir kamış. 

Ziyadesi Sultan Mehmed çeşmesiyle hammamına 
cari dür. 

Silivrikapusı'nda İbrahim Paşa cami 'i kurbında çeş
meye iki kamış. 

Cem'an dokuz lüle üç kamışdur. 

Cümle zikr olınan mesarif doksan dört lüle üç kamış 
su caridür. 

Tahdren fi evahir-i şehr-i Receb sene 985 [ 4- ı 4 E
kim ı577] 

Mehmed bin Mustafa Kadi-i Kostantıniyye 

Bende-i hak-pay Hasan Defterdar 

711011 Valide suyu başından Kopuz deresine kadar 
mevcut katma sulann miktarlanna, sahiplerine ve 
söz konusu sulann bağlandığı yerlere dair. 

Defter oldur ki Murad Efendi tahrir ve ba ferman-ı 
ali ta 'yin olman Hadizade Efendi ve Su nazırı el
Hacc Mehmed Ağa tahrir eyledükleri sulardur. 

Fı ı7  Z(?) sene ı ı26 [24 Aralık ı7 ı4] 

Meremmat mühlet-i ferman yevm 40. 
Hafr-ı su(?) [Fı] 6 C sene ı066 [ı Nisan ı656] tarih

i ahir fi 7 S sene ı 070 [24 Ekim ı 659] 

Def'a tahrir ba ferman-ı ali. 
Fı 1 3  B sene l l  26 [25 Temmuz ı 7 ı 4] 

Valide suyı başından Kopuz deresine gelince 
mülhak sulardur 

[Derkenar] İstanbul'da Deniz Abdal mahallesinde 
sakine Ayişe bint-i Ahmed bin Hasan tarafından sad
r[!] oğlı Mehmed Kiriş(?) serdan Mustafa Paşa 
mahzarında takrir ider ki Katib Sinan mahallesinde 
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Reisülküttab Hacı Ahmed Efendi Bağçe Belgrad sı
nurında Çakal deresinde hasıl eylediği suyı Kırkçeş
me'ye ilhak ve hakk-ı mecradan baki bir masura suyı 
mezkfir Mustafa Paşa'ya bey ' ol dahi Kumkapu kur
bında Tavaşı Süleyman Ağa mahallesinde menziline 
icra itdürdiği berat kayd mukayyeddür. 

Fı 7 C sene 1 128 [29 Mayıs 17 16] 

Tavşantaşı'nda sakin Ahmed Efendizade Hasan E
fendi hanesi suyı defter-i atıkında 2 çuvaldız hala 
bi' l-külliyye munkatı 'dur ba'de' t-tahrir ta'mir üzre
lerdür ba'de' t-tekmll ba ferman 3 çuvaldız. 

Fı 26 Za sene 1 126 [3 Atalık 17 14] 

Vezir-i a 'zam Mehmed Paşa kethudası Abdi Kethu
da Bağçeköy kurbında Kestanelik nam mevzı 'da ha

. sıl eylediği suyı Valide Sultan suyına ilhak sülüs 
vakfa kalup sülüsanı Koca nişancı [kurbında] olan 
maslakdan evine icra eylediği mukayyeddür. 

Fı evahir-i Z sene 1014 [29 Nisan-S Mayıs 1 606] 

Bağçeköy kurbın da Vali de havzı altında der[ e] için
de vakı ' Abdi Kethuda su yı nice müddet harab ol
mağla Daru' s-sa'ade ağası yazıcısı İbrahim bin All 
ma'rifetiyle müteve111-i vakf ba'de' t-ta'mir hasıl o
lan sudan üç masurasını mezkfir İbrahim Efendi'ye 
bey ' idüp baki kalan dokuz masurasını vakıf-ı mez
bfirun kadimi çeşmesine icra itdürdiği berat kayd 
mukayyeddür. 

Fı evasıt-ı S sene [ 1 ] 1 1 6 [ 15-24 Haziran 1704] 

[Derkenar] İstanbul'da Kadi çeşmesi kurbında Altı
boğça mahallesinde sakin Defterdar Seyyid Mustafa 
Paşa'nun oğlı All takrlr ider ki müteveffa Altıboğça 
Ahmed Efendi bin on senesi Ramazan'ı evasıtında 
Büyükdere dimeğle ma 'rfif vadide Valide Sultan su
ları başında Iskarabaşı dimeğle ma 'rfif malıall ün ca
nib-i şarkisinde Kestanelik yanında viikı ' hasıl eyle
diği üç kamış suyı müşarun ileyhanun suyına ilhak 
ve hakk-ı mecradan baki dört masura suyı mah
miyye-i mezbfirda türbesinde sebll ta 'bir olman mas
lağa kifayet mikdarı ve fazlası menziline ta 'yin id üp 
ve ba' de vefatihi menzil-i mezkfir pederüm Seyyid 
Mustafa'ya ve ba'de vefatihi bana intikal itmeğle ha
rab olan sebll ile suyınun yollarını ba'de't-ta'mir ha
rab sebll mukabelesinde bina eylediğüm çeşme ile 
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maslağa ve menzilüme ve müşarun ileyhün çeşmeli 
odalarına icra olmak üzre ta 'yin eylediği berat kay d 
mukayyeddür. 

Fi selh-i ( . . .  ) sene [ ı ] l lO [ 10  Temmuz ı698-28 Ha
ziran ı699] 

Niş'de katı olan Defterdar Emir Paşa hanesi ve çeş
mesi ve Altıboğça çeşme ve mescid suyı defter-i a
tikde ı lüle hala mevcfid 2.5 masura 0.5 çuvaldıza 
karibdür. 

Katib-i vakf ( . . .  ) Altıboğçazade ( . . .  ) Paşa'dur ( . . .  ) .  

Katib Ahmed Efendi Çakaloğlı(?) deresinde hasıl 
suyını Valide Sultan yolına andan ıskaraya andan 
Sultan Süleyman yolına ilhak ve baki bir masurasını 
Çavfişbaşı mahallesinde menziline icrası mukayyed
dür. 

Sene ( . . .  ) 

El-Hacc Yusuf Paşa Bağçe Belgrad kurbında Değir
men deresinde U skumrı yolınun altı yanında cem' 
iki masura su Valide Sultan kemerine ilhak dilediği 
mahalle icra. 

Fi ı 3 Ca sene ı 077 [ı ı Kasım ı 666] 

Kurnkapu'da Abdi Kethuda vakf çeşmesi ve Yazıcı 
İbrahim Efendi ve Safiye Hanım müştereklerdür def
ter-i atikde on masura iki masurası Yazıcı Efen
di'nün bir masurası Safiye Hanım'un yedi masurası 
vakfun olmak üzre tahrir olınup lakin hala mevcfid 6 
masura ı çuvaldız. 

Yazıcı İbrahim Efendi ber mficeb-i arz-ı hal Abdi 
Ketbudazade Ahmed Ağa çeşmesi ve Kızılmaslak'da 
Safiyye Hatlin menzili suyı ile müşterek suyını vezn 
eylediğinde hüccet-i atik mficebince on iki masura 
zahir oldığı i ' lam mukayyeddür. 

Fi 4 M sene [ ı ] 127 [ ı  O Ocak ı 7ı5 ]  

Diğer sfiret(?) hala Anadolı muhasebecisi olan mez
bfir Hacı Ahmed Efendi bir buçuk masura suyı Vali
de'ye andan Iskara suyına. 

Fi 26 C sene 1066 [2ı Nisan ı656] 

Reisülküttab el-Hacc Ahmed Efendi Bağçe Belg-
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rad'da Çakal deresinde cem' bir buçuk masura su 
Kırkçeşme'ye ilhak İstanbul'da Katib Sinan mahalle
sinde menzilinde icra. 

[Fi] gurre-i C sene 1076 [9 Aralık 1665] 

Arpa emini Mehmed Efendi Bağçe Belgrad'da Çakal 
deresinde cem' üç masura su Valide Sultan yolına il
hak Eyyı1b'da Baba Haydar mahallesinde bir masu
rası menzilinde ( . . .  ) menzil divannda çeşmede i cra. 

[Fi] gurre-i Z sene 1065 [2 Ekim 1655] 

Tarih-i sicili fi 7 Ş sene 1059 [ 16  Ağustos 1649] 

Mukaddema La'lizacte Efendi'nün olup Mısır kuza
tından ( . . .  ) Hasan Efendi veresesi yediefinde olan 
Eyyı1b'da vakı ' bağçenün su yı defter-i atikde 2 çu
valdız hala mevcı1d 1 çuvaldız. 

Yine bağçe-i mezbı1ra cari ahar lağmdan defter-i a
tikde ( . . .  ) masura hala mevcı1d 1 .5 çuvaldız der kurb
ı havz. 

Mezbı1r Hasan Efendi'nün varisi yedinde ferman 
mı1cebince bir çuvaldız kalmışdur. 

Defterdar Ahmed Efendi ile Nası1h Ağa iştiraken 
Büyükdere'de Bağçe Belgrad karyesinde hasıl suları
nı Valide Sultan yolına ilhak ve hakk-ı mecractan 
baki dört kamış suyun nısfını Nası1h Ağa evine ve 
nısf-ı aharı Ahmed Efendi evine ve sebile ve masıa
ğına icrası mukayyeddür. 

Sene 101 1 [2 1 Haziran 1602- 10 Haziran 1603] 

Mezbı1r Ahmed Efendi Altıboğça'dur. 

Seyyid Mustafa Paşa su yı defter-i atikde munkatı ' ve 
hala dahi munkatı 'dur ba'de' t-tahrir ta'mir üzreler
dür ba'de' t-tekmil ba ferman-ı ali 1 .5 çuvaldız. 

Fi 26 Ca sene 1 126 [9 Haziran 17 14] 

Hacı Sinan Eyyı1b dahilinde Mustafa Paşa mahalle
sinde bina eylediği çeşmeye icra içün Sultan Süley
man suyı semtinde Uskumn karyesi toprağında hasıl 
suyını Sultan Süleyman yolına ilhak ve baki iki bu
çuk masurasını icrası mukayyeddür. 

Sene [ 10]93 [ 10  Ocak-30 Aralık 1682] 
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[Derkenar] Sultan Mehmed Han ibn-i Sultan Murad 
Han validesi Safiyye Sultan mübaşeret idüp ba'dehfı 
Sultan Mehmed Han ibn-i Sultan İbrahim Han vali
desi itmam eylemişdür ba'de't-tekmil yiğirmi lüle 
vezn olınmışdur. 

Sene 1074 [5 Ağustos 1663-24 Temmuz 1664] 

Valide Sultan suyı mülhaklitıyla havzında defter-i 
atikde 9 lüle hala mevcfıd 35 masura. 

Başrfıznameci Lankazade Mustafa Efendi Bağçeköy 
kurbında hasıl suyını Sultan Süleyman kemerine il
hak ve baki sülüsan suyını Unkapanı nam malıallden 
tefrik idüp Unkapanı çeşmesiyle evine icrası mukay
yeddür. 

Ma-i mezbfır Şeyhülislam-ı sabık Ebezade Abdullah 
Efendi'ye geçmişdür. 

Gül cami 'i mahallesinde sakin Mustafa Ağa ile Ye
niçeri ağası Mustafa Ağa ma'an Bağçe Belgrad'da 
cem' üç masura sudan bir masurası cami ' vakfına hi
be baki iki masura su kaldığı hüccet. 

Fi gurre-i Za sene 107 1  [28 Haziran 1661 ]  

Diğer sfıretde beş masura sudan üç masurası Y eniçe
ri ağasınun iki buçuk masurası Mustafa Ağa bir ma
surası Gül cami ' ine di yü. 

Fi 8 Za sene 107 1 (  . . .  ) [5 Temmuz 1661 ]  

Dayı Ömer Ağa'nun hemşirezadesinün hanesi ve 
çeşme suyı defter-i atikde 2 masura hala mevcud 3 
çuvaldız. 

Hacı Ömer Ağa Sultan Süleyman suyı semtinde 
Uskumrı karyesi toprağında hasıl suyı Sultan Süley
man yolına ilhak ve baki iki buçuk masurasını Sul
tan Bayezid-i Cedid mahallesinde menziline icrası 
mukayyeddür. 

Sene 1097 [28 Kasım 1685- 16  Kasım 1686] 

İstanbul ağası Ali Ağa ibn-i Mustafa Bağçe Belgrad 
kurbında üç masura suyı. 

Fi M sene 1077 [4 Temmuz-2 Ağustos 1666] 

Balat'da Hacı Sinan'un vakf çeşmesi suyı defter-i 
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at!kde (boş) masura hala mevcüd (boş) masura. 

Kilarcıbaşı Mehmed Ağa Bağçeköy kurbında Kesta
nelik'de hasıl suyını kemer suyına ilhak ve baki sülü
sanı icrası mukayyeddür. 

Sene [ ı0] 14 [ ı9  Mayıs ı605-8 Mayıs ı606] 

Mezbürun tafslli şukka alınmışdur gaflet alınmaya. 

Suyolcılardan Yusuf bin Abdullah Hüseyin Ağa 
mahzarında ikrar Bağçe Belgrad toprağında Hacı 
bakrası s vad!de dört masura cem' eylediği su yı mez
bür Hüseyin Ağa'ya bey ' .  

Fı ı2  Za sene ıoı  ı [2ı Nisan ı603] 

[Der kenar] Defterdar Hasan Efendi Bağçe Belgrad 
kurbında Valide deresi kurbında Eskitarla'da hasıl 
altı masura suyı Valide Sultan suyına ilhak dilediği 
mahalle icra. 

Fı 22 Ş sene ı094 [ ı6  Ağustos ı683] 

Defterdar Hasan Efendi suyı yolları lağmları harab 
defter-i atık de munkatı ' hala munkatı 'dur ba' de' t
tahr!r ala halih! kalmışdur ba ferman-ı al! hedm 
olınacakdur. 

Hüseyin Ağa Bağçe Belgrad karyesi toprağında Hacı 
makheresi kurbında üç yüz otuz kulaç lağmından ha
sıl dört masurasını Valide Sultan yolına ilhak ve ba
ki sülüsan suyını ( . . .  ) mahallesinde bina eylediği 
çeşmeye ve ahar mahalde ( . . .  ) . 
Mezbür Hasan Efendi'nün hane ve çeşmesi suyı def
ter-i at!kde ı masura ı çuvaldız hala mevcüd 2 çu
valdızdan ziyi'idedür. 

Merhüme Şah Sultan Hazret-i Eyyüb'da bina eyledi
ği cami ' ve medreseye merhüme Valide Sultan su
yından bir kamış su virilmek üzre ferman mukay
yeddür. 

Küçük ınlrahür Nasüh Ağa Valide Sultan suyı başın
da Kestanelik kurbında hasıl suyını müşarun ileyh 
yolına ilhak ve baki sülüsan suyını Atmeydanı'nda 
Saka çeşmesi yanında meslekden ifraz ve Akbıyık 

s Hacı makheresi 
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mahallesinde bina eylediği çeşmeye ve fazlası evine 
icrası mukayyeddür. 

Sene [ 1 ] 1 10 [ 10  Temmuz 1698-28 Haziran 1699] 

( . . . ) 

Cerrah Mehmed Paşa A vretpazarı'nda vakı ' cami ' ve 
harnmaını içün buldığı suyı Büyüksu yolına ilhak 
idüp icrası mukayyeddür. 

Sene 1020 [ 16  Mart 161 1-3 Mart 1612] 

Asrında Ketbudayiri Muslı Ağa Çiftehavz kurbında 
Fulya deresinde hasıl ve hakk-ı mecradan bakf bir 
masura ve bir çuvaldız suyı Laleliçeşme kurbında 
Mesih Paşa mahallesinde menziline İcra. 

Fı 2 1  B sene 1093 [26 Temmuz 1682] 

Menzil-i mezbür ile ma-i mezkür Nişlizadeler vali
desi Afife Hanım hala Sadr-ı ali hazinedan Mustafa 
Ağa'ya bey ' .  

Fı 2 M sene [ 1 ]  149 [13  Mayıs 1736] 

711111 Kopuz ve Sultan Süleyman derelerinden Çif
tehavuz ile Kirazlıdere havuzuna kadar mevcut kat
ma sulann miktar/anna, sahiplerine ve söz konusu 
sulann bağlandığı yerlere dair. 

Kopuz deresinden ve Sultan Süleyman deresin
den Çiftehavz'a cari sular ile Küçükkemer ta'bir 

olman Kiraslıdere havzı yolına gelince mülhak 
sulardur 

[Derkenar] Abbas Ağa Kırkçeşme suyı başında 
Sel[h]hane deresinden Kopuz pınarıyla Çiftehavz'a 
muttasıl Kırkçeşme suyına ilhak eylediği suyı gayr-i 
ez hakk-ı mecra baki kalan iki buçuk lüle suyını bina 
eylediği hammarnlara ta'yin buyurdığı berat mukay
yeddür. 

[Fı] evasıt-ı N sene 108 1  [22-3 1 Ocak 167 1 ]  

Daru' s-sa'ade ağası Abbas Ağa harnmaını suyı def
ter-i atikde 2.5 masura hala mevcüd (boş) masura 
ba'de' t-tahrir ta'mir olmağla 4 masura 3 çuvaldız. 

Müşarun ileyh hazretleri ma-i mezbürı mahmiyye-i 
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İstanbul'da bina huyurdukları Davfid Paşa cami 'i 
kurbın da vilkı ' eviyle hammarnma ve Laleliçeşrne 
kurbında vakı ' çiftehammarnına ve Nevbethane kur
bında Karakemer mahallesinde vakı ' eviyle hamma
rnma ta'yin eylediği Müfettiş-i evkaf İbrahim Efendi 
irnzasıyla rnürnza vakfiyyesi rneşrfitiyyet üzre rnüte
vellisi olan Bevvab-ı sultani Ca'fer Ağa yedinde 
rnahffiz aldığı Saray-ı hürnayfinda rnahffiz tomarda 
rnukayyeddür. 

Fi evahir-i Şa'ban sene 108ı [3- ı2  Ocak ı67 ı ]  

[Der kenar] Şehremini katibi Hacı Ömer Çiftehavz 
kurbında Kopuzlıpınar nam vadide hasıl suyını Çif
tehavz yolına ilhak ve baki bir buçuk rnasurasın El
vanzade mahallesinde menziline icrası rnukayyed
dür. 

[Fi] 27 S sene [10]96 [2 Şubat ı685] 

Fi' l-asl 3 masura bi kavl-i Ömer Efendizade Abdi 
Ağa 
Yekün 
1 .5 

0.5 
0.5 
2.5 
0.5 
3 

Baba Haydar-ı Nakşibendi mahallesinde bağ
çeye 
Elvanzade mahallesinde menziline 
Tercernan Yunus mahallesinde damadı 

Hammarncı Telhisci Osman ile kerimesi 
Hadice Hatfin virrnişdür 

Fi 25 B sene ı ı20 [ ı  O Ekim ı 708] 

Sabıka Şehremini Ömer Efendi su yı defter-i atikde 2 
masura hala rnevcfid 0.5 çuvaldız ba'de' t-tahrir 
ta'rnir olrnağla 3.5 çuvaldız. 

[Derkenar] Defter-i tahrir ( . . .  ) . 

Körnürli Belgrad kurbın da Hınzir deresinde Y olcı 
çayır vadide akd-i meclis olındukda Bağçekapusı da
hilinde sakin Mi ' marbaşı Hüseyin Ağa meclis-i ma'
kü[ d]da Hekimbaşı vekili hala Bostancıbaşı Ali Ağa 
rnahzarında takrir idüp işbu rnevzı '-ı haliyede ma
lum ile hafr ve Sultan Süleyman suyına ilhak ve 
hakk-ı rnecradan baki suyırndan bir masurasını rnez
kfir Hekimbaşı es-Seyyid Yusuf Efendi'ye bey ' ol 
dahi Bağçekapusı dahilinde Elvanzade mahallesinde 
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menziline ta 'yin eylediği hüccetdür. 
Fi 29 M sene 1 106 [ 19  Eylül 1694] 

MezbOr menzil Selim Ağa damadı Hacı Ali tasarru
fındadur mezbOr Mi ' marbaşı Hüseyin Ağa'nun men
ziline Celeb Abdülbak:I Ağa mutasarrıfdur ve ma-i 
mezbOrdan bir masura suya Gülşeni damadı Halil 
Efendi mutasarrıfdur. 

Kettancılar'da vakı Küçükhan'a dahi ma-i mezbOr
dan caridür ( . . .  ) . 
Sabuncıoğlı çeşme der Tahtakal 'a ve Arahacı ham
maını der Bab-ı eğri suyı defter-i atikde 2 masura 
hala munkatı 'dur ba'de' t-tahrir ve' t-ta'mir yine 
munkatı 'dur ba ferman-ı ali hedm olındı. 

MezbOr ROznamçeci Yusuf Efendi Kömürlü Belg
ra[d]'da Donuz(?) deresine karib hasıl beş masura 
suyı Çiftehavz'a ilhak: Kurnkapu'da İbrahim Paşa 
cami 'ine karib Muhsine HiltOn mahallesinde menzili 
ile cami ' -i mezbOrda bina eylediği şadurvanda i cra. 

Fi 3 Z sene [ 10]98 [ 10 Ekim ı687] 

Hacc Mustafa Su nazırı Hüseyin Ağa'dan iştira eyle
diği iki masura suyun bir masurasın Na 'llımescid 
mahallesinde menziline icra ve bir masurasın dahi 
Hace Paşa mahallesinde mülk menziline icra. 

Sene ı095 [20 Aralık ı683-7 Aralık ı684] 

Aşcıbaşı Selim Ağa ve Vefa'da Kambur Mehmed 
Efendi ve Fındıklı Silahdar Mehmed Efendi müşte
reklerdür defter-i atikde 0.5 masura ve hala mevcOd 
ı çuvaldız ı ba'de't-tahrir(?) ta'mir olmağla 1 .5 çu
valdız. 

MezbOr suya mülhak hüccet-i şer'iyye mOcebince 
Ayişe HiltOn'un üç çuvaldız suyı oldığı bu mahalle 
şerh virildi. 

Tavşantaşı kurbında Karakaşzade hanesine malik 
Mehmed Efendi ba'de' t-ta 'mir ba ferman vezn eyle
diğinde iki masura suyı zahir oldığı berat 
mukayyeddür. 

Fi 7 M sene [ ı ]  1 34 [28 Ekim ı 72 ı ]  
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[Derkenar] Defter-i tahrir ( . . .  ) .  

Teberdar Hacı Süleyman takrir idüp Katib Sinan ma
hallesinde menzilinde icra içün Kömürli Belgrad 
sınunnda Geçe deresinde nam-ı diğer Kopuz dere
si(?) üç tarafı köy ve bir tarafı tarik-ı amın suyı 
ba'de'l-vezn dört masura suyı Kemerlüdere'ye andan 
Çiftehavz'a ilhak ve hakk-ı mecradan baki iki buçuk 
masurasını Katib Sinan mahallesinde Hüseyin Paşa 
taksiminden ifraz ve menzil-i mezbura icra hüccet
dür. 

Fı gurre-i S sene ı075 [24 Ağustos ı 664] 

Menzile mutasarrıf Mehmed bin merhum Süleyman 
baki nısf masurasını Emine Hanım vakfı mütevelllsi 
Ahmed Ağa'ya bey ' ol dahi Nişancı hammarnına ic
ra. 

Fı 23 S sene 1 125 [2ı Mart ı 7 13] 

Çavuşbaşı menziline mutasarrıf(?) Kisedar Mehmed 
Ağa nısf masurasını el-Hacc Abdurrahman Ağa'ya 
bey ' ol dahi Robyar mahallesinde menziline icra der 
kurb-ı Hace Paşa. 

Sene [ ı ] 1 34 [22 Ekim ı72 ı - 1 1 Ekim ı722] 

Menzil-i mezbur ber muceb-i hüccet bir buçuk ma
surası kaldığı bu mahalle şerh virildi. 

Menzil-i mezbura mutasarrıf Rakım Mehmed Efen
di'dür. 

Kel Yusuf Efendi hanesi ve İbrahim Paşa şadurvanı 
defter-i atıkde 2 masura ı çuvaldız hala mevcud 1 .5 
mas ura. 

Yazıcızade Katib Hamza Efendi Kiraslıhavz kemeri
ne ilhak eylediği bir lüle suyı Hace Paşa mahzenin
den ifraz ve evi divannda çeşmesine icrası mukay
yeddür müşarun ileyh Belgrad köyi kurbında hasıl 
bir kamış suyını Valide Sultan yolına ilhak ve Hace 
Paşa mahzeninden ifraz evine icrası mukayyeddür. 

Şehremini İmadüddin Efendi Kömürli Belgrad kur
bında Kızılcık deresinde etraf-ı erba 'ası köy ile mah
dud(?) hasıl suyını ana yolına ilhak ve baki dört ma
surasını Robyar mahallesinde menziline icrası mu-
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kayyeddür sene 1075 mezbur İmadüdd1n Efendi ma
i mezburı kızı Hibetullah'a hibe eylediği mukayyed
dür. 

Sene 1085 [7 Nisan 1674-27 Mart 1675] 

[Derkenar] Damadı Yusuf Ağa. 

Karakaşzade İsma'll Beğ suyı defter-i atıkde 2 ma
sura hala munkatı 'dur ba'de' t-tahr1r ta'm1r olmağla 
2.5 çuvaldız Nişancı hammarnına yarım masura su 
s atmış munkatı 'dur. 

[Derkenar] İsmi Ayişe Sultan'dur Sultan Selim Han 
validesidür. 

Trabozan'da medffin Valide Sultan vakfından Sultan 
Bayez1d-i Veli kurbında hamrnam suyı menba'ı Kö
mürli Belgrad karşusındadur defter-i atlkde 2.5 ma
sura hala mevcud 2 masura 0.5 çuvaldız. 

Hammarn-ı mezbur mütevelllsi Hacı Hüseyin harn
ınam suyı kallldür diyü Kömürli Belgrad kurbında 
hasıl beş masura su masrfifı hamrnama aid ( . . .  ) üzre 
keşf. 

Ş sene 1068 [4 Mayıs- ı Haziran 1658] 

Sultan Selim kurbın da Y emişci Hacı All hanesi ve 
Uncı Hacı İbrahim vakf çeşme-i mezkur Mehmed 
Paşa kurbında Hindller zaviyesi müşterek(?). 

[Der kenar] Muhsinzade sarayı dimeğle meşhur 
Timurkapu kurbındadur. 

Sadr-ı a'zam Hüseyin Paşa ker1meleri suyı defter-i 
atlkde 6 masura hala mevcud 2 masura 0.5 çuvaldız. 

All Paşa haz1nedarı Hasan İstanbul'da Valide hanına 
muttasıl hanesine cari Kömürli Belgrad sınurında 
Kızılcık deresinde Mahmud Ağa ve İmad Ağa suları 
beyninde Pavlo zimrn1 çayırından hasıl suyını 
ba'de't-ta'rn1r karye-i mezbure mukabelesinde dere 
suyına ilhak ve vezn eylediğinde hakk-ı mecradan 
baki iki masura ve bir çuvaldız suyı kaldığı berat 
mukayyeddür. 

[Fı] evail-i R sene [ 1 ] 122 [ 1 - 10 Nisan 17 10] 
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Keşf-i san! berat kaydı. 
[Fı] evahir-i Ra sene [ 1 ] 132 [ 1 - 10 Şubat 1720] 

İ 'lam dahi mukayyeddür. 

Bazirgan Hacı All suyı defter-i aukde 3 masura hala 
munkatı 'dur ba'de' t-tahr1r ba'dehfi şüru ' olınmış 
natemamdur. 

Üsküdar'da Ahmed Çelebi mahallesinde sakin Mah
mud bin Mehmed İstanbul'da Hace Paşa semtinde 
Elvanzacte mahallesinde mescid mukabelesinde bina 
eylediği çeşmeye İcra içün Kömürli Belgrad sınunn
da Kuloğlı bostanı deresinde hasıl eylediği suyı 
gayr-i ez hakk-ı mecra dört masurasın çeşme-i 
mezbura icra itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fı] evasıt-ı C sene 1076 [ 19-28 Aralık 1665] 

Bin altmış sekiz senesinde Gül cami 'i kurbında All 
Çavfiş mahallesinde menzil-i mezbura icra içün Mi '
mar veklli Muslı Efendi ibn-i Hasan Kömürli karyesi 
sınurında Kara Yani çayırında hasıl ve hakk-ı mecra
dan baki üç masura suyı icra itdürmişdür ma-i mez
bur ile menzil-i mezkura mutasarrıf mezkur Bazir
gan Hacı All bin Mustafa Özbekler tekyesi içün 
Çorlılı All Paşa'ya(?) Murad Efendi tahr1r[i] milce
bince iki buçuk masura suyından nısf masurası iştira 
eylemişdür bi kavl-i başkatib ve nısf masurası dahi 
( . . .  ) menzile i cra iç ün Hacı İbrahim bin ( . . .  ) hüccet 
sureti mukayyeddür. 

Fı 27 ( . . .  ) 

Muhsinzade ve Sağancıbaşı ve Kör Mahmud Ağa 
üçi bir meslekde cem' ve bir künkle dereye caridür 
ta 'm1re müşahede olınmışdur. 

Elvan Ağa mahallesinde Kör Mahmud Ağa çeşmesi 
suyı defter-i at1kde 2.5 masura hala mevcud 1 masu
ra 1 .5 çuvaldız. 

Kapu ağası Mustafa Ağa Belgrad karyesi kurbında 
Nasuh Ağa kemerinün canib-i kıblesinde hasıl suyını 
kemer suyına ilhak ve baki sülüsan suyını Eyyub'da 
Cami '-i kebi:r mahallesinde üçyol ağzında bina eyle
diği çeşmesine cari bakisi Hace Paşa mahallesinde 
evi önünde bina eylediği çeşmesine ve bakisi evine 
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ta'yin olmdığı mukayyeddür. 
Sene 1015  [9 Mayıs 1606-27 Nisan 1607] 

Bahri Paşa sarayına cari suya Yazıcı Ahmed Efendi 
ve Gümüş Mehmed Ağa müştereklerdür defter-i 
atikde 3 masura hala mevcı1d 1 .5 masura lakin başı 
yokdur dirler bir tarikle Süleymaniyye suyından 
alınmışdur. 

Bağdad'[da] medfOn Ahmed Ağa suyınun hudı1d[ı] 
O[r]ta Belgrad sınurında tarafeyni köy ve bir tarafı 
karye-i mezbı1re bir tarafı ba'zan miri suyı ve ba'zan 
Seryano yaylağı bir buçuk masura ve bir çuvaldızı(?) 
hakk-ı mecra baki bir masura ve bir çuvaldız. 

Keşf tahriri fi 24 Zi' l-ka'de selase ve selasin ve 
elf(?) [24 Za sene 1033] [7 Eylül 1624] 

Yaş yemişci Hacı İbrahim ile Hindiler zaviyesine ca
ri suyun menba 'ı bu mahalle karibdür dirler. 

Aşcı Yeniçeri Ali Ağa ibn-i Yusuf vakf çeşmesi ve 
hanesi suyı defter-i atikde 3 masura hala hilal gibice 
damlar ba'de' t-tahrir ta'mir ternam olmamışdur. 

Odalar kolındadur. 

Hudı1dı Kömürli Belgrad civarında cevanib-i er
ba'ası Öksüzdere'ye dahil ve vadi ile mahdı1d Sultan 
Mehmed kurbında Balıkhane katibi Ahmed Efedi 
ta'mir şüd. 

İşbu derOn-ı hüccetde muharrer dört masura ma-i le
zizün bir masura Lanka semtinde daru' l-hadis ve iki 
masurasını dahi Şeyh Ferhad cami ' -i şerife muttasıl 
çeşmeye ve bir masura dahi Ayasofya-i kebir kur
bında Acem Ağa mahallesinde vakı ' arsa ya Koca 
Reisülküttab Mustafa Efendi hanesine icra mülkiy
yet üzre tedavül-i eyadi ile el-yevm malike ve muta
sarrıfe olan hüccet-i mezkı1r derı1nında muharrerü' l
ism Ayişe Hatı1n ber veeh-i muharrer malike oldığı 
bir masura ma-i lezizün bir çuvaldızını ifraz menzil-i 
mezkı1r ci vannda bina eylediği ( . . .  ) maslakda vakfiy
yet üzre icra. 

[Fı] 1 3  S sene [ 1 ]219  [24 Mayıs 1 804] 

Benlİ Ahmed Ağa suyı defter-i atikde 2 çuvaldız ha-
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la mevcı1d ı çuvaldız ba'de' t-tahrir ta'mir olmağla 
ı .5 çuvaldız. 

Fethiyye cami 'i kurbında Kefeli mahallesinde sakine 
Orta Belgrad kurbında İskender Ağa suyı dimeğle 
ma'rı1f sudan mezbı1r İskender Ağa zevcesi Ayişe 
Hanım nısf masura suyı Mehmed Kethuda'nun inhi
dar ağası Mustafa Ağa'ya bey ' ol dahi Çoban Çavı1ş 
mahallesinde menziline icra. 

Ve ma-i mezbı1rdan nısf masura dahi mezbı1re Ayişe 
Hanım Kul kethudası Ahmed Ağa ibn-i Hacı Ali'ye 
bey ' ol dahi Üskübi mahallesinde menziline icra. 

Sene [ 1 ] 142 [27 Temmuz 1729-ı 6  Temmuz ı 730] 

Drağman'da Hasan Paşa hanesi suyı defter-i atikde 
2.5 masura hala mevcı1d ı masura 0.5 çuvaldız. 

Orta Belgrad kurbındadur. 

( . . .  ) Lanka semtinde bina eylediği ( . . .  ) Şeyh Perhad 
cami 'ine muttasıl ( . . .  ) ve Ayasofya-i kebir'de ( . . .  ) 
karib menzilinde icra ( . . .  ) Mustafa Ağa'dan ( . . .  ) Orta 
Belgrad kurbında ( . . .  ) derede hasıl olan Sultan Sü
leyman yolına ilhak ve hakk-ı mecra dört masura 
suyun ( . . .  ) dam'I-hadise ve iki masurasın ( . . .  ) masu
rasın menziline ta'yin eylediği ( . . .  ) .  

[Fi] gurre-i B sene 1084 [ı Ekim ı 673] 

( .. . ) muttasıl daru ' l-hadis ( .. . ) 1 masura ( . . .  ) çeşme 
kurbında menziline. 

Aşcıbaşı ağa ta 'mir şüd. 

[Derkenar] İmam-ı sultani Hasan Efendi hanesine 
muttasıl hala Kevakibzade neslinden hatlin tasarru
fındadur ta 'mir şüd. 

Kadiasker Yahya Efendizade Hüseyin Efendi hanesi 
suyı defter-i atikde masura ı hala mevcı1d ı masura 
0.5 çuvaldız. 

Ber ınıleeb-i i 'lam-ı şer'iyye Ahi Çelebi kurbında 
Hacce Kadın çeşmesi suyı müşterekdür. 

Fi 9 N sene [ ı ] 126 [ 1 8  Eylül ı 7 14] 
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Mezbfirun kızı Rukıyye Kadın ( . . .  ) .  

( . . .  ) Zeyrek kurbında Timurhan mahallesinde ( . . .  ) 
Lankazade ve bin yetmiş yedi ( . . .  ) İstanbul ağası All 
Ağa hasıl eylediği ( . . .  ) su ve kendi hasıl eylediği ( . . .  ) 
on bir buçuk masurası ( . . .  ) Çiftehavz'a ilhak ve hakk
ı mecractan ( . . .  ) ve üç çuvaldız suyı ( . . .  ) Abdülveh
hab bir masurasın ( . . .  ) bin Hasan'a bey ' ol dahi ( . . .  ) 
menziline icra itdürdiği berat ( . . .  ) . 

Sene [ 1 ] 147 [3 Haziran 1734-23 Mayıs 1735] 

( . . . ) bir masura suyı Cebeci ( . . . ) bey ' ol dahi Kabasa
kal'da ( . . .  ) .  

Sene [ 1 ] 147 [3 Haziran 1734-23 Mayıs 1735] 

[Derkenar] 
Yekün 
Masura 
1 3  

Vezir İbrahim Paşa Orta Belgrad kurbında Tırpan 
dimeğle ma 'rfif mahallde hasıl eylediği su yı Çifte
havz'a ilhak ve hakk-ı mecractan baki beş masurasın 
Muract Paşa mahallesinde menzilinde icra itdü[r]diği 
berat mukayyeddür evail-i Z sene 1080 def'a dört 
masurasın Horhor çeşmesi kurbında diğer menziline 
icra itdürdiği berat mukayyeddür fi ' t-tarihi' l-mezbfir 
mezbfir İshak Beğ bir masurasın dahi Defterdar Hacı 
İbrahim Efendi'ye bey' ol dahi Atıneydam kapusına 
muttasıl taraf-ı yesarda(?) bina olman çeşmeye icra 
itdürdiği berat mukayyeddür evahir-i Ra sene [ 1 ]  1 34 
mezbfire Hadice bint-i İbrahim'ün ağlınun kızları(?) 
tarafından Süleyman bin Abdullah baki kalan iki bu
çuk masura sudan yarım masurasını Mustafa bin Ha
san'a ( . . .  ) ve yarım masurasını müteveffiye Hadice 
Hatfin'un Hace Paşa'da bina eylediği çeşmesine ve 
yarım masurasını Hamid Efendi medresesi divannda 
Hacı Mustafa çeşmesine ve bir masurasını Silahdar 
hallfesi Mehmed bin Hüseyin'e bey ' ol dahi Davfid 
Paşa iskelesi kurbında Kassab İlyas mahallesinde 
menziline icra itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fı] evahir-i L sene [ 1 ] 141  [20-29 Mayıs 1729] 

Uzunçarşfi kurbında menziline. 

Sabıka Uzun İbrahim Paşa ve hala İsma'll Paşazade 
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ha[ne]si suyı defter-i atikde 1 3  masura hala mevcud 
7.5 masura. 

Murad Paşa mahallesinde sakin vefat iden İbrahim 
bin merhum İs ma 'il Paşa'nun oğulları İshak ve Mus
tafa ve Zeynelabidin ve Fatıma ve Hadice ve Eme
tullah ve Ayişe ve Zeynelabidin validesi Dürri Hatlin 
hazır oldukları halde mezbfir İshak Sofılar mahalle
sinde sakin Hacı Halil bin Hüseyin mahzarında tak
rir-i kelam idüp ceddimüz İsma'il Paşa bin seksen 
senesinde Orta Belgrad kurbında Tırpan deresi için
de hasıl eylediği suyı Çiftehavz'a ilhak ve hakk-ı 
mecradan baki beş masurasın Murad Paşa mahalle
sinde menziline icra ve ma-i mezbfirdan bir masura
sm mezbfir Hacı Halil'e bey ' ol dahi Oruç Gazi ma
hallesinde merhum Şehbaz Ağa çeşmesine ta 'yin ey
lediği hüccet mukayyeddür. 

[Fi] ı 9 Za sene [ ı ]  ı 34 [3 ı Ağustos ı 722] 

Nazır Osman Ağa'nun ihbar[ı] üzre ma-i mezburun 
müşterekleri bir masurası Vezir Yusuf Paşa'nundur 
ve bir masurası Kadırga limanında Azmi Mustafa E
fendi'nündür ve iki masurası Kara Mehmed Paşa'nun 
Aksaray'da cami 'inündür ba'dehfi nısf masurası sü
lüs-i maldan(?) Abdullah Çelebi'ye bey' ol dahi 
Haydar Paşa kurbında çeşmeye icra eylemişdür ve 
nısf masurası Başhalife İsma 'il bin Ali'ye bey ' ol 
dahi Aksaray'da menziline icra eylemişdür. 

Davfid Paşa kurbında olan menziline ta 'yin gayr-i ez 
hakk-ı mecra 5 masura. 

Horhor kurbında olan bağçeye ta 'yin gayr-i ez hakk
ı mecra 4/9 masura. 

Merhum Tezkireci Mustafa Efendi ve Aksaray'da 
Mehmed Paşa cami 'i ve Kul kethudası Yusuf Ağa 
hanesi müşterekdür der defter-i atik. 

Hace Paşa'da Ayasofya mütevellisi İbrahim Efendi 
ve Haydar Paşa'da Uncı Hacı İbrahim çeşmesi ve 
Bazirgan Hacı Ahmed hanesi ve diğer Hacı Ahmed 
müştereklerdür defter-i atikde 3.5 masura hala bi' l
külliyye munkatı 'dur ba'de' t-tahrir ke' l-evvel hali
dür ba ferman hedm o lındı Tahtakal 'alı. 

Ve Çavfişbaşı biraderi Mustafa Ağa müşterekdür der 
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atik. 

Mid1hı1r İbrahim Ağa Orta Belgrad kurbında Boyacı 
çayır yanında köy deresinde hasıl suyını anaya ilhak 
ve baki bir masurasını Hace Hamza mahallesinde 
menziline icrası mukayyeddür. 

Sene [ 10]87 [ 16  Mart 1676-5 Mart 1677] 

Kethuda katibi Halil Efendi su yı ta 'mir şüd. 

[Derkenar] Maktı11 Kap u dan Mustafa Paşa zevcesi 
hanım hanesi su yı dur ta 'mir şod. 

Eyyı1b'da MaktOI Kara Mustafa Paşa yalısı suyı def
ter-i atikde (boş) masura hala bi' l-külliyye munka
tı 'dur ba ferman hedm olıcakdur. 

Mustafa Paşa Orta Belgrad kurbında dört aded baca 
ve elli kulaç lağmdan hasıl suyını ana yolına ilhak ve 
baki iki masurası dilediği mahalle icrası mukayyed
dür. 

Sene 1087 [ 16  Mart 1676-5 Mart 1677] 

Maktı11 Kürd İbrahim Paşa suyı defter-i atikde (boş) 
masura hala bi ' l-külliyye munkatı 'dur ba'de' t-tahr'ir 
ta'mir olmağla 3 .5 çuvaldız. 

Rikabdar-ı şehriyari Hasan Ağa Orta Belgrad vadi
sinde hasıl üç masura sudan biri hakk-ı mecra baki 
iki masurasın Kefeli mahallesinde bağçesinde icra. 

[Fi] 23 C sene 1078 [ 10  Aralık 1667] 

Vezir İbrahim Paşa Orta Belgrad sınurında Çorbacı 
çayırında hasıl bir masura ve bir çuvaldız suyı Deve
oğlı9 çeşmesi kurbında Hace Hamza mahallesinde 
menzilinde icra ba'de' l-fevt kızı Ümmühani Hanım 
Şahin Mustafa Ağa'ya bey ' ol dahi Daye Hatı1n ma
hallesinde menzilinde icra. 

[Fi] 10 Zi' l-ka'de sene [ 1 ] 104 [ 1 3  Temmuz 1693] 

[Derkenar] Mezbı1r Kapan[i] Çelebi ma-i mezbı1rı 
İbrahim Paşa kethudası Mehmed Kethuda'ya bey ' 
itmeğle Feyzullah Molla tarafından tathir ve ta 'mir 
itdürmişdür mezbı1r hane küçük menziller olmağla 

9 Devoğlı 
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çeşme mahalle çeşmesi olmuşdur İstanbul'da Çoban 
Çavfiş mahallesinde Sultan Selim mütevelllsi Receb 
Ağa Orta Belgrad dahilinde Andonaki çayınnda ha
sıl iki buçuk masura ve bir çuvaldız suyı ana yolına 
ilhak buçuk masurası hakk-ı mecra baki iki masura 
ve bir çuvaldız suyı menzilinde icra. 

Fı ı 7 Z sene ı096 [ ı4 Kasım ı685] 

Dlv All Ağa müşterekdür dirler. 

Kapani Mehmed Efendi hanesi suyı defter-i atlkde ı 
masura hala mevcfid 3 çuvaldız hala mutasarrıf Mu
hasebeci All Efendi. 

Yeniçeri klsedarı Halll Efendi Orta Belgrad kurbın
da hasıl suyını anaya ilhak ve baki iki masurasını 
Kazganl mahallesinde menziline icrası mukayyeddür 
sene 99 ma-i mezbfir ile menzil-i mezbfir Zağarcıba
şı Mehmed Ağa'ya nakl ve ba'de' l-fevt vereseleri 
ma-i mezbfirı Matbalı emini Hacı Halll Efendi'ye 
bey ' ol dahi Aşık Paşa mahallesinde menziline icrası 
mukayyeddür. 

Sene [ ı ] 1 3 ı  [24 Aralık ı7 18- 1 3  Kasım ı7ı9] 

( . . .  ) çorbacısı All Ağa Belgrad karyesinde hasıl üç 
masura su yı Kadiasker cami 'i kurbında Sinan Paşa 
mahallesinde menzilinde ve tarlk-ı arnmda bina ey
lediği çeşmeye icra. 

Fı C sene [ ı0]64 [ ı9  Nisan- 17  Mayıs ı654] 

Kethuda Yusuf Ağa Rahlme Hatlin'dan iştira eyledi
ği ve Belgrad sınurında hasıl eylediği sekiz buçuk 
masura ve bir çuvaldız suyından bir masurasın mez
bfir Sinan Paşa mahallesinde menzil-i mezkfirda icra. 

Fı 20 Ş sene 109 ı  [ ı5  Eylül ı680] 

( . . .  ) Kapucıbaşı Şahin Mustafa Ağa suyı defter-i 
atlkde (boş) masura hala iplik misli damlar ba'de't
tahrlr ta'mlr olmağla 3 .5 çuvaldız. 

Hace harnınarnı karşusında vakı ' menzilde tulunba 
iledür hala mutasarrıfı Reşvan(?) ağası Kara Bekir 
Ağa'dur ta 'mlr şüd. 

Telhlsci İsma 'll Ağazade Abdullah Beğ hanesi ve 
Kör All Ağa harnınarnı suyı defter-i atlkde 6 masura 
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hala mevcfid ı masura 3 çuvaldız. 

B er mficeb-i i ' lam-ı şer'iyye harnınarn resi d olınup 
çeşme kayd alındı. 

Fı ı 5  Za sene [ ı  ] 126 [22 Kasım ı7 ı4] 

Muhasebeci Mehmed Efendi bin yetmiş bir senesin
de Orta Belgrad karyesinde Çiftehavz kurbında U
zuntarla'da hasıl suyını Çiftehavz'a ilhak ve baki dört 
masurasını Arahacılar karhanesi yanında Mahmud 
Ağa cami ' i  kurbın da menziline i cra ve ba 'de' 1-fevt 
vereseleri bir masurasını AHımermer kurbında Hüse
yin Ağa mahallesinde sakin el-Hacc Ahmed bin Hü
seyin'e bey ' ol dahi matbalı emini vekili olan Meh
med Efendi'ye bey' ol dahi dilediği mahalle icrası 
mukayyeddür sene [ ı ]  ı ı5 ma-i mezbfırdan bir ma
sura malik Aksaray kurbında Çakır Ağa mahallesin
de Hacı Mustafa mülki olan bir masurayı Yeniçeriler 
başyazıcı[sı] Hüseyin Efendi'ye bey ' ol dahi dilediği 
mahalle icrası mukayyeddür sene [ ı ] 138  mezbfır 
Hüseyin Efendi ba'de' l-fevt oğlı Mehmed Sadık 
kendüye isabet iden yarım masurasın Zağarcıbaşı 
Hacı İbrahim Ağa'ya bey ' .  

Fı gurre-i Ca  sene [ ı ] l53 [25 Temmuz 1740] 

Kapucıbaşı Dayaziide dahi müşterekdür dirler. 

[Derkenar] Haseki All Ağa Meydancık mahallesin
de menziline icra içün Kömürli Belgrad sınurında 
Y orgi tarlasında hasıl eylediği su yı Çiftehavz'a ilhak 
gayr-i ez mecra iki masurasın menziline icra itdürdi
ği berat mukayyeddür. 

[Fı] evail-i N sene [ ı0] 87 [7- ı6  Kasım ı 676] 

Hüccet tarih[i] [fi] 24 L sene ı082 [23 Şubat ı672] 

Haseki All Ağa ve Çavfişbaşı Mehmed Ağa haneleri 
suyı defter-i atikde ı masura hala mevcfid ı çuvaldız 
ala halihi bakidür. 

Receb Ağa Orta Belgrad sınurında hasıl suyını anaya 
ilhak ve baki iki masura ve bir çuvaldız suyını Ço
ban Çavfiş mahallesinde icrası mukayyeddür. 

Sene [ 10]97 [28 Kasım ı685- ı 6  Kasım ı686] 

Valide Sultan kethudası Mehmed Efendi ve Mi 'mar 
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İsma'il Ağazade suyı defter-i atikde 2 masura hala 
mevcı1d 1 .5 çuvaldız ba'de' t-tahrir ta'mir olmağla 3 
çuvaldız. 

Mi ' marbaşı İsma 'il Orta Belgrad ile Çiftehavz bey
ninde hasıl suyını Çiftehavz'a ilhak ve baki dört ma
surasını Unkapanı dahilinde menziline icrası mukay
yeddür. 

Fı 3 Ca sene ı092(?) [2ı Mayıs ı68 ı ]  

Mezbı1r su yine müştereki ismine(?) mukayyeddür 
gaflet olmmaya Cerrah harnmaını yanındadur ya 'ni 
Reisülküttab Mustafa Efendi 'ye bey ' .  

Fı 6 S sene 1093 [ ı4  Şubat ı682] 

Defter emini Hüseyin Paşazade Mehmed Beğ ve Ü s
kübi çeşmesi suyı müştereklerdür defter-i atikde 1 .5 
masura hala mevcı1d ı .5 çuvaldız. 

Bend-i kebir karşusında derede Kapucıbaşı Dayaza
de odalar[ı] ve yazıcısı Yedikulleli(?) Hüseyin Efen
dizade ve Telhisci Ağa müşterekdür ta 'mir şüd. 

Mevcı1(?) nam-ı diğer Koca Mustafa Ağa ve Baba
dağı muhafızı Y üsuf Paşa ve Osman Ağa ve biraderi 
Hızır nam-ı diğer Ca'fer Ağa müştereklerdür defter-i 
atikde ı masura hala mevcüd ı çuvaldıza karibdür 
ba'de't-tahrir ta'mir olmağla 2 çuvaldız. 

Sultan Mehmed rı1znamecisi Mehmed Efendi Belg
rad sınunnda Donuz deresi yolında Ortadere'de hasıl 
suyını anaya ilhak ve baki bir buçuk masurasını 
Molla Husrev mahallesinde menziline icrası mukay
yeddür. 

Sene [ ı0]97 [28 Kasım ı685- ı6  Kasım ı686] 

Gürci Mehmed Efendizade hanesi ve Bikalı nam-ı 
diğer Girid defterdan Mehmed Efendi ve Kör 
Şa 'b an Ağa hazinedan Hazinedar Mustafa Ağa ve 
Adli Efendi müştereklerdür defter-i atikde 4 masura 
ba'de' t-tahrir ta'mire şürı1 ' ternam olmamışdur. 

Eyyı1b'da Davı1d Ağa mahallesinde Suyolcı Ha
san'un mülki olmak üzre Kömürli Belgrad kurbında 
( . . .  ) Kavaklıdere'den Fındıklıdere'de Çaşnigir keme
riyle Kiraslıhavz kemeri beyninde ana ( . . .  ) ilhak ve 
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baki bir masura suyını İbrahim Paşa mektı1bcısı(?) 
İsma'll Ağa'ya bey ' ol dahi Çelebiağlı mahallesinde 
menziline icrası mukayyeddür. 

Sene [ 1 ] 1 37 [20 Eylül ı724-8 Eylül ı725] 

[Derkenar] Kassabbaşı Ebubekir Ağa ile Başkapu
ağlam Mustafa Ağa iştiraken Çiftehavz kurbında üç 
masura ve üç çuvaldız Mustafa Ağa ve dört masura 
dört çuvaldız Bekir Ağa'nun olup Mustafa Ağa Şir
merd(?) Çavı1ş mahallesinde hammarnma ve mahalle 
çeşmesine ta 'yin Bekir Ağa Laleli kurbın da Çakır 
Ağa mahallesinde menzilinde icra. 

Fı 3 N sene ı094 ( . . .  ) [26 Ağustos ı683] 

Büyük tezkireci(?) İbrahim Efendi hanesi ve Kaba
kulak Mustafa Ağa harnmaını suyı defter-i atikde ı .5 
masura ı çuvaldız hala mevcı1d 3 .5 çuvaldız ba 'de't
tahrir tathir olmağla ı masura O. 5(?) çuvaldız. 

[Der kenar] Köpri başında Subaşı deresindedür. 

[Der kenar] Keresteci dahi müşterekdür diri er. 

Kara Bayram Ağa Naklben[d]'de Lühı1mi Mehmed 
Paşa müştereklerdür defter-i atikde 2 masura hala 
bi' l-külliyye munkatı 'dur ba'de' t-tahrir ve ta'mir 
vezn 2 masura. 

Fı 26 Za sene [ ı ]  ı26 [3 Aralık ı7  ı 4] 

Mi 'mar vekili Muslı Efendi ile İbrahim Ağa Has
lar(?) toprağından ve hakk-ı mecradan baki dört ma
suradan Muslı Efendi kendü hissesinden buçuk ma
surasını Mustafa Paşa mektı1bcı[sı] ( . . .  ) Efendi'ye 
bey ' ol dahi dilediği mahalle icrası mukayyeddür. 

Sene ı090 [ ı2  Şubat ı679- ı Şubat ı680] 

Hekimbaşı All Paşazade Bekir Efendi Mehterbaşı 
damadı Kapucıbaşı Hacı İbrahim Ağa Cebecibaşı-yı 
sabık İsma 'll Beğ müşterek ta 'mir şüd. 

Mezbı1r ( . . .  ) zevcesi ( . . .  ) Hanım ibnet-i Cebeci(?) el
Hacc Abdullah Ağa zevci mezbı1r ile Afife bint-i 
Abdullah'dan iştira eylediği Kara Bayram suyından 
bir masura suya hüccet şüd. 

Fı 2 Ş sene [ ı ] ı56 [2ı Eylül ı743] 
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Mehmed Paşa Orta Belgrad'a gider iken sağ tarafda 
Kiraslıhavz altında bostan arasında derenün üst ya
nında hasıl suyını ana yolına ilhak ve baki dört ma
surasını Çelebiağlı mahallesinde menziline icrası 
mukayyeddür. 

Sene 1080 [ 1  Haziran 1669-20 Mayıs 1670] 

[Derkenar] Süleymaniyye kurbında Terazu-yı cedld 
mahallesinde sakin vefat iden Hüseyin Ağa'nun vasi
si Eyyub mütevelllsi Abdurrahman Ağa mahalle-i 
mezbure[de] hafr(?) itdürdiği hayrat kuyuya icra 
içün Kömürli Belgrad sınurında Kavak deresinden 
hasıl suyı Hazine kethudası Mustafa Paşa suyına an
dan Çiftehavz'[a] ilhak gayr-i ez hakk-ı mecra iki 
masurasın kuyu-yı mezbura icra itdürdiği berat 
mukayyeddür. 

[Fı] evasıt-ı Ca sene 1076 [ 19-28 Kasım 1665] 

( . . .  ) 

Koca Yusuf Efendi suyı defter-i atıkde 4.5 masura 
hala mevcud 2 masura. 

Su nazırı İbrahim ( . . .  ) Yusuf Efendi suyı ( . . .  ) on beş 
çuvaldız mülki ( . . .  ) suyını Kilaribaşı All ( . . .  ) . 
( . . .  ) 

Yeniçeri ağası Mustafa Ağa ile Tezkireci Mustafa 
Efendi Çiftehavz kurbında Kavak deresinde hasıl su
larını ilhak baki üç masurası Mustafa Ağa'nun 
bağçesine ve üç masurası Tezkireci'nün evine icrası 
mukayyeddür sene 7 1  mezbur Tezkireci Mustafa E
fendi kendi suyınun bir masurasını Gül cami 'ine ve 
iki masurasını cami '-i mezbur mahallesinde menzili
ne ta'yln mukayyeddür sene 7 1  Hazret-i Eyyub'da 
Defterdar iskelesinde M üftl Hacezade yalısını Yeni
çeri ağası Mustafa Ağa iştira idüp ve yahya Sultan 
Süleyman cami 'i su yından bir masura su virildiği 
mukayyeddür. 

Sene [ 10]70 [ 1 8  Eylül 1659-5 Eylül 1660] 

Asrında Zağarcı All bin Yusuf Kassab İ vaz mahalle
sinde vakı ' menziline ve muttasıl çeşmesine icra 
içün Kömürli karyesi sınurında cevanib-i erba 'ası 
Öksüzdere ve vadi ile mahdud hakk-ı mecractan baki 
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iki masurasını menzil ile çeşmesine ta 'y!n ve i cra 
kaydı. 

Fı 12  Ş sene 1066 [5 Haziran 1656] 

Saray ağası Ömer Ağa Kiraslıhavz kurbında hasıl 
buçuk lüle suyını Kagıdhane yolına ilhak ve baki 
suyını Ball Paşa sarayı kurbında meslekden ifraz ve 
Şehsuvar mahallesinde menziline ve çeşmsine icrası 
mukayyeddür. 

Sene [ 1 ] 108 [3 1 Temmuz 1696- 19  Temmuz 1697] 

Rikabdar Hasan Ağa Orta Belgrad kurbında hasıl su
yını Çiftehavz yolına ilhak ve baki iki masurasını 
Kefeli mahallesinde bağçesine icra ba 'dehı1 Başrı1z
namçe kaimmakam[ı] All Efendi'ye bey ' ol dahi di
lediği mahalle icrası mukayyeddür. 

B sene 1078 [ 17  Aralık 1667- 15 Ocak 1668] 

Mezbı1r All Efendi Hasan Ağa'nun karındaşıdur. 

711311 Kirazlı deresinden Kavak deresine kadar 
mevcut katma sulann miktar/anna, sahiplerine ve 
söz konusu sulann bağlandığı yerlere dair. 

Küçükkemer ta'b!r olınan Kiraslı deresinden havz 
yolı ile Kavak deresine gelince mülhak sulardur 

[Der kenar] Zindandelen harnmaını su yı Kiraslıhavz 
başındadur dirler. 

[Derkenar] Nam-ı d!ğer sabıka Süleymaniyye mü
tevelllsi Bosnev! Mehmed Ağa'nun hanesi müşterek
dür yiğirmi üçünci kağıda nazar olma. 

[Der kenar] Der Nişancı Çiftehavz karşusında. 

Küçük Cüce çeşmesi suyı defter-i at!kde (boş) masu
ra (boş) çuvaldız hala mevcı1d hilal gibi takatur ider 
ba'de' t-tahr!r ve ta'ınlr 3 çuvaldız. 

[Derkenar] Kiraslı kemeri yanında. 

İbrah!m Hanzade suyı defter-i atıkde ı .  5 masura ha
la mevcı1d hilal gibi takatur ider ba'de' t-tahr!r ala 
halih! bakidür. 
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Şamizacte Mehmed Efendi Kiraslıhavz'da hasıl suyu
nı Süleymaniyye yolına ilhak ve baki iki masurasını 
Bali Paşa mahallesinde evine icrası mukayyeddür. 

Sene [ 10]73 [ 16  Ağustos 1662-4 Ağustos 1663] 

Mezbfir Şamizacte bin yetmiş iki senesinde ma-i 
mezbfirı Kadırga limanında ( . . .  ) kurbında kızı Fatı
ma'nun evine ta 'yin ve cari iken mezbfireden Sipahi
ler ağası Osman Ağa malik olup ba'de'l-fevt kızı 
Defterdar el-Hacc Mehmed Efendi'ye bey' eylediği 
mukayyeddür. 

Sene [ 1 ] 124 [9 Şubat 17 12-27 Ocak 17 13] 

[Der kenar] Mezbfir Cennet Efendi çeşmesi Aşık 
Paşa'da Ağa cami 'i cidarına muttasıldur gaflet olm
maya. 

[Derkenar] Aşık Paşa'da. 

[Derkenar] Kassabbaşı Mahmud Kiraslıhavz kur
bında hasıl eylediği suyı gayr-i ez hakk-ı mecra bir 
masurasın Aşık Paşa'da Cennet Efendi ve bir masu
rasın Kati b Husre[ v] mescid divannda Rabi 'a  Hatlin 
çeşmesine baki dört masurasın Aşık Paşa mahalle
sinde kendi evine icra itdürdiği berat mukayyeddür. 

Fı evahir-i Za sene 1078 [3- 12  Mayıs 1668] 

[Derkenar] Mezbfir suya müşterek Divitdar Meh
med Ağa terkin olınmasiyçün i ' lam mukayyeddür. 

Fı 6 L sene [ 1 ] 126 [ 15  Ekim 17 14] 

Ataullah Efendi ve Kazganasmaz ve Cennet Efendi 
ve Rabi 'a Hatlin çeşmeleri su yı defter-i atikde 8 ma
sura ba'de' t-tahrir ve' t-ta 'mir 4.5 masura. 

Aşık Paşa'da Kassabbaşı Osman Ağa ve Haydar Pa
şa diğer Osman Ağa iştirak ta 'mir şüd. 

Mezbfir dört masuradan iki masura Kassabbaşı ve iki 
masura Ataullah Efendi'nindür. 

[Der kenar] Mezbfirun su yı Kiraslıhavz'un küçük 
kemerindedür dirler. 

Serrac İshak mahallesinde vakf çeşme suyı defter-i 
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atikde 2 çuvaldız hala mevcüd iplik gibi takatur ider 
ba'de' t-tahrir ala halihi bakidür. 

[Der kenar] Mezbür su yı Kiraslıhavz'un küçük ke
merindedür dirler. 

[Derkenar] Çiftehavz'dan aşağı Darbhane deresin
dedür ta 'mir şüd. 

Haydar Paşa harnınarnı ve çeşmesi suyı defter-i atik
de 5 masura hala munkatı 'dur ta'mire şürü' itmişler
dür ba'de' t-tekrnil yine munkatı 'dur ba ferman hedm 
olınrnışdur. 

[Der kenar] Mi' marbaşı Mustafa oğlı Mehmed Kö
mür li Belgrad kurbında tarlada hasıl suyını Çifte
havz'a ilhak ve baki iki buçuk masurasın Arahacılar 
mahallesinde menziline icrası mukayyeddür. 

B sene 1080 [25 Kasım-24 Aralık 1669] 

[Derkenar] Diğer Mi 'marbaşı Mustafa Çiftehavz'a 
karib Kiraslıhavz kurbında elli dört zira' kargir 
ıskara ile hasıl suyını Ayasofya'ya ilhak ve baki iki 
buçuk masurasın Üskübi mahallesinde menziline ic
rası mukayyeddür. 

N sene 1083 [2 1 Aralık ı 672- 19  Ocak 17 63] 

Mi 'mar Mustafa Ağa kızı ve Kör İstanbul ağası su yı 
defter-i atikde 3 masura hala mevcüd ı .5 masura 
ba'de't-tahrir ve' t-ta'mir. 

Fı 20 Z sene [ 1 ]  126 [27 Aralık 17 14] 

Mi 'mar Mustafa Ağa Orta Belgrad kurbında Bostan 
deresinde hasıl suyını Çiftehavz'a ilhak ve baki dört 
masurasından iki masurasını Gül cami 'i mahallesin
de menziline ve bir masurasını kurbında çeşmeye ve 
bir masurasını kurbında bağçesine icrası mukayyed
dür. 

Sene 1080 [ 1  Haziran 1669-20 Mayıs 1670] 

Mezbür Mustafa Ağa mülki olan suyı'0 bi' l-cümle 
suyını Reis Mustafa Efendi' [ye] bey ' ol dahi dilediği 
mahalle icrası mukayyeddür. 

Sene 1084 [ 1 8  Nisan 1673-6 Nisan ı674] 

10 "suyı" fazladır. 
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Mezbüra Koca Re is dimeğle ma 'rüfdur. 

Üskübi mahallesinde Ümmühani ibnet-i Mi 'mar 
Mustafa Ağa Kiraslıhavz'a car1 iki buçuk masura su
yun bir masurasını İstanbul ağası Mustafa Ağa'ya 
bey ' ol dahi Sivrikoz mahallesinde menziline icra. 

Fi 4 C sene ı 092 [2 ı Haziran ı 68 ı ]  

[Derkenar] Şehremini Hacı Durmuş Kömürli Belg
rad kurbında Kiraslıhavz dibinde derede hasıl suyını 
Çiftehavz'a ilhak ve baki dört masurasın İbrahim Pa
şa-yı Atik kurbında Çelebiağlı mahallesinde menzi
line icrası mukayyeddür. 

Za sene ı079 [2 Nisan- ı Mayıs ı669] 

[Der kenar] Mezbür Durmuş ba 'de vefatihi veresele
ri bir masurasın ifraz Hasan Paşa kethudası Ali Ket
huda'ya bey ' ol dahi Kızıltaş mahallesinde menziline 
icrası mukayyeddür. 

Ca sene [ l ] ı20 [ ı9  Temmuz- 17  Ağustos ı708] 

Türkman katibi Mustafa ve Bazirgan Hacı İsma 'il ve 
Durmuşzade ve Mir-i alem Mustafa Ağa veresesi 
müştereklerdür defter-i atikde 3 masura ı çuvaldız 
hala mevcüd 2.5 masura. 

Lağma mülhak hayırdan gelür. 

Kadırga limanında Çavüşbaşı Mustafa Paşa hanesi 
suyı defter-i atikde ı masura hala munkatı 'dur 
ba'de' t-ta'mir 0.5 çuvaldız. 

Arpa emini İsa Çelebi Kiraslıhavz'un kıble canibinde 
hasıl suyını Kiraslıhavz'a ilhak ve baki beş masurası
nı bir mikdarını Katib Kasım mahallesinde evine ve 
bir mikdarını Yenikapu'da çeşmeye icrası mukay
yeddür. 

Sene [ ı ] 107 [ ı2  Ağustos ı695-30 Temmuz ı696] 

Çavüş mescid kurbında vakı ' harnınarn su yı Çifte
havz deresindedür dirler. 

Arpa emini Mehmed Efendi hemşirezadesi dimeğle 
ma 'rüf ve Zindandelen harnmaını su yı defter-i atikde 
3 masura hala mevcüd ı masura. 
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Kiraslıhavz ıskarası başında ma 'lfimdur. 

Nazır ağa Kiraslıhavz kurbında hafr eylediği sudan 
yarım masurasını Na 'lbend Hacı Muslı damadı hase
kibaşı ya bey ' eylediği bu mahalle kayd olındı. 

Sene [ ı ] 145 [24 Haziran ı732- 13  Haziran ı733] 

Çavfiş Kasım mahallesinde sakin Hacı Mehmed Ki
raslıhavz'un üst canibinde Pervane tarlasında İlçi Pa
şazacte suyınun baş hacasma ilhak eylediği bir ma
sura suyun nısfı Kal 'a  halifes i Ali Efendi'ye bey ' ol 
dahi Katib Sinan mahallesinde menziline icra fi 9 Ca 
sene ı45 menzil-i mezbfir ma-i carisiyle Çukadar-ı 
şehriyari Mustafa Beğ ibn-i Elmas Mehmed Paşa'ya 
geçrnişdür. 

Fi 7 Z sene [ 1 ] 1 54 [ ı6  Kasım 174ı ]  

711312 Kavak deresinden Çaşnigir kemerine kadar 
mevcut katma suların miktarlarına, sahiplerine ve 
söz konusu sulann bağlandığı yerlere dair. 

Kavak deresiyle Çiftehavz altından Çaşnigir 
kemerine gelince mülhak sulardur 

Kelleci nam-ı diğer Müfettiş Mehmed Paşa suyı def
ter-i atikde ı masura ı çuvaldız hala mevcfid iplik 
gibi takatur ider ba'de't-ta 'mir ı çuvaldız. 

Menzil-i mezbı1r Tahtakal 'a kolından Uzunçarşı1'da
dur. 

[Derkenar] Teberdar Karakaş Hacı Süleyman Kö
mür li Belgrad sınurında Geçiı ı  deresinde üç tarafı 
köy ve bir tarafı tarik-ı amın ile ma'rfif suyını Çifte
havz yolına ilhak ve baki iki buçuk masurasın Katib 
Sinan mahallesinde Hüseyin Paşa mesleğinden ifraz 
ve menziline icrasiyçün berat mukayyeddür. 

Fi 29 S sene 1072 [24 Ekim ı66ı ]  

Karakaş suyı hala Seyyid Feyzullah Efendizade
ler'dür defter-i atikde ı masura hala mevcı1d 0.5 çu
valdız. 

1 1  Geçe 
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Mustafa Paşa Çaşnigir kemerinün canib-i garbisinde 
Kavaklidere'de hasıl suyını bina eylediği meslekde 
ba'de' l-vezn altı kamış aldığı mukayyeddür. 

M sene [ ı0]28 [ ı9  Aralık ı6 ı8-7 Aralık ı6ı9] 

Demetcizade Mustafa Ağa ve Gül cami ' i  ve Tezkire
ci nam-ı diğer Bosna defterdar-ı sabık Abdullah E
fendi müştereklerdür defter-i atikde 3 masura hala 
mevcud ı masura. 

İmam-ı sultani Hafız Mehmed Efendi Çiftehavz kur
bında hasıl suyından Robyar mahallesinde menziline 
cari bir masurasını Mehmed Paşa halilesi Hadice 
Hanım'a bey ' ol dahi Hace Kasım mahallesinde 
menziline icra eylediği menzil ile ma-i mezbur 
mezbur Telhisci Mehmed Ağa'ya bey ' eylediği mu
kayyeddür sene ı ı 2 mezbure Hadice mülküm di yü 
damadı Süleyman'a bir masura su bey ' eylediği 
mukayyeddür. 

S sene [ ı ] 1 12 [ ı 8  Temmuz- ı5  Ağustos ı 700] 

[Der kenar] Feyzullah Efendi ve merhum Sandık 
emini müşterekdür dirler. 

Def'a İbrahim Hanzade suyı defter-i atikde 2.5 ma
sura hala mevcud ( . . .  ) . 

Su nazırı İbrahim Ağa mezbur Kavak deresindeki 
suyından iki buçuk masurasın dahi Hacı Abdülaziz 
bin Mehmed'e bey ' ol dahi iki masurasın Gedik Paşa 
kurbında Esirci Kemal mahallesinde bina eylediği 
hammamına ve buçuk masurasın Robyar mahalle
sinde menziline icrası mukayyeddür. 

N sene 1 100 [ ı9  Haziran-ı 8  Temmuz ı689] 

Su nazırı İbrahim Ağa ma-i mezburdan bir masura
sm dahi Yava cizyedarı Yeğen Mehmed Ağa'ya bey' 
ol dahi San Musa mahallesinde Koca Ali Efendi 
bağçesinden mürur iden Kırkçeşme lağmından ifraz 
A vretpazarı kurbın da Lekeci 12 Hatun mahallesinde 
menzilinde hafr itdürdiği kuyuya icrası mukayyed
dür. 

12 Keçi 

Ş sene 1 100 [2ı Mayıs- ı 8  Haziran ı689] 
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Kassabbaşı Mehmed Ağa ve Seyyid Feyzullah Efen
di telhiscisi Mehmed Ağa müştereklerdür defter-i 
atikde ı masura 2 çuvaldız hala mevcfid 0.5 çuvaldız 
ba'de't-ta'ınlr ı masura. 

711313 Çaşnigir kemerinden Fulya deresine kadar 
mevcut katma suların miktarlanna, sahiplerine ve 
söz konusu suların bağlandığı yerlere dair. 

Çaşnigir kemerinden Fulya deresi ta'bir olman 
dereye gelince mülhak sulardur 

Nam-ı diğer Rüstem Paşa'ya mülhak(?) 

Nam-ı diğer kemerün üst başında ana yolına 
mülhakdur(?) 

Kayış Mustafa Ağa suyı Kavaklıdere'de vakı 'dur 
defter-i atıkde munkatı ' hala mevcfid 2.5 çuvaldız. 

Merhfimun Hace Paşa'da medrese ve çeşme ve Yedi
kulle çeşme ve Eyyfib'da Kapucı çeşmesidür. 

Gavvas Abdullah harnmaını ve hanesi ve Müderris 
Osmanzade havzlı odalarında harnınarn ve Y eğen 
Mehmed Ağa iştirak defter-i atikde 0.5 masura 
ba'de' t-ta'ınlr ı masura. 

Fı 26 Za sene [ ı ] ı26 [3 Aralık ı7 ı4] 

[Derkenar] Firari(?) Hüseyin Paşa suyı Çaşnigir ( . . .  ) 
İstanbul tarafındaki başındadur dirler. 

Kethuda katibi Hüseyin Efendi harnınarn su yı defter
i atikde 0.5 masura mevcfid 1 .5 çuvaldız. 

Fı 3 Ş sene [ 1 ] 126 [ ı4 Ağustos 17 14] 

Rüstem Paşa suyı defter-i atıkde 2 masura hala mev
cfid 2 masura. 

Ayasofya kurbında vakı ' çeşmeye ta'yindür. 

Su nazırı İbrahim Ağa Çiftehavz kurbında Kavak de
resinde Sfimazen Paşa suyı mukabelesinde hasıl su
yını Kayış Mustafa Ağa yolına andan Karakemer yo
lına ilhak ve baki bir masurasın Kapu ağası Abdur-
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ralıman Ağa'ya hibe ol dahi Eyyfib'da Ali Paşa-yı 
Cedid mahallesinde bağçesine icdisı mukayyeddür. 

M sene [ 1 ] 10ı  [ ı 5  Ekim- 1 3  Kasım ı689] 

Mezbfir İbrahim Ağa bir masurasını Y ava cizyedan 
el-Hacc Mehmed'e bey ' ol dahi Sarı Musa mahalle
sinden ifraz müceddeden bina eylediği kuyuya icrası 
mukayyeddür. 

Sene [ ı ] ı08 [3 ı Temmuz ı696- ı9  Temmuz ı697] 

Vezir Mustafa [Paşa] harem kethudası Hasan Ağa 
Çiftehavz semtinde derede hasıl suyını Rüstem Paşa 
yolına andan ana yolına ilhak ve baki bir masurasını 
Süleymaniyye kurbında Kepenekçi Sinan mahalle
sinde menziline icrası mukayyeddür. 

S sene [ 10]93 [ ı9  Şubat-9 Mart ı682] 

Musahib Paşa kethudası Hasan Ağa hanesi suyı der 
Eyyfib defter-i atikde ı çuvaldız hala mevcild ı çu
valdız. 

Musahib Mustafa Paşa kethudası Hasan Ağa Çifte
havz kurbında Fulya deresinde hasıl suyını Rüstem 
Paşa yolına andan ana yolına ilhak ve baki bir masu
ra ve üç çuvaldız Eyyilb'da Servi mahallesinde men
zili ile bağçesine icrası mukayyeddür. 

C sene [ 10]94 [28 Mayıs-25 Haziran ı683] 

Pirari Hasan Paşa(?) ( . . .  ) . 

Bağçe-i mezbilr müste'ciri bir masura ve üç çuvaldız 
su bağçenün olmak üzre Haslar'dan(?) i ' lam almış
dur. 

Fi 7 C sene [] ı 54 [20 Ağustos 1 74ı ]  

Sabıka Silahdar katibi İbrahim Efendi suyı defter-i 
atikde ı çuvaldız hala munkatı 'dur ba'de' t-ta'mir 
0.5 çuvaldız. 

Kassabbaşı birader[i] Mustafa Ağa suyı defter-i 
atikde 2 masura hala munkatı 'dur ba'de't-ta'mir 2 
çuvaldız. 

[Derkenar] Tahtakal 'a'da Hazinedar Mehmed Ağa 
ham suyıdur. 
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Bu mahallde tahrir olınmayan han su[yı]dur. 

( . . .  ) Sultan kethudası Hüseyin Ağa Orta Belgrad ( . . .  ) 
Çaşniglr kemeri nam-ı diğer Mustafa Ağa kemeri 
kurbında ( . . .  ) iki lüle suyı Sultan Süleyman suyı ( . . . ) 
ve baki nısfı beş buçuk masurasını Hüseyin ( . . . ) 
Unkapanı dahilinde Süğlün Muslı ( . . .  ) icra ba'dehı1 
saray-ı mezbfira sabıka ( . . .  ) Paşa malik olup ba'de 
vefatihl ( . . .  ) malik oldukdan sonra mülki olan sudan 
( . . .  ) Darbhane kurbında Mi 'mar Kemal mahallesinde 
( . . .  ) bey ' ol dahi menziline icra itdürdiği berat ( . . . ) .  

Fı evasıt-ı Za sene [ 1 ] 107 [ 12-2 1 Haziran 1696] 

( . . .  ) masurasın dahi Gaznevi Mahmud ( . . .  ) mu' allim
hane maslağına ( . . .  ) içün bey ' eylediği berat ( . . .  ) . 

Ca sene [ 1 ] 105 [29 Aralık 1693-27 Ocak 1694] 

( . . .  ) masurasın dahi Robyar ( . . .  ) All Ağa'ya bey ' ol 
dahi ( . . .  ) kayd mukayyeddür. 
[Fı] evasıt-ı R sene [ 1 ] 106 [29 Kasım-8 Aralık 1694] 

( . . .  ) bir masurası dahi ( . . .  ) Paşa'nun ev kethudası ( . . .  ) 
Eyyfib'da Cami ' -i keblr mahallesinde ( . . .  ) i cra içün 
berat kay d. 

( . . .  ) sene [ 1 ] 108 [3 1 Temmuz 1696- 19  Temmuz 
1697] 

Mezbı1re İsmihan Hanım bir masurasın dahi Valide 
cami 'i kurbında Çelebioğlı mahallesinde sakin Da
ru' s-sa'ade ağası katibi Hacı Ahmed Efendi'ye bey ' 
ol dahi menziline icra içün berat kayd mukayyeddür. 

Fı evail-i Z sene [ 1 ] 107 [2- 1 1  Temmuz 1696] 

[Derkenar] Mezbı1r Plri Hallfe suyından Havva Ha
tı1n yedinde olan hüccet-i şer'iyye mficebince nısf 
masurasını Maliyye tezkirecisi Süleyman Efendi'ye 
bey ' ol dahi Davı1d Paşa iskelesinde Bayezld-i Cedld 
mahallesinde menziline icra. 

Fı 23 L sene 1 1 39 [ 1 3  Haziran 1 727] 

[Derkenar] İstanbul'da Sarı Bayezld mahallesinde 
Abacı Hacı Ömer çeşmesi vardur. 

[Der kenar] Hasan Kethuda su yından Plr1 Hallfe 
suyına gelince Mahmud(?) Sellm Paşa'[ya] mülhak
dur. 



İSTANBUL SU KüLLiYATI 

Pir! Efendi ve Kapucıbaşı Mehmed Ağa ve Abacı 
Hacı Ömer müştereklerdür defter-i atikde 2.5 masura 
hala mevcfid ı masura 0.5 çuvaldız. 

Mezbfir su Fulya deresindedür dirler. 

711314 Çorbacı kemerinden Devecioğlu bostanına 
kadar mevcut katma sulann miktarlanna, sahiple
rine ve söz konusu suların bağlandığı yerlere dair. 

Mustafa Ağa [nam-ı] diğer Çorbacı kemerinden 
Devecioğlı bostanına gelince mülhak sulardur 

Hazret-i Eyyfib'da Yeniçeşme'nün suyı Subaşı köpri
sindedür dirler. 

Nazır İbrahim Çiftehavz yolında Karakemer ile Çor
bacı kemeri beyninde Küçükkemer kurbında İbrahim 
Hanzade suyı mukabilinde Devecioğlı bostanı başın
da hasıl suyından bir buçuk masurasını Tersane emi
ni Mustafa Ağa'ya bey ' ol dahi dilediği mahalle icra
sı mukayyeddür. 

Sene [ ı ]  10 ı  [ ı5 Ekim ı689-4 Ekim ı 690] 

Ta'mir şüd. 

[Der kenar] Sabıka mezbfir su nazın idi. 

Mi 'marbaşı Hüseyin Ağa Çiftehavz'a karib Deveci
ağlı bostanı kurbında hasıl suyını İbrahim Han yolı
na ilhak(?) sekiz çuvaldız suyını Ebubekir Ağa'[ya] 
bey ' ol dahi dilediği mahalle icra mukayyeddür. 

Sene [ ı ] 105 [2 Eylül ı693-2ı Ağustos ı694] 

Mustafa Ağa kemeri başında Arablar cami 'i şiidur
vanma müceddeden hafr olınan su hala mevcfid ı 
çuvaldız. 

711411 Devecioğlu bostanı civannda mevcut katma 
sulann miktar/anna, sahiplerine ve söz konusu su
ların bağlandığı yerlere dair. 

Devecioğlı bostanı kurbından mülhak sulardur 
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[Derkenar] Nam-ı diğer Fındıklıdere'dür. 

Def'a İbrahim Hanzade suyı defter-i atikde 2 çuval
dız bala mevcfid 2 çuvaldızdan ziyadecedür. 

İrıneni bostanı başında vakı ' hacaya mülhak İbrahim 
Hanzade hanesi ve Mehmed Paşa cami ' ve zaviye 
suyı yedinde(?) dirler. 

[Derkenar] Nam-ı diğer Karakemer başındadur. 

Şehbaz Ağa'nun hanesi suyı defter-i atikde ı masura 
hala mevcfid ı masura. 

Su nazırı İbrahim Ağa Çiftehavz yolında Karakemer 
ile Çorbacı kemeri beyninde Küçükkemer kurbında 
İbrahim Hanzade suyı mukabelesinde Devecioğlı 
bostanı yanında hasıl suyını Küçükkemer'ün Çifte
havz semtinde başına ilhak ve baki bir masura ve bir 
çuvaldız suyı sabıka Tersane emini Mustafa Efen
di'ye bey ' ol dahi menziline icrası mukayyeddür. 

Fı 7 M sene [ ı ] l O ı  [2ı Ekim ı689] 

Mezbfir Mustafa Efendi iştira eylediği lağmda mev
cfid suyı bi' l-cümle tekrar keşf itdürdüp baki bir çu
valdız suyı dahi iştira idüp Küçük Ayasofya'da Hü
seyin Ağa mahallesinde vakı ' menzile'3 mezbfira ic
rası mukayyeddür. 

Ş sene [ ı ] ı03 [ 1 8  Nisan- ı6  Mayıs ı692] 

Haracı Abdullah Efendi'nün ehli ve Şatır nam-ı diğer 
Kapucıbaşı Mustafa Ağa müştereklerdür defter-i 
atikde 0.5 masura bala munkatı 'dur ta ' ınlri ternama 
karibdür. 

A.yişe Sultan suyınun yolı bozılmağla Haydar A
ğa'ya ferağ. 

Ş sene 1055 [22 Eylül-20 Ekim ı645] 

Haydar Ağa Paşa pınarında dört masura suyını Ey
yfib'da Zal Paşa mahallesinde menzilinde icra. 

Ş sene ı057 [ ı -29 Eylül ı647] 

13 menzil-i 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Kadırga limanında Y eğen Mustafa Efendi hanesi 
suyı defter-i atikde 0.5 masura hala mevcfid ı çuval
dız. 

Şeyhülislam Sa'dedd!n Efendi Balıkağlı kemeri kur
bında hasıl üç masura harka ilhakla nısf masurasın 
Nişancı mahallesinde menziline ve nısf masurasın 
İstanbul'da Daye Hatfin mahallesinde hanesinde(?) 
ve bir masurasın Şengül harnmaını kurbın da menzi
linde icra. 

[Fı] ı ı Za sene 1006 [ ı5  Haziran ı598] 

-
711412 Paşa deresinden Paşa havuzuna kadar mev-
cut katma sulann miktar/anna, sahiplerine ve söz 
konusu sulann bağlandığı yerlere dair. 

Paşa deresinden Paşa havzına gelince mülhak 
sulardur 

Kemer başında Maktfil Kara Mustafa Paşa'nun oda
ları ve sarayı ve ham suyı defter-i atikde 5 masura 
hala mevcfid ı masura 3 çuvaldız. 

Elvan Ağa mahallesinde Burhan Ağa çeşmesi suyı 
defter-i atikde ı masura ı çuvaldız hala mevcfid 3 
çuvaldız. 

[Der kenar] Şatır Hasan Ağa Eyyfib kapusı dahilin
de Mustafa Paşa-yı Atık mahallesinde bina eylediği 
çeşmeye icra içün Kemerler'e karib Akgöl'e giden 
yolda Paşa deresi nam mahallde hasıl eylediği suyı 
Paşa deresine ilhak ve hakk-ı mecractan baki beş ma
sura sudan bir buçuk masurasın çeşmeye ve buçuk 
masurasın Çeşme katibi Mustafa'ya hibe ve üç masu
rasın dilediği mahalle icra içün berat mukayyeddür. 

[Fı] evabir-i B sene [ ı ] 102 [20-29 Nisan ı69ı]  

[Derkenar] ( . . .  ) mahallesine çeşme[ye] icra. 

Şatır Hasan Ağa ve Mehmed Ağa ve All Ağa hanesi 
ve çeşmesi müştereklerdür defter-i at!kde ı masura ı 
çuvaldız hala mevcfid göz yaşı gibi darnlar ke' l
evvel bakidür. 

Şatır Hasan Ağa Mustafa Paşa'nun kapucılar kethu-
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dası Mehmed Ağa'ya bir masura su bey ' ol dahi Ye
nimahalle'de çeşmede icra. 

Fi 10 Ş sene [ ı ] ı04 [ ı6  Nisan ı693] 

Mehmed Efendi'den müntakıl bir masurası Kapucılar 
kethudası Mehmed Ağa'ya bey ' .  

[Fi] ı o Za sene ı 104 [ 1 3  Temmuz ı693] 

Ve bir masurasını Mehmed Ağa'ya bey ' .  
[Fi] gurre-i Ş sene 1 102 [30 Nisan ı69 ı ]  

Ol dahi Yenimahalle'de çeşmesinde icra. 

[Derkenar] Ma-i mezbfir mütevellisi Hasan Efendi 
def'a ta 'ınlr itdürdiği hüccet kayddur. 

Fi 2 Z sene ı098 [9 Ekim ı687] 

[Der kenar] Mezbfir mütevelli B ira[ de ]rziide Efen
di'dür. 

[Derkenar] Merhum Hace Sa'deddin vakfı mütevel
lisi Kadiasker Mustafa Efendi tarafından vekili Paşa 
kemerinde akd-i meclis idüp Süleymaniyye mütevel
lisi Hüseyin Ağa ibn-i Receb mahzarında da'va mer
hum hayatında malıyla Paşa havz ile kemer beynin
de hasıl ve vakf eylediği üç masura suyı Paşa keme
rine ilhakla Eyyfib'da türbe ve tekyesine vakf idüp 
cari iken mezbfir Hüseyin Ağa bi gayr-i hakk müda
halesi ba'de' t-tefahhus bey ' hüccetidür. 

Fi gurre-i Za sene [ ı ] ı46 [5 Nisan 1734] 

[Derkenar] Paşakapusı kurbında Biriiderzade 
Efendi menzilinde kuyu ile isti 'mal olınur di yü 
haber vardur. 

[Derkenar] Çorlılı Ali Paşa'ya geçmişdür. 

Ebu Sa 'idziide Feyzullah Efendi ve Hac e ham ve 
Dürri yalısı der Eyyub müştereklerdür defter-i atikde 
1 .5 masura hala munkatı 'dur ba 'de' t-ta 'mir ı çuval
dız. 

Tavukcı İmam Ali Efendi hane ve çeşmesi suyı def
ter-i atikde 0.5 masura hala hilal var ba'de't-ta' ınlr 
ı .5 çuvaldız. 



İSTANBUL SU KÜLLİYA Tl 

Eyyub'da İslam Beğ mahallesinde menzile cari su
yun maliki merhum İsma 'il bin merhum Abdurrah
man'un variseleri Paşa kemeri ile Paşa havzı beynin
de nübu' bir masura suya'• babamuz müteveffa-yı 
mezburun mülkidür diyü ba'de's-sübut hüccet-i 
şer'iyyeleri mukayyeddür. 

Sene [ 1 ] 1 34 [22 Ekim 1721- 1 1  Ekim 1722] 

Menzil-i mezbur ile bir masura su Kütahyalı Ahmed 
Efendi ibn-i Ali'ye bey ' .  

[Fı] 14 Ca sene [ 1 ] 134 [2  Mart 1722] 

Menzil-i mezbur Şeyhülislam müftisi(?) efendiye 
nakl olındı(?) ve hüccet dahi tahrir olındı bi kavl-i 
Mehmed Efendi. 

Çavuşbaşı Yusuf Ağa ve İsma'il Ağa ( . . .  ) maslaklan 
ve çeşmesi suyı ( . . .  ) dirler. 

Bu mahallde sahibi nama' lum su defter-i atikde 
munkatı ' hala munkatı 'dur hali kalmışdur. 

Su nazırı İbrahim Ağa Karakemer kurbında İstanbul 
tarafında altı aded baca ile kemere varınca cari ve 
hakk-ı mecradan baki bir buçuk masurasından bir 
masurası Süleymaniyye mütevellisi Yusuf Ağa'ya 
bey ' ol dahi Mesih Paşa mahallesinde Alacamescid 
kurbında menziline icrasiyçün berat mukayyeddür. 

Sene [ 10]86 [28 Mart 1675- 15  Mart 1676] 

Mezbur İbrahim Ağa baki buçuk masurasın dahi Ha
cı Mustafa Ağa'ya bey ' ol dahi Robyar mahallesinde 
menziline icrasiyçün berat mukayyeddür. 

Sene [ 10]95 [20 Aralık 1683-7 Aralık 1684] 

Mezbur Hacı Mustafa Su nazırı Hüseyin Ağa'nun 
Çiftehavz kurbında dere aynında(?) hasıl ve hakk-ı 
mecradan baki dört buçuk masurasından iki masura
sı ( . . .  ) masurasından bir masurasını Na'llımescid ma
hallesinde menziline ( . . .  ) bir masurasını Hace Paşa 
mahallesinde menziline icrası mukayyeddür. 

Sene [ 10]95 [20 Aralık 1683-7 Aralık 1684] 

Mezbur Nazır Hüseyin Ağa Hace Paşa semtinde 

14 su 
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Elvanzade mahallesinde menziline ta'yin eylediği 
mezkfir sudan dahi bir masurasını ifraz ve Mehmed 
oğlı Mustafa Ağa'ya bey ' ol dahi Mesih Paşa-yı Atik 
mahallesinde menziline icrası mukayyeddür. 

Sene [ 10]96 [8 Aralık 1684-27 Kasım 1685] 

Mezbfir Hüseyin Ağa ibn-i Musa Mi ' marbaşı iken 
Drağman'da hasıl suyından bir çuvaldız suyını Yor
gani Hacı Ahmed Ağa'ya bey' ol dahi Hacı Hasan 
mahallesinde menzilinde cari iken ba'de'l-fevt vere
seleri ma-i mezbfirı Saray-ı atık hazarbaşısı Mehmed 
Ağa'ya bey ' ol dahi dilediği mahalle icrası mukay
yeddür. 

Sene [ 1 ] 133  [2 Kasım 1720-2 1 Ekim 1721 ]  

Paşa kemeri nihayetinde İlçi Paşazade hanesi suyı 
defter-i atikde munkatı 'dur hala yine munkatı 'dur ba 
ferman hedm olacakdur. 

711413 Karakemer 'den Sultan Osman havuzuna ka
dar mevcut katma suların miktarlarına, sahiplerine 
ve söz konusu sulann bağlandığı yerlere dair. 

Karakemer ta'bir olman kemerden Sultan 
Osman havzına gelince mülhak sulardur 

Hace Paşa'da B enli All Ağa divarında vakı ' çeşme 
suyı bu mahalldedür dirler. 

[Derkenar] Daru's-sa'ade katibi Hamza Efendi Ke
mer kurbında Viranoğlı bostanında hasıl bir buçuk 
masura suyı kemere ilhakla menzilinde icra. 

[Fl] 3 Za sene 1084 [9 Şubat 1674] 

[Derkenar] Nam-ı diğer kemer-i mezbfirun üst ba
şındadur. 

Kemer-i mezbfir başında Hamza Paşa suyı defter-i 
atikde 1 çuvaldız hala munkatı 'dur ba'de' t-ta'mir 
0.5 çuvaldız. 

[Derkenar] 
( . . .  ) 
8 
2.5 Hakk-ı mecra 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

5.5 

[Derkenar] Mezbur Abdurrahman Paşa'ya ( . . .  ) dir
ler. 

Eyyub'da medffin Abdurrahman Paşa vakfından İs
tanbul'da Hace Paşa semtinde Elvanzade mahallesin
de vakı ' saraya mutasarrıfe Dördünci Ayişe Sultan 
saray-ı merkürnun suyı vakfıyyede mikdar mu'ayyen 
alınmadığından ma 'ada ma-i mezbur kalll olmağla 
mezbOre Ayişe Sultan Burgos karyesiyle Kovukke
mer kurbında Kurd bostanı kurbında hasıl beş buçuk 
masura suyından bir buçuk masurasın saray-ı mez
kOra ve bakisini ahara bey ' eylediği mukayyeddür 
Za sene 1082 ma-i mezbOrdan bir buçuk masurası 
Kabasakal Sinan Ağa mahallesinde Mehmed Ağa 
evi kurbında çeşmeye icrası mukayyeddür Ca sene 
1082 ma-i mezbOrdan üç masurasın Osman Paşa'ya 
bey ' ol dahi iki masurasın Bağçekapusı dahilinde sa
rayına icra ve bir masurasın saray kapusınun sağ ta
rafında köşede bina eylediği çeşmeye icrası 
mukayyeddür sene 87 ma-i mezbOrdan bir masurasın 
Saray ağası Ya'küb Ağa'ya bey ' ol dahi Akbıyık 
mahallesinde menziline icrası mukayyeddür sene 87 
ve mezbOr Ayişe Sultan'un mülki olmak üzre Alebı
yık mahallesinde olan menziline dahi ma-i mezbOr
dan bir mikdarın ta'yin eylemişdür ( . . . ) .  

[Derkenar] Nam-ı diğer Karakemer başındadur. 

Sabıka Kapucılar kethudası Hacı All Ağa ve Benli 
All Ağa müştereklerdür defter-i atikde 2 çuvaldız 
hala munkatı 'dur ba 'de' t-ta 'rnir 2 çuvaldız. 

Nakkaş Hasan Paşa Yenibağçe'de Ördek Kassab ma
hallesinde sarayına icra ( . . .  ) Koğukkemer'ün canib-i 
garbisinde hasıl dört masura suyı oğlı All Beğ Sa[k]
soncıbaşı Osman Ağa'ya bey ' ol dahi fevt olmağla 
Havva Hatfin irsen rub ' hissesiyle taraf-ı rniriden iş
tira eylediği selase erba' hisseyi Gazanfer Ağa müte
velllsi Ahmed Ağa'ya bey ' .  

[Fı] 7 ( . . .  ) sene ( . . . ) 

Osman Paşa ve Hacı Yusuf Ağa ve Başbakikulı-yı 
sabık Mustafa Ağa ve Gümüş Mehmed Ağa ( . . .  ) ve 
Abdurrahman Paşa müştereklerdür defter-i atikde 5 
masura hala mevcud 3 masura. 
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Gazanfer Ağa vakfıyla niza 'ları vardur. 

Ma-i mezbfirdan mezkfir Ayişe Sultan bir buçuk 
masurasın Aşcıbaşı Abdi Ağa'ya bey ' eylediği 
mukayyeddür. 

C sene [ ı0]88 [ ı -29 Ağustos ı677] 

Hazine kethuda[sı] Muhyiddin oğlı Hüseyin Ağa 
Cebeci karyesinde Şahin deresinde Dikilikaya'da ha
sıl suyını Güzelcekemer'e ilhak ve baki on bir masu
rasından beş masurasını İshak Paşa mahallesinde 
menziline icrası mukayyeddür sene [ 10]65 ve baki 
altı masurasından bir masurasını Nakkaşbaşı Ahmed 
oğlı Mehmed'[e] bey ' ol dahi Nişancı Paşa-yı Atik 
mahallesinde menziline icrası mukayyeddür sene 65 
ve bir masurasını dahi Hasan bin Kurd'a hibe ol dahi 
Hüseyin Paşa çeşmesi önünden anadan ifraz Nişancı 
Paşa-yı Atik mahallesinde menziline icra ve ba'de'l
fevt vereseleri Saray ağası Ya'kub Ağa'ya bey ' ol 
dahi Akbıyık mahallesinde menziline icrası 
mukayyeddür. 

Sene 1086 [28 Mart ı675-15 Mart 1676] 

Koğukkemer başında Nakkaş Paşa harnmaını suyı 
defter-i atikde 1 .5 masura hala mevcfid ı çuvaldız. 

Katib Hacı Mehmed Efendi Havz-ı kebir altında su 
kemerinün canib-i garbisinde hasıl suyını kemer-i 
mezbfira ilhak ve baki üç çuvaldız suyını Laleli 
semt[in]den ifraz ve Dülbendci mahallesinde menzi
line icrası mukayyeddür. 

Sene [ 10] ı2 [ l l Haziran 1603-29 Mayıs ı604] 

711414 Sultan Osman havuzundan Güzelcekemer'e 
kadar mevcut katma suların miktarlarına, sahiple
rine ve söz konusu sulann bağlandığı yerlere dair. 

Sultan Osman havzından Molova ve 
Güzelcekemer'e gelince mülhak sulardur 

Dimitraki zimmi suyı defter-i atikde 4 masura hala 
munkatı 'dur ba'de' t-tahrir ta'mir olmağla ı masura 
ı .5 çuvaldız. 

Fı 24 Ş sene [ ı ] ı26 [4 Eylül 17 14] 
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Sürici Dimitraki'nün Fener derOnında ve haricinde 
üç aded çeşmeleri oldığı bu mahalle kayd olınmuş
dur. 

MezbOr suyun hudOdıyla mahdOd bir masura su ( . . .  ) 
Mehmed Ağa'[ya] bey ' ol dahi Akbıyık mahallesin
de ( . . .  ) . 
[Derkenar] Yeniçeri kethudası Süleyman Ağa Bur
gos sınurında Başhavz üstünde Kavak deresinde ha
sıl suyını Kırkçeşme'ye ilhak ve baki dört masurasın 
evine ve bfığçesine icrası mukayyeddür. 

[Fl] ı o Z sene [ ı0]71  [6 Ağustos ı66ı ]  

[Derkenar] İki buçuk masura ma-i mezbur[a] malik 
Koca Mustafa'da sakin İstanbul ağası el-Hacc Mus
tafa Ağa ma-i mezbOrı Abdi Ağa'ya bey ' ol dahi Ça
vOş mescid[i] mahallesinde menziline icrası mukay
yeddür. 

Sene [ ı ]  138  [9 Eylül ı 725-28 Ağustos ı 726] 

[Derkenar] Nam-ı diğer Kul kethudası. 

Bodur Süleyman Paşa kethudası suyı defter-i atikde 
munkatı ' hala munkatı 'dur. 

Çelebioğlı mahallesinde sakin Vekil-i harc-ı sadr-ı 
ali Mehmed Ağa ibn-i Hasan Ağa'ya Sultan Süley
man vakfından bir tarafı Abdi Ağa suyı ve bir tarafı 
Dimitraki suyıyla mahdOd Başhavz' [d]a vakı ' bir 
masura suyı ( . . .  ) Mütevelli-i vakf Osman Ağa üç 
def'a tahrirde sahibi zuhOr itmedi diyü beher sene 
yüz seksen akçe icare-i müeccele ile mezkOr 
Mehmed Ağa ( . . .  ) ol dahi mahalle-i mezbOrda men
zili tahtında bina eylediği çeşmeye icra itdürdiği 
hüccet mukayyeddür. 

[Fl] 7 Za sene [ ı ]  ı 4 ı [ 4 Haziran ı 729] 

Mezbur Vekil-i harc Mehmed Ağa bir masura suyı
nun nısfını ifraz Silahdar-ı şehriyari Mustafa Beğ 
ibn-i Mehmed Paşa'ya bey ' ol dahi ( . . .  ) mahallesinde 
i cra. 

Fl 20 Ş sene [ ı ] 155 [20 Ekim 1742] 

[Derkenar] Başhavz kurbındadur. 
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Beğlerbeği Halil Paşa'nun vakf suyı defter-i atlkde 4 
masura hala mevcfid ( . . .  ) masura ( . . .  ) çuvaldız. 

Eğercibaşı Mehmed Ağa ve Çoban Çavfiş ve All 
Kethuda müştereklerdür defter-i atlkde munkatı ' ha
la munkatı 'dur. 

İstanbul'da Aksaray kurbında Kızıltaş mahallesinde 
Mehmed ( . . .  ) evinde salma su bulup ( . . . ) . 
[Derkenar] Kassabbaşı Mehmed Ağa Çukurçeşme 
kurbında menziline icra içün bin yüz yedi senesinde 
Ebru İbrahim Efendi'den iştira eylediği Uzuncaova 
başından hasıl suyını Abbas Ağa suyına andan Ha
san Paşa suyına andan Sultan Süleyman suyına ilhak 
ve hakk-ı mecractan baki bir masura suyına mutasar
rıf iken Kanbur Mustafa Paşa yeniçeri ağalığında 
Kadi Ya'küblı dahilinde Sedbaşı ile Uzuncaova nam 
malıallden hasıl eylediği suyı müteveffa Seyyid 
Mahmud vereselerinden iştira idüp Sultan Süleyman 
yolına ilhak ve hakk-ı mecractan baki iki buçuk ma
sura suyı Acemoğlanı kurbında Bozdoğan kemerin
de Kara İbrahim Paşa yalından ifraz ve menziline İc
ra itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fı] evail-i Ra sene [ 1 ] 1 12 [ ı6-25 Ağustos 1700] 

Mezbfira mülhak Eskiodalar kurbında Kassabbaşı 
Kara Mehmed hanesi suyı mevcfid hilal kadar 
takiHur ider. 

[Der kenar] Mezbfir Y edekci Hacı Me h med Mi '
marbaşı Hüseyin Ağa'dan iştira eylediği Uzuncaova 
başında N asfih Paşa deresinde sekiz aded bacadan 
hasıl suyını Nasfih Paşa yolına andan Süleymaniyye 
yolına ilhak ve baki bir masura ve bir çuvaldız suyı 
hakk-ı mecrasıyla Topkapusı dahilinde Slmkeş ma
hallesinde menziline icrası mukayyeddür. 

L sene ı 102 [28 Haziran-26 Temmuz ı69 ı ]  

Mezbfira mülhak Topkapusı'nda Rikab-ı hümayfin 
yedekcilerinden Hacı Mehmed çeşmesi suyı mevcfid 
2.5 çuvaldız. 

Fı 1 3  Ca sene [ ı ] 126 [27 Mayıs ı 7 ı4] 

[Derkenar] Bunlar mesleklerinde bu vech üzre vezn 
olınup lakin merhfime Ayişe Sultan lağrnı mahallin-
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de vezn olındukda beş masura ve üç çuvaldız bulı
nup ba'dehii zikr olman suların lağm-ı mezbfira mül
hak oldukları baca bulınup tekrar vezn olındukda 
mecmfi 'ından lağm-ı mezbfira ancak iki buçuk ma
sura vasıl olmağla baki üç masura ve bir çuvaldız 
Ayişe Sultan'a kalur. 

Köprili Mehmed Paşa vakf suyı Ayişe Sultan'a mül
hakdur ba'de' t-ta'mir mevcfid 10.5 masura. 

Vezir-i a 'zam Mehmed Paşa eviadı Ahmed Beğ Fet
hiyye deresi başında hasıl üç masura suyı Süleyma
niyye'[ye] ilhak Valide harnmaını kurbında menzi
linde icra. 

Fı 14 N sene 1069 [5 Haziran 1 659] 

Sadr-ı a 'zam Köprili Mehmed Paşa mütevellisi 
Mehmed Ağa A vas karyesi sükkanından Osman Be
şe menzilinde cari buçuk masura suyı iştira. 

Fı 24 Za sene 1046 [20 Nisan 1637] 

Mütevelli-i mezbiir Mehmed Paşa'nun türbe ve sebil 
ve çeşmesine ilhak içün Kara Ahmedlü kurbında De
libirader çeşmesi altında iki yol beyninde hasıl üç 
masura suyı müşarun ileyhün suyına ilhak. 

Fı 4 B sene 108 1  [ 1  7 Kasım 1670] 

Mütevelli-i merlctim mezkfir vakf suyına zamm içün 
Kara Ahmedlü karyesi vadisinde hasıl üç masura su 
dahi ilhak. 

[Fı] 2 1  C sene 1083 [ 14 Ekim 1672] 

Eski darbhane ardında Kantarcı Ahmed Ağa çeşmesi 
ve Köprili Mustafa Paşa metrfikesi ve Eski saray 
kurbın da Abdurrahman hanesi müştereklerdür ba'
de' t-ta'mir mevciid 1 .5 çuvaldız. 

Veli Baba oğlunun cereyan idecek suyı ba'de't
ta 'mir mevcfid 0.5 çuvaldız. 

[Derkenar] Reisülküttab Ebiibekir Efendi'nün hali
lesi Rab i '  a N evriize Hatiin A vretpazarı kurbın da 
Robyar mahallesinde bağçesine i cra içün Kadi Ya'
küblı sınurında Uzuncaova başında hasıl eylediği 
suyı Kantarcı Ahmed ve Bazarbaşı Abdurrahman su
ları yolına andan Sultan Süleyman ma'ziil kemer 
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suyına andan Sultan Ahmed kubbesinden ifraz ve 
Turunçluk suyına ilhak ve hakk-ı mecractan baki iki 
masurasın bağçe-i mezbura icra itdürdiği berat mu
kayyeddür. 

[Fi] evahir-i Za sene l l30 [26 Ekim-4 Kasım 17 ı 8] 

[Der kenar] Mezbur suya Sultan kethudası Halil 
Efendi ve Zimmet(?) halifesi sabık İbrahim Efendi 
ber veeh-i iştirak mutasarrıflardur. 

Avretpazarı'nda hala Nişancı Bekir Efendi'nün bağ
çesi suyı 0.5 çuvaldız. 

Süleymaniyye katibi Hacı Mustafa Efendi şıraen 
malik oldığı Kadi Ya 'küblı deresinde Seyyid Fey
zullah Efendi ile Ebubekir Efendi suları beyninde 
Kör Ali Ağa suyı dimeğle ma'rfif suyını çeşme(?) 
mütevellisi Hacı İslam Efendi'ye bey ' ol dahi Molla 
Gürani kurbında Nuri Dede çeşmesine icrası mukay
yeddür. 

Sene [ ı ] 1 3 ı  [24 Kasım ı 7 ı 8- 1 3  Kasım ı7 ı9] 

[Der kenar] Şeyhülislam Feyzullah Efendi Kadi 
Ya'küblı sınurında Kemerdere'de hasıl eylediği suyı 
Maktfil Hasan Paşa yolına andan Sultan Süley
man'un ma 'zfil kemeri kurbında olan lağma(?) ilhak 
ve hakk-ı mecractan baki on iki masurasından iki 
masurasın Zeyrek cami 'i kurbında hanelerine ta 'yin 
eylediği berat mukayyeddür. 

[Fi] 24 Za sene [ ı ] l l4 [ l l Nisan ı 703] 

Ve bir masurasın dahi Halil Paşa cami 'i kurbında o
lan hanesine ta 'yin berat mukayyeddür. 

[Fı] 24 Za sene [ l l ]  ı 4 [ l l Nisan 1703] 

Müşarun ileyh nısf masurasın Telhisci Mehmed Beğ 
hanesine ta 'yin berat mukayyeddür. 

[Fi] 24 Za sene [ l l ] ı4 [ l l Nisan ı 703] 

Müşarun ileyh iki masurasın Mustafa Beğ mahalle
sinde vakı ' Halil Paşa cami 'i kurbında bina eylediği 
medresede cari olmak üzre ta 'yin be rat mukayyed
dür. 

[Fı] 24 Za sene [ ı ]  l l4 [ l l Nisan ı 703] 

Müşarun ileyh nısf masurasın hazinedan Hasan'un 
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hanesine ta 'yin berat mukayyeddür. 
[Fı] 24 Za sene [ l l ]  ı4 [ l l Nisan ı 703] 

Müşarun ileyh bir masurasın oğlı Seyyid Mustafa E
fendi'ye ta 'yin berat mukayyeddür. 

[Fı] ı7 L sene [ ı ] l l4 [6 Mart ı703] 

Mezkur Feyzullah Efendi'nün oğullanndan Bur
sa'dan(?) ma 'zülen vefat iden Seyyid Ahmed Efen
di'nün vereseleri mezbur Seyyid Ahmed Efendi'nün 
bir masura suyını Kethuda katibi Ham bin Hacı 
İbrahim'e bey ' ol dahi dilediği mahalle icrası mukay
yeddür. 

R sene [ 1 ] 133 [30 Ocak-27 Şubat ı 72ı ]  

Ma-i mezburdan iki masurasını Cebehane-i ami
re[ye] ta'yin eylemişdür. 

Şeyhülislam Feyzullah Efendi hane ve medrese ve 
çeşme ve Cebehane'ye virdiği su mevcud 6 masura. 

Hadım Hasan Paşa sebili ve çeşmesi suyı mevcud 2 
çuvaldız. 

Cimri deresinde Hadım Hasan Paşa suyından bir ma
surasını mütevelli-i vakf Defterdar All bin Zülfikar'a 
bey ' ol dahi Süleymaniyye kurbında menziline icra 
ve ba'de' l-fevt Reisülküttab Ebubekir Efendi'ye nakl 
yazılmışdur. 

Sene [ ı ]  l l6 [ 6 Mayıs ı 704-24 Nisan ı 705] 

[Derkenar] Suyolcılar kethudası Mehmed şiraen 
malik aldığı Kadi Ya 'kı1blı sınunnda Seyyid Feyzul
lah Efendi lağmına karib on yedi aded bacadan hasıl 
iki masura ve bir çuvaldız suyını Yusuf Paşa hazine
dan mezbur Süleyman Ağa'ya bey ' ol dahi Sultan 
Mehmed tetimmelerinde Taşcı Mustafa mahallesin
de menziline ve bakisi menzil tahtında çeşmesine ic
rası mukayyeddür. 

R sene [ ı ] ı24 [8 Mayıs-5 Haziran ı7 ı2] 

Yusuf Paşa hazinedan Süleyman Ağa hanesi suyı 
mevcud ı .5 çuvaldız. 

Cem'an mülhakat: 
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20 masura ı çuvaldız 

Müşarun ileyhün kubbesinde mülhakatıyla vezn: 
1 3  Karka kolından asıl ve mülhakatıyla gelen 
ll Köprili kolindan asıl ve mülhakatıyla gelen 
24 Masura 

23 
20 

3 

Masura 4 
Masura ı 
Masura 3 

Çuvaldız 
Çuvaldız 
Çuvaldız 

Fi' l-asl mülhakatıyla 
İlırac-ı mülhakat 

711511 Çınarlı kolundan Süleymaniye suyoluna ka
tılan sulanın miktarlarına, sahiplerine ve söz ko
nusu sulann bağlandığı yerlere dair. 

Sultan Süleyman Han cami 'i su yına mülhak Çınarlı 
Çınar-ı sağir kolından gelen sulardur 

Tavukcıbaşızade dimeğle ma 'rı1f Beylikci Mustafa 
Efendi Çınarlıçeşme'nün teknesinün fazlası müced
deden künkle kurbında Maktı11 Mehmed Ketbu
da'nun binalı hacasma ilhak içün telhis idüp mı1ce
bince Mahmud Paşa cami 'i kurbında menziline i cra 
itdürmişdür. 

Fı ı5  B sene 1 148 [ ı  Aralık ı 735] 

Tameşvar vallsi Hasan Paşa Çınarlıçeşme'de iki yol 
arasında hasıl eylediği suyı İbrahim Paşa yolına il
hak ve baki üç çuvaldız suyını vereselerinden iştira 
iden Hacı Mehmed ma-i mezbı1rı Veznedar Hacı Re
ceb'e bey ' ol dahi dilediği mahalle icrası mukayyed
dür. 

Z sene [ ı ] ı02 [26 Ağustos-23 Eylül ı69 ı ]  

Musahib-i şehriyari Mustafa Paşa İstanbul'da Topka
pusı dahilinde bağçesine icra içün Çınarlıçeşme kur
bında bin doksan iki Şa 'han'ında hafr itdürmişdür 
2.5 masura(?). 

Mezbı1r iki buçuk masura ve bir çuvaldız suyını İb
rahim Paşa yolına andan Süleymaniyye yolına ilhak 
hüccetdür. 

Fı Zi' l-ka'de sene 1092 [ ı2  Kasım- l l  Aralık ı68 ı ]  

[Derkenar] Mustafa Paşa kethudası Ahmed Ağa 
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Çınarlıçeşme ile Kara Ahmedli nam [karye] kurbın
da hasıl eylediği altı masura suyını Mesih Paşa yolı
na andan Sultan Süleyman yolına ilhak ve hakk-ı 
mecradan baki suyını dilediği mahalle icra itdür[d]i
ği berat mukayyeddür. 

[Fı] evail-i Ş sene [ 10]93 [5- 14 Ağustos 1682] 

Çınar kurbında Ahmed Kethuda suyına mülhak hala 
Defterdar Osman Efendi mesleğine cari Çelebi Meh
med Paşa hanesi ve çeşmesi suyı mevcfid 1 masura 1 
çuvaldız. 

Mezbfir Çelebi Mehmed Paşa'nun vereseleri sularını 
Vezir İsma'il Paşa zevcesi Fatıma Hatfin'a bey ' ol 
dahi Terkim cami 'i karşusında menziline icra itdir
mişdür lakin sened kaydına rağbet olınmamışdur. 

Sene [ 1 ]  148 [24 Mayıs 1735- 1 1  Mayıs 1736] 

Ahmed Kethuda'ya mülhak hala Defterdar Osman 
Efendi hanesi suyı mevcfid 1 çuvaldız mezbfirun 
müceddeden hafr eylediği lağmda mevcfid suyı 1 
mas ura. 

Ahmed Kethuda'ya mülhak Darbhane katibi Ömer 
Efendi ve Kassabbaşı Mehmed Ağa'ya mülhak 1 çu
valdız. 

Mezbfir Osman Efendi ( . . .  ) suyını (silik) üzre müte
velll temessüki virilmişdür. 

Fı 20 Za sene [ 1 ] 128 [5 Kasım 17 16] 

Kapudan Mustafa Paşa kethudası İbrahim Ağa Deli
birader çeşmesi kurbında hasıl üç masura ve bir çu
valdız suyı Halıcızade yolına andan Süleymaniyye 
yolına ilhftk Süleymaniyye kurbında Deveoğlı'5 çeş
mesinde menziline icra. 

[Fı] 27 Z sene 1075 [ l l Temmuz 1665] 

Ahmed Kethuda'ya mülhak Kassabbaşı Mehmed A
ğa'nun Yenikapu mevlevihanesinde ve Çukurbos
tan'da ve Darbhane kurbında furun ve çeşme ve Bos
tancıbaşı Mehmed Ağa ( . . .  ). 

Ahmed Ketbuda'ya mülhak Çukacı kızı hane ve çeş-

'5 Devoğlı 
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mesi ve Karanfilzade hanesi ( . . .  ) .  

Kalancıbaşı Ahmed Ağa Büyük Çınarlıçeşme'ye ka
rib bir tarafı Haseki kethudası İbrahim Ağa ve bir ta
rafı Halıcıağlı ve bir tarafı Büyükçınar ve bir tarafı 
tarik-ı amın ile ma 'rı1f hasıl iki masura bir çuvaldız 
suyını Ahmed Kethuda lağmına andan Süleymaniy
ye yolına ilhak ve baki bir masura üç çuvaldız suyı 
Atpazar[ı] kurbında Mağnisalı Çelebi mahallesinde 
menziline icrası olmak üzre ta'yin ba'dehfi Çınarlı
çeşme'de hasıl diğer üç çuvaldız suyı dahi kendi lağ
mına ilhak ve menziline icrası mukayyeddür. 

B sene [ 1 ] 100 [21 Nisan-20 Mayıs 1689] 

Atpazarı'nda Muytab Ahmed Efendi'nün hanesi kur
bında harnınarnı suyı mevcud 3.5 çuvaldız. 

Kadiasker Yahya Efendizade Feyzullah Efendi hane
si suyı mevcud 0.5 çuvaldız. 

[Der kenar] Mezbur Tameşvar valisin ün asıl kaydı 
balada mastUrdur kayd[a] nazar. 

[Derkenar] Mezbur Abdullah Efendi'nün şiraen ma
lik oğlı(?) bin yüz bir senesinde Tameşvar valisi Ha
san Paşa'nun Çınarlıçeşme'ye karib iki yol arasında 
on dört aded bacadan hasıl suyı Çukurhammam kur
bında Haraci Muhyiddin mahallesinde bağçesine 
ta 'yi n ey lediği bağ çe malik-i mezkfir Abdullah Efen
di ba'de ' l-fevt vereseleri Sermehteran-ı hayme el
Hacc Abdullah Ağa'ya bey ' ol dahi Pirfiz Ağa ma
hallesinde menziline icrası mukayyeddür. 

Sene [ 1 ] 146 [14 Haziran 1733-2 Haziran 1734] 

Şeyhülislam-ı sabık Abdullah Efendi bağçe suyı 
mevcud 0.5 masura. 

Sar[ı]gez'de Dağramacı Mehmed Paşa hanesi suyı 
mevcud hilal gibi takatur ider. 

Tatlukuyu'da Baltacılar kethudasınun bağçe ve çeş
mesi suyı harabdur. 

Cığalzade kurbında Ahmed Kethuda hanesi ve çeş
mesi suyı ba'de'l-ihraci ' l-mülhakat mevcfid 2 
çuvaldız. 
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Kara Mustafa Paşa Küçükköy kurbında Sınklı çayı
rında altı aded bacadan hasıl suyını Süleymaniyye 
yolına ilhak ve baki üç masurasını dilediği mahalle 
icrası mukayyeddür. 

Sene [ 10]91  [2 Şubat 1680-20 Ocak 168 1 ]  

[Der kenar] Kapudan Mustafa Paşa Kara Ahmedli 
sınurında Nasüh Paşa suyına karib mahallde hasıl 
eylediği suyını Köprili Mehmed Paşa yolına andan 
Süleymaniyye yolına ilhak ve baki iki masurasın 
Süleymaniyye kurbında Siyavuş Paşa sarayı dimeğle 
ma 'rüf sarayına icrası mukayyeddür. 
Ca sene [ 10]76 [ 14 Temmuz 1665-3 Temmuz 1666] 

[Derkenar] ( . . .  ) Cığalzade kethudasıdur. 

Kara Mustafa Paşa suyına mülhak hala Ayasofya 
mütevelllsi Mehmed Ağa'nun hanesi ve çeşmesi ve 
Daru' s-sa'ade ağa yazıcı[sı] Hafız hanesi müşterek
lerdür mevcüd 1 masura nısf masurası yazıcınundur. 

Cezeri Kasım Paşa mahallesinde sakin Mustafa Paşa 
hazinedan müteveffa Osman bin doksan dört sene
sinde Çınarlıçeşme kurbında hasıl suyını kurbında 
lağma ve andan Süleymaniyye yolına ilhak ve baki 
iki buçuk masurasını vereseleri el-Hacc Mehmed 
Ağa'ya bey ' ol dahi Mahmud Paşa mahallesinde 
menziline icrası mukayyeddür. 

Ca sene [ 10] 12  [ l l Haziran 1603-29 Mayıs 1604] 

Mezbür Mehmed Ağa Küçükçınarlı'da sekiz aded 
bacadan hasıl suyından nısf masurasını Defterdar 
Mehmed Efendi'ye bey' ol dahi Esirci Kemal mahal
lesinde menziline icrası mukayyeddür. 

Sene [ 1 ] 145 [24 Haziran 1732-1 3  Haziran 1733] 

Mezbür Mehmed Efendi ba'de'l-fevt veresesi Süley
man Efendi bey ' ol dahi mahalle-i mezbürda icrası 
mukayyeddür. 

Fi' t-tarih-i mezbür 

Mezbür Süleyman Efendi nısf masurasını Kapucıba
şı el-Hacc Osman Ağa'ya bey' ol dahi Mi 'mar Ke
mal mahallesinde menziline icrası mukayyeddür. 

Sene [ 1 ] 145 [24 Haziran 1 732-1 3  Haziran 1733] 
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[Derkenar] MezbOr su ÇavOşbaşı-yı sabık Ahmed 
Ağa'[ya] nakl alındı(?). 

Kara Mustafa Paşa su yına mülhak Nu 'man Paşa sa
rayı suyı mevcOd 3.5 çuvaldız. 

Kara Mustafa Paşa suyına mülhak Topkapusı'nda 
Ahmed Paşa cami 'i su yı mevcOd hilal gibi tekatur 
ider. 

Kara Mustafa Paşa suyına mülhak İstanbul ağası Ha
fız Ahmed Ağa hanesi suyı mevcOd ı masura. 

Cığaloğlı kurbında Hayatizade(?) Hekimbaşı Efen
di'nün menzilinde cari suyı tarih-i mezbOrede hüccet 
tahrir olınrnışdur. 

MezbOr lağrnınun tabanına mülhak Hayatizade(?) 
Mehmed Emin Efendi'nün dokuz aded hacalardan 
hasıl suyı vezn olındukda bir masura su tahmin alın
dığı bu mahalle kayd bi ma'rifet-i Hafız Mi 'mar(?). 

Fi 27 C sene ı ı55 [29 Ağustos ı 742] 

[Derkenar] Çınar[lı]çeşme kurbında Mes'eleci suyı
nı hala Şeyhülislam es-Seyyid Mustafa Efendi tale
biyle vezn olındukda bir masura su zahir olup lakin 
ta 'mire muhtac dinmeğle ilhakatı serbölüğinden sual 
olındukda ma-i mezbOr Ahmed Efendi lağrnına an
dan Gümrükci Hüseyin Paşa lağrnına andan Acem
zade lağrnına andan Kara Kethuda lağrnına andan 
Mesih Paşa lağrnına andan Derinmeslek'den ana ya
lma varınca ta 'mire muhtacdur di yü heber virilmiş
dür. 

Fi 25 Z sene [ ı ] ı52 [24 Mart ı 740] 

Mes'eleci Hasan Paşa hanesi suyı mesleğinde mev
cOd 0.5 masura. 

[Der kenar] M ez bOr Ahmed Efendi'nün bağçesi miri 
olmağla bu mahalle şerh virildi. 

Topkapulı Ahmed Efendi bağçesi suyı mevcOd ı .5 
çuvaldız. 

Şehzade mütevellisi ve Yenicami ' bina emini olan 
Hacı İbrahim Kara Ahmedli kurbında Ortaçeşme'de 
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hasıl ve hakk-ı mecractan baki bir masurasını Cezerl 
Kasım Paşa mahallesinde menziline icrası mukay
yeddür. 

L sene 1073 [9 Mayıs-6 Hasiran 1663] 

Bostancı Ali Ağa ibn-i Hasan Derbend yolında vakı ' 
Çınarluçeşme mukabelesinde Musahib Paşa ve 
Gümrükci Hüseyin Ağa suları beyninde hasıl iki bu
çuk masura suyı Süleymaniyye yolına ilhak baki iki 
masura suyı İstanbul'da Rüstem Paşa medresesi 
kurbında menzilinde ve hayratında icra. 

Fi 27 N sene 1093 [29 Eylül 1682] 

[Der kenar] Şehremini rfiznamçecisi Ahmed Efendi 
Çınarlıçeşme'de yüz kulaç lağmdan hasıl suyını ol 
mevzı 'a karib suyolına andan Süleymaniyye yolına 
ilhak ve baki üç çuvaldız suyını Molla Gürani ma
hallesinde menziline icrası mukayyeddür. 

M sene [ 10]97 [28 Kasım-27 Aralık 1685] 

Şehremini rfiznamçeci[si] suyı bir çuvaldızdan eksi
cekdür. 

Hala Sultan kethudası Osman Efendi hane suyı bir 
çuvaldız mikdar vardur(?). 

[Derkenar] ( . . . ) Şiikir Beğefendi. 

Gümrükci Hüseyin Paşazade hanesi ve çeşmesi suyı 
lağm ağzında meslekde 1 çuvaldız. 

( . . .  ) 

[Der kenar] Mezbfir Kara Mustafa Paşa kethudası 
Kara İbrahim Kethuda'dur gaflet alınmaya. 

[Derkenar] Acemzacte Mehmed Mecid ibn-i Hüse
yin Derbend karyelerine giden şahrahda Ortaçeşme 
dimeğle ma 'rfif Delibiriider bina itdiği çeşme muka
belesinde hasıl eylediği suyı gayr-i ez hakk-ı mecra 
iki masurasın Darbhane kurbın da Ya 'küb mahalle
sinde menziline icra itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fi] evasıt-ı Ca sene 1096 [ 15-24 Nisan 1685] 

Ma-i mezbfirdan nısf masura su mahalle-i mezbfirda 
sakin Tuzcıbaşı Mehmed Efendi'ye bey ' .  
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Fı 19  Ca sene [ 1 ] 149 [25 Eylül 1736] 

Kara Kethuda suyına mülhak Acemzade hanesi suyı 
mevcı1d 1 çuvaldız. 

( . . .  ) 

[Derkenar] Kapudan Mustafa Paşa kethudası İbra
him Ağa Kara Ahmedli karyesi dahilinde Delibira
der çeşmesi kurbında hasıl suyını Halıcızade yolına 
andan Süleymaniyye yolına ilhak ve bakı iki masura 
ve bir çuvaldızın Süleymaniyye kurbında Deveoğlı'6 
çeşmesi yanında menziline icrası mukayyeddür. 

M sene 1076 [Temmuz-Ağustos ı665] 

Kara Kethuda İbrahim Paşa'nun ( . . .  ) Ali Odabaşı'nun 
suyı ba'de' l-ihraci' l-mülhakat mevcı1d ı masura ı 
çuvaldız. 

[Derkenar] Kara Ketbudazade Süleyman Beğ ye
dinde olan berat mı1cebince U[zu]ncaova başında 
Küçükçınar nam mahallde anaya mülhak suyından 
ber ınıleeb-i i 'lam-ı şer'iyye üç masura su vezn 
alındığı i 'lam kayddur. 

Fı l l  S sene 1 1 32 [24 Aralık ı 7 ı9] 

[Derkenar] Ma-i mezbı1rdan bir masurasın Sultan 
Mehmed kurbında Yeniçeşme civarında Hammarni
zade Yusuf Ağa'ya bey ' eylerniş ve bir masurasını 
Eskiodalar kurbında Yeniçeri ağası Mehmed Ağa'ya 
bey' eylerniş ve bak1si Eskiodalar kurbında Kara 
Kethuda sarayı dimeğle ma 'rı1f sakin o ldığı sarayda 
bak1dür di yü Süleyman Beğ vereselerinün iddi 'ası
dur. 

Ba'de'l-ihraci ' l-mülhakat Kara Mustafa Paşa hanesi 
suyı mevcı1d ı masura ı çuvaldız. 

Mustafa Paşa bin doksan iki senesinde Çınarlıçeş
me'ye karib hasıl suyını İbrahim Paşa yolına andan 
Süleymaniyye yolına ilhak ve baki iki masurasını 
kerimelen Emine Hanım'a hibe ol dahi Süleymaniy
ye kurbında menziline icrası mukayyeddür. 

16 Devoğlı 

Fı 2 S sene [ 10]93 [ ıO  Şubat ı682] 
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[Der kenar] Mezbilr Hasan Ağa'nun Eski darbhane 
kurbında defterdarlığında malik oldığı menzile Kara 
Halil Efendi menzili dirler ba 'de'l-har[i]k su yı mun
katı ' olmağla İ vaz Paşazade Molla Efendi tarafından 
misaha olınmışdur. 

Süleyman Paşa Sultan vekil-i harcı Hasan Ağa suyı 
mevcild 0.5 çuvaldız. 

Defterdar Mehmed Paşa biracteri Hasan Beğ Kara 
Ahmedlü kurbında Çukurçeşme'de hasıl dört masura 
suyı Kızlarağası Mustafa Ağa yolına andan Mesih 
Paşa yolına andan Süleymaniyye'[ye] müihak suyı 
İstanbul'da Mahmud Paşa mahallesinde menzilinde 
i cra. 

[Fı] 23 Z sene 1057 [ 19  Ocak 1 648] 

Şeyhülislam All Efendi kerimesi suyı mevcfid 1 
çuvaldız lakin lağm suya(?) beraber gelmeğle vezn 
mümkin olmayup ber veeh-i tahmin haber virmişler
dür. 

Daru' s-sa'ade ağası Mustafa Ağa mütevelllsi Süley
man Ağa Aksaray'da Haraci çeşme[si]nün suyı kalil
dür diyü Andayani nam Frenk tarlasında hasıl iki 
masura suyı çeşmede icra. 

[Fı] 22 S sene 1042 [7 Eylül 1 632] 

Daru's-sa'acte ağa[sı] Mustafa Ağa'ya mülhak Silah
dar İbrahim Ağa ve Nikahl Mehmed Ağa müşterek
lerdür mevcfid 2.5 çuvaldız. 

Atıneydam kurbında Hace Rüstem mahallesinde fevt 
olan Ebubekir Ağa'nun kız karındaşı oğlı Hacı All 
bin altmış dört Şa'ban evasıtında Uzuncaova'da hasıl 
dört masura suyun bir masurasın Süleymaniyye' [ye] 
hakk-ı mecra baki üç masura sudan menzil-i mez
bilrda hissesine isabet iden suyı 800 guruşa Celeb 
Mehmed Efendi'ye bey ' .  

Fı 26  C sene 1093 [2  Temmuz 1 682] 

Müteveffa Hasan nam kimesnenün Uzuncaova ba
şında Ortaçeşme kurbında on aded bacadan hasıl su
yını Daru' s-sa'acte ağası Mustafa Ağa yolına andan 
Süleymaniyye yolına ilhak ve baki bir masurasına 
şiraen malik olan Süleymaniyye serbölüği Mehmed 
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bin Kamil malik oldığı sudan bir masurasın Kul 
kethudası Selim Ağa'ya bey ' ol dahi Sultan Mehmed 
cami 'i kurbında İskender Paşa mahallesinde menzi
line icrası mukayyeddür. 

Ca sene ı ı ı ı [Ekim-Kasım ı 699] 

Mezbur Mehmed bin Kamil malik oldığı sudan nısf 
masuras ın dahi Yazı cı Abdülhafız(?) bin Mustafa'ya 
bey ' ol dahi Sultan Mehmed kurbında Taşcı Mustafa 
mahallesinde menziline icrası mukayyeddür. 

Sene [ ı ] ı ı ı  [ ı699- ı700] 

Mesih Paşa'[ya] mülhak Bodur Süleyman Paşa suyı 
mevcud 0.5 çuvaldız. 

Ba'de'l-ihraci' l-mülhakat Mesih Paşa suyı fi ' l-asl 
mülhakatıyla vezn 
mas ura: 
ı5-ı0=5 

çuvaldız: 
4- ı=3 ihrac-ı mülhakat 

Mezbur su Kırkçeşme suyıdur gaflet olınmaya. 

Cebeci karyesi kurbunda Çınarlı kolundan gelen 
sulardur 

711711 Defterdar Mustafa Efendi 'nin Uzuncao
va 'da çıkarttığı suyu, Süleyman Ağa mahallesinde
ki evine bağtatlığına dair. 

Defterdar Mustafa Efendi Uzuncaova kurbunda hasıl 
suyunı Süleymaniyye['ye] ilhakla İstanbul'da Acem
oğlanı civarında Süleyman Ağa mahallesinde icra 

Ş sene 1063 [ ı652] 

20 Köprili Mehmed Paşa vakfı mütevellisi Mehmed 
Ağa Cebeci karyesi kurbunda Kırk deresinde hasıl 
suyunı Süleymaniyye yoluna ilhak ve baki dört ma
surası Topkapusı semtinde Arpa Emini mahallesinde 
icrası mukayyeddür. 

Z sene ı078 [ ı667] 

Asnnda Reis Efendi Cebeci köyinde Hasbağçe hasıl 
suyını Kırkçeşme yolına ilhak ve baki iki buçuk ma
surasın Haydar Paşa çeşmesi kurbından ifraz 
Unkapanı haricinde Tüfenkhane anbanna muttasıl 
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evine icrası mukayyeddür. 
[Fi] sene [ 10]59 [ 1649] 

Kandiye muhafızı Ali Paşa suyı ba'de' t-ta'mir mev
cOd çuvaldız 1 .5 

Fi 9 Ş sene [ 1 ]  126 [20 Ağustos 17 14] 

Süleymaniyye mütevellisi İbrahim Efendi Çınarlu
çeşme'de NasOh Paşabaşı kurbında hasıl beş masura 
suyı Şehziide kurbında Muhtesib Karagöz mahalle
sinde menzilinde icra. 

Fi 3 C sene 1094 [30 Mayıs 1683] 

Delibiriider Ahmed Ağa verescsinden Ali Paşa iştira 
eylediği Ortaçeşme'de hasıl bir masura suyı Mustafa 
Beğ'e bey ' ol dahi silahdaranda ağa olan Mustafa 
Ağa'ya hibe ol dahi Süleymaniyye kurbında Sarı Ba
yezid mahallesinde menzilinde icra. 

Fi 17 S sene 1073 [ 1  Ekim 1662] 

M ez bOr Mustafa Ağa Kadi Ya 'küblı sınunnda 
Uzuncaova altında Söğüdağacı kurbında hasıl iki 
buçuk masura suyı Mehmed Paşa yolına andan Sü
leymaniyye'[ye] ilhak Sarı Bayezid mahallesinde 
menzil-i mezbOrda icra. 

Fi 2 B sene 1073 [ lO  Şubat 1663] 

Mustafa Paşa Derbend yolında vakı ' Uzuncaova ba
şında hasıl üç masura suyı Sultan Mehmed kurbında 
İskender Paşa mahallesinde bina eylediği çeşmeye 
i cra. 

Fi 6 N sene 1073 [ 14 Nisan 1663] 

Tetimmeler kurbında Kambur Mustafa Paşa çeşmesi 
suyı mevcOd çuvaldız 1 

[Derkenar] 

47 M ez bOr Mustafa Paşa'nun Kadi Ya 'küblı sınunn
da Sedbaşı ile Uzuncaova'da hasıl suyı Kadiasker 
harnmaını kurbında Kassabbaşı Mehmed Ağa'ya 
bey' alınmadığı mukayyeddür. 

[Fi] sene [ 1 ]  1 12 [ 1700-01 ]  

Sultan Mehmed kurbında Tetimmeler'de merhum 
Kambur Mustafa Paşa inşa eylediği çeşmeye cari 
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suyı ba ferman-ı ali Mehmed Emin ba'det-ta'mir 
kendüye hüccet itdürdiği bu mahalle şerh virildi. 

Şeyh Keşfi tekyesi kurbında çeşme suyı mevcfid 
masura 0.5 

48 Sinan Çavuş bin yiğirmi dokuz senesinde Cebeci 
karyesi kurbında hasıl suyını Mahmud Paşa cami 'i 
içinde çeşme ve sebil bakisi Daru' s-sa'ade ağası 
Mustafa Ağa yolına andan Güzelce Mahmud Paşa 
yolına andan Derin meslek yolına ilhak ve baki 
suyından evlildı Na'llımescid kurbında İmam Ali 
mahallesinde sakin Ali bir masurasın ifraz ve ahara 
bey ' idüp yedinde kalan baki suyından dahi bir ma
surasını Seyyid Feyzullah Efendi ve Telhisci Meh
med nam-ı diğer Osman Ağa'ya bey ' ol dahi Hace 
ham kurbında menziline icrası mukayyeddür. 

[Fi] sene [ ı ] ı l 3  [ ı70ı-02] 

Kahveci Baba evi dimeğle ma 'rOf hane su yı mevcud 
çuvaldız 2.5 

Daru' s-sa'ade ağa[sı] Mustafa Ağa suyına mülhak 
Güzelce Mahmud Paşa çeşmesi ve İmam Hasan E
fendi iştirak mevcud masura ı 

Daru's-sa'ade ağa[sı] Mustafa Ağa suyına mülhak 
Kalenderhane cami 'i kurbında Sefer Ağa çeşme su yı 
mevcud çuvaldız ı 

Mezbur Sürre-i şerife emini Sefer Ağa'nun suyı Ce
beci karyesi sınurında Uzuncaovabaşı'nda Güzelce 
Mahmud Paşa suyına mülhakdur. 

( . . .  ) 

711811 Kabakulak Ahmed Çavuş 'un Cebeci yakı
nında çıkartığı suyu, Karagümrük civanndaki çeş
mesine bağlattığına; ayrıca Hacı Hasan 'ın lağım 
kazarak çaldığı suyun sahibine iade edildiğine dair. 

[Derkenar] 
Y enibağçe kurbında sakin i baddan Receb mezbur 
Hacı Hasan benüm suyımı tahte' l-arz hafr itmesiyle 
serika eyledi diyü iddi 'a  ve ba'de' s-sübut ma-i 
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mezburdan serika mikdan mezbur All'ye hükm mu
kayyeddür. 

Fı 1 5  Ş sene [ 1 ] 124 [24 Aralık 1703] 

Derin meslek içinde Karagümrük kurbında Kabaku
lak çeşmesi suyı mevcud masura 1 

Kabakulak Ahmed Çavuş Karagümrük kurbında İs
kender [Paşa] mahallesinde bina eyledüği çeşmeye 
icra içün Cebeciköy kurbında Celaleddin Paşa başla
rı nam mahallde hasıl Üç kadi suyı ana yolına ilhak
la çeşmeye icra. 

Fı 27 Z sene 1015 [26 Nisan 1607] 

[Derkenar] 
Tavukpazarı kurbında Ali Paşa cami 'i hareminde ka
in Hacı Hasan Cebeci karyesi sınurında Uyuz Meh
med Ağa ve Kabakulak vakfı karşusında Gürkci 
Mahmud Paşa ve Mesih Paşa sulannun Sultan Sü
leyman suyına ilhak olmacak Rumi mesleğinün mu
kabelesinde hasıl suyı müşarun ileyh suyına ilhak ve 
hakk-ı mecractan baki altı masurası virildüği 
mahallde icra içün berat mukayyeddür. 

Fı evasıt-ı Ca sene l l  10 [ 15-24 Kasım 1698] 

Mezbur Hacı Hasan altı masura suyından üç masura
sm Hüseyin Ağa cami 'inde bina eyledüği şacturva
nıyla çeşmesine ta'yin ve vakf andan baki üç masu
rasınun iki masurasını Ve zir Hüseyin Paşa'ya bey ' 
ol dahi muract eyledüği yerde icra içün heratı mu
kayyeddür. 

Fı evail-i Z sene [ 1 ]  1 12 [9- 1 8  Mayıs 1701 ]  

Mezbur Hacı Hasan ba'de' l-fevt oğlı Mehmed ma-i 
mezburda nısf masurası Harameyn mütevellisi 
Mustafa bin Hamza'ya bey ' eyledüği heratı mukay
yeddür. 

Fı 20 Ş sene [ 1 ]  1 32 [8- 17  Haziran 1720] 

Tarih-i mezburede nısf masurası dahi ibnete Sultan 
kethudası Hüseyin'e bey ' eyledüği mukayyeddür. 

Fı sene 1 36 [ 1 723] 

Derin meslek karşusında Yağlık çı Hacı Hasan su yı 
mevcud masura 4 çuvaldız 3 

8 1  
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[Derkenar] 
Mezbfir sudan nısf masurasını Eskiodalar kurbında 
Karataş mahallesinde Sabancı zevcesi Hadice Ha
nım'dan bina eyledüği çeşmeye caridir. 

Fı sene 1 126 [ 17 ı4] 

Mısır kuzatından Karagümrükde sakin Mehmed E
fendi hanesi suyı mevcfid masura 2 

Ali Efendi ve Mehmed Ağa müşterek suları mevcfid 
masura ı 

Bir masurası Mehmed Ağa'nundur mezkfir Ali Efen
di suyından bir çuvaldız suyı ifraz ve sahib-i devlet 
Ali Paşa'ya bey ' ol dahi Şehzade kurbında kitabha
nesine ta 'yin eylernişdür. 

Fı ı2 sene [ ı2]28 [ ı 8 13]  

[Derkenar] 
İstanbul'da Acemioğlanı kurbında Kalenderhane ma
hallesinde sakin iken fevt olan Hacı Nfirullah A
ğa'nun oğlı İbrahim Edimekapusı dahilinde Nesli 
Şah Sultan mahallesinde Ağnam-ı hassa emini Ah
med Ağa ibn-i Ya 'küb mahzarında baharnun bin elli 
beş senesinde Sultan Süleyman mütevellisi iken 
Habbeci toprağında iki mevzı 'da hafr ile cem' eyle
diği üç çuvaldız suyını mezbfir Ahmed Ağa'ya bey ' .  

Fı 2ı  Ra sene [ ı ] ı07 [30 Ekim ı695] 

Edimekapusı kurbında sakin Subaşı Ahmed Ağa 
hanesi suyı harabctur mezbfirun ahar meslekde 
hanesi suyı hilal kadar takatur ider. 

Edimekapusı kurbında Nesli Şah Sultan mahallesin
de Emin-i ganem Ahmed Ağa vakfı mezbfir Ahmed 
Efendi kerimesi Aliyye Hatfin menziline caridür di
yü haber virildi. 

Fı 28 Ş sene [ ı ] ı48 [ 1 3  Ocak ı736] 

Maktfil Kara Mustafa ve Silahdar Yusuf Ağa suyı 
mevcfid masura ı 

[Derkenar] 
Mezbfir Hacı İbrahim fevt olmağla ma-i mezbfire da
madı Mes 'fidzade(?) Efendi'ye nakl şod. 
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La ' li Mustafa Efendi ve Kassab Hacı İbrahim iştirak 
mevcfıd çuvaldız 3 

Ayasofya kurbında gark olan saray suyı munka
tı 'dür. 

Hala miri defterhanededür. 

Kadri Efendi hanesi suyı ve çeşmesi 

Kara Mehmed Paşa ve Nuh Ağa müştereklerdür 
mevcfıd masura 2.5 

[Derkenar] 
AHımermer'de Hasan Ağa mahallesinde sakin Hacı 
Ahmed bin Mehmed müteveffa Defterdar Bekir Pa
şa'nun sulbiyye kızı Zahide Hatfın'dan müntakıle kızı 
Ayişe'ye intikal iden Cebeci karyesi sınurında Sırık
lıçayırbaşı'nda Taşlağın nam mevzı 'dan hasıl su yı 
Sultan Süleyman yolına ilhfik ve hakk-ı mecrfidan 
baki kalil ve kebir suyı mezbfıre Ayişe'den ba'de'l
iştira mezbfır Hacı Ahmed vasi-i muhtar Hasan bin 
Galib'e(?) bey ' ol dahi Sultan Bayezid-i Veli cami ' i  
kurbında Kaliçeci Hasan mahalle müteveffa Ahmed 
bin Hacı Mehmed neslinden Şahkulı medresesine 
muttasıl tarik-ıhassı içinde bina eyledüği çeşmeye 
icra içün beratı mukayyeddür. 

[Fi] evasıt-ı Za sene [ 1 ] 1 2 1  [ 12-21 Ocak 1710] 

Kara Mustafa Paşa türbesi kurbında Kazgani Hacı 
Abdullah'un çeşmesi suyı mevcfıd çuvaldız 1 

yeniçeri katibi Mehmed bin İskender Taşlağın nam 
mevzı 'da hasıl bir kamış suyı ve bir çuvaldız suyı 
Süleyman'a ilhfikla Edirnekapusı dahilinde Sayyar(?) 
Hasan mahallesinde Çukurbostan kurbunda Acıçeş
mesinde icra. 

Acıçeşme kurbında çeşme ve salma tomrukda furun 
suyı müştereklerdür. 

Akyar kemeri ta'blr olman kemer korbında cari 
sulardur 

7/18/2 Su nazırı Osman Ağa 'nın Akyar kemeri de-
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resinde çıkarttığı suyu muhtelif kişilere sattığına; 
ayrıca Asım Mehmed Efendi camii ve çeşmesine 
bağlı suyun, iki çuvaldız miktarında olduğuna dair. 

[Derkenar] 
Nazır Osman Ağa Küçükköy korbında Sırıklıççayı
rı'nun üstbaşında mezbur Akyar kemeri deresinden 
cem' ve Sultan Bayezid yolına ilhak ve hakk-ı mec
radan baki dokuz masura sudan bir masurasını All 
Paşa kethudası Abdurrahman Ağa'ya ve bir masura
sını Hurmacı Mehmed Ağa'ya ve bir masurasını Ye
niçeriler başyazıcısı All Efendi'ye ve iki masurasını 
Mütevelll Veli Beğ'e bey ' ol dahi Topkapusı dahilin
de Mustafa ÇavGş mahallesinde bina eylediği çeş
mede icra. 

Fı 12 N sene 1 1 1 9 [28 Aralık 1705] 

Gümrük katibi Asım Mehmed Efendi cami ' ve 
çeşmesi suyı mevcud çuvaldız 2 

[Derkenar] 
Sekbanbaşı Murad Ağa Cebeci karyesi korbında ha
sıl suyını Süleyman yolına ilhak ve baki bir buçuk 
masurasını Tahtaminare mahallesinde menziline ic
rası mukayyeddür. 

Fı Ra (boş) sene [ 10]58 [ 1648] 

Müşarun ileyh Vezir ( . . .  ) Sırıklıçayır'da hasıl suyını 
Haseki Sultan cami 'inün su yı yolına ilhak ve baki 
iki ( . . .  ) suyından bir masurasını mahalle-i mezburede 
bina eyledüği mahalle ve bir masurasını hanesine 
icrası mukayyeddür. 

sene [ 1 1 ]59 [ 1649] 

Ma-i mezbur Şatır Ağa mevkı 'iyle ta'mir(?) ve icra 
olrnıştur. 

Vezneciler içinde Kuyucı Murad Paşa medresesi ve 
sebll ve hanesi suyı mukayyeddür. 

[Derkenar] 
Müteveffa Murad Paşa bin elli sekiz ve elli dokuz 
senelerde Cebeciköy ve Sırıklıçayırı mevzı 'larda 
hasıl beş masura suyın hakk-ı mecra ve hayratından 
ma'ada oğlı Mehmed Paşa'ya intikiH iden iki buçuk 
masuradan ba'de vefatihi ( . . .  ) bir masurasını Kul 
kethudası İbrahim Ağa'ya bey ' ol dahi dilediği ma-
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halle icra. 

( ... ) 

Cevgani Halil Ağa bin Süleyman Bayezid yaylağı(?) 
kurbunda hasıl suyunu ( . . .  ) mezbfir cevgani kendü 
suyundan bir masurasın ( . . .  ) mahallesnde ( . . .  ) suyuna 
ilhak ve baki suyunı Nişfmcı Paşa mahallesinde evi
ne ve çeşmesinden icrası mukayyeddür. 

Reisülküttab Hamza Efendi Sultan Bayezid yayiağı 
kurbunda hasıl suyunı ( . . .  ) Kemer suyuna ilhak ve 
baki suyunı Kızıltaş mesleğinden ifraz ( . . .  ) ol mahal
le evine icrası mukayyeddür. sene 10 15  mezbfir yay
lak Petnahor kurbundadır. 

Hoca Mehmed Ağa Kağıdhane canibinden hasıl su
yını cedid yol ile Nişancı mahallesinde evine diva
nnda çeşmesine icrası mukayyeddür. 

Mehmed Ağa Ortahavz ve Kovukkemer kurbında 
hasıl suyını havza ilhak ve baki suyını Kızıltaş ma
hallesine çeşmesine ve fazlası evine icrası mukay
yeddür. 

Fi sene [ 1 ] 1 09 [ 1609] 

Ahmed Paşa yevm(?) kethudası Mehmed Ağa Ni
şancı Paşa cami 'i kurbında havz çeşmesinün su yı 
munkatı ' olmağla çeşme havzının kı b le tarafına tari
ki arnınun sağ canibine altı aded baca ve otuz iki ku
laç lağmından muttasıl suyından ilhak ve baki üç 
masura sudan bir buçuk masurası çeşmeyi mezbfire 
icrası mukayyeddür. 

Fi (boş) sene 1082 [ 167 1 ]  

Bu mahallde sahib-i na ma'lfim suyı defter-i atikde 
harab tahtir olmuş lakin asesbaşı Hacı Halil oğlı 
Abdullah ba'de'l-isbat ber mficeb-i hüccet-i şer'iyye 
Hacı Mehmed Ağa'ya bey ' olınmışdur. mevcfid 
masura 1 

Fi 1 0  L sene [ 1 ] 127 [9 Ekim 1 7 1 6] 

[Derkenar] 
Samatya'da(?) Hace Hatlin mahallesinde sakin iken 
vefat iden Mehmed Ağa ibn-i Mahmud vereseleri 
Hadice Sultan kethudası Mehmed Ağa'nun vekili 
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Hacı İbrahim mahzarında ikrar yedimizde olan hüc
cet-i şer'iyye mantfikınca Başhavz'a karib Sarı Yani 
tarlasında bir aded lağm ve def'a Petnohor kurbında 
Katırcı yolına karib bir aded lağm cem 'an iki aded 
lağm suları munkatı ' olmağla ta 'mire iktidarımuz 
olmayup mfima ileyh Mehmed Ağa'ya 1 80 guruşa 
bey ' .  Ol dahi Zal Paşa kurbında menziline icra mu
kayyeddür. 

Fı 26 Za sene [ 1 ]  138  [26 Temmuz 1726] 

Hala bina olman Hacı Şerif suyolı emini Mahmud 
Efendi Zekeriyya Burgos karyesi semtinde Balıkağlı 
kemeri kurbında hasıl bir masura ve bir çuvaldız 
suyını kemer-i mezbfire ilhak ve baki kalan suyını 
Kızılmusluk kurbında ova yanında bina eyledüği 
çeşmeye icrası mukayyeddür. 

Fı sene [ 1 1 ] 19 [ 1707] 

Bu mahallde sahibi na ma 'lfim defter-i atikde mun
katı ' hala munkatı 'dur. 

[Derkenar] 
Tezkireci Koyunzade Mehmed Efendi Burgos nahi
yesinde Kırkçeşme havzı kurbında Kuzulukda hasıl 
suyını Kırkçeşme kemerine ilhak ve baki suyını 
Tahtakal 'a kurbında menziline ve kuyısı kurbında 
hanesine icrası mukayyeddür. 

Fı (boş) Z sene 1045 [ 1635] 

Molova kemeri nihayetinde sahibi nama 'lfim su yı 
defter-i atikde munkatı ' hala munkatı 'dur. 

[Derkenar] 
Mezbfir Molova kemeri deresinde Rüstem Paşa vak
fından Uzunçarşfi ve sonra(?) Suluhanda cari bir ma
sura suyın maliki bila veled fevt olan Hacı Mehmed 
mahlfilinden vakf-ı mezbfir mütevellisi İbrahim Ağa 
ma-i mezbfirı ( . . .  ) çeşmesi kurbında ve Voy[vo]da 
Ahmed Ağa'ya icar eyledüği mukayyeddür. 

Fı (boş) sene [ 1 ] 1 36 [ 1723] 

Mi 'marbaşı Mehmed Ağa Burgos'a tabi ' Kestane
lik'de hasıl suyını kemere ilhak ve baki suyını Mesih 
Paşa mahallesinde Ahmed Paşa çeşmesi suyı ile ma
halle-i mezbfirede bina eyledüği çeşmesinde icrası 
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mukayyeddür. 
Fi sene [ l l ] ı 5  [ ı703] 

Zikr olman kemerin üst yanında ba'de' t-tahrir 
cereyan eyledüği sebil suyı hala mevcüddur çuvaldız 
ı 

Kalaylı Ahmed Paşa kethudası Ham Ağa suyı def
ter-i atıkde çuvaldız 2 hala mevcüd çuvaldız 1 .5 
mezbür Süleyman Efendiyle müşterekdürler. 

Aksaray'da İlçi Mehmed Paşa hanesi ve çeşmesi suyı 
defter-i atıkde masura 1 .5 hala mevcüd çuvaldız 3 

[Derkenar] 
Mehmed Efendi ibn-i İskender Burgos karyesi mu
kabelesinde vakı ' hasıl eylediği üç masura su yı Ka
ğıdhane suyına ilhak ve hakk-ı mecradan baki iki 
masurası Aksaray kurbında bina eylediği çeşmesine 
i cra ve ta 'yin emrinden mahrec hüccet tarihidür 
ı 006 evrakdur. 

Ayvad'un diğer yolından Ayvad mevzı'ına gelince 
ilhak sulardur 

711911 Halil Paşa, Süleyman Ağa ve Defterdar Ali 
Efendi tarafından Ayvad civannda çıkartılan sula
nnı miktarına ve nerelere tayin edildiğine dair. 

Celeboğlı Mehmed Ağa hanesi ve çeşmesi suyı def
ter-i atıkde munkatı ' hala mevcüd masura 2 

[Derkenar] 
Halil Paşa Ayvad kurbında Kadi mandırasında olan 
havzı kurbında ıskara başında üç aded baca ve kırk 
dört kulaç lağmla hasıl iki masura ve üç çuvaldız su
yını ba'de' l-vefat oğlı İbrahim Ali Halife bey ' eyle
düği mukayyeddür. 

Fi (boş) [ ı ı ]87 [ 1773] 

Nam-ı diğer havzı başındadur. 

Süleyman Ağa Ayvad ıskarası kurbında üç masura 
suyı Kırkçeşme'ye ilhak İstanbul'da Kassab İ vaz ma
hallesinde Karabaş Mehmed Ağa bağçe divannda 
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bina eyledüği çeşmede icra. 
Fı N sene 1 069 [ ı 658] 

Berat-ı allşan mikebince çeşme-i mezbfir içün mez
bfir Süleyman Paşa eviadınun niza 'ı vardur 
kaydı berat ı 069 

Defterdar All Efendi Ayvadlı kurbında kadim suyı 
dahi su hafr ve vezn eyledüğin hakk-ı mecradan baki 
sekiz masurasını Kapu ağası Mahmud Ağa mahalle
sinde menziline icrası mukayyeddür. 

Fı sene 1 106 [ ı694] 

[Derkenar] 
Kilarcıbaşı Rusrev Ağa Ayvad karyesi kurbında ha
sıl suyını ana yolına ilhak ve baki iki kamış suyını 
A vretpazarı kurbın da menziline ve çeşmesine icrası 
mukayyeddür. 

Fı sene ı ıoo [ ı 688] 

İstanbul'da Sinan Paşa mahallesinde sakin All bin 
Ahmed mahalle-i mezbfirı menzili köşesinde bina 
eyledüği çeşmede icra içün Ayvadlı kurbında So
ğukpınar'dan hasıl hakk-ı mecra baki üç masura suyı 
A vadlı mahalldedür. 

Eyyam-ı diğer ıskara İstanbul'da Eınln Beğ mahalle
sinde sakin Kumrı Mustafa ma-i mezbfir arsa 
benümdür diyü ba'de' s-sübfit nısf masurası Mehter
başı Mustafa Ağa (silik) ve iki buçuk masurasını 
zevcesi Ayişe Hatfin'a bey'dür. 

Fı Z (boş) sene [ ı ] ı45 [ ı732] 

Mezbfire Ayişe nısf masurasını el-Hacc Mustafa ve 
nısf masurasını Cabi Ahmed Efendi'ye ve nısf 
masurasını İvaz Efendi'ye bey ' 

Fı selh-i Z sene ı45 [ 1 3  Haziran ı 733] 

Ba'dehfi lağm-ı mezbfirı Ali Ağa'nın kızı Baba Vasfi 
der ba'de 's-subfit ve'n-nazar(?) bir masurasını ( . . .  ) 
Ahmed Efendi'ye tesilm 

Fı 20 Ş sene [ ı ]  ı 56 [9 Ekim ı 743] 

Kör All Ağa suyı defter-i atikde munkatı ' hala mun
katı 'dur.ba'de' t-tahdr ala halihi kalmışdur. 
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Ma'den hallfesi Mehmed Efendi hanesi suyı defter-i 
at!kde çuvaldız hala munkatı 'dur ba'de' t-ta'mir çu
valdız ı 

[Derkenar] 
Ali Paşa mezbfir İstanbul'da Güngörmez mahallesin
de menziline icra içün sekiz masura sudan ba'de's
sübfit kerimesi Hadice Hanım bint-i Ali Ağa tarafın
dan Tahmis emini Ahmed Ağa dört masurasını bi' l
vekale bey ' eylemişdür. 

Vezir Ali Paşazade İbrahim Beğ hanesi Barudhane 
nazın Mehmed Efendi ve Sucıbaşı Osman Ağa ve 
Münkir çeşmesi ve İbrahim Ağazade Mehmed Beğ 
müştereklerdür. Defter-i atikde masura 8 hala mev
cud masura 5 çuvaldız ı 

[Derkenar] 
Vezir Ali Paşa tersane emini iken Ayvad karyesi ve 
dahilinde hasıl eyledüği suyı Ayvad havzının ana 
yolına ilhfi.k ve mutasarrıf iken ba'de' s-sübfit oğlı İb
rahim Beğ mezbı1r arsa ba'de' s-sübı1t vereseleri iki 
masurasını Halil'ün yeğeni Ahmed bin Süleyman'a 
bey ' ol dahi Nahlbend mahallesinde icra itdürdiği 
berat mukayyeddür. 

Fı evail-i Za sene [ ı ]  1 39 [20-29 Haziran ı 727] 

Mezbı1r İbrahim Beğ meyanında ma-i mezbı1rdan bir 
masurasını Galata Voyvadası Ali Ağa bin Ahmed'e 
bey' ol dahi Çakır Ağa mahallesinde menziline İcra
sı mukayyeddir. [ 1 ]  seneı24 ve Uzunçarşı1da Silah
dar Ali Ağa müşterekdür. 

Ma-i mezbı1r bir masurası ba ferman-ı ali kapucıbaşı 
Hacı Osman Ağa'nundur. 

İbrahim Ağa oğlı Mehmed Beğ ( . . .  ) Salih Efendi 
Beğ dimeğle (silik) Eyyı1b'da Baba Haydar mahalle
sinde sakin mukabeleci Kasım Ağa Çaşnigir kemer 
ile Ayvad kemer beyninde hasıl suyı kemere ilhfi.k 
ve baki iki masurasını evine icrası mukayyeddür. 

Fı sene [ 1 1 ]57 [ 1744] 

[Derkenar] 
Su nazın Osman Ağa Ayvad'da hasıl suyından iki 
masurasını Silahdar Ali Paşa'ya bey' ol dahi Uzun-

89 



90 SU T AHRİRLERİ 

çarşfisında bina eyledüği hane icrası mukayyeddür. 
Fi Z sene [ 1 ] 1 1 8 [ 1706] 

Sultan Ahmed kurbında su ağası Mehmed Ağa ma
hallesinde Oefterdar Ali Efendi Ayvad kurbında ha
sıl on bir masura suyı anaya ilhakla İcra 

Fi 7 L sene 1 102 [4 Temmuz 1 69 1 ]  

tarihi diğer 29 B sene 1 106 [ 15  Mart 1695] 

Hala sahib-i devlet hazretleri ve Barfidhane nazırı 
Mehmed Efendi ve Yenisaray ağası müştereklerdür 
defter-i atikde masura hala munkatı 'dur ve Hacı 
Mustafa Osman Ağa Akbıyık'da sakindür. 

7/19/2 Süleyman Ağa 'nın Ayvad deresinden getirt
tiği suyu, kardeşi Osman Ağa 'nın evine ve çeşmesi
ne bağlattığına; aynca Saraç Ishak mahallesindeki 
Lala Hüseyin Ağa çeşmesine bağlı suyun menbaz
nın da, yine aynı mevkide olduğuna dair. 

Orta Ayvad deresinden mevzı'ıne gelince ilhak 
sulardur 

[Derkenar] 
Yeniçeri kethudası Süleyman Ağa Ayvad deresinde 
hasıl suyını Kırkçeşme'ye ilhak ve baki iki masurası
nı Husrev Paşa türbesi kurbında karındaşı Osman 
Ağa'nun evinde hasıl çeşmesine ve gerü avdet iden 
su mezbfir Osman Ağa evine icrası mukayyeddür. 

Sarrrac İshak mahallesinde Lala Hüseyin Ağa bina 
eyledüği Yokuş çeşmesine icra itdürdiği suyı Ayvad 
deresindedür dirler tarihi budur 

sene [ 1 ]  1 15 [ 1  703] 

Sıdki Ağa suyı defter-i atikde masura hala mevcfid 
mm-ı diğer havz başındadur.masura 1 

[Derkenar] 
Ahali yedierinde olan sened mficebince bir buçuk 
çuvaldız Seyfullah Ağa'ya ve iki buçuk çuvaldız ma
hallede vakı ' vakf çeşmeye ba ferman-ı ali tevzi ' 
o lındı. 
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Mezbfir çeşmeye Vefa altında Ham All Efendi çeş
mesi ta 'bir olınur. 

Fı Gurre-i M sene [ ı ] ı 28 [27 Temmuz ı7 ı 5] 

Harac muhasebecisi Hasbi Mustafa Efendi suyı def
ter-i atikde masura hala munkatı 'dur. 

Haraccı Abdullah Ağa. 

[Derkenar] 
Samadya iskelesinde Markır(?) çeşmesi suyı Ayvad 
karyesi kurbında dirler. 

Çeltik Osman Ağa kızı suyı defter-i atikde masura 
ı .5 hala mevcud mas ura. 

[Derkenar] 
Şamizacte Mehmed Harndi Beğ yetmiş iki senesinde 
Ayvadlı kurbında Kiraslı deresinde hasıl suyını ilhak 
ve baki iki buçuk masurasın Kadırga limanında Bos
tancıbaşı All Ağa mahallesinde Yahya Paşa hamma
mı beyninde kızı Fatıma'nun hanesine icra mezbfire 
Fatıma ba'de'l-fevt vereseleri Ham Osman ve Meh
med bin Bektaş'a intikal mezbfiran dahi ba'de'l- fevt 
vereseleri Defterdar el-Hacc Mehmed Efendi'ye bey ' 
ol dahi menziline icrası mukayyeddür. 

Fı N sene [ ı ]  ı 24 [ ı  7 ı 2] 

Hafız Ahmed Paşa çeşmesi suyı defter-i atikde ma
sura 2.5 hala mevcfid çuvaldız mezbfirun miri mez
bfirun dahi ba ferman-ı ali bir masura su virilmişdür. 

[Derkenar] 
Vezir Ahmed Paşa Ayvad kurbında hasıl eylediği bir 
lüle suyını ilhak ve baki sülüsan lülesi Akbıyık ma
hallesinde mirli(?) ile çeşmesi icrası mukayyeddür 

Süleymaniyye mütevellisi Hüseyin Ağa Ayvad kur
bında hasıl üç kamış suyı Ayvad kemerine ilhak 
Nahlbend mahallesinde menziline icra. 

Fı 9 Za sene ı095 [30 Ekim ı683] 

Haydar Ağa hane suyı defter-i atikde masura 1 .5 ha
la munkatı 'dur. ba'de't-ta'mir çuvaldız 

[Derkeanr] 

9 1  
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Yeniçeri çavuşı Haydar Ağa ile Mahmud Beğ iştira
ken Ayvad kurbında hasıl sularını ilhak ve baki iki 
masurasın Sarı Nasuh mahallesinde çeşme ile evine 
icrası mukayyeddür. 

Mahmud Ağa Ayvad kurbında üç masura suyı ilhak 
İstanbul'da Abdi Subaşı mahallesinde menziline ve 
kurbında bina eylediği çeşmede icra. 

Fi 4 Ş sene 1023 [9 Eylül ı6 ı4] 

[Derkenar] 
Kapudan Hasan Paşa Ayvad kurbında Ortahavz ile 
kemerbaşı beyninde hasıl suyını Kurnkapu'da bina 
eyledüği çeşmeye ve Gedik Paşa'da bina eylediği se
bile icrası mukayyeddür. 

Fi sene [ 1 1 ]27 [ ı 7 ı 5] 

Kurnkapu'da Kapudan Hasan Paşa suyı ve çeşmesi 
defter-i atikde masura ı .  hala mevcud iplik misli te
katur ider ba'de' t-ta'rnir çuvaldız ı 

( . . .  ) 

[Derkenar] 
Perhad Paşa Bakraç deresinde hasıl bir lüle ve bir 
kamış suyını Ayvadlı havza ilhak (silik) icrası mu
kayyeddür. Mezbur Perhad Paşa suyını Mirahur İb
rahim Ağa'ya bey ' .  

Fi sene [ ı ] 1 87 [ ı773] 

Sinan Ağa Bakraç deresinde muttasıl iki kamış suyı
nı Perhad Paşa yolına ilhak ve baki suyını evine icra
sı mukayyeddür. 

Fi sene [ ı ] I03 [ ı 69 1 ]  

Molla Kestel mahallesinde Süleyman bin İbrahim 
Paşa bin seksen yedi Receb'inün yiğirmi birinci güni 
Perhad Paşa hasıl eyledüği sudan sahib-i odabaşı ve 
Gazi Efendi suyı ile mecra on masura suyından iki 
masurasını ifraz Darphane emini el-Hacc Süleyman 
Efendi'ye bey ' ( . . .  ) Bağçekapusı kurbında Hacı Kü
çük mahallesinde menziline icrası mukayyeddür. 

Fi sene 1 14 ı  [ ı  728] 

Nazır Osman ile kaynı Mehmed Ayvad suyı ile Da
vud Paşa bağçesi beyninde hasıl suları ana yolına il-
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hak ve baki sularından nısf mutasarrıfı Saray ağası 
Hacı Mustafa Ağa'ya bey ' ol dahi Akbıyık Sarı(?) 
kurbında menziline icrası mukayyeddür. 

Fi sene [ ı ] 1 1 8 [ ı706] 

Bakrazderesi'nden Üsküdar'da cami'i sahibi 
Valide Sultan suyına gelince ilhak sulardur 

712011 Eski defterde üç buçuk mas_ura olarak 
kayıtlı olan Rüstem Paşa havuzu yakınındaki vakıf 
suyun, halen bir masura miktarında kaldığına dair. 

Rüstem Paşa havzı kurbında vakf su defter-i atikde 
masura 3.5 hala mevcfid masura ı 

Nam-ı diğer hala Hassa odabaşı Halil Ağa 

Hasodabaşı Osman Ağa ve Müftl haınmamı kurbun
da vakf çeşme ve Bedestan kethudası Hüseyin Ağa 
müştereklerdür. Defter-i atikde masura 3 .5 hala 
mevcfid masura ı çuvaldız 3 

Nam-ı diğer Ekşikaratut kurbında merhum Angud
lı(?) Mehmed Efendi'nün sovukçeşme su yo[lu] ha
rabdur. 

Eskiodalarbaşında sovukçeşme suyı defter-i atikde 
munkatı ' hala mevcfid masura ı çuvaldız 2 

Rüstem Paşa'nın vakf suyı defter-i atikde masura 5 
hala mevcfid masura Galata haınmamı kurbı tahrir 
olınmuşdur. 

[Derkenar] 
Eyyfib'da Baba Haydar Nakşibendi mahallesinde 
vakı ' menziline i cra içün bin sekiz senesi Küçük 
mukabeleci Kasım Çaşnigir kemeriyle Ayvadkemeri 
beyninde Çiftalan yolında Bakraç deresinde hasıl ey
lediği üç masurasın menzil-i mezbfira İcra ba'de 
menzil-i mezbfire mutasarrıf olan Kapudan Hasan 
Paşa dahi işbu lağmdan tarafında Gazanfer Ağa su
yına karib Bakraz havzı kurbından hasıl eylediği su
yını kadim suyına zaınm ile icra tarık-i amın tarafın
da bina eylediği çeşmeye bir masurası ta 'yin ve ba
kisi ma 'an menzil-i mezbfire cari iken Fatıma Sultan 
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oğlı Ahmed Beğ'e hibe idüp ba'de' l-vefat menzil-i 
mezbı1re malik es-Seyyid Abdülkerim bin es-Seyyid 
Mehmed ba'de' t-ta'rnir hakk-ı mecradan baki dört 
buçuk masura ve bir çuvaldız suyından iki masurasın 
İstanbul'da Çelebioğlı mahallesinde bir masurasın 
menziline ve bir masurasın bina eylediği çeşmeye 
ta 'yin ve bakisi mezbı1r üç çuvaldızın Eyyı1b'da 
Bağçekapusı der bend-i atik çeşmede ve iki masu
rasın dahi bahçe-i mezbı1re icra itdürdiği berat 
mukayyeddir 

Evasıt-ı Za sene [ ı ] 1 1 8 [ ı4-23 Şubat ı 707] 

Mezbı1r es-Seyyid Abdülkerim es-Seyyid Mehmed 
ba'de' l-fevt bağçe-i mezbı1re vereseleri bir çuvaldız 
suyını ifrazı meyanında Abdulhalim'e bey ' ol dahi 
Eyyı1b'da Savaklar mahallesinde menziline icra it
dürdiği hüccet mukayyeddür. 

Fi 8 B sene [ ı ] 1 33 [5 Mayıs 172ı ]  

Seyyid Abdülkerim Efendi cari suyı defter-i atikde 
masura ı hala mevcud çuvaldız 2.5 

[Derkenar] 
Meyyitkapusı karşusında çeşmenün suyunı Bakraç 
havzı kurbunda dirler 

[Derkenar] 
Brayil(?) Hasodabaşı Hasan Ağa Bakraz deresinde 
hasıl dört masura ve bir çuvaldız suyı civarı meyda
nında menziline icra 

Fi gurre-i Za sene ı047 [ ı  7 Mart ı 638] 

Mezbı1r Hasan Ağa on sekiz sene mukaddem hasıl 
eyledüği dört masura ve bir çuvaldız sudan karib 
Düzdağ'da hasıl üç buçuk masura ve dere-i mezbı1re 
sırasında hasıl bir masura cem'an dört buçuk masura 
suyı Beğlikci(?) su yına ilhak ve Petnahor mukabele
si hasıl bir masura suyı Valide suyı(silik) 

Hasodabaşı Hasan Ağa suyı defter-i atikde masura 2 
çuvaldız ı hala mevcı1d masura ba'de' t-ta'mir vezn 
masura ı çuvaldız 3 

[Derkenar] 
Mezbı1r[ e] Fatıma tarafından el-Hacc İbrahim bi' 1-
vekale nısf masurası Mehmed Efendi ibn-i Zülfikara 
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bey ' ol dahi Aksaray kurbında Gureba mahallesinde 
menzilinde icra 

Fi 7 L sene 1 125 [28 Ekim 1 7 1 3] 

Menzil-i mezbür mütevelllsi Ali Ağa mutasarrıfdur 
ve ta'mirini Çatladıkapu kurbında ( . . .  ) rüznamçesi 
sabık merhum Süleyman Efendi damadı Ali Efendi 
iştiraken ta 'mir eylemişlerdür. 

Arif Efendi hanesi ve ceşmesi defter-i atikde masura 
2 hala mevcüd masura 0.5 ba'de' t-ta'mir masura 
l çuvaldız 1 kara kethuda mezbür ile müştereklerdir. 

[Derkenar] 
Eyyüb'da İslam Beğ mahallesinde sakin Fatıma 
bint-i Süleyman Ayvadlı nam karyede Bakraç dere
sinden suyını Kara İbrahim Paşa ile Hasodabaşı su
lan mesleğine ve andan Uzunkemer suyına ilhak ve 
hakk-ı mecradan baki nısf masura suyını yedinde o
lan hüccet mücebince Deveoğlı17 çeşmesi kurbında 
sakin Mehmed Kethuda katibi Halil bin Hakkı İbra
him'e bey ' ol dahi menzile icra itdüği berat mukay
yeddür. 

Fi evahir-i Ş sene [ 1 ] 1 3 1 [8- 17  Temmuz 1 7 1 9] 

Vezir Kara İbrahim Paşa ve Başyazıcı Ali Efendi ve 
Bostancıbaşı Mustafa Ağa müştereklerdür ve defter-i 
atikde masura 6 ba'de' t-ta'mir masura 0.5 çuvaldız 
ı .  

Lakin lağma mülhak olmayup yolda kalmışdur mez
bür halifesi ve Uzun Osman ile müşterekdürler. 

Gazanfer Ağa vakf su yı defter-i atikde masura 5 hala 
mevcüd masura ba'de' t-ta'mir çuvaldız 3 .  

Fi 24 Za sene [ 1 ] 126 [ 1  Aralık 1 7 14] 

Vakf-ı mezbür suyundan bir masra icareteyn ile 
Osman bin Harnza['ya] icar olmdığı serdefterde mu
kayyeddür. gaflet olunmaya. 

[Derkenar] 
Cerah Mehmed Paşa mütevelllsi Ayvadlıdere'de 
Mehmed Ağa kemeri kurbında vakf-ı mezbürından 
hasıl eyledüği su vakfa lazım olmağla mütevelll-i 

17 Devoğlı 
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ahar ma-i mezbı1n Reis es-Seyyid Abdülkerim Efen
di'ye bey ' ol dahi Ayasofya-i kebir kurbında Lala 
Hayreddin mahallesinde menziline icrası mukayyed
dür. 

Fı (boş) [ ı ] 1 2 ı  [ ı709] 

Mezbı1r su yın menba' -ı balada tafsll olmageldiği 
gaflet olınmaya. 

Vakı 'a es-Seyyid Abdülkerim Efendi suyı defter-i 
atikde masura ı hala mevcfid masura 0.5 

İbrahim Hanzade suyı defter-i atikde masura 2 hala 
mevcfid masura ı .  

[Derkenar] 
Şeca'eddin mahallesinde sakine Saliha bint-i Süley
man Ayvad karyesinde Ortakemer kurbında Bak
raç'da hasıl suyını Rüstem Paşa yolına andan ana 
yolına ilhak ve baki üç masurasından bir masurasını 
Saray ağası Osman Ağa'ya bey ' ol dahi dilediği ma
halle icrası mukayyeddür. 

Fı sene [ ı ] 1 16 [ ı704] 

Defter-i ta 'mire havale(?) 

[Derkenar] 
Ayvad kurbında İbrahim Hanzade lağmı ile Hanzade 
lağmı beyninde akd-i meclis eyledüğine Mehmed 
bin Osman Yeni cami ' katibi İbrahim Efendi mah
zannda takrir idüp yedümde olan keşf hücceti natık 
oldığı üzre baki kalan iki buçuk masura sudan bir 
masura suyı İbrahim Efendi'ye bey ' ol dahi Akbıyık 
mahallesinde kal 'a divanna muttasıl menziline icra 
eylemişdür. 

Fı ı 5  C sene [ ı ] 1 19 [ ı707] 

Kapucıbaşı Süleyman Ağa ve Başbakikulı Ahmed 
Ağa ve Valide cami 'i katibi İbrahim Efendi müşte
reklerdür defter-i atikde masura 0.5 hala munka
tı 'dur ta 'mire şer' olınup natemamdur. 

[Derkenar] 
Çiftehavz kurbında Kestanelik deresinden Kend-i 
kebire mülhak bir masura su cari olan İmam All ma
hallesinde menziline malike Abdullah bin Ca 'fer 
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müteveffa olmağla vereseleri menzil-i mezbilr ve 
ma-i mezkilrı İbrahim Paşa kitabcısı İbrahim bin 
Mehmed Paşa'ya bey ' eyledükleri mukayyeddür. 

Sene [ l ] ı40 [ 1728] 

Kapu ağası Çavilş Ağa Burgos karyesiyle Uzunke
mer beyninde hasıl suyını Sultan Süleyman yolına 
ilhak ve baki üç cuvaldız suyını İmam Ali mahalle
sinde menziline icrası mukayyeddür. 

Sene [ 10]86 [28 Mart ı 675- ı 5  Mart ı676] 

Ayvad'da Uzunkemerbaşı'nda Saray Hace Zehrab 
Hatlin vakfı ve Ayişe Hatlin ma' inı müştereklerdür 
defter-i atikde masura 3 çuvaldız 2 hala mevcild çu
valdız ı ba'de' t-ta'mir çuvaldız 2.5 

[Derkenar] 
Nam-ı diğer Dolmakemerbaşı'nda Hasan Paşa keri
mesi su yı ki Mehmed Paşa cami 'i kurbında hanesine 
cari dür. 

Reisülküttab Şarnizade Mehmed Efendi Ayvad kur
bında Kiraslıdere'de hasıl üç masura suyı ilhak İs
tanbul'da Şehsuvar mahallesinde menziline icra. 

S sene 1068 [ ı658] 

Gözcü Mehmed Ağa Petnahor kurbında Sultan Ba
yezid yaylağı yanında Han(?) suyını ana yolına ilhak 
ve baki iki kamış suyı Bostancı Ali Paşa mahallesin
de evi öninde çeşmeye ve fazlasını evine icrası mu
kayyeddür. 

Kadırga limanında Vezir Hasan Paşa hemşiresi ha
nesi suyı defter-i atikde masura ı çuvaldız ı hala 
mevcild çuvaldız ı .  

Abdurrahman Paşa divan efendisi hanesi suyı defter
i atikde masura 1 .5 ba'de' t-ta'rnir çuvaldız 1 .5 

7/20/2a Ebubekir Efendi'nin Petnahor yakınında 
çıkarttığı ve Eyüb civanndaki evine bağlattığı su
yun, sonradan muhtelif kişilere intikal ettiğine da
ir. 

Petnahor karyesi karşusında Üsküdar'da vakı' 
Valide Sultan suyı ile Sultan Süleyman suyına 
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mülhak sulardur 

Mukabeleci Ebubekir Efendi bin kırk altı senesi Ce
maziye' l-ahiresinde Petnahor kurbında Eriklidere'de 
hasıl suyını anaya ilhak baki iki masurasını Ey
yub'da Bıçakcı Fedhad mahallesinde menziline ( . . .  ) 
çeşmesine İcradan sonra menzil-i mezburlarıyla ma-i 
mezbur Hastalar(?) ağası Hacı Mustafa Ağa'ya nakl 
itmeğle mezbur Hacı Mustafa nısf masurasını ifraz 
İbrahim Ağa'ya bey ' ol dahi Üskubi mahallesinde 
menziline icrası mukayyeddür. 

sene [ 1 ] 1 24 [ 17 12] 

[Derkenar] 
Dikilitaş kurbın da ve Yeni kap u kurbın da iki ham
mamdur. 

Valide Sultan vakfı suyı defter-i atikde masura 22 
hala mevcud masura 1 5  kayd ve diğer defter-i atık 
Valide Sultan hazretlerinün suyı masura 4 sekiz ma
surası zayi 'a  gider. 

Zal Mahmud Paşa vakfı suyı defter-i atikde masura 
8 hala mevcud masura 1 çuvaldız 1 (?). 

[Derkenar] 
İstanbul kadisı müteveffa Sun 'ullah Efendi'nün Sul
tan Ahmed cami 'i kurbında sakin Mehmed Beğ ibn-i 
merhum Mustafa'nun mülk-i müşterası olup Ey
yub'da Saçakcızade mahallesinde menzil ile vakf 
çeşmeye cari bir masura sudan ma'ada menzile vakf 
olman nısf masura suyın Petnahor karyesi kurbında 
Ayvalık nam mevzı 'a (silik) ve menzile i cra olınup 
Sun 'ullah Efendi yedinde olan hüccet kaydını Kadi
zade Hacı Mehmed Efendi ab ve kurbında bulınmak 
içün niyaz lakin balada mestur kayddan gayrı bulın
mamışdur gaflet olunmaya. 

Ve minhu. 

Zal Mehmed Paşa vakfı suyı defter-i atikde masura 6 
hala mevcud masura 0.5 

Hasodabaşı suyı defter-i atikde çuvaldız 0.5 hala 
ta 'ı:rllr üzredür henüz natemamdur 

Teşrifatçı Ahmed Efendi suyı defter-i atikde munka-



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

tı ' ba'de'd-ta'mir çuvaldız 1 .  

Hoca Ham Ağa suyı defter-i atikde ta 'mir üzredür 
hala mevcüd masura 5.  

Hazinedarbaşı Mehmed Ağa Başhavz ile Petnahor 
karyesi kurbında tarlada üç mahallde hasıl suyını ana 
yolına ilhak ve baki üç buçuk masurasını Hacı Hatün 
ve Hüseyin Ağa mahallelerinde bina eyledüği iki 
çeşmeye ve mahalle-i mezbürda menziline icrası 
mukayyeddür. 

sene 1047 [ 1637] 

Hazret-i Eyyüb'da (silik) Cevkani Ham Ağa vekili 
oğlı (silik) Sinan Ağa Petnahor karyesinde hasıl iki 
masura suyına Valide Sultan suyına ilhak (silik) ka
pusı haricinde bina eyledüği çeşmesine icra. 

sene 997 [ 1589] 

[Derkenar] 
Su nazırı Osman Ağa Güzelcekemer'ün üst tarafında 
Ayasofya suyınun küçük kemerinün sağ canibinde 
yedi aded bacadan hasıl suyını Güzelcekemer suyına 
ilhak ve baki beş masurasından nısf masurası Selam 
Ağa bin el-Hacc İbrahim'e bey' ol dahi Ahürkapu'da 
Hafız Ahmed Paşa hanesi kurbunda Kabasakal Si
nan Ağa mahallesinde Seyyit Hasan mescidene mut
tasıl menzilinde icrası mukayyeddür. 

sene [ 1 ] 122 [ 17 10] 

Ma-i mezbürdan nısf masurası Sultan Bayezid-i Veli 
katibi Veli Efendi'ye ve nısf masurası Semercizacte 
Ahmed Ağa'ya bey ' ol dahi Yenibağçe menziline ic
ra. 

Su nazırı Osman Ağa Cebecikaryesinde Sinan Ağa 
çeşmesi mukabelesinde bayır eteğinde sekiz aded 
bacadan hasıl su yından nısf masurası Yağlık Hasan 
Ağa'ya bey ' ol dahi Daltaban çeşmesi kurbında men
ziline icrası mukayyeddür. 

sene [ 1 ] 143 [ 173 1 ]  

Mezbür Hasan Ağa bir çuvaldız suyını ifraz kurbın
da sakin damadı Mehmed Ağa'ya bey ' eyledüği mu
kayyeddür. 

Fı (boş) sene[1 ] 147 [ 1  734] 
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Terzibaşı suyı defter-i atikde çuvaldız ı haH'i mevcud 
çuvaldız 2 1 .  

[Derkenar] 
Samizade Mehmed Efendi'nün evine cari olan su yın
dan gayn mülki olan suyı Kırkçeşme'ye ilhak ve ba
ki bir buçuk masurasını Kadır[ga] limanında Yahya 
Paşa harnmaını semtinde kızı Fatıma'ya virdiği men
ziline icrası mukayyeddür. 

Fi sene [ ı  ] I  ı2 [ ı  700] 

Menzil-i mezbur Nişancı Ca 'fer Paşa'ya nakl eyledü
ği mukayyeddür. 

Fi sene [ 1 1 ]38 [ 1726] 

Hassa terziler Sinan Ağa ( . . .  ) Hoca ve Hüseyin'ün bi
na eyledüği çeşmede icra içün Petnahor kurbında ha
sıl iki masura suyı Valide suyına ilhak çeşmede icra. 

Fi evasıt-ı L sene 997 [23 Ağustos - ı  Eylül ı589] 

[Derkenar] 
Ma-i mezburdan üç çuvaldız suyını İstanbul'da Gün
görmez mahallesinde menziline cari olmak üzre ( . . .  ) 
eylernişdi diyu hüccet tahrir oldığı mukayyeddür. 

Fi ı9  Ş sene [ 1 ] 1 54 [30 Ekim ı 74ı ]  

Ma-i mezbfirdan bir masurasın İsma'il Ağa ibn-i 
Mehemmed'e bey ' yazılrnışdur. 

Fi 24 Ca sene [ l ] ı22 [2 ı Temmuz ı 710] 

Beğlerbeği suyı defter-i atikde masura ı hala mev
cud çuvaldız 3 masura ı .  

[Derkenar] 
Mezbura mülhak Hassa odabaşı suyı olmak üzre 
iplik gibi tekatur ider. 
Mezbur İbrahim Efendi ber muceb-i arz-ı hal hüccet
i atik mucebince Kızıltaş mahallesinde Eğribaş Meh
med Ağa çeşme vakfı olup İstanbul Ağası çeşmesi 
dimeğle ma 'rfif çeşmeye cari Hadika(?) köyünde 
Akyarlardan hasıl Kara Davud Paşa müşterek suyını 
vezn eylediğinde mezbur İbrahim Efendi ma-i mez
bfirdan Uzunçarşfisında vakı ' menziline icra itdir
rnişdür iki masura zahir olduğu i ' lam mukayyeddür. 

Fi 6 M sene [ ı ] ı27 [ ı2  Ocak ı7ı5 ]  



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

7/2111 Hasan Paşa 'nın Cebeci 'de çıkarttığı suyu E
yüb 'deki evine, Şekerpare Hatun 'un da Hacı
köy 'de çıkarttığı suyu yine Eyüb 'deki sebiline bağ
lattığına; aynca Hüseyin Paşa 'nın kızına ait iki 
masura suyun yarım masurasının, zamanla eksildi
ğine dair. 

Cebeci karyesinde vakı' Fatih lağmından karye-i 
mezbur kurbında Gül deresine gelince Ayasofya 
vakfına mülhak sulardur 

Vezir Hüseyin Paşa kerimesi suyı defter-i atikde ma
sura 2 hala mevcfid masura ı çuvaldız 2 mezbfir 
sulard ur. 

[Derkenar] 
Mezkfir Hasan Paşa Cebeci karyesi kurbında Iskara
başında hasıl bir lüle suyını Eyyfib'da Baba Haydar 
Nakşibendi mahallesinde vakı ' bağçesine icrası mu
kayyeddür. 

sene [ ı ] 1 15 [ 1703] 

Şekerpare Hatfin Hacıköy kurbında Iskaralar beynin
de cem' iki masura su yı Sultan Süleyman yolına il
hak Eyyfib'da sebilhanesinde icra. 

N sene 1056 [ ı  ı Ekim-9 Kasım ı646] 

Kara Hasan Ağa suyı dimeğle meşhur Iskaraba
şı'nda Dam' s-sa 'ade Ağası Süleyman Ağa ile İstan
bul Ağası çeşmesine vakf eyledüği su çuvaldız 1 .  

Fı 27 Ş sene [ ı ] ı27 [28 Ağustos 17 ı5] 

Su nazın Hasan Ağa Cebeci köyünde iki masura su
yı Kırkçeşme lağmına ilhak ve hakk-ı mecractan baki 
bulunan suyı İstanbul'da Mehmed Efendi mesleğin
den ifraz Oruç Gazi mahallesinde menziline icra it
düği mukayyeddür. 

Fı evail-i Ş sene ı mo [2ı -30 Haziran ı62ı ]  

İbrahim Paşa mahallesinde sakin İbrahim Efendi 
ibn-i Ali Kızıltaş mahallesinde İstanbul ağalar çeş
mesine cari Karasiağlı su yı dimeğle ma 'rfif Akyarla
rın alt yanında Kara Davfid Paşa lağrnına mülhak 
suyını ta 'rnir hüccet mukayyeddür. 

Fı Gurre-i M sene [ ı ] ı27 [7- ı6  Ocak ı7 ı4] 

Mezbfir İbrahim Efendi Iskara üzerinde büyük pare 
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hasıl suyını Kırkçeşme'ye ilhak ve baki bir masura
sını Daru's-sa'ade ağası Süleyman Ağa'ya bey ' eyle
düği mukayyeddür. 

[Derkenar] 
Soğan Ağa mahallesi sükkanından Defterdar Hasan 
Paşa Cebeci ıskarasıbaşından sağ canibinde hasıl bir 
masura suyını Hüseyin Ağa'ya bey ' ol dahi Otakcı
lar'da Mahmud Beğ evkafından olan hammama icra. 

Fı 21  Ş sene 1 102 [20 Mayıs 169 1 ]  

Aksaray'da Murad Paşa ve Kara Davud Paşa çeşmesi 
müştereklerdür defter-i atikde masura 3 hala mevcud 
masura 1 .  

[Derkenar] 
Mirahur İbrahim Paşa mezburan ile Selam ağası 
İbrahim Ağa ve Mehmed Emin Ağa müşterekdürler 

Sekbanbaşı Murad Ağa Cebeci kurbında hasıl iki 
masura su ilhak İstanbul'da sakin oldığı Tahtaminare 
mahallesinde bina eyledüği çeşmede icra. 

Fı 2 Za sene 1056 [ 10  Aralık 1646] 

[Derkenar] 
Kayd-ı mezburdan olmağla kayd olmuşdur. 

Mezbur nazır Osman Ağa Küçükköy'ün İstanbul ta
rafında köprünün aşağısında bağlara varınca hasıl 
suyını ana sular lağmına ilhak ve baki dört masura 
suyından nısf masurasını İmam-ı sultani Hacı Meh
med Efendi'ye bey ' ol dahi Boyahane kurbında men
ziline icrası mukayyeddür. 

Fı sene [ 1 ] 1 16 [ 1704] 

Cezeri Kasım Paşa['da] sakin Veznedarbaşı Ahmed 
Ağa ile Sultan Ahmed türbesi karşusında sakin yazı
cı İbrahim Efendi müşterekdür. 

Su nazırı Osman Ağa Sultan Bayezid-i Veli katibi 
Musa Efendi ve hazinedarbaşı ve Taşcı Abbas Ağa 
müştereklerdür defter-i atikde masura 0.5 hala taka
tur üzredür Genç Mehmed Paşazade ve Bakizade 
müştereklerdür. 

Ber muceb-i hüccet-i şer'iyye taşcı arsa suyı masura 
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ı .  
Fı 9 Za sene [ 1 ]  ı27 [6 Kasımı  7ı5 ]  

Van'da medfün İbrahim Paşa hanesi suyı ve defter-i 
atikde munkatı ' ba'de' t-ta'mir mevcüd çuvaldız 2.5 
lakin meslek-i aharda mevcüd masura ı çuvaldız 1 .  

[Derkenar] 
Hala Sadr-ı ali ağalarından Mehmed Ağa Cebeci 
kurbında Kervan(?) deresinde hasıl altı masura suyı 
Kırkçeşme'ye ilhak bak! dört masurası Arpa Emini 
mahallesinde menziline icra 

Fı 2 S sene ı078 [24 Temmuz ı667] 

[Derkenar] 
İsmuhü İsmihan Sultan yekülü mu' allim-i mekteb-i 
Osman 

İsmuhfi Fatıma Hanım yekülü muallime-i mekteb-i 
Osman 

Mezbfirenün zevci malik Ahmed Paşa'dur. 

Kaya Sultan kerimesi suyı defter-i atikde çuvaldız 3 
hala ta 'mir üzre dirler. 

[Derkenar] 
Şehremini Mehmed Efendi Cebeci karyesinde Çar
ctaklı tarlada hasıl suyını iki ıskara beyninde Kırk
çeşme'ye ilhak ve bak! bir masurasını Sarı Nasüh 
mahallesinden ifraz menziline icrası mukayyeddür. 

Fı ( . . .  ) sene ı057 [ ı647] 

[Derkenar] 
V ezir Süleyman Paşa Cebeci karyesinde Min an bar 
kurbında hasıl suyını Kırkçeşme'ye ilhak ve baki iki 
masura suyını evinün bağçesine icrası mukayyeddür. 

sene 107 5 [ ı  665] 

Mezbür Süleyman Paşa'nun bağçesi kurbında Yave
dfid dimeğle ma 'rfif mahallde Dörtyolağzı'na acı su 
cereyan iden çeşme harab olmağla müşarun ileyh ce
did çeşme bina idüp ve bağçesi suyından buçuk ma
surasını ceşme-i mezbüra icrası mukayyeddür. 

sene 1075 [ 1665] 
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Boluv! Şehremini Seyyid Mehmed Efendi suyı def
ter-i atikde çuvaldız 3 hala mevcfid çuvaldız 0.5 

[Derkenar] 
Nazır Osman Ağa Sinan Paşa (silik) sekiz aded ba
cadan hasıl beş masura (silik) baki dört masura ma-i 
lez!z ( . . .  ) Bir masurasını yeniçeri ağası Osman A
ğa'ya bey ' 

Fı 23 B sene [ 1 ] 148 [9 Aralık 1735] 

Eyyfib'da Ümm! Sultan nam-ı diğer Kızı su suyı ve 
defter-i at!kde çuvaldız 2 hala mevcfid çuvaldız 0.5 

[Derkenar] 
Mezbfire Ümmühan! Sultan malıyla hafr itdürdiği 
suyın hücceti içünde münderic hudfiddur. 

Cebeci karyesi kurbında vakı ' bağçenün kurbında 
hudfidınun bir tarafı vadi bir tarafı ıskara suyı di
meğle ma 'rfif müctemi ' olan ma' ve tarafeyni kon 
ile mahdfid olup vezn olundukda iki buçuk masura 
cari buçuk masurası hakk-ı mecra ve baki iki masu
rasın Zal Mehmed Paşa ( . . . ) 
Bostancıbaşı Ahmed Paşa ve Aksaray Hammamcısı 
ve Genç Mehmed Paşazade müştereklerdür hala 
mevcfid masura 1 

Tersane errılni ve Rıht!rrıl çeşme müşterekdür. 

Ba'de'd-tahr!r nazır Osman Ağa hafr eyledüği sudur. 

Daltaban çeşmesinde Y ağlıkçı Hasan ile damadı 
müşterekdür. 

Vez1r Mehmed Paşa mühürdan hafr eyledüği suyı
nun mesleki kurumuşdur. 

Ta'ahhüd üzredür ba'de'd-ta'rrılr yine kundur. 
Fı 17 B sene 

İbrahim Paşa Çavfiş köyinde hasıl suyını Kırkçeşme 
yolına ilhak ve baki bir buçuk masurasını Cellad 
çeşmesinde olan evine icrası mtikayyeddür. 

Fı (boş) sene 70 
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Defterdar Mustafa Efendi Küçükköy kurbında hasıl 
suyını İshak Paşa hammarnı rnesleğinden ifraz men
ziline icra eyledüği menziline hala kapu ağası iştira 
eyledüği rnukayyeddür. 

Fı (boş) sene (silik) 

Hadice Sultan Saray su yı defter-i atikde rnunkatı ' 
ba'de' t-ta'rnir çuvaldız 1 .  

Fı 26 Ca sene [ 1 ] 126 [9 Haziran 17 14] 

712112 Su nazırı Osman Ağa 'nın, Çavuşbaşı Bekir 
Ağa 'nın kendisine hibe ettiği bir masura suyu, Ah
med Efendi ile Şeyh Mehmed'e sattığına; ayrıca 
mezbur Osman Ağa 'nın, muhtelif yerlerde daha su 
çıkarttığına dair. 

Gül deresinden Çavfiş karyesine gelince mülhak 
sulardur 

Çavfişbaşı Bekir Ağa ibn-i Hacı Osman'un rnücedde
den hafr eyledüği suyından bir masurasını Nazır Os
man Ağa'ya hibe ol dahi nısf masurasını Şeyhsuvar 
mahallesinde Ahmed bin Hacı Mehrned'e bey' tarihi 

Fı 1 8  S sene [ 1 ] 1 38  [26 Ekim 1725] 

Ve nısf masurasını Lalezarlı Şeyh Mehrned bin Şeyh 
Ahrned'e bey ' tarihi 

Fı 1 8  N sene [ 1 ] 138  [20 Mayıs 1726] 

İşbu Sinan Paşa rnukabelesinde ve Güzelcekemer'de 
ve Şahin deresinde ve Taşlağın mahallerde nazır Os
man Ağa rnüceddeden hafr eylernişdür. 

[Derkenar] 
Arahacılar karhanesi kurbında Eyyfib'da Eski rnes
ken mahallesinde 

Sinan Paşa defterdar Yahya Efendi kapu ağası Ab
durrahman Ağa ve Hacı İbrahim vereseleri ve Sarı 
gözli Hacı Ahmed Ağa ve Carncı Kerim Ahmed 
Kethuda Hüseyin Ağa Eınln ve han-ı sabık İbrahim 
Ağa müştereklerdür defter-i atikde masura hala rnev
cfid masura rnezbfirun dört masurası karye çeşrnesi
ne caridür. 
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[Derkenar] 
Sinan Paşa Cebeci köyinde çiftliğine cari sudan üç 
buçuk lüle suyı Kırkçeşme suyına ilhak olınmağla 
Eyyub'da şadurvanına bir lüle su ve İshak Paşa ham
marnma ve kendi hanına bir lüle su ve Durmuş Ket
huda evine bir masura su ve Defterdar İbrahim Efen
di'ye bir masura su ve ahar tekyesine bir masura su 
vakfı mütevelllsi Yusuf Ağa evine bir masura su vi
rilmek içün hükm mukayyeddür. 

Dolap başında Emir Halife ve Kassabbaşı Mehmed 
Ağa yalısı suyı müştereklerdür defter-i atikde masu
ra ı hala mevcud çuvaldız ı .  

Eyyub'da Yenimahallede Çinici çeşmesi suyı defter-i 
atikde çuvaldız ı ba'de' t-ta'rnir çuvaldız 0.5 

Fı 26 Ca sene [ ı ] ı26 [9 Haziran 17 ı4] 

Defterdar Hasan Paşa Soğan Ağa mahallesinde men
ziline icra Cebeci köyi kurbında Iskarabaşı'nın sağ 
canibinde hasıl bir masura suyı ba'de' l-vefat eytarnı 
vasisi İbrahim Efendi Hasan Ağa'ya bey ' ol dahi 0-
takçılar kurbında Mahmud Beğ evkafından olan 
hammarnlara icra. 

Fı 20 Ş sene 1 102 [ ı9  Mayıs ı69 ı ]  

Dolab başında vakı' derede Ayvansaray'da Hasan 
Paşa sarayı kurbında çeşme suyı defter-i atikde çu
valdız ı hala mevcud çuvaldız 0.5 

[Derkenar] 
Hazine kethudası Hüseyin Ağa dokuz masura Şahin 
deresinde ve sekiz masura Deliklikaya'da cem' an on 
yedi masura suyı Güzelcekemer'e ilhak hakk-ı mec
radan baki altı masura suyı İshak Paşa mahallesinde 
menziline icra. 

Fı 29 Ca sene ı065 [6 Nisan ı655] 

Ma-i mezbureden bir masurasını Kurnkapu kurbında 
Nişancı-i atik mahallesinde sakin Nakkaşbaşı Meh
med Ağa'ya bey' ol dahi menziline icra. 

Fı Gurre-i Ş sene 1065 [6- ı5  Haziran ı655] 

Ayasofya-i kebir vakfı suyı defter-i atikde lüle ı ha
la mevcud masura 6. 
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[Derkenar] 
Bi'l-fi '1 Sekbanbaşı Mehmed Ağa hasıl eyledüği su
yı Kırkçeşme kemerine ilhak ve baki sülüsan suyını 
Çavı1ş mahallesinde menziline icrası mukayyeddür. 

sene ı 034 [ ı  625] 

Ma-i mezbı1run iku vechile keşf hücceti tahrir alın
mışdur gaflet olmmaya ma-i mezbı1rı bir masurası 
(silik) Y edikulle kolında Süleyman kethudası Ali 
bağçesinden ifraz ve Yusuf Paşa kendi hammamına 
ta'yin. 

Şahin deresinde Ahı1rkapulı Ali Paşa divan efendisi 
Mehmed Efendi ve Kapu ağası Koyun Mehmed Ağa 
müştereklerdür defter-i atikde lüle ı hala mevcı1d 
masura 3 .  

[Derkenar] 
Su nazırı Osman Ağa Güzelcekemer'in üst tarafında 
Şahinderesibaşı'nda mandıra kurbında hasıl suyı 
mezbı1r divan efendisi Ayasofya yolına ilhak ve baki 
iki masura ve üç çuvaldız suyını Ali Paşa'ya bey ' ol 
dahi dilediği mahalle icrası mukayyeddür 

Fi (boş) sene [ ı ] 12 ı  [ ı  709] 

N allı mescid mahallesinde sakin Selam ağası (boş) 
kaimmakam Hacı İbrahim Ağa ile Ahur kapu'da 
Çavı1şbaşı Hacı Hasan Ağa müşterekdür. 

Sinan Ağa Arnabud köyinde Çiftekemerbaşı'nda ha
sıl suyını Kırkçeşme ana yolına ilhak ve baki iki ma
surasını Peykerhane'nün altı yanından evinde eyle
diği eylediği çeşmeye icrası mukayyeddür. 

sene 1033 [ ı624] 

Mezbı1r Sinan Ağa ba'de' l-fevt veresesi bir masura
sını Muhasebeci el-Hacc Hasan Efendi bey ' ol dahi 
mahalle-i mezbı1rada menziline icrası mukayyeddür. 

sene [ ı ]  108 [ ı697] 

Mezbı1r Hacı Hasan baki kalan bir masurasın dahi 
iştira eyledüği mukayyeddür. 

sene [ 1 ] 109 [ 1698] 

Çaviiş karyesinden Balıklı havza gelince mülhak 
sulardur 
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712211 Mustafa Efendi 'nin Su nazırı Osman A
ğa 'dan satın aldığı suyun yarım masurasını Abdül
latif Efendi 'ye sattığına; ayrıca mezbur Osman A
ğa 'nın Söğütlüdere 'de çıkarttığı sözkonusu suyun 
bir masurasını da Kör Ali 'ye sattığına dair. 

[Derkenar] 
Nazır Osman Ağa Güzelcekemer'e karib Söğüdli de
rede hasıl eyledüği suyından Na'llı mescid kurbında 
sakin Sandık emini Mustafa bin Hüseyin'e bey ' eyle
düği su yın nı sf masurasını İs ma 'il Efendi hazinedan 
Abdullatif bin Mustafa'ya bey ' ol dahi cami ' kurbın
da Çelebiağlı mahallesinde menziline ta 'yin. 

Fi 20 Ca sene [ ı ]  ı ı9  [ ı9  Ağustos ı 707] 

Mezbür Osman Ağa ma-i mezbürdan nısf masurasını 
Kör Ali ibn-i Ahmed bin Hamza'ya bey ' ol dahi 
Hoca Paşa semtinde Karaki mahallesine icra. 

M sene [ ı ] 1 14 [26 Mayıs-26 Haziran ı 702] 

N allı mescid kurbında İmam Ali mahallesinde ( . . .  ) 
Nazır Mustafa Ağa'nun Çavüş karyesi kurbında Gü
zelcekemer'e karib Söğüdlüdere'de hasıl ana havz 
lağmına ilhak beş masurasından ba'de' l-fevt veresesi 
nısf masurasını İbrahim Paşa mühürdan Abdi A
ğa'ya bey ' ol dahi mahalle-i mezburede menziline ic
rası mukayyeddür. 

sene [ ı ]  137 [ ı  725] 

Eğrikapu dahilinde Bağdad'dan ma'zül Mustafa E
fendi ve Kör Ali Ağa ve Rüznamçeci İsma 'il Efendi 
ve Kapucıbaşı Seyyid İsma 'il Ağa müştereklerdür 
defter-i atikde masura 5 ba'de' t-ta'mir çuvaldız 1 .5 .  

Lakin defter-i atikde Piri Efendi dahi müşterekdür. 

Ya'küb Ağa Harnmaını ve çeşmesi suyı defter-i atik
de masura ı ba'de' t-ta 'mir çuvaldız 1 .5 

[Derkenar] 
Na 'llı mescid kurbında sabıka Sandık emini Mustafa 
Ağa bin Hasan meclis-i şer'de İsma'il Efendi Hazi
nedar Abdullatif bin Mustafa mahzarında takrir-i ke
lam idüp bundan akdem Nazır Osman Ağa Çavüş 
karyesi kurbında Güzelcekemer'e karib Söğüdlüde
re'de tahsil eylediği buçuk masura suya bin yüz on 
dört Muharrem gurresinde şıraen mülküm olmağla 
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miilikelerin buçuk masura suyı bey ' ol dahi Yenica
mi ' kurbında Çelebiağlı mahallesinde menziline icra 
tarihi dür. 

Fi 2ı  Ca sene ı ı ı9 [20 Ağustos ı707] 

Dere'de(?) sahib-i devlet hazretleri bağçe suyı ve 
Kör Şa'ban Ağa hanesi suyı defter-i atikde masura ı 
hala iplik gibi takatur ider. 

[Derkenar] 
Hala Başdefterdar İbrahim Paşa Çavfişköy kurbında 
hasıl iki masura su yı anaya ilhak İstanbul'da menzili
ne icra. İsmi defter-i atikde mezbfire Şemsi Çavfiş 
( . . .  ) müşterekdür. 

Ş sene 1067 [ ı5  Mayıs - ı2  Haziran ı657] 

Bu mahallde Şemsi kadın suyı diyfi haber virilen su 
defter-i atikde tahrir olmmuş hala hilal gibi takatur 
ider. 

Balıklı havzdan Küçükköy korbında Sarıklı 
çayıra gelince ilhak sulardır 

7/22/2 Eski defterde bir masura olarak kayıtlı olan 
Hasan Efendi suyunun, halen iki masura miktann
da olduğuna dair. 

Harameyn muhasebecisi Hasan Efendi hanesi ve 
çeşmesi suyı defter-i atikde masura ı hala mevcfid 
masura 2. 

[Derkenar] 
Kör Sinan Ağa hazinedarı İmam Hacı Mustafa nısf 
masura suyını Nişancı Paşa-yı Atik mahallesinde 
Cabi(?) All Efendi'ye bey ' eyledüğinde işbu suyın 
nısf-ı ahirini dahi mukaddema Koska kurbında Ta
yezade Efendi'ye bey ' eylernişdür diyfi mu'terif ol
mışdur. 

Fi 22 Ş sene [ ı ] ı43 [2 Mart ı73 ı ]  

İstanbul'da Hasırcılar mahallesinde sakin Kassabbaşı 
Mustafa Ağa'ya Küçükçınar nam mevzı 'da hasıl iki 
buçuk masura suyı Balıklıhavz başında İkinci kemer 
suyına andan Sultan Süleyman yolına ilhak buçuk 
masura hakk-ı mecra baki iki masurasın Ortaçeş-
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me' den ifraz ile icra. 
Fi 3 B sene ı 094 [28 Temmuz ı684] 

MezbOr Mustafa Ağa bir masurası Cezire-i Mora 
muhassalı Şa 'b an Ağa'ya hibe ol dahi Cellact çe ş me
si yolından ifraz ile menziline icra. 

Fi 3 (silik) ıo64 [ 1654] 

Kör Sinan Ağa ve maktOl Sahib-i ayar Yusuf Efendi 
müştereklerdür defter-i atikde çuvaldız 4 hala mev
cOd çuvaldız 1 .  

ÇavOşbaşı Ahmed Ağa ve Y enibağçeli İsma 'il ve 
Tatar Ahmed Ağa müştereklerdür defter-i atikde ma
sura ı çuvaldız ılıala mevcOd çuvaldız ı 

[Derkenar] 
Hazret-i EyyOb'da Zal Paşa mersOmda Ahmed Pa
şa'nun Sarıklıçayır'da Balıklıhavza karib malıallden 
cari mülk-i müştera olan sudan nısf masura ifraz el
Hacc İbrahim bin Mehmed'e bey ' ol dahi dilediği 
mahalle icrası mukayyeddür. 

sene [ ı ] ı27 [ ı7 ı5]  

ROm valisi Hasan Paşa hanesi ve çeşmesi suyı def
ter-i atikde masura 1 .5 hala mevcfid masura ı Hasan 
Paşa zevcesi Fatıma Hanım kendi suyından bir ma
sura suyı kaimmakam paşa ile Kapucılar kethudası 
Yusuf Ağa'ya bey ' .  

[Derkenar] 
Ba'de' t-tahrir Kara Hasanzade kızı Hanım Aksaray 
kurbında bina eyledüği Kuşluk hammarnma icra i
çün bu mahallde mücedddeden kuyular hafr eyle
mişdür. 

Timurkapu kurbında Da ye HatOn mahallesinde vakı ' 
menziline cari ma-i mezbOre mezkOr Osman Ağa 
(silik) paşa lağmından sonra HasahOr ruznamçecisi 
Mehmed Efendi mutasarrıf iken senedi mOcebince 
iki masura suyından yüz otuz beş tarihli inbasından 
nısf masurası ifraz ve ittisalinde hazinedan olup se
raçlı(?) halifesi olan İbrahim Efendi menziline icra 
itdürrneyüz diyO Mevacib-i(?) Bostani Mehmed Ha
life'den menkOldür ve ma-i mezbOr mezkfir Mehmed 
Efendi'den tasarrufında Reisülküttab İsma 'il Efen-
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di'ye müntakıl iken ba'de' l-fevt canib-i miriden 
mezkur Sinan Paşazade ve es-Seyyid(?) Şehriyari 
Ahmed Bekir Efendi'ye temlik olmdığı bu mahalle 
şerh virildi. 

Fi 2ı Z sene [ ı ] 153 [9 Mart ı74ı ]  

Balıklı havz kemeri başında Mirahur-ı evvel Osman 
Ağa suyı defter-i atikde masura ı çuvaldız ı hala 
mevcud masura 0.5 

[Derkenar] 
Kapu ağası Ahmed Ağa ibn-i Abdulvahhab Küçük
köy kurbında hasıl dört masura suyı Kırkçeşme'ye 
ilhak İstanbul'da Kabasakal mahallesinde menziline 
i cra. 

sene 1052 [ ı642] 

Kantarcılar'da Vezir Hacı All Paşa hanesi suyı def
ter-i atikde masura 0.5 çuvaldız ı ta'mir üzre dirler 

Balıklıhavz içine cari Rami Paşa nam-ı diğer Ey
yub'da Rami Paşa'nun çeşmesi suyı ve İbrahim Paşa
zade müştereklerdür defter-i atikde munkatı ' hala 
mevcud çuvaldız ı .  

[Derkenar] 
Sekbanbaşı Muslihiddin Ağa Küçükköy kurbında 
hasıl dört masura sudan baki üç masura suyı Oruç 
Gazi mahallesinde menziline icra. 

Fi ı O C sene ı 056 [24 Temmuz ı 646] 

Muslih[iddin] Ağa üç masura suyı İstanbul'da Nesii
şah Sultan mahallesinde All Efendi ibn-i Süleyman'a 
bey ' .  

sene 1087 [ ı676] 

Mezbur All Efendi ma-i mezburı İsma'll Ağa'ya 
bey ' .  

Fi ı4 B sene ı087 [22 Eylül ı676] 

Oruç Gazi sükkanından Ramazan bin Hasan Musli
hiddin su yından bir buçuk masura hissesin Yeniçeri 
Mustafa Ağa'ya bey ' .  

Fi 26  Ca  sene ı087 [6  Ağustos ı676] 

Küçükköy kurbında Karabağlar deresinde nam-ı di-

l l l  
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ğer Hoca Paşa'da sakindür Serrac Ahmed hane ve 
çeşmesi suyı defter-i atikde çuvaldız 10 ba'de't
ta 'mir çuvaldız ı .5 

[Derkenar] 
İstanbul'da Sirmerd Çavfiş mahallesinde Bektaş A
ğazade Mehmed Ağa Küçükköy kurbında Saman de
resinde karye ıskarası yanında hasıl sene erba'a ve 
selase mie ve elf Muharrem'inün on ikinci güni keşf 
olman dört masura suyı menzili ile bina eyledüği 
çeşmede icra olınan menzil tedavül eyadi ile biracteri 
Murad Ağa mülki ile harab olan mahalleri ba 'de't
ta 'mir keşf hüccet tarihidür. 

Fı 23 Ca sene 1094 [20 Mayıs ı683] 

Lağm-ı mezbfin Yağlıkçı Hacı Mehmed ba'de' l
iştira Cerrah Paşa ve Samactya'da çeşmelere icra se
ned kaydına rağbet olınmadı. 

Karye-i mezbfir kurbında Emir Mustafa hanesi suyı 
defter-i atikde munkatı ' hala munkatı 'dur. 

[Derkenar] 
Hazinedarbaşı All Ağa ve Küçükköy'e kanb Çeşme
havzı kurbında hasıl dört masura suyı havz kurbında 
kemere ilhak İstanbul'da Daye Hatfin mahallesinde 
menziline icra. 

Fı 22 Zi' l-ka'de sene ı063 [ ı4 Ekim ı653] 

Karye-i mezbfir kurbında Bektaş Ağa suyı defter-i 
atikde masura ı hala mevcfid masura 2. 

[Derkenar] 
Hazine kethudası All Ağa merkfim çayırında hasıl 
suyı Kırkçeşme'ye ilhak ve baki altı masurasından 
iki masurası bağçe suyı haricinde çeşmesi ve bakisi 
menziline icrası mukayyeddür. 

Fı (boş) ı 077 [ ı666] 

Vezir Yusuf Paşa hafr eyledüği mevcfid çuvaldız 3 
ba 'de' t -tahnrdür. 

712213 Ihrahim Ağa 'nın Sırıklıçayır'da çıkarttığı 
suyu, Sultanahmed civanndaki evine bağlattığına; 
ay nca Şaban Halife 'nin Say e deresinde çıkarttığı 
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ve Eyüb 'deki evine bağlattığı suyun, sonradan 
muhtelif kişilere intikal ettiğine dair. 

Sırıklıçayır Eyyfi.b deresine gelince mülhak 
sulardur 

Cebecibaşı İbrahim Ağa Sırıklıçayırda Sedbaşı'nda 
hasıl suyını Kırkçeşme yolına ilhak ve baki üç masu
rasını Sultan Ahmed cami 'i kurbında Göngörmez 
mahallesinde menziline icrası mukayyeddür. 

Fı (boş) sene ı082 [ ı67 ı ]  

Şa  'ban Halife Say e deresinde yedi aded bacadan ha
sıl suyını Eyyfib'da Şah Sultan mahallesinde menzi
line icra ve menzile malik[e] Ayişe Hanım ibnet-i 
Şatır Hasan Ağa ma-i mezbfir ile bir masura suyı A
rif Efendi zevcesi Fatıma Hanım mütevellisi Mah
mud Ağa'ya bey ' ol dahi İstanbul'da bina olmacak 
çeşmeye ta 'yin eyledüği mukayyeddür. 

sene [ ı ]  1 39 [ ı  727] 

Sırıklıçayır nam malıallden Başbakikulı Halil Ağa 
hanesi suyı defter-i atikde masura ı hala mevcfid çu
valdız 2.5 

Murad Paşa Saray ve çeşmesi ve İbrahim Paşa müş
tereklerdür defter-i atikde lüle ı hala mevcfid masura 
ı çuvaldız 2.5 

[Derkenar] 
Yeniçeri kethudası Mustafa Ağa Defterdar karlığı 
kurbında Saye deresinde hasıl suyını Kırkçeşme yo
lına ilhak ve baki bir buçuk masurasını sadr-ı ha
ne(?) çeşmesinden ifraz ve menziline icrası mukay
yeddür. 

sene [ ı ] ı07 [ ı696] 

Asrında Reis Efendi Saye deresinde hasıl suyını 
Kırkçeşme'ye ilhak ve baki bir masurasını Molla Şü
ca' mahallesinde menziline icrası mukayyeddür. 

sene ı056 [ ı646] 

Derbend(?) kurbında hasıl buçuk masura dahi ilhak 
alınmışdur ki bir buçuk masurası mukayyeddür. 

sene [ 10]56 [ ı646] 

1 13 
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Reis Molla Kamer Paşa( . . .  ) kurbın da h asıl k ari b üç 
masura ( . . .  ) sulara ilhak Unkapanı dahilinde Şeca' 
mahallesinde menziline icra. 

Fi Ca sene [ 1 1 ]59 [22 Mayıs-20 Haziran 1746] 

Bu mahallde Hüseyin Paşa suyı vardur dirler. 

Sargezer(?) hammamcısı Ahmed Ağa ve yeniçeri 
efendisi Altıparmak Abdullah Efendi iştiraken hafr 
eyledükleri hala mevcfid masura 1 ba 'de' t-tahrir hafr 
şod. 

[Derkenar] 
Mezbfiran suyı bildirilen i 'tibarıyla bir masura 
i 'lam-ı şer'iyye iki Ahmed Ağa ve biri Abdullah 
Efendi'nündür. 

Fi Gurre-i R sene [ 1 ] 1 28 [25 Mart 17 16] 

S arıklıçayır'da vakı ' Bağçekapusı dahilinde Vezir A
li Paşa saray ve çeşmesi suyı defter-i atikde masura 
6 ba'de't-tahrir ta'mir üzre dirler. 

[Derkenar] 
Reisülküttab Mehmed Efendi'nün Timurkapu kur
bında Daye Hatlin mahallesinde menziline cari mu
kaddema Bostancıbaşı Ali Ağa bin elli dokuz sene
sinde Küçükköy'de hasıl iki buçuk masura ve ba'de 
Hazinedarbaşı Ali Ağa karye-i mezkfirda hasıl bin 
altmış üç senesinde dört masurasını menzil-i mezbfi
re cari iken mezkfir Mehmed Efendi yüz on beş se
nesinde hastancıbaşı suyını Balıklıhavza andan 
Kırkçeşme yolına ilhak ve baki bir buçuk masurasıy
la hazinedarbaşı suyını havz-ı mezbfira karib kemere 
ilhak ve baki üç masurasını ki cem' an dört buçuk 
masurasını ba'de' l-vezn menziline icrası mukay
yeddür. 

Fi 16  S sene [ 1 ] 1 66 [23 Aralık 1752] 

Nam-ı diğer Bağçekapusı haricinde çeşme suyı müş
terekdür der defter-i atik. 

[Derkenar] 
Nam-ı diğer Gazanfer Ağa saray suyı ki hala Kapu
dan Paşa mutasarrıfdur. der defter-i atik. 

Gazanfer Ağa vakfı suyı defter-i atikde masura 4.5 
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ba'de't-tahr1r ta'mir üzre dirler. 

Haseki vakf suyı defter-i atikde masura 6 hala mev
cfid masura 8 .  

[Derkenar] 
Temaneligöz(?) ta 'biri dahi vardur Eyyfib'da Şah 
Sultan mahallesindedür. 

Sinan halife Küçükköy'de Kanlısavak'da hasıl suyını 
Kırkçeşme yolına ilhak ve baki bir buçuk masurası 
Eyyfib'da sahil-i bahrda menziline icrası mukayyed
dür. 

sene [ 1  1 ]63 [ 1  750] 

Mezbfir Şa 'ban Molla bila veled fevt olmağla canib-i 
vakfdan Mustafa ve zevcesi Hadice'ye ber veeh-i 
iştirak ittihad olmadığı mukayyeddür. 

Fı (boş) sene 1082 [ 167 1 ]  

1 4  Mezbfir Sekbanbaşı Mehmed Ağa bin otuz dört 
senesi Muharrem'in on sekizinci güni tarihiyle Kü
çükköy kurbında ıskara altında yedi aded bacadan 
hasıl Kırkçeşme kemerine ilhak ve baki suyını Şir
merd Çavfiş mahallesinde menziline cari iken menzil 
ile ma-i mezbfira malik Turnacıbaşı Mehmed ba'
de' l-fevt vereseleri dört masura su el-Hacc Mehmed 
bin Süleyman'a bey ' ol dahi diledüği mahalle icrası 
mukayyeddür. 

sene [ 1 ]  1 32 [ 1  720] 

Seydizacte saray ve kapucıbaşı Mehmed Ağa hanesi 
suyı iştirak defter-i atikde masura 3 hala mevcfid çu
valdız 2. 

7/23/1 Zağarezbaşı tarafından Küçükköy 'de çıkartı
lan suyun, mfri tarafından Mehmed Ağa 'ya satıldı
ğına; aynca Ihrahim Paşa 'nın yine Küçükköy 'de 
çıkartığı suyu, Hocapaşa civarındaki evine bağlat
tığına dair. 

Küçükköy'den Eyyup deresine gelince mülhak 
sulardur 

1 15 
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Küçükköy kurbında Kırkçeşme havzının canib-i şi
malinden müteveffa Zagarcıbaşının hasıl eyledüği 
iki masura suyını taraf-ı ı:nlr!den Mehmed Ağa'ya 
bey' ol dahi dilediği mahalle icrası mukayyeddür. 

sene [ 1  1 ]37 [ 1  725] 

İbrahim Paşa Küçükköy kurbında Iskarabaşında ha
sıl suyını kumlukdan ana yolına ilhak ve baki bir 
masurasını Kapu ağası Mustafa Ağa mesleğinden if
raz Hoca Paşa'da Karaköy mahallesinde menziline 
icrası mukayyeddür. 

sene 1097 [ 1686] 

[Derkenar] 
Elvanzade mahalle İmam Hacı Mehmed Efendi'nün 
Osman Ağa'dan iştira eyledüği sudur. 

İstanbul'dan magzfildür elli beş varakda kaydı vardur 
gaflet olunmaya 

Defterdar Hasan Efendi nam-ı diğer Mehmed Efendi 
ve İmam-i şehriyari esbak Aydın tekyesi ve ma'an 
diğer Ağa müştereklerdür. Defter-i at!kde masura 4 
hala munkatı ' ta 'm!r üzre dirler. 

[Derkenar] 
Ber milceb-i hüccet-i şer'!yye nısf masurası Musahib 
Mehmed Ağa'nundur. 

Uzunçarşfi'da İbrahim Paşa-ya Atık suyı defter-i 
at!kde munkatı ' hala munkatı 'dur. 

]Derkenar] 
Hastancıbaşı All Ağa Küçükköy kurbında hasıl suyı
nı Balıklıhavza andan Kırkçeşme yolına ilhak baki 
bir buçuk masurasını Timurkapu kurbında Daye Ha
tfin mahallesinde menziline icrası mukayyeddür. 

Fı Gurre-i Ca sene 1059 [ 1 3  Mayıs 1 649] 

Mezbfir menzil ile ma' -i ziyan Tavaşı İbrahim Ağa 
vakfından olmağla mutasarrıf Ş!ran veled-i Bedros 
Osman Ağa nam kirnesneye bey ' eyledüği mukay
yeddür. 

sene [ 1 ] 140 [ 1728] 

[Derkenar] 
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Ahı1rkapu kurbında Kapu ağası mahallesinde sakin 
Hasan Efendi Küçükköy haricinde Kumluk kemeri 
kurbında cem' eyledüği bir masura ve bir çuvaldız 
suyını menziline icra. sicili 

Fı 5 S sene 1099 [ ı  ı Aralık ı687] 

Ahı1rkapu'da Kadiköylü Hasan Efendi suyı defter-i 
atikde masura ı mevcGd çuvaldız 0.5 

[Derkenar] 
Mezbı1r Hasan Paşa müteveffa Mustafa Ağa Küçük
köy kurbında Kumlidere'de hasıl sudan lağmlanyla 
Ayvad deresinden hasıl suyının lağmlarını tathriri 
mukayyeddür. 

sene [ 1 ] 1 34 [ ı722] 

Kumkapu taşrasında Kapudan Hasan Paşa çeşmesi 
suyı defter-i atikde munkatı ' mevcı1d masura ı çu
valdız ı 

[Derkenar] 
73 Nişancı Paşa-yı Atik mahallesinde Masraf-ı sani 
Abdullah Efendi Küçükköy'de Kumluk deresinde 
şiraen malik oldığı nısf masurasını Cebecibaşı Ab
dullah Ağa'ya bey ' eylediği mukayyeddür. Fı (boş) 
sene [ 1 ] 143 mezbı1r Na'lbend mahallesinde menzili
ne icra eylemişdür. 

Nazır Osman Ağa Küçükköy karyesi kurbında İs
tanbul tarafında köpriden aşağı lağmağzından Bağla
ra varınca sekiz aded bacadan hasıl suyını yolına il
hak ve ma-i mezbı1rdan nısf masurasını üm veled-i 
( . . .  ) Hatı1n ile kaynı Mehmed Ağa'ya bey ' eylediği 
hüccet sı1retidür. 

Fı Gurre-i C sene [ l ] ı43 [ ı2  Aralık ı 730] 

Kazzaz Hasan Ağa hanesi ve Silahşör Ömer Ağa ve 
Defterdar mektı1bcısı Ali Efendi müşterek defter-i 
atikde masura 6 hala mevcı1d çuvaldız 3 ber ınıleeb-i 
hüccet-i şer'iyye nısf masurası Ali Efendi'nündür. 

[Derkenar] 
Çavı1şbaşı Hacı Mustafa Ağa Yassıtaş deresinde ha
sıl suyını anaya ilhak ve baki üç çuvaldız suyından 
iki çuvaldız suyını Kabasakal mahallesinde men
ziline ve baki bir çuvaldız dahi menzil-i alıarına ic-

1 17 
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radan sonra iki çuvaldız suyı menzili Cebeci Murad 
Ağa'ya bey ' eylediği mukayyeddür 

sene ı099 . 

Yassıtaş deresinden Kabasakal mahallesinde men
zile cari suyın maliki Murad Paşa ibn-i Hüseyin'ün 
variseleri ma-i mezbfir ile menzil-i mezburı Merdu
mi Ali Efendi'ye bey ' eyledüği mukayyeddür. 

sene [ ı ] 1 3 ı  [ ı7 ı 9] 

Hakimbaşı Nuh Efendi yalısı suyı defter-i atikde çu
valdız 2 hala mevcfid çuvaldız ı .5 

Saye karşusında Zal Mahmud Paşa vakfı su yı defter
i atikde munkatı ' hala mevcfid çuvaldız ı 

[Derkenar] 
Reisülküttab Sıdki Efendi rniri mandıraya giden ta
rik kurbında hasıl bir buçuk masura suyını Kırkçeş
me'ye ilhak İstanbul'da Unkapanı kurbında Şüca'ad
din mahallesinde menziline icra 

evahir-i C sene ı056 

Mezbur Sıdki Paşa vakf-ı Cebeci kurbında hasıl 
Bağçe nam mahallde üç masura suyı Kırkçeşme'ye 
ilhak menzil-i mezbfirda icra. 

Fi Gurre-i Ca sene 1056 [ ı5  Haziran ı646] 

Kara Halife çeşmesi suyı defter-i atikde masura 1 .5 
hala mevcfid çuvaldız ı 

[Derkenar] 
Vefa mahallesinde Osman bin Receb yedinde olan 
hüccet-i mübaya'a üzre rniri mandıraya karib bir 
aded bi 'r-i ma'dan hasıl Kırkçeşme kemerine ilhak 
ve baki bir masura suyından nısf masurasını Cerrah 
Paşa kurbında Hacı Şefik mahallesinde mukabeleci 
Mehmed Efendi'ye bey ' ol dahi Vefa mahalle muka
beleci diğer Mehmed Efendi'nün bina eyledüği çeş
mesine ta 'yin ve icrası mukayyeddür. 

Sene [ ı ] 138  [9 Eylül 1725-28 Ağustos 1726] 

Burunsuz Ahmed Ağa hanesi Hakkı Paşa olmuşdur 
menzil-i mezbfir Sarıgerz(?) kurbında çorbacı suyı 
dimeğle ma'rfif Hasan Ağa suyı defter-i atikde ma
sura ı hala mevcfid çuvaldız 1 .  
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[Derkenar] 
El-Hacc Mustafa şira-i şer'! maliki oldığı Küçükköy 
kurbında Kumluk deresinden Ayasofya kemeri ba
şında anaya mülhak suyından nıfs masurasını Vefa 
kurbında Hacı Bekir mahallesinde İplikçi Hacı 
Mehmed bin Abdullah'a bey ' tar1hidür. 

Fı 22 Za sene [ ı ] ı 5 ı  

Ve bir çuvaldızını dahi Sa'atcibaşı All Ağa cami'i  
musluklarına icra tadhidür. 

Fı 22 Za sene [ ı ]  1 5 ı  [3 Mart ı739] 

712312 Ilyas Ağa 'nın Koyunderesi 'nde çıkarttığı su
yun bir kısmını Hasan Ağa 'ya sattığına; ay nca Ak
şemseddin mahallesinde sakin Mehmed'in muta
sarnf olduğu suyun, sonradan muhtelif kişilere in
tikal ettiğine dair. 

Eyyôb deresinden Yeni Kayaya gelince mülhak 
sulardur 

İlyas Ağa dimeğle ma 'rfif ağa Koyun deresinden ha
sıl ve hakk-ı mecradan baki dört buçuk masurasın
dan buçuk masurası Hasan Ağa'ya bey ' ol dahi dile
diği mahalle icrası mukayyeddür. 

sene 1088 [ ı 677] 

İstanbul'da Akşemseddin mahallesinde sakin Meh
med bin Mustafa Ahmed bin Yunus mahzarında if
raz Küçükköy'de Kumluk deresinde hasıl suyını bey' 
tar1hidür. 

Fı 23 Ca sene [ ı ]  138  [27 Ocak ı 726] 

Mezbilr nısfını Harc kisedarı Mehmed Efendi'ye 
bey ' .  

Fı 24 S sene [ 1 ] 1 39 [2ıEkim ı 726] 

Nısf-ı alıarını mutasarrıf Katib Abdullah Efendi ol 
dahi Cebecibaşı Ağa'ya ol dahi Na 'lbend mahalle
sinde Küçük Salih'e ta 'y1n ve icra. 

İshak Efendi yalısı suyı defter-i at1kde masura ı hala 
mevcild çuvaldız 0.5 

1 19 
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[Derkenar] 
Valide Sultan Kahvecibaşı sabık hala sİpahiler oğ
lanlan ağalığından müteka 'id Şa 'ban Ağa Küçükköy 
kurbında Kanlıkoz nam mahallde hasıl iki buçuk 
masura suyı Kırkçeşme'ye ilhak Eyyfib'dü Şah Sul
tan mahallesinde menziline icra. 

Fı Gurre-i B sene ıo13  [23 Kasım ı604] 

Vez1r Mehmed Paşa yalısı suyı defter-i aukde masu
ra 2 hala mevcfid çuvaldız 3 

[Derkenar] 
Mezbfir Baltacı Mehmed Paşa suyı sürisinün kemeri 
ile yenikaya beyninde vakı 'dürler. 

Sadr-ı a'zam Ahmed Paşa kethudası Hacı İbrahim 
Ağa Eyyfib'da ve Bağlar deresinde Bıçakcı Ferhad 
mahallesinde Mevküfatçı Mehmed Efendi menziline 
ma-i carisinden olan hakk-ı şürb1 kanavatıyla İbra
him Ağa'ya bey ' ol dahi İstanbul'da Sarı Bayez!d 
mahallesinde menziline İcra. 

Fı 6 Ca sene ı073 [ ı  7 Aralık ı662] 

Kaimmakam Mustafa Paşa ( . . .  ) hasıl dört masura 
suyı ana yolına ilhakla İstanbul'da Odalar kurbında 
İskender Paşa cami 'i kurbında çeşmede icra. 

Ş sene 1047 [ ı9  Aralık ı637- ı6 Ocak ı638] 

712411 Yenikaya 'dan Peşkeşçi Hacı Mustafa bahçe
sine kadar olan katmalara dair. 

Yeni Kaya' dan Peşkeşci Hacı Mustafa bağçesine 
gelince mülhak sulardur 

Çamaşurzade Mustafa Ağa Sivrisinekler deresi ba
şında suyını Şehabedd!n Efendi'ye bey ' .  

Fı ı6  Ş sene [ 1 ] 106 [ ı  Nisan ı695] 

Sultan Ahmed Şeyhi Sivas! suyı yollarınun hücceti
dür. 

Fı 27 M sene [ ı ]  ı ı 5  [ ı2  Haziran ı 703] 

Mezburan beynlerinde niza' vakı ' olmışdur. 

Defterdar Mehmed Efendi hanesi ve çeşme su yı def-
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ter-i atikde çuvaldız ı hala mevcüd közyaşı gibi 
damlar. 

Menba'ı Eyyüb'da Kazancıbaşı bağçesindedür. 

Aslında Kılıç Ali Paşa'nun bağçesidür. Der hazret-i 
Eyyüb 

[Derkenar] 
Arpa Emini sabık el-Hacc Ali Efendi Eyyüb' da Ah
med Dede mahallesinde bağçesine mecra iki masura 
suda Kırkçeşme'ye ilhakıyla Kumkapu'da Arpa Emi
ni mahallesinde menziline icra. 

Fi 26 Za sene 1062 [29 Ekim ı652] 

Eyyüb'dü Kaftancı bağçesinde vakı 'a mezbür Def
terdar Mehmed Efendi hane ve çeşme suyı defter-i 
atikde masura ı .5 çuvaldız ı hala mevcüd çuvaldız 
0.5 

[Derkenar] 
Defter emini Mustafa Efendi Eyyüb'da Bıçakcı Per
had mahallesinde bahçesinde cem' bir masura su yı 
Kırkçeşme'ye ilhak yine evvel bağçede icra. 

Fi selh-i C sene ı073 [8 Şubat ı663] 

V e zir Hasan Paşa kethudası Ali Ağa vakfı çeşmesi 
suyı defter-i atikde munkatı ' hala mevcüd çuvaldız 
1 .5 

Eyyüb'da Kırkık Hacı Mustafa suyı defter-i atikde 
çuvaldız ı hala munkatı 'dur. 

Kırk hamrnamınun bağçesi mutasarrıf-ı sanisi Sa
büncuzade ma 'lüm sudan mahalle 

Eyyüb'da Pertev Paşa harnmaını suyı defter-i atikde 
masura ı hala mevcüd masura ı .  

Fi ı ı Z sene 978 [6 Mayıs ı57 1 ]  

[Derkenar] 
Rumili kadiaskeri İvaz Efendi'nün Eğrikapu dahilin
de bina eyledüği cami ' inde mütevelli Hacı Mehmed 
ve Bağlar deresinde cem' bir buçuk masura su yı 
Kırkçeşme'ye ilhakla cami 'ye icra. 

Fi l l  Z sene 999 [30 Eylül ı59ı ]  

1 2 1  

712411 
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Beğzade Fatıma Hatlin'un cami ' -i mezbiir muslukla
nna cari ve Bağlar deresinde olan suya müte 'allık 
mütevelli Ahmed Çaviiş ile da 'va hüccet. 

Fı ı5  C sene ı057 [ ı 8  Temmuz ı647] 

İ vaz Efendi cami 'i cabisi olup mütevelli vekil olan 
Mehmed Hilmi ve Bağlar deresinde bir masura su ve 
Fatıma Hatfin cami 'inde icrasına hüccet kaydı. 

Fı Gurre-i Ca sene 1073 [ ı2  Aralık ı662] 

İ vaz Efendi cami' ve çeşmesi su yı defter-i atikde 
masura ı hala mevciid çuvaldız ı .  

Paşaköy suyı defter-i atikde çuvaldız ı hala iplik mi
sili tekatur ider ba' de' t -tahrir ala halihi bakidür. 

[Derkenar] 
Teberdar-ı hassa kethudası Hacı Süleyman ibn-i 
Hirnrnet Sabiincılar'da Fahri Sultan'dan iştira eyledü
ği suyı kuyusı lağm ile kurbında ve Bağlar deresinde 
ana lağmına ilhak bir çuvaldız hakk-ı mecra ba hüc
cet bir masurasın İstanbul'da Kuşbazlar kurbında 
Maksud Paşa nam menziline icra. 

Fı ı 3  N sene 1089 [29 Ekim ı678] 

Peşkeşci Hacı Mustafa bağçesinde İbrahim Paşa se
bili su yı defter-i atikde masura ı hala munkatı 'dur 
ta 'mir üzre dirler. 

[Derkenar] 
Mezbiir Ali halife'nün Ahmed Dede mahallesinde ve 
Bağlar deresinde müceddeden dört aded baca ile ha
sıl eyledüği nıfs masura suyını Baladkapusı dahilin
de Üzümcüzade mahallesinde Hıdır Çavfiş mescidi
ne Mustafa bina eyledüği çeşme'ye ta 'yin vakfiye 
tescil itdürdiği tarihdür. 

Fı 3 Ca sene [ ı ]  ı25 [28 Mayıs ı 7 1 3] 

İvaz Efendi cami 'i müezzini Ali Halife ba'de't-tahrir 
hafr eyledüği su hala mevcfid çuvaldız ı 

[Derkenar] 
Hadizade Efendi tahrir üzre mülhakatıyla cem'an su 
lüle 42 kayd-ı cedidde lüle 57+3=60 Eyyiib'ü ihrac 
Eğrikapu'da lüle 40+9=49 Y edikulle'ye ihrac 

Fı ı2  L sene [ ı ] ı28 [29 Eylül 17 ı6] 
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Güzelcekemerbaşı'nda Sultan Süleyman Han kub
besinde Murad Efendi tahrir üzre mülhakatıyla 
cem'an su lüle 60 masura ı çuvaldız 1 .  

Sultan Süleyman Han cami'i şerili suyına mülhak 
Karka kolından gelen Hadizade tahrir üzre 

sulardur 

Fı ıs  B sene 1 126 [27 Temmuz ı7 ı4] def'a ( . . .  )Fı 
2 ı  Za sene 1 126 [28 Kasım ı7 ı4] 

712412 Muhtelif kişiler tarafından Karka köyü civa
rında çıkartılan suların miktarına ve nerelere tayin 
edi/diğine dair. 

Çavilşbaşı Ömer Ağa Karka karyesinün kıble cani
binde Sultan Süleyman kubbesi yanında hasıl bir 
masura ve bir çuvaldız suyı kadim suyına ilhak Aya
safya-i kebir mahallesinde menziline icra. 

Fı (boş) sene 1 027 [ ı6 ı8] 

Mezbilre mülhak Sultan Mehmed kurbında mütevef
fa Feyzullah Efendizade Osman Efendi su yı. 

Karka nam mahallde Bağlar kurbında vakı ' Keçeci
ler ham su yına mühlak Zeyrekbaşında Nu 'man Paşa 
Sultan sarayı suyı mevcud iplik gibi ba'de' t-tahrir 
ta 'mir üzre dirler. 

46 Hasan Paşa Karka kurbında Bayram Paşa suyın
dan iştira eylediği lağrnına karib dört aded baca alt
mış beş kulaç lamğrnından hasıl suyını Bayram Paşa 
yolına andan Liman yolına ilhak ve baki bir buçuk 
masurası dilediği mahalle icrası mukayyeddür. 

Fı sene [ ı ]  ı 1 3  [ ı  70ı ]  

[Derkenar] 
Nazır Osman Ağa Karka karyesi Bağları'nda Keteli 
karyesiyle karye-i merküme beyninde hasıl eyledüği 
suyı Kebeciler yolına andan Sultan Süleyman yolına 
ilhak ve hakk-ı mecradan baki dört buçuk masuradan 
bir masurası Vezir Ali Paşa'ya bey ' ol dahi Akseki 
mahallesinde Hırka-i şerif malılUt sa'adethane kapu
sunda bina eyledüği çeşmeye icra itdürdiği berat mu
kayyeddür. 

Fı 7 Za sene [ ı ]  l l  9 [30 Ocak ı 708] 
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Mahalle-i mezbur kurbında Kebeciler Ham suyına 
mülhak Kadiasker Yahya Efendi çeşmesi suyı ve 
Hırka-i şerif çeşme imfiretine suyı müşterek mevcud 
masura 2 

Suyolcılar serbölüği Hacı Hüseyin bin Ömer Karka 
bağlannda malik oldığı iki masura suyını Tersane 
emini Mustafa Efendi'ye bey ' .  

Fı 7 M sene [ ı ] l07 [ ı 8  Ağustos ı695] 

Mahalle-i mezbur kurbında Kebeciler hane suyına 
mülhak Bekir Paşa cami 'i kurbında çeşme su yı mev
cud hilal gibi tekatur ider. 

Mahalle-i mezburda ba'de ihrac mülhakat Kebeciler 
hanına cari Rüstem Paşa su yı mevcud masura 2 

[Derkenar] 
Vezir Ebubekir Paşa Karka kurbında hfisıl iki masu
ra su Cebeci sınurında hasıl iki masura su Sırıklıça
yırda hasıl iki masura cem'an altı masura suyı Sultan 
Süleyman Han bina eyledüği hakk-ı mecrfidan men
ziline icra. 

Fı Gurre-i S sene ı039 [20 Eylül ı629] 

Mahalle-i mezburda Çukurhammam kurbında Ak 
Mahmud Efendizfide hanesi su yı munkatı ' ve 
ba'de' t-ta'mir çuvaldız 2. 

[Derkenar] 
lVlUStaia Ağa �arK.a ısmuıu!lia ndğİaH.la iı;;.;::.ıi ;::. uy ıı!i 
Rüstem Paşa'nun Kebeciler Hanına cari suyına an
dan Süleyman suyına ilhfik ve baki iki masurası 
Topkapusı dahilinde Bayezid Ağa mahallesinde 
menziline icrası mukayyeddür. 

Fı ı Z  sene [ 1 1 ]64 [2ı Ekim ı 75 ı ]  

Mezbur Mustafa Ağa ibn-i Hasan Tırnovi Yusuf 
Efendi tahrir itdürdiği hüccet kaydı . 

Fı 22 M sene 1064 [ 13  Aralık ı653] 

İbrahim Ağa bin Ahmed Karka kurbında olan bir 
masura suyı Rüstem Paşa medresesi kurbında Mus
tafa Paşa'ya bey ' .  

Fı 4 B sene ı089 [22 Ağustos ı678] 
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Mahalle-i aharda Kebeciler Ham su yı dirler ta 'ınlr 
üzre dirler. 

[Derkenar] 
Valide Sultan katibi Sanvir(?) Hatun Karka karyesi
nün kıble canibinde Sultan Süleyman kubbesi kur
bında bir masura ve bir çuvaldız suyı kubbeye ilhak 
hakk-ı mecradan baki bir masura suyı İstanbul'da 
Rüstem Paşa medresesi mahallesinde tar!kde bina 
eylediği çeşmede icra. 

sene 1070 [ 1660] 

Karye-i mezbure kurbında Cığalzade ve Mes'eleci 
Hasan Paşa sarayları kurbında Kalender Paşa çeş
mesi suyı ve Sultan kethudası Osman Efendi suyı 
iştirak. 

[Derkenar] 
Yeniçeri katibi Mehmed Efendi Karka ile Papas kar
yelerinde vakı' bir tarafı Solakzade ve bir tarafı Ar
navud Mustafa ve bir tarafı Mahmud Efendi ve bir 
tarafı İbrahim Hanzade çukadarı Karazadeleriyle 
ma 'rfif Kavak deresinde hasıl suyını Süleymaniyye 
yolına ilhak ve baki üç buçuk masurası Kadiasker 
Camcı kurbında Sarı Nasuh mahallesinde menziline 
ve ifraz olman iki buçuk masurasını Serrac Tufan 
mahallesinde bina eyledüği çeşmeye icrası mukay
yeddür. 

N sene 1 1 83 [29 Aralık1769-27 Ocak 1 770] 

Çeşme-i mezbure mütevellisi Ahmed Odabaşı !ağın
ları ba'de' l-keşf ve' l-vezn mevcud ma-i cariden han
ı menzil-i mezburda sakin Çalık Ahmed Paşazade 
Mustafa'nun zevcesi bir buçuk çuvaldız ve beş bu
çuk çuvaldız çeşme-i mezbureleri oldığı bu mahalle 
kayd olındı. 

Bayram Paşa Karka karyesinde altı aded bacadan 
hasıl suyını mütevelli İbrahim Ağa umur-ı vakf içün 
muma ileyh Hasan Paşa'ya bey ' ol dahi iştira eyledü
ği iki masura suyını dilediği mahalle icrası mukay
yeddür. 

Fı (boş) sene [ 1 ]  1 13 [ 1 701 ]  

Halkalı karşusunda Arnmizade Hüseyin Paşa hanesi 
suyı mevcud hilal misillü tekatur ider. 
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Müteveffa Bayram Paşa'nun Medlos(?) ve Müderris 
karyesinde hasıl suyını müteveffa Vakf-ı cabi(?) Ah
med Efendi'ye bey ' ol dahi iki masura ve üç çuvaldız 
suyını Ağa kapusı kurbında Katib Şemseddin mahal
lesinde menzili ile karye çeymesine icrası mukay
yeddür. 

Çavı1ş Ahmed Ağa ile All iştiraken Küçükköy kur
bında Kırkçeşme başında hasıl eyledükleri suyı mez
bı1r All hissesini mezkı1r Ahmed Ağa'ya bey ' ba'de 
Ahmed Ağa Sultan Süleyman Han kolına ilhak ve 
baki suyını Su nazırı Osman Ağa'ya bey ' ol dahi ma
lik olan suyını Süleymaniyye mütevellisi Hasan A
ğa'ya bey ' ol dahi Oruc Gazi mahallesinde menziline 
icrası mukayyeddür. 

sene [ 1 ] 1 13 [ 1701 ]  

Mahalle-i mezbı1rda Kadiasker cami 'i karşusında 
Defterdar Mehmed Paşa hanesi ve çeşmesi suyı ma
sura 1 .  

[Derkenar] 
Mustafa Paşa mektı1bcı Mustafa Efendi Müderris 
karyesi sınurında Kadi çayırında hasıl suyını Halil 
Efendi yolına andan Süleyman yolına ilhak ve baki 
bir buçuk masurası Hoca Sinan mahallesinde menzi
line icrası mukayyeddür. 

sene [ 1  1 ]90 [ 1  776] 

Mı1ma ileyh mahalle-i mezbı1rda iki masura dahi 
cem' ve menzil-i mezbı1re icrası mukayyeddür. 

sene [ 1 1 ]90 [ 1  776] 

Petemos ile ( . . .  ) arasında Sultan Süleyman Han kub
besinde mülhakatıyla vezn olman su masura 7 çuval
dız 4 ihrac-ı muhallefat 4- 1=3 

Tezkire-i evvel Hilmi Efendi bin Yusuf ile Müderris 
beyninde hasıl üç masura ve on çuvaldız suyı Süley
man'a ilhakla Ağados kurbında Akşemseddin mahal
lesinde menziline ve karyede bina eyledüği çeşmede 
i cra. 

Fı 4 Za sene 1084 [ 10  Şubat 1674] 

İbrahim Hanzade çiftliği kurbında ve Ak Sultan Ba-
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yezid-ı Veli Harnmaını yanında Davfid Ağa sebili ve 
çeşmesi suyı mevcfid çuvaldız 2. 

Uzun Yusuf mahallesinde sakin Süleymaniyye katibi 
Mustafa bin Hacı Hüseyin Peternos mukabelesinde 
Kızanlık nam kaldırım kenarında Kacti Ya 'küblı tari
kı üzre Peşkeş suyı kurbında on aded hacalardan ha
sıl üç masura suyı Süleyman'a ilhak nısf masurası 
hakk-ı mecra baki iki buçuk masurasını dilediği ma
halle icrasıyçün hüccet kaydı. 

Fi Gurre-i M sene 1018  [6 Nisan 1609] 

Kadi Yaboni(?) (Yakubi, Yakublu, ?) kurbında Sü
leymaniyye'de Taşodalar'da Pazirgan emir çeşmesi 
su yı mevcfid çuvaldız 0.5 ta 'mir üzre dirler. 

Kadiasker-i sabık Mirza Efendi hane ve çeşmesi suyı 
mevcfid çuvaldız 0.5 

Kadi Y aboni(?) kurbın da Kassabbaşı Kara Mehmed 
Ağa su yı munkatı ' ba 'de' t-ta 'mir çuvaldız 0.5 

[Derkenar] 
İstanbul'da Dülgerağlı cami 'i karşusında vakı' mez
bfir Süleyman Paşa vakfına kul kethudaları ve sek
banbaşılar nazır-ı vakf olmağla taraflarından ser
bölük-i Süleymaniyye Usta Hüseyin'e dört yüz guruş 
mikdan masrfifla ta 'mir ve tecdid itdürmüşdür. 

Bodur Süleyman Paşa'nun Seracchanebaşı'nda çeş
mesi suyı mevcfid gözyaşı gibi damlar. 

[Derkenar] 
Ca 'fer Ağa Ma 'zfilkemerbaşında hasıl bir masura ve 
bir çuvaldız suyı Abbas Ağa yolına andan Çalıklı 
yolına andan Süleyman'a ilhakla Sultan Ahmed ca
mi 'i kurbında Kurşunhadalar mahallesinde menzili
ne icra. 

Fi 17 Ca sene 1082 [21 Eylül 1 67 1 ]  

Ma-i mezbfir Şehid Ali Paşa biracteri ve damadı Sul
tan Mehmed katibi Süleyman Efendi ve Mercan Ağa 
cami 'i ber veeh-i iştirak mutasarrıflardur. 

Ma' zfil kemer kurbın da Defterdar Damact Mehmed 
Efendi Cığalzacte sarayı kurbında hanesi suyı mev-
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cud çuvaldız 1 .5 .  

[Derkenar] 
53 Cığaloğlı sarayı önünde Hadım Hasan Paşa seblli 
ve çeşmesine icra içün Cimri deresinde hasıl vakf 
sudan bir masurasını mütevellisi ta 'mir içün Defter
dar Ali ve Dulkadir'e bey ' ol dahi Süleymaniyye 
kurbında menziline icra ba'de' l-fevt menzil-i mez
bur ile ma-i mezkure Reisülküttab Ebubekir Efendi 
malik oldığı berat mukayyeddür. 

Fi evail-i Ş sene [ 1 ]  l l  6 [29 Kasım-8 Aralıkı 704] 

Hala Nişancı Bekir Efendi'nün Süleymaniyye kur
bında hanesi suyı mevcud ve hilal misillü tetatur 
ider. 

Ma-i mezkur Seyyid Feyz Efendizade Şeyhulislam 
Efendi mutasarrıfdur. 

[Derkenar] 
Halife Halil Efendi Ma'zfilkemer kurbında Cimride
re'de beş aded bacadan hasıl suyı Hasan Paşa yolına 
andan Süleymaniyye yolına ilhak ve baki bir masu
rasını dilediği mahalle icrası mukayyeddür. 

sene [ ı ] lOO [ ı689] 

Kadiasker Hüseyin Efendi Cimridere'de hasıl suyını 
Vezir Mehmed Paşa yolına andan Ma'zfilkemer kur
bında Süleymaniyye yolına ilhak ve baki iki masura
sını Mahmud Paşa kurbında menziline icrası mukay
yeddür. 

Ca sene ı055 [25 Haziran-24 Temmuzı645] 

Mi 'mar Hüseyin Ağa İstanbul'da Sultan Bayezid-i 
Veli kurbında Vezneciler yanında Camcı Ali mahal
lesinde Başmuhasebe halifelerinden Halil Efendi 
mahzarında civarında Ma'zfilkemer kurbında Cimri
deresi'nde hasıl iki masura suyını Hasan Paşa yolına 
andan Sultan Süleyman yolına ilhak hakk-ı mecra
dan baki bir masurasını Derviş Halil Efendi'ye bey ' .  

Fi 27 M sene ı ı 00 [2 ı Kasım ı 688] 

Ma'zfilkemer kurbında hala Belgrad muhafızı Halil 
Paşa hanesi veznecilerde vakı ' suyı ba'de't-ta'mir 
çuvaldız 4.5 Vezneciler'de vakı ' Halil Paşazadeler 
bab 2. 
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Ma 'zı11 kemer kurbında cari Acemoğlanı meydfmın
da Aşcıbaşızade çeşmesi suyı ve çeşme-i rnezbür 
Davüd Ağa['nun] olup lakin vakfı olrnamağla Aşcı
başı Süleyman Ağa Kalenderhane mahallesinde 
mülki olan üç kıt'a  menzilleri çeşme-i mezbür tara
fına vakf eylediği kerimesi Ayişe bint-i Hacı Meh
rned isbat itrneğle hasbi mütevellisi aldığı hüccet 
rnastürdur. 

[Derkenar] 
Ba ferman-ı ali çeşrne-i mezbür lağrnları üzerlerine 
vanlup mevcüd on bir aded hacalardan hasıl bir çu
valdız su merhün olunmuşdur. 

Fı ı9  C sene [ ı ] 153 [ l l Eylül ı 740] 

Kemer-i rnezbür kurbında cari Acernoğlanı meyda
nında Aşcıbaşızade çavüş suyı mevcüd hilal rnisillü 
tekatur ider. 

3 ı İbrahim Paşa harem kethudası Hacı Mehrned Ağa 
A vayis(?) karye kurbın da A vayis(?) deresinde altı 
hilali(?) bacadan hasıl Süleyrnaniyye yolına ilhak ve 
baki bir masurasını Kalenderhane mahallesinde 
menziline icrası rnukayyeddür. 

L sene ı096 [3 ı Ağustos-28 Eylül ı685] 

Çeşrne-i rnezbürun Davüd Ağa (silik) vakfı olrna
mağla Aşcıbaşı Süleyman Ağa nam kirnesne Kalen
derhane mahallesinde mülki olan üç kıt 'a rnenzilleri 
çeşrne-i rnezbür tarafına vakf eyledüği kerimesi 
Ayişe (silik) isbat itmeğle Hüseyin rnütevelliyesi ol 
dahi (silik). 

Fi gurre-i M sene ı69 [] 

[Derkenar] 
Defterdar mektübcısı rnezbür Süleymanzade Musta
fa Efendi A vayis(?) karyesi sınurı dahilinde tarafey
ni rniri lağrn ve tarafeyni Mehrned Paşa lağrnı ile 
ma 'rüf Fethi ye deresinde hasıl suyını Süleyrnaniyye 
yolına ilhak ve baki iki masurasını K.ırkçeşrne kur
bında Firüz Ağa mahallesinde menziline icrası rnu
kayyeddür. 

S selh sene [ ı ]  ı 05 [30 Ekim ı 693] 

Defterdar Hasan Efendi ibn-i Mustafa İstanbul'da 
Kırkçeşme kurbında Firüz Ağa mahallesinde rnenzi-
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line icra içün Fethiye deresinde hasıl iki buçuk ma
sura suyı Süleymaniyye yolına ilhak baki iki masura 
suyı menziline icra. 

Fi 5 L sene 1093 [7 Ekim ı682] 

A vayis(?) kurbın da Fethi ye deresinde cari Kırkçeş
me kurbında Süleyman Efendizade hanesi suyı mev
cild çuvaldız ı .  

Def'a lağm-ı mezbilrda Bodur Süleyman Paşa'nun 
Serrachanebaşında çeşmesi suyı ba'de' t-ta'mir çu
valdız ı .  

[Derkenar] 
Sadr-ı a'zam Mehmed Paşa Halkalı Kemerler kur
bında Fethiye deresinde hasıl suyını Süleymaniyye 
yolına ilhak ve baki iki masurasını Valide harnmaını 
mukabelesinde menziline icrası mukayyeddür. 

sene 5 

A vayis(?) kurbında Fethi ye deresinde cari Vezir Sü
leyman Paşa Ham suyı mevcild çuvaldız ı .  

[Derkenar] 
Hala ma-i mezbilre mutasarrıfı Mehmed Kethuda 
damadı hala Şehremini Kitabcı Mehmed Beğefen
di'nün Süleymaniyye hanesi caridür. (silik) Usta Hü
seyin 

Avayis(?) deresinde cari Sultan Bayezid-ı Veli'de 
Yazıcı es-Seyyid Hafız hanesi suyı mevcild çuvaldız 
2. 

[Derkenar] 
Sermi 'mar İsma 'il Ağa'nun doksan üç Receb'inün on 
birinci güni A vayis(?) kurbında hasıl iki buçuk ma
sura suyın icrası Mektilbi Mustafa Efendi'den ahz it
meğle ma-i mezkilrda alakası kalmamışdur. 

Fi 5 L sene 1093 [7 Ekim ı682] 

Dere-i mezbilrda Iskarabaşında Atbazarı kurbın da 
hala Tezkireci Mustafa Efendi hanesi mevcild. 

[Derkenar] 
A vayis(?) deresinde Süleymaniye mütevellisi Hacı 
Mehmed Ağa bir masura ve bir çuvaldız suyından 
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bir çuvaldız suyını hakk-ı mecdl. baki bir masura su
yını İstanbul'da Şahzadebaşı'nda Kalenderhane ma
hallesinde menziline İcra. 

Fi ı ı N sene 1096 [ ı  ı Ağustos ı685] 

MezbOr Iskarabaşı'nda Şehzade imareti kurbında 
Kemankeş hanesi su yı munkatı ' .  

712611 Muhtelif kişiler tarafından Cimrideresi, U
zuncaova ve Sırık/ıçayın 'nda çıkartılan sulann, ne 
şekilde kullanıldığına dair. 

Vezir-i a 'zam karındaşı İbrahim Ağa Uzuncaova'da 
hasıl üç buçuk masura suyı Süleymaniyye['ye] ilhak
la Sultan Bayezid kurbında Tavşantaşı mahallesinde 
i cra. 

C sene [ 1058 [Haziran ı648] 

[Derkenar] 
Tophane'de Cihangir'de es-Seyyid Ahmed Ağa Ava
yis(?) kurbında bağlar ortasında Fethiyye deresiyle 
Cimridere beyninde hasıl suyı Süleymaniyye yolına 
ilhak ve baki bir masurasını İbrahim Paşa hazinedan 
Mustafa Ağa'ya bey ' ol dahi Tavukbazan'nda bina 
eylediği haneye icrası mukayyeddür. 

sene [ ı ] ı42[ ı729] 

Muhasebeci Ömer Efendi Sırıklıçayırı'nda hasıl su
yını Süleymaniyye yolına ilhak ve baki iki masura
sını evine ve bina eylediği çeşmesine icrası mukay
yeddür. 

sene ı033 [ ı624] 

Sabıka Burusa'da müsned-nişin(?) Biraderzade Ah
med Efendi Ayasofya kurbında Üskübi mahallesinde 
menziline cari olup Cimrideresi nam mahallde nübO' 
iden iki masura ve üç çuvaldız suyını Mehmed bin 
İbrahim Çelebi'ye bey ' .  

Fi 6 Ca sene ı084 [ ı9  Ağustos ı673] 

Avayis deresinde Vezir Hüseyin Paşa kızı Ayişe Ha
nım hanesi suyı mevcOd çuvaldız ı 

[Derkenar] 
N azır Hüseyin Ağa A vay is deresinde bir masura ve 

1 3 1  
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bir çuvaldız suyını ilhak baki bir masura suyını dile
diği mahalle icra. 

22 Ş sene 1096 [24 Temmuz 1685] 

Dere-i mezbfirda Matbalı emini Ahmed Efendi hane
si dimeğle ma 'rfif Çavfişbaşızacte hanesi su yı iplik 
gibi tekatur ider. 

[Derkenar] 
Bazarbaşı Abdurrahman Ağa Müderrisköy ile Kü
çükköy beyninde Cimridere'de hasıl eylediği iki bu
çuk masurasını ba'de'l-fevt vereseleri Muhasebeci 
Mehmed Efendi'ye bey ' ol dahi dilediği mahalle ic
rası mukayyeddür. 

sene [ 10]90 [ 1679] 

Hoca Hamza mahallesi sükkanından Mehmed Çelebi 
Cimrideresinde olan iki masura ve üç çuvaldız suyı
nun nısfını Abdurrahman Ağa'ya ve nısf-ı alıarını 
Ahmed Ağa'ya bey ' .  

Fi 10 sene 1085[ 1674] 

Müderrisköy kurbında Kadi çayırında bir hücceti da
hi vardur. 

Fi 3 Ca sene [ 10]86 [25 Ağustos 1675] 

Cezeri Kasım Paşa mahallesinde K elim Efendi yiri
dür. 

Hoca Hamza mahallesi sükkanından Mehmed Ağa 
Müderris kurbında Kadi çayırında hasıl üç masura 
ve bir çuvaldız suyı Ahmed Efendi'ye bey ' .  

17  Z sene 1088 [ 10  Şubat 1678] 

Dere-i mezbfirda İstanbul ağası Derviş Mehmed Ağa 
hanesi su yı hala munkatı 'dur. 

[Derkenar] 
Mehmed Efendi ibn-i Reslll Cimri deresinde hasıl 
gayrı ez hakk-ı mecra buçuk masura suyı Karagüm
rük kurbında Hadice Sultan mahallesinde menzilinde 
i cra. 

25 Ş sene 1 100 [ 14  Haziran 1689] 

Dere-i mezbfirda Vezir Baltacı Mehmed Paşa hanesi 
ve çeşmesi suyı mevcfid çuvaldız 3 
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Mevzı '-i aharda A vayis(?) deresinde Vez1r Baltacı 
Mehmed Paşa hane ve çeşmesi suyı mevcfid çuval
dız. 1 

Baltacı Mehmed Paşa lağrnına mülhak M1rahı1r Ça
lık Ahmed Ağa hanesi suyı ba'de' t-ta'm1r bir çuval
dıza baliğ olrnışdur. 

[Derkenar] 
Valide kethudası Hasan Efendi Müderrisköyi'nde 
Akyar'da hasıl suyını Sultan Bayez!d yolına ilhak ve 
baki iki masurasını Rüstem Paşa medresesi kurbında 
menziline icrası mukayyeddür. 

[Fı] L sene [ 10]72 [Haziran 1662] 

Hoca Kasım Günanı mahallesinde. Fı 6 N sene 1072 
[25 Nisan 1662] 

[Derkenar] 
Tersane eınlni Yeşilli Mehmed Na ' llımescid mahal
lesinde menziline icra içün Müderris ve A vayis kar
yeleri deresi beyninde hasıl eylediği gayn ez hakk-ı 
mecra Bayram Paşa yolıyla bir masurası menziline 
icra itdürdiği berat mukayyeddür. 

Fı evahir-i Ş sene 1082 [22-3 1 Aralık 167 1 ]  

Musahib-i şehriyari Mustafa Paşa Cimrice nam kar
ye salırasında meclis-i şer'de takdr-i kelam idüp 
Kostantıniyye'de Mahmud Paşa kurbında sabıka Sa
lih Paşa sarayı olup hala mülkimde olan sarayda cari 
sudan bir masura su yı Y eşiili Mehmed Efendi'nün 
menzilinde icraya izin virmişdü diyü hüccet kaydı
dur. 

[Fı] 22 Ca sene 1082 [26 Eylül 167 1 ]  

Uzuncaovabaşında dere içinde Yeşilli Efendi hanesi 
su yı munkatı 'dur. 

[Derkenar] 
Hala Vez1r kethudası Mehmed Ağa'nun Müderris 
deresinde hasıl suyını Süleymaniyye yolına ilhak ve 
baki iki masurası Yenicami ' kurbın da menziline i c
rası mukayyeddür. 

sene [ 10]55 [ 1645] 
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BirgTzade Ahmed Ağa Avayis bağlan başında Mü
derrisköy deresi olan vadide iki masura suyı Bayram 
Paşa mesleği kurbında Sultan Süleyman yolına ilhak 
İstanbul'da Molla Zeyrek mahallesinde menzilinde 
i cra. 

Fı 5 Z sene 105 1 [7 Mart 1642] 

Baltacı Mehmed Paşa lağrnına mülhak dere-i mez
bürda Valide Sultan Kethudası hanesi suyı mevcüd 
çuvaldız. 1 ,5 

[Derkenar] 
Musa Ağa nam kirnesne Müderrisköy kurbında Beş
karaağaç yanında hasıl suyını Kadıasker Mehmed 
Efendi yolına andan Süleymaniyye yolına ilhak ve 
baki üç çuvaldızın Yeni(?) kapan sükında menziline 
icrası mukayyeddür.Sultan Bayezid kurbındadur. 

[Fı] sene 108 1  [ 167 1 ]  

Ahmed Paşa Telhiscisi Ahmed Ağa Müderrisköy 
kurbında Kadi çayırında hasıl suyını Süleymaniyye 
yolına ilhak ve baki üç çuvaldızın Cezeri Kasım Pa
şa mahallesinde menziline icrası mukayyeddür. 

sene 1089 [ 1678] 

(silik) karyesi kurbında Kemerbaşı'nda Kara Mustafa 
Paşa'nun vakfiarı suyı mevcfid yanın çuvaldız 
gelmez. 

[Derkenar] 
Mehmed nam kirnesne Müderrisköy kurbında Ka
diçayın'nda yedi aded bacadan hasıl üç masura ve 
bir çuvaldız suyını Hasan(?) Efendi lağmına andan 
Süleymaniyye kemerine ilhak ve baki suyını asrında 
reisülküttab olan efendiye bey ' ol dahi Süleymaniy
ye kurbında menziline icrası mukayyeddür. Hoca 
Hamza mahallesinde. 

[Fı] Z sene 1088 [Şubat 1678] 

Hezarpare Ahmed Paşazade Mahmud Ağa Müderris 
haricinde Kadiçayırbaşı'nda hasıl iki masura bir çu
valdız suyını Süleymaniyye kurbında menzilinde ic
ra. 

[Fı] Z sene 1058[Aralık 1648] 

Kemer-i mezbfir başında Kapudan İbrahim Paşa se-
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bili ve harnınarnı su yı mevcfid çuvaldız 1 ,5 

[Derkenar] 
Mustafa Paşa mektfibcısı Mustafa Efendi Müderris
köy kurbında Kadiçayıo'nda hasıl suyını Hasan(?) 
Efendi suyına andan Süleymaniyye yolına ilhak ve 
baki bir buçuk masurası Hoca Sinan mahallesinde 
menziline icrası mukayyeddür. 

[Fı] B sene [ 10]90 [Ağustos 1679] 

Efendi-i mfima ileyh iki masura dahi zamm eylediği 
bu mahalle şerh virildi. Fı' t-tarihi' l-mezbfir 

Mi 'mar İsma 'll Ağa ma' rifetiyle A vayis deresinde 
hasıl suyı kaydıdur. 

Fı 5 L sene [ 10]93 [7 Ekim 1682] 

Def'a Müderris karyesi kurbında Ahmed Efendi te
razfisinde cari Kapudan İbrahim Paşa sebili ve ham
ınarnı suyı mevcfid çuvaldız 2 

[Derkenar] 
Eyyfib'da Nişancı Paşa mahallesinde sakin mütevef
fa Abdurrahman bin Dilaver'ün kebir oğlı Müderris 
Abdullah müteveffa pederinün tarih-i kitabdan on 
sene mukaddem Müderris karyesi kurbında Mezar
lıkbaşında altı aded bacadan hasıl iki buçuk çuvaldız 
suyını vezn eylediği mukayyeddür. Mahallinde tah
dr şod. 

[Fı] Za sene [ 1 ] 1 3 1 [Ekim 1719] 

Siyavuş Paşa Kara Ahmedlü kurbında Nasfih Paşa
başı nam mevzı 'dan hasıl üç masura su yı Köprili 
yolına andan Süleymaniyye['ye] ilhakıyla Süleyma
niyye kurbında menziline icra. 

Fı 22 Z sene 1073 [28 Temmuz 1663] 

İş bu mahallenün su yın un menba 'ı aşağıda beşinci 
kağıd başında mukayyeddür gaflet alınmaya. 

Müderris karyesiyle Ayazma beyninde cari Bekir 
Paşa cami '1 kurbında ve Koruk mahallesinde vakı ' 
All Paşa'nun vakf çeşmesi suyı mevcfid çuvaldız 3 .  

Fı 23  Ca  sene 1 126 [6  Haziran 1 714] 

[Derkenar] 
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Samizade Mehmed Efendi Uzuncaova'da hasıl suyı 
Sultan Süleyman yolına ilhak ve baki bir masurasın 
Şahzade kurbında Camcı mahallesinde menziline ic
rası mukayyeddür. 

R ıo S sene [ 10]65 [20 Aralık ı654] 

Ahmed Paşa oğlı Mahmud Ağa Müderrisköy kurbın
da Kadiçayırbaşı'nda hasıl suyını Bayram Paşa yolı
na andan Süleymaniyye yolına ilhak ve baki bir ma
sura ve bir çuvaldızın Süleymaniyye kurbında men
ziline icrası mukayyeddür. 

[Fl] Z sene 1058 [Aralık ı648] 

Vezir-i a 'zam Mustafa Paşa kethudası ve Süleyma
niyye mütevellisi İbrahim Efendi Şehzacte cami 'i 
kurbında Muhtesib Karagöz mahallesinde menziline 
icra içün Çınarlıçeşme kurbında Nasuh Paşa başı 
nam mahallde hasıl beş masura suyı Süleymaniyye 
su yına ilhak ve icra . 

Fl 3 C sene ı094 [30 Mayıs ı683] 

Uzuncaova kurbında Söğüdlidere'de Köprili Meh
med Paşa mesleğine mülhak Bumeş(?) suyı dimeğle 
ma 'rfif Silahdar Yusuf Ağa su yı mevcud masura 2 

[Derkenar] 
Nasuh Paşazade Mustafa Beğ Cimri deresinden Hal
kalı su yına vannca yedi aded bacalar ve üç yüz zira' 
lağmdan hasıl iki masura suyını bi ' l-cümle lağmlar 
misaha üzre San Halkalı yalından beş yüz zira' olan 
lağmını Abbas Ağa'ya bey ' eylediği mukayyeddür. 

M sene ı 080 [Haziran ı669] 

Abbas Ağa lağmına mülhak Sipahiler kethudası ha
ne ve bağçesi ve Timurmescidi 'nde vakf çeşme ve 
Y organ! Hacı Hüseyin hanesi iştiraken mevcud ma
sura ı çuvaldız ı 

Derviş Mehmed Paşa kethudası Ali Kethuda Uzun
caova'da hasıl suyını Daru' s-sa 'ade ağ ası Mustafa 
Ağa mesleğine andan Süleymaniyye yolına ilhak ve 
baki üç masurasın Hoca Rüstem mahallesinde men
ziline icrası mukayyeddür. 

L sene [ 10]64 [Ağustos ı654] 

[Derkenar] 
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Ca 'fer Beğ Sultan Ahmed cami '1 kurbında menzili
ne icra içün Müderris karyesi sınurında Uzuncaova 
nam mahallde Ma 'zfilkemerbaşı'nda hasıl eylediği 
suyı Abbas Ağa yolına andan Sultan Süleyman yolı
na ilhak ve hakk-ı mecradan baki bir masurasın 
menzil-i mezbfire i cra itdürdiği berat mukayyeddür. 

evasıt-ı C sene ı082 [ ı4-23 Ekim ı67 ı ]  

Mezbfir Ca 'fer Ağa Edirne kadisı iken vefat iden 
Ahmed Efendi mütevelllsi Süleyman Ağa'dan Uzun
caova'da hasıl bir masura suyı iştira ve Koca Musta
fa Paşa mahallesinde Bazergan cami '1 kurbında Ça
vfişzade bina eylediği çeşmede icra. 

Fı 27 S sene ı098 [ ı2  Ocak ı687] 

Abbas Ağa lağmına mülhak Ca 'fer Baba suyı mev
cfid çuvaldız. ı 

Abbas Ağa lağmına mülhak tüccardan Hamfidza
de(?) hanesi suyı mevcfid masura 2 

[Derkenar] 
Mezbfir Ham1dzade All yedi aded baca ve yüz otuz 
kulaç lağmıyla Abbas Ağa'ya ilhak eylediği suyın
dan bir masurasını Şivebaz Hatfin'a bey ' 

Fı 5 S sene [ ı ] 137 [24 Ekim ı724] 

Ma-i mezbfir Mehmed Em1n Ağa oğlına nakl be 
ma' rifet-i Tahtakal 'alı Mustafa. 

[Fı] 24 B sene [ ı ]  139 [ 17  Mart ı727] 

Saraylı Melek! Kadın Uzuncaova'da hasıl suyını 
Daru's-sa'ade ağası Mustafa Ağa mesleğine andan 
Süleymaniyye yolına ilhak ve baki üç çuvaldızın 
Cezed Kasım Paşa cami '1 mecrası öninde menziline 
icrası mukayyeddür. 

[Fı] M sene [ ı  1 ]63 [Haziran 1 750] 

Vez1r Kemankeş Ali Paşa sarayına icra itdürdiği iki 
masura suya mutasarrıf iken fevt olmağla canib-i m1-
dden Aynizade Efendi'ye bey ' ol dahi ba'de'l-fevt 
vereseleri asrında reis efendiye bey ' ol dahi Cezed 
Kasım Paşa mecrası öninde vakı ' mezbfire Melek! 
Hatlin menziline icrası mukayyeddür. 

[Fı] sene 1043 [ 1634] 
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[Derkenar] 
Vali de kethudası Hacı Mehmed bin V e ll Kadi 
Ya'küblı çiftliği intİlıasında Uzuncaovabaşı'nda hasıl 
suyını Ayişe Sultan ve Abbas Ağa mecrasıyla Süley
maniyye yolına ilhak ve baki dört masurasın Saman
viren mahallesinde menzili mukabelesinde bina ey
lediği çeşmeye icrası mukayyeddür. 

[Fı] Ca sene [ 1 ] 120 [Ağustos 1708] 

Ayişe Sultan suyına mülhak hala Valide Sultan ket
hudası Mehmed Efendi'nün vakf çeşmesi suyı mev
cüd çuvaldız 3 

Mezbüre mülhak İlçihanı kurbında Abbas Ağa çeş
mesi suyı ba'de' l-ihrac ve' l-mülhakat mevcüd çu
valdız 1 

[Derkenar] 
Tersane eınlni Salih Ağa Uzuncaova'da Müderriskö
yi'nde Kadiçayın deresinde hasıl suyını Süleymaniy
ye yolına ilhak ve baki bir masurasın Gedik Paşa 
kurbında menziline icrası mukayyeddür. 

Fı 6 Ş sene 1063 [2 Temmuz 1653] 

Mezbürun bir hücceti dahi vardur. Emin Sinan 
mahallesinde. 

Fı 5 M sene 1062 [ 1 8  Aralık 165 1 ]  

B u  mahallde müşarun ileyhün mesleğinde mülhaka
tıyla suyı vezn masura 35 

[Derkenar] 
Asnnda Vezir İbrahim Paşa'nun oğlı Süleyman Beğ 
Sınklıçayın başında Taşlağın kurbında Süleymaniy
ye'ye mülhak suyını Nazır Osman Ağa'ya bey ' guruş 
220 

Fı 3 L sene [ 1 ] 108 [25 Nisan 1697] 

Çavüşbaşı katibi Abdülbaki Efendi ve Ferhan Ağa 
cami 'i su yı sergilerdür mevcüd hilal mislü takatur 
ider. 

[Derkenar] 
Su nazın Osman Ağa Küçükköy kurbında bir tarafı 
Ebu' l-feth suyolı ve bir tarafı Etmekcioğlı suyı ile 
ma 'rüf dokuz aded hacalardan hasıl iki masuras ın-
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dan nısf masura suyı ifdiz ve müteveffa Mercan Ağa 
vakfı mütevellisi el-Hacc İbrahim'e bey ' ol dahi vak
fında dilediği mahalle icrası mukayyeddür. 

[Fi] Ca sene [ ı ]  ı20 [Ağustos ı708] 

Hasan Çavfiş Küçükköy kurbında Kumluk'da hasıl 
suyını Süleymaniyye yolına ilhak ve baki üç buçuk 
çuvaldız suyını Sivrikoz mahallesinde menziline ic
rası mukayyeddür. 

sene [ ı0]92 [ ı68 ı ]  

Vefa'da Etmekcioğlı medresesi ve sebili suyı mev
cfid çuvaldız ı 

Mfima ileyhün kubbesinde mülhakatıyla Timurkapu 
kurbında vezni ber rninval üzredür. 

masura 
34 Çınarlı Cebeci kolından asl ve mülhak gelen 
_§ Çukurçeşme kurbında kubbeye vüsfilinden 
40 akdem Sultan Bayezid'e ihrac olınan. 

7/2711 Topçular civarındaki mülhak sulara dair. 

Topcılar altında diri mülhak sulardur 

Eski Kara Mustafa Paşa'nun Terkim cami 'i kurbında 
çeşmesi suyı mevcfid masura ı 

cem 'an mülhakat masura çuvaldız. 
35 ı2 

Nu 'man Paşa Sultani Zeyrek başında vakı ' saray su
yı hilal gibi tekatur ider. 

Leğünciler karhanesi bostanı dahilinde müşarun 
ileyhün mülhakatıyla suyı vezn. 

Masura 40 

[Derkenar] 
Menba 'ları Sultan Süleyman su yında olmağla ma
hall-i münasibden aslıabiarına tevzi' ve ihrac olman 
sulardur ki bu meclis zikr olındı. 
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Ku b beden aşağıda A vanis yolında Timurkapu'da 
mülhakatıyla ihrac alınan sulardur. 

Masura Çuvaldız 
2 O Turunçluk yolına ihrac mülhakat 

tahtına ihrac 
ı o def'a-i mezbur 
3 o Ma'cuncı yolına Ebussu 'Qd lağmı-

na mülhakat tahtına ihrac 
2 ı Topkapusı yolına Ahmed Paşa lağ-

mına mülhakat tahtına ihrac 
5 o Bayram Paşa yolına Topcılar'dan 

ihra c 
2 o Sultan Ahmed yolına yehfidiler me-

zarından ihrac 
ı o Sarmaşık'da cedid çeşme-i Sultan 

Süleyman' dur. 
_Q Q Çukurçeşme kurbında Sultan Baye-

zid'e ihrac. 
22 ı 

Cem 'an mülhakat 
Masura Çuvaldız 

20 ı 

__1l u. 
55 2,5 

Cem'an mülhakatıyla Timurkapu'da kubbede bu 
�\...1' minval üzredür. 
;)( 1/f"-

l '- �;. 
-\:- " "  Masura 

34 Çınarlı suyı kolı asl-ı mülhak gelen 
6 Sultan Bayezid'e ihrac olman yine zamm alındı. 

1 3  Karka kolı asl-ı mülhak gelen 
_ll Köprili kolı asl-ı mülhak gelen 

64 

Cem'an mülhakatıyla fi ' l-asl 
Masura Çuvaldız 

63 4 
___22 � 

08 ı ,5 
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712712 Mfrf Halkalı suyuna mü/hak sulara dair. 

İbrahim Hanzade çiftliği Ayapa dimeğle 
ma 'rfifdur mlrl Halkalı su yına mülhak sulardur 

İbrahim Hanzade'den All Paşa aldığı su cami 'ine ve 
imaretine ve tekyesine cari 

çuvaldız. 3 
[Derkenar] 
İbrahim Hanzade Ali Küçük Halkalı karyesinün İs
tanbul tarafında Papas köyinün rnekabir-i müslimin 
kurbında üç mevzı 'da hasıl ve Ayapa'da vakı ' çift
likler harmen yiri kenannda çeşmede cari olan dört 
buçuk masura suyını Vezir Ali Paşa'ya bey ' eylediği 
berat mukayyeddür. 

[Fı] evasıt-ı B sene [ ı ] ı 20 [25 Eylül-4 Ekim ı708] 

Dolabbaşı su yı ta 'bir oh nur miri su mevcud masura 
6,5 

[Derkenar] 
Ma'zül kemer başında mülhakatıyla vezn olındukda 

Masura 
ı6  

cem 00 
ı6 

Çuvaldız 
4 
2 
ı ihrac-ı mülhakat 

Miri suya mülhak İvazköy üstünde Piyali Paşa suyı 
mevcfid çuvaldız 0,5 

Def'a köy içinde Piyali Paşa'nun Uzun Çavuşba
şı'nda seblli suyı çuvaldız 0,5 

Müderris karyesi kurbında Kemer başında vakı ' 
meslekde mülhakatıyla vezn bu minval üzredür. ma
sura 
ı9- ı = ı 8  ihrac-ı mülhakat. 

Bir masurası ba ferman-ı all Sırmakeşhaneye viril
miş lakin aslında beş masura ihsan olınmışdur. Fı 
Sene [ 1  ] 1 20 amma hala cedid Sırmakeş han mı ola 
yolısa atık müşarun ileyh ola kayda nazar 

Müderris karyesi altında mM sudan harab lağmağ
zında vezn mümkin değil su olup yolı ta 'mire muh-
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ta.cdur. 

Peştahtacılar içinde Ali Paşa-yı Cedld cami 'i suyı 
mevcud çuvaldız 2,5 

[Derkenar] 
Sultan Ahmed Han-ı Gazi kerime-i muhteremeleri 
olan Fatıma Sultan sarayında icra içün mlrl sudan üç 
masura su ihsan ve ferman eylediği berat mukayyed
dür. 

[Fı] evail-i Ş sene [ ı ]  ı 2 ı  [6- ıs  Ekim ı 709] 

Sultan Ahmed Han-ı Gaz! kerime-i muhteremeleri 
olan Atlke Sultan sarayına icra içün mlrl sudan Üç
ler terazilsinden ifraz iki masura su ihsan berat mu
kayyeddür. 

[Fı] 3 S sene [ 1 ] 1 37 [22 Ekim 1724] 

Hisariçi'nde mülhakatıyla müşarun ileyhün suyı fi ' l
asl bu minval üzredür. 

Masura 
24 

1 
23 

çuvaldız 
4 

� 
ı ,5 ihrac-ı mülhakat 

Bir masurası ba ferman-ı ali Sırmakeşhane'ye viril
mış. 

Mısır beğlerbeğisi Mustafa Paşa Cebeci sınurında 
hasıl üç masura suyı Sultan Bayezld'e ilhakla İstan
bul'da sarayında icra. 

[Fı] Ş sene 1000 [Mayıs ı592] 

[Derkenar] 
Mısır valisi Solakzade Mustafa Paşa'nun eytamları 
vasisi Cebeciler kethudası Mustafa Ağa bir def' a'8 
ma-i mezburı da 'va ve is bat eylediği mütehakkıkdur. 

[Fı] 4 Ş sene ı ı03 [2 ı  Nisan ı692] 

712811 Başbakikulu Hasan Ağa 'nın Taşlağım yakı
nında çıkarttığı suyu, Molla Aşki mahallesindeki 
evine bağlattığına dair. 

18 masura 
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Paşaçayırıbaşı'ndan Sultan Süleyman Han 
Taşlağın kurbında Sultan Bayezid-i Veli Han 

cami'i suyına mülhak sulardur 

[Derkenar] 
Başbak1kulı Hasan Ağa Taşlağın kurbında All Paşa 
tarlasında hasıl iki masura su yı Ebu Sa 'id Efendi 
lağmına andan Sultan Bayezid-i Veli yolına ilhakla 
İstanbul'da Molla Aşkı mahallesinde menziline icra. 

[Fi] 23 Ca sene 1082[26 Eylül 167 1 ]  

Şeyhülislam Feyzullah Efendi karındaşı hanesi suyı 
mevcud masura 1 çuvaldız 0.5 

[Derkenar] 
Ma-i mezburun nısfını dahi Nazır Halil Ağa yedinde 
olan mübaya 'a hücceti mikebince mülkimdür di yü 
Başmuhasebe'de halife olan Hafız Hacı İsma 'il'e 375 
guruşa bey ' ol dahi Kadiçeşmesi kurbında Sinan A
ğa mahallesinde Çınarlı semtinde menzili tahtında 
bina ideceği çeşmesine ve fazlası menziline icra ve 
hücceti mukayyeddür. 

[Fi] 17 Z sene [ 1 ] 152 [ 16  Mart 1740] 

[Derkenar] 
Mezbur Feyzullah Efendi suyı Şengül harnmaını 
kurbında Birftderzftdeler mevrus sularımızdur diyü 
Ak Mahmudzade kethudası İmamzftde['ye] bey ' ol 
dahi Süleyman Subaşı mahallesinde bağçesine icra. 

[Fi] sene [ 1 ] 159 [ 1746] 

Canbolftdzftde Mustafa Paşa Cebeci karyesi kurbında 
Sultan Süleyman suyınun taş lağmınun sol tarafında 
Abdurrahman Efendi lağmı mukabelesinde hasıl ey
lediği suyı Sultan Bayezid-i Veli yolına ilhftk ve 
hakk-ı mecrftdan bftk1 iki masuras ın menziline i cra 
ve ba'de' l-vefftt oğlı Hüseyin Paşa['ya] intikal ve 
ba'de' l-vefat kızı Ayişe Hanım'a ve ba'de'l-vefftt 
zevci Osman ile validesi Müfred ve li ümrn karm
ctaşları Mustafa ve Havva ve Hadice'ye isabetden 
sonra mezbur Osman Ağa bin yüz sekiz Şevval'inde 
üç masura suyı mezburftn Mehmed Paşa ile Bekir 
Efendi ehli Hace Nevrilze Hanım'a bey' eyleyüp 
mezbure Nevruze Hatun vakfiyyesinün hülasası bu 
mahalle şerh ü kayd olındı. 
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İbrahim Paşa sarayınun kadim! suyı sual olındukda 
su bunlara bey ' alınmışdur di yü i 'lam olınmışdur. 

Mezbur Hasan Ağa yedi aded bacadan hasıl sulardan 
bir masura suya mutasarrıf bi' l-fi ' l  Saray-ı cedid a
ğası İbrahim bin Abdullah nısfı ifraz bi ' l-fi ' 1  Aşcı-i 
sani Hacı Hüseyin bin Mustafa'ya 350 guruşa bey ' ol 
dahi Hekim Çelebi kurbında Sinan(?) Ağa mahalle
sinde menziline icra. 

[Fı] l l  Za sene [ ı ] ı 5 ı  [20 Şubat ı739] 

Topkapulı Cebecibaşı Mehmed Paşa ve hala Nişancı 
Bekir Efendi ehlinün vakf çeşmesi suyı mevcud 
çuvaldız ı 

Sarıkız'de Bodur Süleyman Paşa hanesi suyı mevcüd 
buçuk çuvaldız 0,5 

Mehmed Ağa cami 'i kurbında Hüseyin Paşa kerime
si furunı ve Valide Sultan kahvecibaşısı eytamları ve 
aşcılar imaını müştereklerdür masura ı çuvaldız 0.5 

Halil Efendi ve Za'im Mehmed Beğ suyı ba'de't
ta'mir masura ı 

[Derkenar] 
Mezkuranun iştiraken malik oldukları Küçükköy 
kurbında Sırıklıçayırı'nda Koyunderesi'nde hasıl ol
dığı hüccet mukayyeddür. 

[Fı] ı6  N sene [ ı ] ı28 [3 Eylül ı 7 ı6] 

Su nazırı Osman Ağa Sırıklıçayırıbaşı'nda Sultan 
Süleyman'un Taşlağın kurbında hasıl suyını Şeyhül
islam Seyyid Feyzullah Efendi yolına andan Sultan 
Bayezid yolına ilhak ve hakk-ı mecradan baki iki 
buçuk masura sudan bir masurasın İmam Mehmed 
Efendi'ye bey ' ol dahi Ayasofya kurbında menziline 
icra berat mukayyeddür. 

[Fı] evail-i Ca sene [ ı ] ı20 [ ı9-28 Temmuz ı 708] 

Defterdar Mehmed Paşa ve Hacı İmam-ı şehriyari 
Mehmed Efendi suyı masura 0.5 

Ömer Hasan Ağa damadı Ali Efendi suyı çuvaldız 
2,5 
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[Der kenar] 
Hala vezir-i a 'zam biraderi efendiye intikal idilmiş
dür. 

[Derkenar] 
63 Mezbfir Ali Efendi Sırıklıçayırbaşı'nda Kadiçayı
rı'nda yedi aded bacadan hasıl suyını müteveffa Sey
yid Feyzullah Efendi yolına andan Sultan Bayezid 
yolına ilhak ve baki bir buçuk masura suyını Süley
maniyye kurbında Molla Gürani mahallesinde men
ziline icra üzre iken ba ferman-ı all ba'de' l-vezn 
mevcfid buçuk masura ve buçuk çuvaldız suyını All 
Paşa'ya bey ' ol dahi Üskübi mahallesinde Hadice 
Hatlin'dan iştira eylediği menziline icrası mukayyed
dür. Yirebatan karşusındadur. 

[Fl] M sene [ 1 ] 1 28 [Ocak 1 7 1 6] 

Mi 'mar Kasım Ağa hanesi su yı hilal gibi takatur 
ider. 

Bekrizade eytamları hanesi . suyı hilal kadar takatur 
ider. 

N azır Osman Ağa su yı munkatı 'dur. 

[Derkenar] 
Nazır Osman Ağa Sırıklıçayır'da Taşlağın kurbında 
All Paşa tarlasında hasıl suyını Küçüksu mesleğine 
andan Sultan Bayezid yolına ilhak ve baki iki masu
rasından bir masurasını Damad Mehmed bin Abdül
latife bey ' ol dahi Kadiasker Abdurrahman cami '1 
kurbında Defterdar Ahmed Çelebi mahallesinde 
menziline icrası mukayyeddür. 

F1 6 Z sene [ 1 ] 1 1 8  [ l l Mart 1707] 

Ve bir masurasını dahi İmam-ı sultani Hacı Meh
med Efendi'ye bey ' ol dahi Ayasofya cami '1 kurbın
da menziline icrası mukayyeddür. 

[Fl] sene [ 1 ] 1 20 [ 1708] 

Ve cami '-i mezbfir mahallesinde Mevküfatl All Paşa 
müşterekdür. 

Eyyfib'da medffin Daru' s-sa'ade ağası Mustafa Ağa 
ve Cığaloğlı kurbında All Paşazade ve Genç Meh
med Paşazade müştereklerdür ba'de't-ta'mir bir çu-
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valdıza baliğ olmışdur. 

Ebu Sa 'idzade Feyzullah Efendi Sırıkcılarbaşı'nda 
se b ili su yı çuvaldız 1 .5 

[Derkenar] 
Sabıka Burusa'da müsned-nişin(?) Ahmed Efendi 
ceddüm Sa 'adeddin Efendi Sırıklıçayır'da vakı ' Et
raf-ı erba 'ası Mi 'mar Kasım mütevelli olup İstan
bul'da Sırıkcılar içinde sebiline ve Ayasofya'da Üs
kübi mahallesinde menziline cari vakf suyun men
ba'ı işbu nübu' iden su diyü ihbar hücceti kaydı. Üç 
kıt 'a hüccetdür. 

Fi 6 Z sene 1084 [ 14 Mart 1674] 

Hoca Efendi Hasan Beğ tarlası kurbında Taşlağın 
nam mevzı 'da hasıl bir masura su yı müşarun ileyhe 
ilhak. 

[Fi] Ca sene 1070 [Ocak 1660] 

tarih-i ahar [Fi] Ca sene 1003 [Ocak 1595] 

Koca Yusuf Efendizade ve biraderi Abdullah Çelebi 
müştereklerdür mevcOd hala gözyaşı gibi takatur 
ider. 

[Derkenar] 
Tersane emini Yusuf Efendi Sırıklıçayırıbaşı'nda 
Koyunderesi'nde Dikilitaş nam mahallde hasıl suyını 
Sultan Bayezid-i Veli yolına ilhak hakk-ı mecradan 
baki dört buçuk masura suyun ta 'yin eyledükleri 
mahallerdür ki zikr olınur. 

Fi 17  Ca sene 1085 [ 19  Ağustos 1674] 

Bir masurası hakk-ı mecra ve bir masurası Mi 'mar 
Sinan mahallesinde menziline ve bir masurası Ta
vukbazan 'nda vakı ' handa ve buçuk masurası Camcı 
Ali mahallesinde menziline ve buçuk masurası Ey
yOb'da vakı ' biraderi Hüseyin Ağa menzilinde ve 
buçuk masurası Mi 'mar Sinan mahallesinde oğlı 
Ahmed Ağa menziline icrasıyçün hüccet kaydıdur. 
Fi' t-tarihi' l-mezkur keşf-i diğer kaydı. 

Fi 17 Ca sene 1089 [7 Temmuz 1678] 

Müşarun ileyh Yusuf Efendi Üveys köşki nam ma
hallde bina eylediği çeşmenün suyı kurbında hasıl 
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bir masura suyı mukayyeddür. 
Fi 17  Ca sene 1085 [ 19  Ağustos 1 674] 

Tavukbazarı'nda Sipahller hanına cari olan su mez
bı1r Koca Yusuf Efendizade Ahmed Ağa suyından
dur diyü Hacı Hasan haber virrnişdür lakin ma-i 
mezbı1r içün bana yevrniyye virilmek üzre nısf ma
sura su ile han-ı mezbı1r Davı1d Paşa'da [et]mek(?) 
furunı kurbında müteveffa Mehmed Paşa'ya bey ' 
olınup ba'de' l-fevt eviadınun han-ı mezbı1run odala
rını başka başka izn-i mütevelll ile ferağ idüp şimdi 
suyı dahi bey ' murad ider imdi veeh-i meşrfih üzre 
gaflet olınmağa. 

Valide deresi ta'bir olman derede cari sulardur 

712812 Dikilitaş 'daki VaZide hamarnı şadırvanına 
bağlı suyun miktarına dair. 

Dikilitaş kurbında Valide harnmaını şadurvanı suyı 
lağmı ağzında masural çuvaldız 1 

Şiidurvan-ı mezbfire mülhak Şeyhülislam All Efendi 
Hatı1n suyı harabclur Valide harnınarnı suyına mül
hakdur. 

Kızıllı Mehmed Ağa hanesi suyı lağmı kurbında 
mevcfid çuvaldız 1 

Sultan Bayezid-i Veli suyına mülhak Beyazizade 
Efendi hanesi suyı çuvaldız 1 

[Derkenar] 
Mezbfir Beyazizade Ahmed Efendi'nün bir masura 
suyı Atmeydanı'nda Şeyhülislam Abdullah Efendi 
alup müftl-i sabık Engüri medresesine icra ve dolu 
savağını medrese civarında zamık(?) taşlı lüle ile 
İncilü Çavı1ş odaları eline 

( . . . ) 

Sultan Bayezid-i Veli katibi katibi19 Musa Efendi 
hanesi suyı hilal kadar takatur ider. 

19 "katibi" mükerrer 
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Süleymaniyye'de Ayişe Hanım harnmaını suyıdur 
dirler ba tarih-i mezbı1r 

Mezkı1r Musa bin Nu 'man Cebeciköy karyesi sınu
rında hasıl suyı Baba Mustafa Ağa lağmına ilhak ve 
andan Sedbaşı'nda Sultan Bayezid-i Veli'ye mülhak 
ma'lı1mu' l-mikdar suyı Hüseyin Paşa kerimesi Ayişe 
Hanım'a bey' eylediği hüccet tarihi. 

[Fı] 13 Za sene [ ı ] ı28 [29 Ekim 17 ı6] 

Atbazarı'nda Hazinedar All ve Sizi(?) Efendi ve Fi
rı1z Ağa mescid ve Mi 'mar Bekir Ağa bağçesi müş-
tereklerdür masura ı ı 

[Derkenar] 
Keçeci Pir! mahallesinde sakin Abdurrahman Sü
leyman Balıklıhavz ile Çavı1ş karyesi beyninde 
havz-ı merkürndan Çavı1ş karyesine giden derede 
vakı ' fundalıkdan müteveffa Daru' s-sa' ade ağ ası 
Mustafa Ağa vakfı mütevelllsi Mehmed'ün suyına 
karib hasıl eylediği suyı mezbı1r Mehmed'ün suyına 
andan Sultan Bayezid-i Vell başlağmına ilhak ve 
hakk-ı mecractan baki iki masura sudan bir masurası 
All bin Osman'a bey ' ol dahi bi' t-tevliyye mütevelll 
oldığı Atmeydanıbaşı'nda Pirfiz Ağa mescid kurbın
da icra itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fı] evail-i S sene [ ı ] ı24 [ 10- ı9  Mart ı712] 

Sultan Bayezid-i Vell suyına mülhak Balcı yokuşın
da Mehmed Ağa ve Vell Hüseyin Paşazade ve Baş
kadın ve All Paşa cihetine cari Kapucılar kethudası 
Hasan Ağa ve Daru's-sa'acte ağası yazıcısı Hasan 
Efendi eytamları müştereklerdür mevcı1d masura 1 
çuvaldız 1 

[Derkenar] 
AHımermer'de Seyyid Ömer mahallesinde sabık Ha
cı Mehmed Cebeci karyesi sınurında Sultan Bayezid 
seddine karib karye-i mezbı1resinden tarikinün kıble 
canibinden Balıklıhavz ile Çavı1ş karyesi beyninde 
hasıl eylediği suyı Sultan Bayezid-i Vell yolına ilhak 
ve hakk-ı mecractan baki sekiz masurasından bir ma
surasın All Paşa hazinedan Hasan Ağa'ya bey ' ol 
dahi Valide Sultan hanına muttasıl menzile icra it
dürdiği berat mukayyeddür. 

[Fı] evail-i Z sene [ ı ] 122 [2ı -30 Ocak ı7 1 1 ]  
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Sultan Bayezid suyına mülhak sedd kurbında sahibi 
na ma'lfim su mevcild damlar 

Sultan Bayezid-i Veli suyına mülhak Bezİstani Hacı 
Abdulfah'un Peykhane kurbında hane ve çeşmesi su
yı mevcfid çuvaldız ı 

Balıklıhavz ardında Sultan Bayezid seddibaşındaki 
meslekde ba'de' l-ihraci' l-mülhakat müşarun ileyhün 
cami 'i su yı masura ı ,5 

Haremeyn başhalifesi Hasan Efendi hanesi suyı 
mevcild çuvaldız ı 

Vefa kurbında Defterdar Ahmed Paşazade Beğ 
hanesi suyı çuvaldız ı 

[Der kenar] . 
8 Defterdar Ahmed Paşa Küçükköy kurbında Miri 
Saye sınurında Sırıklıçayırı'nda hasıl eylediği suyı 
Sultan Bayezid-i Veli yolına ilhak ve hakk-ı mec
radan baki iki masurasın Vefa'da Molla Rusrev ma
hallesinde menziline icra itdürdiği berat mukayyed
dür. 

Fi 26 B sene 1075 [ ı2  Şubat ı665] 

Vezir-i a 'zam Ahmed Paşa Sırıklıçayır'da hasıl iki 
masura suyı müşarun ileyh yolına ilhakla İstanbul'da 
Piri Ağa mahallesinde menziline icra. 

[Fi] 29 M sene 1 165 [ ı 8  Aralık ı75 ı ]  

Arslan Ali oğlı çeşmesi suyı çuvaldız ı ,5 

[Derkenar] 
Vezir-i sabık Ketbuda ve Yusuf Efendi ve Valide 
harnmaını ve Ali Efendi ve Kızıllı Mehmed Ağa su
ları müctemi 'an lağma mülhak oldığı mahallde çu
valdız ı ,5 

Şeyhülislam Hacı Mehmed Efendi çeşmesi suyı çu
valdız. ı 

[Derkenar] 
Mustafa Efendi Sırıklıçayır'da hasıl bir masura ve bir 
çuvaldız suyı Şeyh Vefa kurbında Molla Gürani ma
hallesinde menziline icra. 
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Fı sene 1058 [ 1648] 

Koca Yusuf Efendi vakf suyı hadibdur. 

[Derkenar] 
İstanbul'da Üveys mahallesinde Mustafa Sırıklıça
yır'da Dikilitaş nam mahallde Sultan Bayezid yolına 
ilhak eylediği bir masurasını Osman bin Mustafa'ya 
bey ' ol dahi Nişancı mahallesinde menziline icra ey
lemişdür. 

[Fı] 12  N sene 1 14 1  [ l l Nisan 1729] 

Mezbur Üveys mahallesinde Zağarcıbaşı mezbur 
Mustafa Ağa hasıl eylediği bir buçuk masura suyı
nun tarihidür. 

Fı Za sene 1056 [Aralık 1646] 

Vezir Süleyman Paşa kethudası Mehmed Ağa ve 
Koca Yusuf Efendi vakfı su yı harabdur. 

[Derkenar] 
Mevküfati Başhalife Ahmed Efendi Akyarlar'da ha
sıl bir masura üç çuvaldız suyı Şehremini kurbında 
Serrac Doğan mahallesinde menziline icra. 

[Fı] 13  Ş sene 1085 [ 12  Kasım 1674] 

712911 Yusuf Ağa 'nın Dikilitaş deresinde çıkarttığı 
suyu, Kalenderhane mahallesindeki evine bağZatlı
ğına dair. 

Dikilitaş deresi ta'bir olman derede diri sulardur 

Yusuf Ağa Sırıklıçayırı başında Dikilitaş deresinde 
hasıl iki çuvaldız suyı hüccetdür İstanbul'da Kalen
derhane mahallesinde menziline icra. 

[Fı] 9 B sene 1085 [9 Ekim 1674] 

Sınkcılar sebili su yına mülhak İsma 'il Efendi hanesi 
ve çeşmesi suyı masura 0,5 

[Derkenar] 
Vezir-i a'zam Bayram Paşa Akyar deresinde hasıl 
beş masura su yı Haseki Sultan cami ' su yı ile cami '
i mezbur kurbında bina eylediği türbe ve medrese ve 
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sarayına icra. 
[Fi] C sene ı046 [Kasım ı636] 

Atmeydanı'nda Abdurrahman Paşa sarayı ve masraf 
katibi efendi ve müteveffa Yazıcı Ali Efendi ve Sal
ma tomrukda kerasteci çeşmesi Ali Yazı cı ve hiila 
muhzır ağa olan Mehmed Ağa masura 0,5 

[Derkenar] 
Su nazırı Osman Ağa Küçükköy kurbında Sırıklıça
yır'un üstbaşında Sultan Süleyman'un Akyar kemeri 
depesi beyninde hasıl suyını Sultan Bayezid yolına 
ilhak ve baki dokuz masurasından iki masurasını 
Veli Beğ ibn-i merhum Ömer Beğ'e bey ' ol dahi 
şart-ı vakıf üzre Topkapusı dahilinde Mustafa Çavuş 
mahallesinde çeşmede ta 'yin eylediği mukayyeddür. 

[Fi] sene [ ı ] ı29 [ ı7 ı7] 

Mezbur Osman Ağa bir masurasın Masraf-ı şehriyari 
Mustafa Efendi bin Ebubekir ol dahi Firı1z Ağa ma
hallesinde menziline icra. 

[Fi] 5 M sene [ ı ]  ı ı 8 [20 Nisan ı706] 

Kethuda Hatun cami 'i ve Kurd Ağa çeşmesi iştira
ken bir meslekde iki künkleri olup biri munkatı ' ve 
birinde çuvaldız 0,5 

Kemeraltı'nda Yusuf Paşa tezkirecisi Mustafa Efendi 
ve Gümrükci Hüseyin Paşazade suyı çuvaldız ı 

[Derkenar] 
Gümrük emini Mahmud Ağa Küçükköy haricinde 
Sırıklıçayır'da hasıl eylediği suyı Sultan Bayezid-i 
Veli yolına ilhak ve hakk-ı mecradan baki iki masu
rasın Kalenderhane mahallesinde menziline icra it
dürdiği berat mukayyeddür. 

[Fi] ı 8  Z sene 1075 [2 Temmuz ı665] 

Mezbur Mustafa Efendi menziline mutasarrıf Ağa 
Paşa tarafından beytü' l-mal katibi Hafız Efendi ile 
nevruz-ı sultaninün üçünci güni ma-i mezbur 
mesleği üzerine vanlup (silik) me'murum(?) diyü 
tahrir eylediği Sırıklıçayır kurbında (silik) Sultan 
suyınun sağ canibinde dağ (silik)vakı ' 

( . . . ) 

1 5 1  
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HiUa Tavukcıbaşı Ali Ağa ve İsma'il Paşa'nun Tek
tursaray kurbında çeşmesi suyı masura 0,5 

[Derkenar] 
Nazır Osman Ağa Küçükköy sınurında Koyun 
deresinde hasıl suyını Tavukcıbaşı Ali Ağa yolına ve 
andan Sultan Bayezid-i Veli yolına ilhakıyla hasıl 
olan su yından bir masurasını Vezir Ali Paşa'ya bey ' 
ol dahi Küçükkaraman'da ihya eylediği çeşmede icra 
vü ta'yin eylediği kayddur. 

Fi 7 Ca sene [ ı ] ı  ı9  [6 Ağustos ı 707] 

Nazır Osman Ağa meclis-i şer'de Tavukcıbaşı Ali 
Ağa mahzarında takrir-i kelam idüp Sırıklıçayır nam 
mevzı 'da Kaya Sultan lağm ile Koca Yusuf Efendi 
lağmı beyninde malımuz ile dokuz aded hacalardan 
hasıl ve Koca Yusuf Efendi lağmına andan Sultan 
Bayezid-i Veli lağmına ilhak eylediğimüz ve hakk-ı 
mecradan baki iki masura ve üç çuvaldız sudan 
kendü hissem mukabelesinde bir masurasını ifraz ve 
alıara semen-i ma'lume bey ' idüp baki bir masura ve 
üç çuvaldız su muma ileyh Ali Ağa'nun mülk-i 
mahzıdur ve mutasarrıf olsun didükde tahrir olan 
hüccet icmalidür. 

Fi 20 B sene [ ı ]  ı 26 [ 1  Ağustos ı 7 ı 4] 

Çavuşbaşı sabık Hacı Mustafa Ağa Yassıtaş 
deresinde hasıl suyını Cebecibaşı Murad Ağa'ya 
bey ' ol dahi Kabasakal mahallesinde menziline i cra. 

[Fi] 6 Ş sene ı099 [6 Haziran ı688] 

Koca Yusuf Efendi'nün diğer meslekde suyı munka
tı 'dur. 

Lağm-ı mezbur İstanbul'da Zeyrek kurbında tuzcıba
şıya ternlik olmmuş bu maküle serbölük-i vakf-ı Yu
suf Efendi Koyun deresinün İstanbul tarafında hasıl 
üç çuvaldız suyı menziline icra. 

[Fi] 25 Ş sene ı 100 [ 14 Haziran 1689] 

[Derkenar] 
Su nazırı Hüseyin Küçükköy ile Sırıklıçayırı beynin
de hasıl eylediği suyını Sultan Bayezid-i Veli yolına 
ilhak gayrı ez hakk-ı mecra bir masurasın Defterdar 
Nu'man Efendi'ye bey ' ol dahi Gedik Paşa kurbında 
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Mi 'mar Sinan mahallesinde menziline icra itdürdiği 
berat mukayyeddür. 

[Fi] evahir-i Za sene [ 1 ] 10 1 [25 Ağustos-4 Eylül 
1 690] 

Kassabbaşı Mehmed Ağa ve Ramazan Efendizade 
Abdullah Efendi ve Tuğracıbaşı Hasan Ağa müşte
reklerdür gözyaşı mislü takatur ider. 
[Derkenar] 
Matbalı em1ni Mehmed Efendi ile Nazır Hüseyin 
Ağa Koyun deresinde hasıl eyledükleri iki masura ve 
bir çuvaldız sudan bir masurasın Mehmed Efendi 
Hoca Paşa'da Daye Hatlin mahallesinde menziline 
icra baki bir masura Hüseyin Ağa dilediği mahalline 
i cra. 

[Fi] 23 Za sene 1097 [l l Ekim 1686] 

[Derkenar] 
Müma ileyhanun taşrada vakı ' Uzuncaova nam ma
hallde Sultan Bayezid-i Veli suyı ile icra olman su
yından müteveffa İbrahim Paşa mesleği olmak üzre 
bina eylediği çukacılar hana iki .masura su ta 'yini 
icrasıyçün berat mukayyeddür. 

[Fi] 22 S sene [ 1 ] 146 [4 Ağustos 1733] 

Valide Sultan bin elli Ramazan'ında Müderris kur
bında hasıl bir buçuk masura suyını Ahmed Paşa 
yolına ilhakıyla Topcılar'da sarayına cari mezbür 
suyun menba 'ından müfrez lakin kanavatıyla Valide 
Sultan'a hibe. 

[Fi] Z sene 105 1 [Mart 1642] 

Ayasofya kurbında Kaya Sultan sarayı suyı masura 
2.5 çuvaldız. 0.5 

Kaya Sultan suyına mülhak TayfUn Ağa suyı 
çuvaldız 0,5 

[Derkenar] 
54 Nazır Osman Ağa Küçükköy sınunnda Koyun 
deresinde hasıl eylediği suyı Tavukcıbaşı Ali Ağa 
yolına andan Sultan Bayezid-i Veli yolına ilhak ve 
hakk-ı mecradan baki bir masurasın Vezir Ali 
Paşa'ya bey' ol dahi Küçükkaraman harnmaını kur
bında bina eylediği çeşmeye icra itdürdiği berat 
mukayyeddür. 
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Fı 7 Ca sene [ 1 ]  1 19 [6 Ağustos 1 707] 

Karaman harnmaını kurbında Vezir All Paşa çeşmesi 
suyı hilal gibi takatur ider. 

[Derkenar] 
Valide kethudası Hasan Efendi Müderris karyesi 
kurbında Akyar nam mahallde hasıl üç masura suyı 
Sultan Bayezid yolına ilhak İstanbul'da Rüstem Paşa 
medresesi kurbında Hoca Kasım mahallesinde 
menzilinde icra. 

Fı 6 N sene 1072 [25 Nisan 1 662] 

[Derkenar] 
Eğrikapu dahilinde Hacı İlyas mahallesinde Mustafa 
Ağa menziline icra içün Küçükköy ile Müderrisköy 
beyninde Sırıklıçayır deresinde hasıl iki masura su
yından buçuk masurası Sultan Bayezid-i Vell yolına 
hakk-ı mecra baki bir buçuk masurası icra el-yev
mü'r-rabi ' ve' l-işdn fi Safer sene seb 'in ve elf ma-i 
mezbfir çeşmede mecradur. 

Tekir(?) sarayında Bazerganbaşı Mustafa Ağa vakf 
çeşmesi suyı mevcfid çuvaldız 0.5. 

Edimekapusı haricinde Eınlr Buhar! kapusında 
çeşme su yı munkatı 'dur. 

[Derkenar] 
Rfiznamçeci Haliszade Mustafa Efendi Koyun 
deresinde iki masura suyı İstanbul'da Karagümrük 
kurbında menziline icra. 

[Fı] M sene 1 033 [Kasım 1623] 

7129-30/lc Sultan Bayezid-i Veli'de sakin Beğler suyı çuvaldız 

v�_,.. rt'rftınE0;.)/,0�e)� r)J' ı.�J4ıfv<t&1��wr- 0.5 

)IV" �pl�.r-�l9���:� .. 
.!.Pitfr...f"'�,.;.J1:Jr,;,•ll';,ı.r_ [Derkenar] 

J.fi i6P.�!..dl'��h.�r� ' Başdefterdar Baki Paşa Müderris kurbında hasıl beş � �.).......-)}1-(;r..tiV.I;j:,ıv 
masura suyı müşarun ileyh yolına ilhakla Saray kur-
bında bina eylediği çeşmede icra. 

[Fı] selh-i L sene 1028 [9 Ekim 1 6 1 9] 

Rumili beğlerbeğisi İbrahim Paşa Müderris kurbında 
hasıl bir buçuk masura suyı müşarun ileyh yolına 
ilhakla İstanbul'da menziline icra. 
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[Fı] B sene ı054 [Eylül ı644] 

Valide harnmaını şadurvanına mülhak Çavfişbaşı 
suyı masura 0.5 

Emirler deresinde olan sulardur 

7/30/1 VaZide Hamarnı şadırvanına diğer bir mes
lekten getirilen suyun, tamirden sonra bir buçuk 
çuvaldız miktannda olduğuna dair. 

Ahar meslekde Valide harnmaını şadurvanı suyı 
ba'de' t-ta'ı:nlr mevcfid çuvaldız 1 .5 .  

[Derkenar] 
Ba'de' t-tahrir Daru' s-sa 'ade ağası tarafından ta'mlr 
alınmışdur ahar meslekde Veli Hüseyin Paşaza
de'nün vakf su yı. 

Fı ı5 C sene [ ı ]  ı27 [ 1 8  Haziran ı 7 ı5] 

Seyyid Feyzullah Efendi kethudası Süleyman Ağa 
ve Atbazarlı Şeyh tekyesinde çeşme ve Sultan Ba
yez!d-i Veli'de ced!d mekteb seblli müştereklerdür 
mevcüd çuvaldız 3 

[Derkenar] 
Su nazırı ve mi'  marbaşı olan Hüseyin Sırıklıçayırı 
ve Sazlıdere'de hasıl bir masura ve üç çuvaldız suyı
nı bin yüz senesinde Atbazan şeyhi Seyyid Osman 
Efendi'ye bey ' ol dahi bazara kaôb Hafız Mehmed 
Paşa mahallesinde kifayet mikdarını menziline ve 
ma' adasını kapusı öninde bina ey lediği çeşmede i cra 
vü ta 'yin ve ba 'de vefatihl veresesinden Seyyid 
Mehmed Eı:nln mezbfir suyun buçuk masurasını 
çeşme-i mezbfire ta'yln ve baki bir masurasın Meh
med bin Hüseyin nam kirnesneye bey ' ol dahi 
mezbür bir masura suyı Su nazırı Osman Ağa'ya 
bey' ol dahi mezbür suyun nısf masurasın ifraz 
Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi kethudası 
Süleyman Ağa'ya bey ' ol dahi dilediği mahalle icrası 
mukayyeddür. 

[Fı] S sene [ ı ] l 14 [Temmuz ı 702] 

Galata kadlsı Edimeli Kaı:nl Efendi su yı çuvaldız ı .  

[Derkenar] 
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İstanbul'da Yahnikapan(?) sokağında Ayişe Hatlin 
ibnet-i Kara Halil Efendi'nün oğlı Mehmed Emin 
validesi tarafından meclis-i şer'de takrir-i kelam 
idüp yedinde bir kıt 'a temessük mı1cebince All Paşa 
çayın kurbında hayırlar mabeyninde vakı ' derede 
Sultan Bayezid-i Veli suyına ilhak olınup mahalle-i 
mezbı1rede menzilümde cari olan iki masura 
suyumdan bir masurasını ifraz nısfını el-Hacc 
Mustafa Ağa'ya ve nısfını Hasan Efendi ibn-i 
Ahmed'e bey ' anlar dahi Sultan Bayezid kurbında 
Eınln Beğ mahallesinde menzillerine i cra vü ta 'yin 
yazılmışdur. 

Fı 9 Z sene [ ı ]  ı42 [25 Haziran ı 730] 

Ba' dehı1 Sınklıçayır'un üstbaşında Koyun deresinde. 
Fı ı5  S sene [ ı ] 142 [9 Eylül ı 729] 

ROznamçeci İbrahim Efendi su yı munkatı ' def'a 
mezbı1run ahar meslekde vakı ' su yı yine munka
tı 'dur. 

Kadıasker es-Seyyid All Efendi çeşmesi ve hatum
nun menzili suyı çuvaldız 3 .  

Sarıgez'de Sekbanbaşı Mehmed Ağa suyı çuvaldız 
0.5 sehven girü kalmağla ba ferman-ı all vezn ve 
kayd olındı. 

Fı gurre-i Za sene [ ı ] ı27 [29 Ekim ı 7ı5 ]  

Daye(?) Hatlin mahallesinde müteveffa Ali bin Ha
san'un şira-i şer'! [ile] malik oldığı Küçükköy kur
bında Sınklıçayınbaşı'nda Koyun deresinde hasıl ve 
Sultan Bayezid-i Veli lağmına mülhak ve hakk-ı 
mecrfidan baki üç buçuk çuvaldız ve bir hilal suyın
dan yarım masurasını kızı Kerime [ve] Damfidzade 
Abdi Beğ'e bey ' 

Fı 9 Za sene [ ı ] 143 

Ve yarım masurasını Osman Kethuda'ya bey ' 
Menzil-i mezbı1r Kadiasker cami '1 kurbındadur 

Fı 9 sene 6( . . .  ) 

Mezbı1r Abdi Beğ fevt olmağla varisi Şatır All Ça
vı1ş'a bey ' .  Menzil-i mezbı1r Molla Gürani mahalle
sindedür 

Fı evail-i N sene [ ı ] ı 5 ı  [ 13 -22 Aralık ı738] 
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Sınklıçayır'da iki buçuk masura su hasıl iden Kara 
Çavfiş fevt olmağla oğlı Mustafa'ya intikal iden suya 
mutasarrıf iken fevt olmağla validesi Şakire Hatlin 
muntakıl suyı mezbfire Şilire Hüseyin Çavfiş'a bey' 
ol dahi fevt olmağla vansı olup Sarıgez 
mahallesinde sakin Ali Ağa iki buçuk masura suyı 
Yusuf Efendi'ye bey ' .  

[Fi] 1 9  Z sene 1082 [ 17  Nisan 1 672] 

Yenibağçeti Hüseyin Efendi suyı munkatı 'dur. 

İstanbul ağası Derviş Mehmed Ağa ve Hacı Mah
mud çeşmesi su yı ta 'mir üzredür. 

Malkoç çeşmesi su yı munkatı ' ta 'mir üzredür. 

[Derkenar] 
Yeniçeri katibi Malkoç Efendi Sınklıçayın'nda hasıl 
üç buçuk masura suyı müşarun ileyh yolına ilhakla 
Terceman cami 'inde sekiz aded masiaklara ve cami ' 
şey hi Ömer Efendi menzilinde ve kurbında vakı ' 
çeşmede ve Derviş Ali mahallesinde bina eylediği 
çeşmede icra. 

[Fi] Z sene 1032 [Ekim 1 623] 

Ma-i mezbfir suyolcısı inkar itmeğle hala Sekban
başı Ebubekir Ağa ibn-i Malkoç Efendi isbat eyledi
ği hüccet yazılmışdur. 

[Fi] M sene 1077 [Temmuz 1 666] 

Uşşakizadeler'ün Karagümrük'de hanesi suyı 
çuvaldız 0.5 

[Derkenar] 
Hüccet-i mezbfir sehven rehndür. 
Sadr-ı Rum es-Seyyid Abdullah Efendi Karagümrük 
kurbında vakı ' menzilinde cari hakk-ı mecradan 
ma'ada iki masura suyun bir masurasını ifraz ve 
Debbağzade mahallesinde bina eylediği menziline 
icra evrakı mahffizdur. 

Fi 7 L sene [ 1 ] 1 33 [ 1  Ağustos 1 721 ]  

Müderrisköy kurbın da Emir deresinde nübfi' nısf 
masura suya mutasarrıfe Şerife Kaya bint-i es-Sey
yid Mahmud bin es-Seyyid Eyyfib m sf masurayı U ş
şakizade es-Seyyid Abdullah Efendi'ye bey ' .  
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[Fl] 8 Ca sene [ 1 ] 138  [ 12  Ocak 1726] 

Nısf-ı alıarını mutasarrıfe Şeri'fe Emetullah bint-i es
Seyyid Mahmud bin es-Seyyid Eyyfib nısf masurayı 
Lütfuilah Efendi'ye bey ' .  

[Fl] 15 N sene [ 1 ] 142 [3  Nisan 1730] 

Mezbfir fevt vereseleri es-Seyyid Mehmed Sa 'id bin 
Şeyhülislam es-Seyyid Abdullah Efendi'ye bey ' .  

[Fl] l l  N sene [ 1 ] 153 [30 Kasım 1740] 

Mezbfire Şerife Kaya Hatfin hala nısf masurasını 
Kisedar Mustafa Efendi'ye bey ' .  

[Fl] 8 Za sene [ 1 ] 153 [25 Ocak 1741 ]  

Molla Rusrev mahallesinde Ali Ağa bağında Mi  'mar 
katibi Mustafa Hilmi Küçükköy'de bağ içinde hasıl 
suyını Sultan Bayezid-i Veli yolına ilhak ve baki 
nısf masurasını Molla Rusrev mahallesinde 
menziline icrası mukayyeddür. 

Fl evahir-i L sene [ 1 1 ]56 [7- 16 Aralık 1743] 

Ma-i mezbfir Defterdar Atıf Efendi zevcesine geç
mişdür ve çeşmede vakf olınmışdur. 

Eski Kara Mustafa Paşa'nun Parmakkapu'da medrese 
ve sebili ve çeşme suyı masura 1 çuvaldız 3 

[Derkenar] 
İstanbul kadisı Ahmed Efendi Küçükköy ile Cebeci 
beyninde Sultan Bayezid-i Veli suyınun taraf-ı 
cenfibisinde on üç bacadan hasıl suyı müşarun ileyh 
yolına ilhak ve baki bir masurasını Derviş Ağa 
mahallesinde menziline icrası mukayyeddür. 

[Fl] sene [ 10]87 [ 1676] 

Vezir-i a 'zam Mustafa Paşa Sırıklıçayır'da hasıl üç 
masura suyı ilhak İstanbul'da Kalkancılar çarşfisında 
bina eylediği medrese masiaklarına ve çeşme ve 
sakatarına icra. 

Fl Ca sene 105 1 [Ağusos 1641 ]  

Muhzır Mustafa Ağa Küçükköy mukabelesinde 
Sultan Bayezid-i Veli suyınun üstünde Dimitraki 
tarlasında hasıl bir masura suyını Sultan Bayezid 
yolına ilhak ve baki nısf masurasını Emir Buhari 
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kurbında Hoca Yunus mahallesinde menziline icrası 
mukayyeddür. 

[Fi] sene 1055 [ 1645] 

tarl'h-i ahar [Fı] sene [ 10]54 [ 1644] 

def'a tarih-i keşf [Fi] Ca sene [ 10]54 [Temmuz 
1644] 

713111 Ahmed Ağa 'nın Küçükköy 'de çıkarttığı 
suyu, Kethudayeri Mehmed Ağa 'ya sattığına dair. 

Küçükköy'de aşağıda diri mülhak sulardur 

Sofular hammamında Ahmed Ağa Küçükköy kur
bında hasıl suyını on yedi bölük çorbacısı olup 
Kethudayiri Mehmed Ağa'ya bey ' .  

[Fi] l l  Ca sene 1 102 [ 10  Şubat 169 1 ]  

Küçükköy içinde müşarun ileyhün mülhakatıyla 
meslekde masura 16  

[Derkenar] 
Araba yolında Ruznamçeci Abdurrahman Efendi su
yı çuvaldız 0,5 

Cem' an mülhakat 
masura çuvaldız. 

120 ı 
Fi' l-asl mülhakatıyla 
Masura Çuvaldız 

15  4 
___ll_ 1 

2 3 ihrac-ı mülhakat. 

Mezbur Süleyman Ağa kethudayiri oldukda Ay
vad'da dahi su hafr itmişdür. 

Muhzır Süleyman Ağa Küçükköy kurbında Sırıklı
çayır'da hasıl suyını Sultan Bayezid-i Veli yolına il
hak ve baki iki masurasını Çıkrıkcı mahallesinde 
menziline icrası mukayyeddür. 

[Fi] sene 1067 [ 1657] 

Rumili beğlerbeğisi Ali Paşa Küçükköy kurbında 
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M1ri saye sınunnda Sınklıçayır'da hasıl suyı ilhak 
baki iki masura suyı Molla Rusrev mahallesinde 
menziline icra. 

[Fı] 28 B sene 1073 [8 Mart 1663] 

( . . .  ) emın muhasebecisi Mustafa Efendi suyı iplik 
gibi takatur ider. 

[Derkenar] 
Gümrük em1ni Ali Ağa Küçükköy bağları altında 
Sınklıçayırbaşı'nda Uluyol tarafında hasıl suyını 
Sultan Bayez1d yolına andan Mahmud Paşa yolına 
ilhak ve baki bir masurasını İbrahim Paşa harnmaını 
ardında menziline icrası mukayyeddür. 

[Fı] sene [ 1 ] 100 [ 1689] 

Gümrük em1ni All Ağa'nun Molla Zeyrek 
mahallesinde sakin oldığı menzile cari olup elli bir 
senesinde Pirincci oğlı Ahmed Usta'nun bağlar 
altında Müderris deresinde hasıl eyleyüp menzil-i 
mezbure icra itdürdüği sudan bir masurasını mezbur 
Al! Ağa ibn-i Nazm1 Efendi'ye bey ' ol dahi Mağni
salı Mehmed Paşa mahallesinde menziline icrası 
mukayyeddür. 

[Fi] sene [ 1 ] 100 [ 1689] 

Gümrük em1ni All Ağa Topcılar'da hasıl iki buçuk 
masurasından nısf masurasın Çırçır çeşmesine bakisi 
menziline icra.Su dahi cem' itmişdür. 

[Fı] 15  B sene 1 106[ 1  Mart 1695] 

Acemzade hacesi Mustafa Efendi bağçesi suyı 
ba'de't-ta'm1r hilal mislüdür. 

Fı 10 Ş sene [ 1 ] 127 [ l l Ağustos 1 7 15]  

[Derkenar] · Zikr olman suyı ile menzili Mahmud ibn-i Abdul
lah'a geçüp ve andan dahi es-Seyyid Osman Efendi 
malik oldığı mukayyeddür. 

[Fi] sene [ 1] 1 10 [ 1699] 

Mezbur Mahmud Paşa suyında dahi mukayyeddür 
gaflet olınmaya. 

Kethuda Hatun cami '! ve çeşmesi suyı ba'de't-ta'
m1r çuvaldız 0,5 
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[Derkenar] 
Hala Kethuda Canfeda Hatlin Gümrük kurbında bina 
eylediği cami 'de icra içün Küçükköy kurbında hasıl 
Sultan Bayezid-i Veli'ye mülhak suyına za'af-tari 
olmağla mahalle-i mezblirede müceddeden hasıl suyı 
kadim suya ilhakla bir mikdar cami ' inde ve bir mik
dar Gedik Paşa kurbında bina eylediği çeşmeye ta'
yin eylemişdür. 

[Fı] L sene 1015  [Şubat ı607] 

Daru's-sa'ade Ağa[sı] Mustafa Ağa ve Galata'da 
ma 'zlil Abdullah Efendi ve Hoca Hasan cami 'i kur
bında çeşme müştereklerdür mevclid çuvaldız ı 

[Derkenar] 
Mezblir Abdullah Efendi ba'de'l-fevt vasisi Daru's
sa'ade ağası el-Hacc Beşir Ağa'ya bey ' olmışdur. 

Daru's-sa'ade ağası Mustafa Ağa müteve111si Süley
man İstanbul'da Haraçcı Muhyiddin mahallesinde bi
na olman çeşmenün suyı ka111 olmağla Küçükköy 
bağları dahilinde hasıl iki masura ve bir çuvaldız su
yı Sultan Bayezid-i Veli yolına ilhakla çeşmede icra. 

Fı 5 Ş sene ı037 [ 10  Nisan ı628] 

İstanbul'da Altımermer kurbında Seyyid Ömer ma
hallesinde Abdi Efendi Küçükköy'de Efrenc tarlasın
da hasıl üç çuvaldız suyı Sultan Bayezid-i Veli yolı
na ilhak hakk-ı mecradan baki nısf masura suyı zev
cesi Safiyye Hatlin'a bey' ba'de vefatihi oğlı Meh
med Ağa mliris hüccet kaydı. 

Fı 6 B sene 1 10 ı [ ı 5  Nisan ı690] 

Mezblir Mehmed Ağa ma-i mezblirı Otakcılar Meh
med Beğ mahallesinde tarik-ıamın üzre vakı ' valide
si mezblire Safiyye Hatlin'un kabri dibinde bina ey
lediği çeşmede icra. 

Fı 2 ı  B sene 1 10ı [30 Nisan ı690] 

Mezblir el-Hacc Mustafa Ağa'nun ahar meslekde 
vakf suyı mevclid çuvaldız ı 

[Derkenar] 
Muract Paşa Küçükköy kurbında All Paşa çayırında 
hasıl iki masura suyını ba'de' l-fevt zevcesiyle keri-

161 



162 SU T AHRİRLERİ 

mesi Dfuu's-sa'acte ağası Mustafa Ağa'ya bey ' .  
[Fı] S sene ıo2ı  [Nisan ı6ı2] 

Karagümrükde Sekban All çeşmesi suyı ba'de't
ta 'mir buçuk çuvaldız 0,5 

[Derkenar] 
Nazır-ı vakf ağa mektubı mucebince Şeyhülislam 
Müfti(?) Derviş Efendi mezbur Mehmed Ağa cami 'i 
ve harnmaını suyını vezn eylediğinde evvelen ana 
lağınına iki katmadan olan su 4 masura ı çuvaldız 
üst tarafında meslekde su 3,5 çuvaldız kurbında 
mesleğine ı hilal Sultan Süleyman kubbesi kurbında 
iki katmadan su ı masura Topcılar'da su ı masura 
min haysi' l-mecmu' yedi buçuk masura ve nısf çu
valdız ve bir hilal su zahir olmağla şer'le hasıl sudan 
dört masurasını ifraz harnınarn ile cami ' -i şerife 
ta 'yin olmdığı bu mahalle kay d alındı. 

Fı 20 Za sene [ ı ] ı46 [24 Nisan 1734] 

Meslek-i aharda Koca Yusuf Efendi suyı iplik gibi 
takatur ider. 

[Derkenar] 
Haleb Muhassılı Yusuf Efendi ibn-i Mehmed küçük 
künk su efendisinün İstanbul tarafında hasıl suyını 
müşarun ileyh suyıyla bir masurası Sultan Selim 
kurbında Mismari Şüca' mescidi kurbında bina 
eylediği çeşmede ve buçuk masurasın Karagümrük 
kurbında Beyazizade menzili kurbından ifraz 
menziline icra. 

[Fı] 25 Ş sene 1 100 [ ı4 Haziran ı689] 

Mehmed Ağa cami 'i ve harnmaını su yı 2,5 çuvaldız 
def'a meslek-i aharda suyı gözyaşı gibi takatur ider. 

Def'a meslek-i aharda suyı hilal gibi takatur ider. 

Merhum Sultan Süleyman'dan alınan Mesih Paşa 
suyı masura 6 

Mehmed Ağa cami 'i ve harnmaını su yı iki katmadan 
hasıl ı masura def'a mezburun buçuk masura def'a 
mezburun 3,5 çuvaldız Sultan Süleyman kubbesi 
kurbında meslekde mezbur Mehmed Ağa cami 'i ve 
harnmaını suyı iki künki olup ı çuvaldız. 
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Ana lağmına mülhak. 

Aslında miri olup All Paşa'ya virildükden sonra ol 
dahi Deniz Abdal mahallesinde Mi 'mar mahallesin
de bina eylediği çeşmelere vakf ve Sultan Bayezid-i 
Veli lağmına ilhak eylediği iki masura suyı hala 
mevcud buçuk çuvaldız lakin yine miriye mülhak 
olup mezbure varmaz. 

[Derkenar] 
Defter-i tahrire mukayyeddür. 

Ba ferman-ı ali çeşme Bekir Paşa Kavruk mahalle
sinde Terkos mahallesi Deniz Abdal'a ale' s-seviyye 
virilmişdür. 

[Fı] gurre-i S sene [ 1 ] 127 [6 Şubat 17 15] 

Vezir All Paşa A vcıbaşı çarşusında Kavruk Mahmud 
mahallesinde bina eylediği çeşmeye icra içün Mü
derris karyesi sınurında Turunçluk kemerinün sağ 
canibinde tarik-ıamın beyninde hasıl eylediği suyı 
Sultan Süleyman yolına ilhak ve hakk-ı mecradan 
baki üç masurasından bir buçuk masurasın çeşme-i 
veıo mezbure vakf eylediği berat mukayyeddür. 

[Fı] 7 Ca sene [ 1 ]  1 19 [ 6 Ağustos 1707] 

Mezkur Ali Paşa Ebubekir Paşa cami 'i kurbın da 
ta 'mir eylediği çeşmeye icra içün Müderris karyesi 
sınurında balada mastür malıallden hasıl ve Kavruk 
mahallesi çeşmesinden baki bir buçuk masurasın da
hi çeşme-i mezbfire icra itdürdiği berat mukayyed
dür. 

[Fı] 7 Ca sene [ 1 ] 1 19 [6 Ağustos 1707] 

Vakf der mahmiyye-i Kostantıniyye 

Sadrü' 1 -a 'zamü' 1 -efham Ali Paşa hazretlerini bey
ne' l-ahali Halkalu ta'bir olınur sudan nısf masura su 
mülkname-i hümayfin-ı mevhibet-makrfin ile dahil-i 
mülk-i sahilıleri olup bundan ma 'ada şira-i şer'! ve 
hüccet-i şer'iyye ile malik oldukları dört buçuk 
masura ma-i lezizi zikr olman beş masura su 
olmağın ilhak huyurulur min haysü' l-mecmfi' dokuz 
buçuk masura su Rami'de müşarun ileyh İstanbul'da 

20 "ve" fazla 
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Şehremini çarşii kurbında Uluyol üzre vakı ' Deniz 
Abdal cfuni '1 civarında bina ve zikr-i mürür iden 
sudan bir masurasını çeşme-i merküma ta 'yin di yü 
Defterhaneden ahall-i mahalle derkenar itdürdükleri 
icmaldür. 

Fı 9 S sene [ ı ] ı46 [22 Temmuz ı733] 

Sabıka Anadolı beğlerbeği Nişancı Abdulmuhy1 Pa
şa Perhad Paşa çiftliğinde hasıl bir lüle ve iki 
çuvaldız suyı Kağıdhane suyına ithakla Ayasafya-i 
kebir civarında çeşmelerine ve fazlası içün bir çeşme 
binasına icra. 

Fı ı o L  sene 998 [ ı2  Ağustos ı590] 

Şehbaz Paşazade hanesinde vakı' meslekde. 

Rahlme Hatfin'un Molla Gürani cami '1 kurbında 
mekteb ve çeşmesi suyı masura ı 

[Derkenar] 
Çivizade Şeyh Mehmed Efendi Topcılar kurbında 
hasıl suyını Sultan Bayezid-i Vell yolına ilhak ve ba
ki dört masurasını menziline icrası mukayyeddür. 

[Fı] sene ı098 [ ı687] 

Mezbfir Molla Gürani cami 'i dibinde bina olınan şa
durvana cari suyı vakf-ı mezbfir mütevelllsi All 
Efendi ba'de' t-tathir keşfi müş' ir üzerine varıldukda 
Küçükköy ile Topcılar kurbında Koyun deresinde 
Hacı (?) çiftliği ve Turunçluk deresi ve Çukurçeşme 
ve tarik ile ma 'rfif vakfiçün Abdurrahman bin 
Süleyman'dan iştira eylediği suyun keşfi 
mukayyeddür. 

[Fı] sene [ ı ] ı26 [ 17 ı4] 

Mehmed Ağa cami '1 ve harnınarnı su yı katre katre 
cereyan ider. 

[Derkenar] 
Davfid Paşa'nun oğulları validelerinün Topcılar'da 
hasıl iki masura suyı ile Dolabkapusı Sekbanbaşı 
Kasım Ağazade All Ağa'ya bey ' .  

[Fı] Za sene 1048 [Mart ı 639] 

Öküz Mehmed Paşa cami '1 vakf su yı çuvaldız 2,5 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Topcılar'da vakı ' çeşmenün hanisi müşarun ileyhdür. 

Kurd Ağa çeşmesi su yı munkatı 'dur. 

Kadiasker Medza(?) Efendi ve Kurd Ağa çeşmesi 
su yı Topcılar'da vakı ' meslek harabd ur ta 'm1r üzre 
diri er. 

Mehmed Ağa cami '! ve harnmaını suyı ahar meslek
de çuvaldız.3,5 

[Derkenar] 
Ebu' l-feth mütevelllsi Hamza Ağa izn ile Yunus 
Efendi Ebu' l-feth suyı yollarını ba'de't-ta'm1r 
mukabelesinde bir masura vakf suyı Eyyfib'da 
Süleyman Subaşı mahallesinde bağçesinde icra. 

Cem 'an mülhakat 
Masura Çuvaldız 

ı 3  ı 
_ıı Q 

25 ı 

OO[Fı] Ş sene ı060 [Ağustos ı650] 

Mezbfirun cem'an suyı masura 4 çuvaldız 0.5 

Cem'an mülhakat masura ı2  

[Derkenar] 
Masura 

20 Uzun Sa'di bostanında müşarun ileyhün 
mülhakatıyla suyı 

2. İvaz yolında Timurkapu'da Ma'cuncı yolına 
mülhakat tahtına virdiği suyı 

22 

713211 Süleyman Ağa 'nın Küçükköy 'de çıkarttığı 
suyu, Eyüb civanndaki evine ve çeşmesine bağlattı
ğına dair. 

Küçükköy'de bağlar içinde Ebu'l-feth Sultan 
Mehmed Han cami'i şadurvam suyına mülhak 

sulardur 

Vezir Mehmed Paşa kethudası Süleyman Ağa Kü
çükköy bağları kenannda hasıl üç masura suyı 
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Ebu' l-feth suyı ile Eyyub'da Nişancı Paşa 
mahallesinde menzil ve kurbında bina eylediği 
çeşmede icra. 

[Fi] M sene ı 034 [Kasım ı624] 

Koca Yusuf Efendi hanesi suyı hilal kadar takatur 
ider. 

Hasan Paşa Hazinedar Ahmed Ağa bağçe suyı 
gözyaşı gibi takatur ider. 

[Derkenar] 
Otakcılar'da Mehmed Beğ mahallesinde Mukabeleci 
Ali Efendi Küçükköy bağlan kurbında vakı ' Receb 
Paşazadeler'den iştira eylediği bir masura suyı 
menzilinde icra. 

[Fi] 2 M sene ı 092 [22 Ocak ı68 ı ]  

Doksan bir Cumade' l-ahiri'nün yiğirmi beşinde bir 
hücceti dahi vardur. 

Bağlar içinde vakfun bir meslekde iki künk birü 
munkatı ' ve yirinde mevcud çuvaldız. ı ,5 

Haremeyn muhasebecİsİ Mustafa Efendi hanesi suyı 
iplik gibi cereyan ider. 

Nişancı mahallesi sükkanındandur. 

[Derkenar] 
Yusuf Ağa Topcılar kurbında Çukurçeşme'de hasıl 
suyı Sultan Mehmed yolına ilhfik ve baki üç 
çuvaldız suyını Eyyub'da Süleyman Subaşı 
mahallesinde menziline icrası mukayyeddür. 

Fi 20 L sene [ 10]59 [27 Ekim ı649] 

Şeyhülislam Ali Efendi bağçe suyı hilal gibi takatur 
ider. 

Edimekapusı dahilinde mülhakatıyla müşarun iley
hün suyı masura ı .  

7/321 Yusuf Efendi 'nin, Fatih suyollannın tamiri 
karşılığında kendisine verilen bir masura suyu, 
Eyüb civanndaki evine bağlattığına dair. 
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Ebu'l-fethün Ayazma suyına Sultan Selim 
cami'ine ve Ayasofya masiaklarına ve gayrihu ve 

mülhak sulardur 

Sultan Mehmed mütevellisi Hamza Ağa meclis-i 
şer'de Yusuf Efendi mahzarında bi' t-tevliyye takrir 
idüp vakf-ı şerif su yı yollanndan eyledi ği ta 'mir mu
kabele[sinde] bir masura suyını ifraz canib-i vakfdan 
muma ileyhe tefviz ol dahi Eyyub'da Süleyman Su
başı mahallesinde menzilinde icraya izn virilmişdür. 

[Fi] gurre-i Ş sene ı060 [30 Temmuz ı650] 

Çırçır'da Ebu Sa 'idzade hanesi su yı çuvaldız ı 

[Derkenar] 
Mezbur Bahai Efendi kerimesi Emetullah Hanım 
ma-i mezburı tekrar keşf eylediği hüccet tarihidür. 

Fi 2 Ş sene ı093 [6 Ağustos ı682] 

Bahai Efendi Topcılar kurbında Turunçluk depesin
de hasıl suyını Sultan Mehmed Ayazma yolına ilhak 
ve baki bir buçuk masurasını dilediği mahalle icrası 
mukayyeddür. 

Fi 5 Z sene [ ı ]  106 [ 17  Temmuz ı695] 

Mahmiyye-i mezburda Haraccı Muhyiddin 
mahallesinde sakin Ruznamçeci Mustafa Efendi 
mahzannda Topcılar kurbında Söğütlük nam 
mevzı 'da akd-i meclis olup İstanbul'da Sultan Selim 
semtinde Camcı çeşmesi kurbında Mismari 
mahallesinde sakine Ayişe bint-i Mahmud Efendi 
tarafından Yusuf Efendizade Ahmed Ağa meclis-i 
ma 'küda takrir idüp Şeyhülislam-ı sabık Çivizade 
Şeyh Mehmed Efendi (silik) hafr beş aded kuyudan 
hasıl suyı Sultan Mehmed cami ' su yına ilhak nısf 
( . . .  ) Ruznamçeci Mehmed Efendi'ye bey ' ol dahi 
menziline ta 'yin hüccet suretidür. 

Fi gurre-i Ş sene ı098 [ ı2  Haziran ı687] 

Edimekapusı dahilinde Hisariçe'de mülhakatıyla 
müşarun ileyhün suyı 

masura 
8,5 

ı 
7,5 ihrac-ı mülhakat. 

1 67 

7132/lc 
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mna Şeyhülislam Mahmud Efendi hanesi suyı 
çuvaldız 3. 

[Derkenar] 
Süleyman Sultan suyınun kubbesinün üst tarafında 
ceviz kurbındadur diyü nakl(?) Mehmed Halife. 

Çivizade Mehmed Efendi Topcılar kurbında 
Söğütlük nam mevzı 'da hasıl yedi masura su yı 
Sultan Mehmed Han su yına ilhak ve menziline icra. 

Fı 3 Ş sene 1049 [29 Kasım 1639] 

Zeyrek kurbında Hacı Hasan mahallesi sükkanından 
Abdülbaki ibn-i Sadık Mehmed Efendi ( . . .  ) ceddüm 
Ebu' s-su 'ud Efendi Topcılar kurbın da Turunçluk 
nam mahallde hasıl suyını keşf bir çuvaldızun hakk-ı 
mecra Sultan Mehmed suyına ilhakdur di yü hüccet. 

[Fı] 27 Ş sene 1094 [21 Ağustos 1683] 

7/33/1 Mehmed Paşa 'nın Müderris köyünde çıkart
tığı suyu, Istanbul'da yaptırdığı camiine bağlattığı
na dair. 

Mihrimalı Sultan Edirnekapusı dahilinde cami' 
ve hammarnma cari ve mülhak sulardur 

Mehmed Paşa İstanbul'da bina eylediği cami 'de icra 
içün Müderris karyesinde hasıl üç masuradan bir 
çuvaldız noksan suyını Huma Sultan yolına ilhakla 
icra. 

[Fı] Ş sene 997 [Haziran 1 589] 

Zincirlikuyu kurbında Hasan Efendi medrese ve 
seblli suyı çuvaldız 0.5. 

All Paşa-yı Atik cami ' su yı ta 'm1r üzre dirler. 

Koca Valide çeşmesi suyı hilal gibi takatur ider. 

[Derkenar] 
Müderris karyesi kurbından cari. 

Ba'de'l-ihraci' l-mülhakat Ram1 Paşa çiftliği suyı 
çuvaldız 1 .  
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Kara Mustafa Paşa su yı mevcüd çuvaldız ı .  

Raınl Paşa'ya mülhak Hazret-i Eyyüb'da ma'zül Ab
dullah Efendi su yı çuvaldız ı .  

[Derkenar] 
Mezbür Abdurrahman bin Dilaver Efendi Müderris 
karyesi kurbında Mezarlıkbaşı'nda altı aded bacadan 
hasıl suyını Raınl Paşa'nun babası bacasına ilhak ve 
Eyyüb'da Nişancı Paşa-yı Atık mahallesinde 
menziline İcra itdürdiği suyı ba'de'l-fevt vereseleri 
vezn eyledüklerinde iki buçuk çuvaldız su zahir 
oldığı mukayyeddür. 

[Fi] sene [ 1 ] 1 3 ı  [ ı 7ı 9] 

[Derkenar] 
Vakf-ı Hoca Ömer Efendi. 

Peykceğiz(?) çeşmesi suyı hilal gibi takatur ider. 

Def'a Koca çeşmesi suyı katre katre cereyan ider. 

Karaman'da Hafız Ahmed Paşa cami 'i su yı çuvaldız 
ı .  

Zincirlikuyu'da Nişancı Paşa-yı Cedid cami ' suyı 
çuvaldız 0.5. 

Topcılar'da Hasan Paşa bağçesi su yı katre katre cere
yan ider. 

[Derkenar] 
Hüseyin Paşa Harem kethudası Kadizade el-Hacc 
Mehmed Efendi Müderris karyesi kurbında on iki a
ded hacalardan hasıl iki buçuk masura suyını Mihri
malı yolına ilhak ve baki iki masurasını Reisülküttab 
Mehmed Efendi'ye hibe ol dahi üç aded cedid terazü 
ile Topcılar'da vakı' çiftliğinde icrası mukayyeddür. 

[Fi] Z sene [ ı ] 1 12 [Mayıs ı 70ı ]  

Zincirlikuyu'da Hadım çeşmesi suyı çuvaldız ı 

Kadiasker Haınldzade Efendi ve Hammaınl Mehmed 
Ağa suyı çuvaldız. ı 
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Def'a Hactım çeşmesi suyı mesleği harabdur. 

Müderris karyesi kurbında mülhakatıyla müşarun 
ileyhün suyı 

masura çuvaldız 
2 5 

_ı .u. 
ı 3 ,5 ihrac-ı mülhakat. 

Edimekapusı haricinde meslekde mülhakatıyla mü
şarun ileyhün suyı masura 2,5 

[Derkenar] 
Edirne saray ağalığından müteka 'id All Paşa-yı Atik 
mahallesinde fevt olan Mustafa Ağa vakfına müte
vellisi All Ağa Müderris karyesi sınunnda hasıl iki 
masura suyı Rüstem Paşa yolına ilhakla müceddeden 
vakfıyçün bina eylediği çeşmede icra. 

Fı ı ı S sene ı093 [ ı9  Şubat ı682] 

713411 Muhtelif kişiler tarafından Topçular civa
nnda çıkartılan ve Ayasofya suyoluna katılan su
lann, nerelere ve ne miktarda tayin edi/diğine dair. 

Ayasofya-i kebir cami'i suyı lağmına mülhak 
sulardur 

[Derkenar] 
Topcılar nam karye kurbında Timurkapu nam mev
zı 'da Su nazırı İbrahim bin Ahmed beş aded 
hacalardan hasıl üç buçuk masura su yı işbu mevzı 'a 
karib Sultan Ahmed yolına ilhak ve hakk-ı mecractan 
baki üç masura suyından bir masurasını efendiler ha
cesi Feyzullah Efendi'ye bey ' ol dahi İstanbul'da Ha
lil Paşa cami ' ine muttasıl menziline icra vü ta 'yin ta
rihidür. 

Fı 4 B sene ı 089 [22 Ağustos 1 678] 

Serrac muhasebeci Hüseyin Efendi Topcılar[da] 
hasıl üç kamış suyını Sultan Mehmed yolına ilhakla 
merhum Erdebillzade zaviyesi civarında mücedde
den bina eylediği musluklara ve Ayasofya medrese
sine mülasık menzilinde icra. 
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Lağm-ı mezbfir Topcılar nam karye tahtındadur 
gaf.let olınmaya. 

[Fi] 1 3  M sene 1042 [3 ı Temmuz ı632] 

Ayasofya-i kebir lağmı olmak üzre Topcılar tahtında 
vakı ' tarla içinde müceddeden zahir olan iki yüz alt
mış sekiz kulaç mikdan ve beş yüz aded mikdfi.rı 
künkle ma-i cari ba'de't-ta 'mir ve't-tathir Sultan 
Ahmed Han kubbesine ilhfi.k olmdığı bu mahalle 
şerh virildi. 

Fi selh-i L sene 1 153 [ ı  7 OcaOOk ı 74ı ]  

Sultan Ahmed Hfm cami ' i  su yı mas ura. 8 

[Derkenar] 
Babü's-sa'ade ağası Mehmed Ağa Davfid Paşa 
sarayı kurbında hasıl iki masura suyı Sultan Ahmed 
Han yolına ilhfi.k Atıneydam kurbında bina eylediği 
selhanesinde21 icra. 

[Fi] B sene ı 034 [Nisan ı 625] 

Osman Paşazade hanesi su yı hiHH gibi takatur ider. 

Yehfidiler mezarı içinde mülhakatıyla müşfi.run iley
hün suyı 
masura 

ı o __ 8_ihrac-ı mülhakat 
2 .  

713412 Nevbahar mahallesindeki Tekirdağlı 
Mustafa Paşa sarayı suyundan nerelere ve ne 
miktarda su tayin edildiğine dair. 

Ebu'l-fethün Haseki çarşusında Bostan 
hammarnma cari Çiho (?) çiftliği korbında 

Turunçluk suyına mülhak sulardur 

İstanbul'da Nevbahar mahallesinde vfi.kı' Tekirdağlı 
Mustafa Paşa sarayı su yı dimeğle ma 'rfif su yı Ça
vfişbaşı vekili Derviş Mehmed Ağa emri ile vezn 
olındukda beş masura suyı zfi.hir ve müşterekleri 
ma'lfim olmak içün işbu mahalle kayd olındı fi vakt
i ınlzan 

21 sahilhanesinde 

17 1  
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Fı yevm 20 S sene [ ı ] ı49 [30 Haziran 1736] 

Ma-i mezbfirdan Ma' cilncı cami '1 abctesthanesine ve 
mahalle çeşmesine cari masura 0.5. 

Fenayi Dede çeşmesine cari çuvaldız ı .  

Mahalle-i mezbfirda saray divannda vakı ' çeşmesine 
cari masura ı 

Saray-ı mezbfirun suyı olmak üzre Hasan Paşazade 
Ayazma(?) hammamına ve çeşmede cari içün bey ' 
eylediği suyı masura 1 .  

Ma-i mezbfirdan işbu tevzi' üzre bir buçuk su baki 
kalmışdur diyü Turund Mehmed Halife takrir 
eylediği bu mahalle kayd şod fi ' t-tarihü' l-mezbfir. 

Kapu ağası Şeker(?) Paşa ( . . .  ) İstanbul'da Silivrika
pusı'nda hanesi suyı çuvaldız 0.5. 

[Derkenar] 
Yeniçeri efendisi Mehmed Efendi ibn-i All Paşa Ka
diasker cami ' kurbında San Nasfih mahallesinde 
menziline ve bina ideceği çeşmede İcra içün Topcı
lar ile Müderris beyninde Gürci çiftliği kurbında ha
sıl bir buçuk masura suyı Turunçluk kemerine ilhak 
mezbfir Mehmed Efendi Uzuncaova'ya giden taş kal
dmınun sol tarafında Rukıyye Sultan tarlasında hasıl 
iki buçuk masurasın kemer-i mezbfire ilhak fi' t-ta
rihü' l-mezbfir. 

[Fı] 2 M sene 1083 [30 Nisan ı 672] 

Ba 'de paşa-yı mezbfir su yına mutasarrıf merhum 
Hekimbaşı Ömer Efendi'nün hanesidür. 

Altımermer'de İbrahim Hanzade çeşmesi ve Evliya 
Efendi çeşmesi ve Karaağaç'da vakf çeşme suları 
masura. 2,5 

· 
Nikahi Mustafa Efendi ve hala Mirahfir Mehmed A
ğa hanesi su yı masura ı çuvaldız. ı 

[Derkenar] 
Koca Hacı Sofi Mehmed Paşa Davfid Paşa bağçesi 
kurbında Sultan Ahmed Han kubbesi yanında Ti
murkapu dört aded bacadan hasıl suyı ile Fazlı Paşa 
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bağçesi ardında hasıl sularını Mevlevihane Yenika
pusı dahilinde üç aded çeşmeye ta 'yin ve cari iken 
yolları harab olmağla evladdan mütevelll Abdullah 
nazır-ı vakf İstanbul kadisı ma 'rifetiyle mezbfir Ti
murkapu'da hasıl suyı icareteyn Gümrük eınlni Meh
med Ağa'ya bey ' ol dahi Turunçluk yolına ilhak ve 
baki suyını Avretbazan'nda vakı ' bina eylediği çeş
mede İcra mukayyeddür. 

[Fı] sene [ 1 ]  108 [ 1696] 

Yeniçeri katibi Mehmed Efendi Davüd Paşa 
tarafında Oyukdepe'de hasıl bir masura suyı Sultan 
Mehmed yolına ilhakla Kürkci cami ' ci vannda bina 
eylediği çeşmede icra. 

[Fı] 24 Za sene 1045 [30 Nisan 1636] 

[Derkenar] 
Katib Muslihiddin mahallesinde sakin Kethuda Hacı 
Hüseyin Müderris köyinün kıble canibinde Tavukcı 
tarıkiyle karye-i mezbüre tariki beyninde hasıl 
eylediği suyı Karagöz Mehmed Paşa suyına andan 
Turunçluk yolına ilhak ve hakk-ı mecradan baki üç 
buçuk masuradan nısf masurasın Isa kapusı'nda San
cakdar Hayreddin mahallesinde sakin Gümrük katibi 
Ahmed bin Mustafa'ya bey ' ol dahi mahalle-i mez
bürda menziline İcra itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fı] evahir-i C sene 1 1 1 8 [29 Eylül-8 Ekim 1706] 

Ayazma'ya mülhak Şarab eınlni Mehmed Ağa'ya 
naklidür 

Karagöz Mehmed Paşa'ya mülhak Nazır Hacı 
Hüseyin ve Gümrük eınlni Ahmed Efendi 
müştereklerdür masura 1 .  

[Derkenar] 
Karagöz Mehmed Paşa'nun Müderris karyesinde bir 
aded lağm ile cem' eylediği beş masura suyını 
Turunçluk yolına sa' adethanesine ve çeşmesine 
caridür ta ' ınlr şod. 

Karagöz Mehmed Paşa ve Budakzade hanesi suyı 
ta 'ınlr üzre diri er. 

[Derkenar] 
Murad Paşa kethudası Budakzade Mehmed Ağa Mü-
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derris yolı dahilinde hasıl suyını Turunçluk yolına 
ilhak ve baki bir masurasını Silivrikapusı dahilinde 
Karabaş mahallesinde menziline icrası mukayyed
dür. 

[Fı] gurre-i N sene ı065 [5 Temmuz ı655] 

Nuri Efendi su yı di yü iddi 'a eyledükleri su hilal gibi 
takatur ider. 

[Derkenar] 
Ali Paşa Turunçluk kemerinün sağ canibinde tarik-ı 
amın beyninde on üç aded bacadan hasıl suyını 
kemer-i mezbfire ilhak ve baki üç masurasından bir 
buçuk masurasını Odabaşı çarşfisında Kurt 
mahallesinde çeşmesine icrası mukayyeddür. 

[Fı] sene [ ı ] 1 19 [ ı707] 

Ve baki bir buçuk masurasını dahi Bekir Paşa cami ' 
kurbında ta 'mir eylediği çeşmesine icrası mukayyed
dür. 

[Fı] sene [ ı ] 1 1 9 [ ı707] 

A vretbazarı'nda Haseki Sultan cami 'i ve imareti ve 
Daru' ş-şifa suyı masura ı çuvaldız. 3 

[Derkenar] 
Kadi Ya'küblı sınun dahilinde Uzuncaovabaşı'ndan 
hasıl Turunçluk suyına mülhak Defterdar Bekir E
fendi'nün zevcesi Afife Hatlin'un iki masura suyın
dan yarım masurasını Başmuhasebe halifesi İbrahim 
Efendi'ye bey' .  

Fı 5 B sene [ ı ]  1 37 [20 Mart ı 725] 

Canib-i vakfdan izn temessüki virilmişdür. 
Fı 22 L sene [ ı ] 1 37 [4 Temmuz ı 725] 

Odabaşı çarşusında Odabaşı çeşmesi suyı çuvaldız. 
0.5 

[Derkenar] 
Muract Paşa kethudası Mehmed Kethuda Müderris 
yolında Mustafa Paşa suyına karib hasıl eylediği su
yı Turunçluk yolına ilhak ve baki bir masurasın Si
li vri kurbında Karabaş mahallesinde menziline i erası 
mukayyeddür. 

[Fı] sene [ ı0]65 [ ı655] 
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Kadiasker cfuni '1 su yı hiHH gibi takatur ider. 

[Derkenar] 
AHımermer semtinde Arahacı Bayezid mahallesinde 
sakin mezbfir Hacı Mustafa Çiço çiftliği 
mukabelesinde hasıl suyını Turunçluk yolına ilhak 
ve baki üç çuvaldız suyını mahall-i mezbfirede bina 
eylediği çeşmede icrası mukayyeddür. 

[Fı] sene [ 1 ]  1 1 8 [ 1706] 

Hala Sulak Hacı Mustafa veled-i Veli Efendi suyı 
gözyaşı gibi damlar. 

Zülfi Ali Paşa'nun Haseki kurbında vakf çeşmesi su
yı hilal gibi takatur ider. 

[Derkenar] 
Defterdar Baki Paşa kethudası Mehmed Ağa Davfid 
Paşa bağçesi kurbında cami ' su yı ku b besi mevzı 'ın
da hasıl dört masura su yı Yenikap u dahilinde Karaa
ğaç mahallesinde menziline ve kurbında bina eyledi
ği çeşmede icra. 

[Fı] 24 Z sene 1033 [7 Ekim 1624] 

[Derkenar] 
Turunçluk kemeri ve Müderris karyesi ve Kadiasker 
lağmı beynlerinde hasıl ve Turunçluk lağmına 
mülhak şiraen bir masura suya malik es-Seyyid All 
Beğ ibn-i Süleyman Efendi nısf masurasını 
Hasekibaşı el-Hacc Mehmed'e bey ' .  

Fı 8 M sene [ 1 ] 152 [ 17  Nisan 1739] 

Fenayi Dede çeşmesi suyı 1 çuvaldız Ebu' l-feth çeş
mesi olmak üzre meşhfirdur. 

Avretbazan kurbında Elmas Paşa yeğeni hanesi di
meğle ma 'rfif İs ma 'll Paşa hanesi su yı mas ura. 2 

[Derkenar] 
Azak muhafazasında fevt olan Süleyman Paşa Top
cılar kurbında Gürci çiftliğinde hasıl suyını Turu'nç
luk kemerine ilhak ve baki iki buçuk masurasını ve
reseleri Mustafa Paşa tezkirecisi Mustafa Efendi'ye 
bey ' ol dahi Avretbazarı semtinde Keçi Hatlin ma
hallesinde menziline icrası mukayyeddür. 

[Fı] Ca sene [ 10]90 [Haziran 1679] 
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Tabakzade Efendi bağçe suyı çuvaldız ı .  

Kuzatdan Faik Efendi bağçesi suyı çuvaldız. ı .5 

Bali Efendi Laleli selhinde Şehremini kurbında. 

Eski Barudhane çeşmesi suyı çuvaldız. 3 

İrü İbrahim Efendi hanesi ve Hüsam Efendi çeşmesi 
suyı çuvaldız. ı .5 

[Derkenar] 
Tersane rfiznamecisi İbrahim Efendi Davud Paşa 
bağçesi kurbında Timurkapu yanında baruthane kol
tuğda hasıl iki masurasını Molla Gürani kurbında 
Nevbahar mahallesinde menziline ve Hüsam Efendi 
cami 'i kurbında bina eylediği çeşmeye ve Kösice(?) 
Ali Paşa'nun battal çeşmeye bin doksan üç Şev
val'inün evabirinde hüccet-i şer'iyye ile icra eyleyüp 
ba'dehu Uzuncaovabaşı'nda hasıl ve Abbas Ağa 
yolına andan Hasan Paşa yolına andan Süleymaniy
ye yolına ilhak ve baki nısf masura suyı Dimo nam 
zimmiden iştira idüp menzil-i mezbure icrası mu
kayyeddür. 

[Fı] ı C sene [ ı ] ıOO [23 Mart ı689] 

Mustafa Paşa kethudası Mehmed Ağa Çınarlıçeş
me'de hasıl beş masura ve üç çuvaldız suyını Tersa
ne ruznamecisi mezbur İrü İbrahim Efendi'ye bey ' ol 
dahi iştira eylediği mukayyeddür. 

[Fı] 1 3  C sene [ ı ] 100 [4 Nisan ı689] 

Mezbur İbrahim Efendi'nün Nevbahar mahallesinde 
menziline cari nısf masurasına mutasarrıfan Halişa 
ve Abram nam zimmiler nısf masurasını Ahmed bin 
Damad Mehmed Paşa'ya bey ' ol dahi Sarı Nasuh 
mahallesinde menziline icrası mukayyeddür. 

Fı ı2  S sene [ l ] ı40 [29 Eylül 1727] 

Mezbur Ruznamçeci İbrahim Efendi Koca Mustafa 
Paşa kurbında Canbaziyye mahallesinde Abdullah 
Efendi divarında bina eylediği çeşmede icra içün 
Davud Paşa bağçesi kurbında İbrahim Hanzade çayı
rıbaşında hasıl üç masura suyı müsahib bi ziyan suyı 
ile çeşmede icra. 

[Fı] 22 L sene 1074 [ ı 8  Mayıs ı664] 
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Mezbı1r İbrahim Efendi'nün lağm niza' içün olan 
hüccet kaydıdur. 

Fi 26 N sene ı093 [28 Eylül ı 682] 

Mehmed Paşa'nun Topcılar'da Rasim Ağa cisri kur
bında hasıl Serrachane kurbında Mi 'mar Ayas ma
hallesinde muhterik sarayına cari suyı validemüz A
yişe Kadın ibnet-i Hasan Ağa'ya hibe itmeğle 
alakam yokdur diyü kızı Fatıma Hanım ibnet-i 
Mehmed Paşa'nun ifraz hüccetidür. 

Cem'an mülhakat 
masura çuvaldız. 

10 ı ,5 

Fi' l-asl mülhakatıyla masura çuvaldız 
l l  4 
ıo  u 

ı 2,5 ihrac-ı mülhakat 

Topkapusı haricinde hendekde mülhakatıyla müşa
run ileyhün suyı masura. ı2  

[Derkenar] 
Edirnekapusı haricinde Bayram Paşa bostanı kurbın
da on üç aded hacalardan hasıl ve kurbında Mahmud 
Paşa-yı Veli mesleğine mülhak sudan bir buçuk 
masura suya mutasarrıf Kul kethudası el-Hacc Sü
leyman Ağa ba'de' l-fevt zevcesi Rukıyye ile oğlı 
Çorbacı Ahmed Ağa bir masurası ifraz ve Molla 
Kestel mahallesinde sakin Başmuhasebe kisedarı el
Hacc İbrahim Efendi'ye bey ' .  

Fi 20 Z a  sene [ ı ] ı 5 ı  [ ı  Mart ı739] 

713511 Bayrampaşa bostanı yakınındaki Mahmud 
Paşa camii suyu ve katmalanna dair. 

Bayram Paşa bostanı kurbında Mahmud Paşa 
caıni'i suyı ve mülhak sulardur 

HacezMe hanesi ve çeşmesi ve cami 'i ve hemşiresi 
ve İsma 'il Efendi hanesi ve Hacı Halife bağçesi 
müştereklerdür çuvaldız. ı 

[Derkenar] 
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Bin seksen dokuz Receb'inün üçünci güni Mehmed 
Paşa Topcılar'a karib Kasım Ağa cisri ve Topcılar'a 
gelen dere üstünde hasıl eylediği suyını Mahmud 
Paşa yolına ilhak hakk-ı mecradan baki dört buçuk 
masuradan buçuk masurasını Tameşvar muhafızı 
iken vefat iden Mustafa Paşa menzilinde cari olmak 
üzre ta 'yin ve dört masuras ın Serrachane kurbın da 
Haydar Ağa mahallesinde kendi menziline icra itdü
rüp cari iken ba'de'l-vefat vereseleri muhterik 
menzil-i mezbfir ile dört masura suyı Muhtesib 
Karagöz mahallesinde sakin Hocazade es-Seyyid 
Osman Efendi'ye bey ' eyledükleri berat 
mukayyeddür. 

[Fi] gurre-i M sene [ 1 ] 1  10 [ 10  Temmuz 1698] 

Gümrük emini Ali bin doksan dokuz Receb'inde 
Küçükköy bağlar altında Sırıklıçayırbaşı'nda Uluyol 
tarafından hasıl eylediği suyı Sultan Bayezid yolına 
andan Mahmud Paşa yolına ilhak eylediği gayrı ez 
hakk-ı mecra bir masurasın İbrahim Paşa harnınarnı 
kurbında menziline icra itdürdüp ba'de'l-vefat Mah
mud bin Abdullah malik ve andan mezbur Hocazade 
Efendi'nün mülki aldığı berat mukayyeddür. 

[Fi] gurre-i M sene [ 1 ] 1 10 [ 10  Temmuz 1698] 

Otuz dördünci Kağıd gümrük emininün asıl kayd 
vardur kayd-nazar(?) balada mastur Tameşvar 
muhafızı Mustafa Paşa'nun hanesi Çinilihammam 
kurbında Perhad Ağa mahallesinde aldığı berat 
mukayyeddür. 

[Fi] evail-i S sene 1090 [ 14 Mart 1679] 

Rusrev Paşa sebili ve çeşmesi su yı ta 'mir üzre dirler. 

Telli Haseki ve yeniçeri efendi Abdurrahman Efendi 
ve Hüseyin Paşa müştereklerdür. 

masura 1 .5 

[Derkenar] 
Bin yiğirrni üç Receb'inde Edimekapusı haricinde 
Ali çayırı dimeğle ma 'rfif çayırda has ıl Ahmed Ağa 
hasıl eylediği iki buçuk kamış suyını Mahmud Paşa 
yolına ilhak ve hakk-ı mecradan baki kalan sularun 
Hoşkadem mahallesinde menziline icra itdürdüp 
menzil-i mezbure ma-i carisiyle Saliha bint-i 
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el-Hacc Hasan'a intikal itmeğle mezbure Saliha 
mülki olan sudan bin yüz on bir Şa 'bam'nun ikinci 
güni buçuk masurasın Abdurrahman'a bey' ve bir 
masurasın dahi Daru' s-sa'ade yazıcısı All'ye bey ' 
eylediği berat mukayyeddür. 

[Fi] evahir-i Za sene [ 1 ] 1 12 [28 Nisan-8 Mayıs 
1701 ]  

Koska furunı kurbında Kızıltaş mahallesinde sakin 
mezbur Abdurrahman bin Mehmed nısf masurasın 
ba'de'l-vefat zevcesi Havva bint-i Mehmed kendi 
hissesin kızı Afife bint-i Abdurrahman üzerine bey ' 
itmeğle nısf masura suyı Afife'nün aldığı hüccet mu
kayyeddür. 

[Fi] 6 C sene [ 1 ] 144 [ 6 Aralık 173 1 ]  

Kara Çavuş'a mülhak Hekimbaşı Nuh Efendi hanesi 
suyı masura. 0.5 

[Derkenar] 
Bin yetmiş sekiz tarihinde Ayasofya mütevellisi Ab
durrahman Edimekapu haricinde mülki içinde buldı
ğı suyı Mahmud Paşa yolına ilhak ve hakk-ı mecra
dan baki yedi masurasından iki masurasını Bezzazis
tan kurbında çeşmelerine ve beş masurasın menzili
ne icra idüp ba'de'l-vefat menzil ile ma-i mezbur 
Kara Çavuş'a intikalden sonra Süleyman Paşa kethu
dası Hüseyin Kethuda'ya bey ' ol dahi ba'de'l-vefat 
varisi Ali beş masuradan bir masurasın ifraz Daru's
sa'acte ağası Hacı Ali'ye bey ' ol dahi dilediği mahal
le icra itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fi] evahir-i Z sene [ 1 ] 1 12 [28 Mayıs-7 Haziran 
1701 ]  

Kara Çavuş ve  Kassabbaşı Mehmed Ağa ve  Şerhet
cizade Hüseyin Efendi hatilm ve Haremeyn kisedan 
Mehmed Efendi ve Dağramacı Mehmed Paşa ve Ku
yumcılar içinde vakf çeşme suyı ba'de' l-ihraci 'l
mülhakat masura. 7,5 

[Derkenar] 
Mezbur Hüseyin Efendizade Mustafa Efendi Kara 
Çavuş su yından buçuk masurasını Yeniodalar'da 
birinci orduya muttasıl on dokuz bölük mütevellisi 
Mustafa Beşe'ye bey ' ol dahi odasında icra. 

Fi 2 1  S sene [ 1 ]  1 54 [8 Mayıs 1741 ]  
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Mezbur Kara Çavuş Mustafa Ağa suyından olmak 
üzre yarım masura su ile Keçeci Piri mahallesinde 
vakı ' bir bab menzili Sultan (silik) serbölüği U s ta 
Abdurrahman Mehmed bin Salih Efendi'ye bey ' .  

Fı 3 C sene 1 120 [20 Ağustos 1708] 

Kal 'a dahilinde Çınarlıçeşme kurbında meslekde 
mülhakatıyla müşarun ileyhün suyı.3 lüle 

mas ur 
23 

_2 
14 

çuvaldız 
4 
J 
ı ihrac-ı mülhakat 

Cem' an mülhakat 
masura çuvaldız. 

9 3 

Def'a İstanbul efendisi naibi ile ba ferman-ı ali keşf 
Mahmud Paşa-yı Veli suyı 

Fı 1 3  Ş sene 1 126 [24 Ağustos 17 14] 

Mahmud Paşa vakfı suyı lağm ağzında masura. 
8 

Lağm kurbında etrafı divarlı hedm olacak bir aded 
kuyu HacezMe mesleği. 
kadden devren 

Kasım Ağa bestanı içinde Kara Çavuş lağmına seri
ka olman su HacezMe künkinden olmak üzre ma'
lum olup kat' olınmışdur. 

Bayram Paşa'da Peçev bestanı içinde tut dibinde 
olan meslek de Hocazade mesleği olup üst yanından 
künk ile serika olman yolun künkleri bulınup hiya
neten cereyan olınmağla kat' olınmışdur. 

şuhudu' l-hal: 
Kethuda Mehmed bin Kamil 
el-Hacc İsma'il Serbölük-i Kemerler 
Halil Hilmi Serbölük-i Sultan Ahmed 
İbrahim Halife 
Süleyman Halife-i Mahmud Paşa 
Süleyman el-Mütevelli-i vakf-ı Mahmud Paşa 
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[Derkenar] 
Vezir-i a 'zam Gürci Mehmed Paşa Topcılar karyesi 
kurbında hasıl eylediği yiğirmi sekiz aded kuyu ve 
üç bacadan hasıl üç lüle suyını lağm ü kanavatıyla 
Edirnekapusı haricinde kain mesleğe andan 
İstanbul'da Ak Şemseddin mahallesinde bina 
eylediği makseme andan iki masurasın ifraz ve 
Yeniodalar'da birinci ağa bölüğinde bina eylediği 
çeşmeye ve fazlasın civarında vakı ' üç odaya ve 
fazlası Zağarcılar odasına ta 'yin ve iki masurasın 
dahi Karaköy kapu kurbında bina eylediği çeşmeye 
ve fazlasın kurbında Öksüz mescidine ve yine iki 
masurasın mescid-i mezbur kurbında bina eylediği 
çeşme ile Ak Şemseddin mahallesinde bina eylediği 
çeşmeye ve yine üç masurasın bina eylediği 
makserneden ifraz ve Ak Şemseddin mahallesinde 
vakı ' Mahmud Paşa yolına ilhak ve hakk-ı mecractan 
baki iki masurasından bir masurasın İbrahim Paşa 
harnmaını kurbında Muhtesib Karagöz mahallesinde 
bina eylediği çeşmeye bir masurasın dahi çeşme-i 
mezbur kurbında Kara Çelebizade Ebu'I-Fazi 
Mahmud Efendi cami 'ine İcra VÜ ta 'yin ve cari iken 
yolları harab olmağla ba'de't-ta'mir kema fi'l-evvel 
icra lakin beher masuranun hissesine üç çuvaldız 
isabet itmeğle tevzi' -i mezkur üzre defterdar olanlar 
nazır olmak üzre berat mukayyeddür. 

[Fı] 20 Z sene [ ı ] 135 [2ı Eylül 1723] 

Edirnekapusı haricinde bostan kurbından hasıl suyı 
mütevelll İbrahim bin Mustafa Bayram Paşa'nun 
bina eylediği çeşme ve sebll ve medresesine icra it
dürdiği berat mukayyeddür. 

[Fı] evail-i S sene [ ı ]  1 13 [8- ı 7 Temmuz ı 70ı ]  

Yeniçeri ağası Ahmed Ağa Mehter çayırı'nda Abdi 
Efendi bostanı içinde katiri kargir kuyu ile kalan 
suyı İstanbul'da Kurşunlı türbesi kurbında 
menzilinde icra. 

[Fı] 2 Za sene ı023 [4 Aralık ı 6ı4] 

7136/1 Abbas Ağa 'nın Beşiktaş bağlan sınınnda çı
karttığı suyu, Sinan Paşa-yı Atik mahallesindeki 
mescidine bağlattığına dair. 

Hazret-i Eyyub ve Istanbul'dan haric kuralara 

1 8 1  



182 

7/36/la 

SU T AHRİRLERİ 

diri olan sulardur 

Daru's-sa'ade ağası Abbas Ağa Beşiktaş malıallatın
dan Sinan Paşa-yı Atik mahallesinde bina eylediği 
mescide İcra içün kasaba-i mezbfire bağları sınurın
da Kapucı Mustafa bağı içinde hasıl eylediği bir 
masura suyı mescid-i mezkfira icra itdürdiği berat 
mukayyeddür. 

[Fi] evasıt-ı N sene 108 1  [2 1 -30 Ocak 167 1 ]  

Müşarun ileyh Abbas Ağa Üsküdar'da Takyeci Ca'
fer mahallesinde ve Atbazarı'nda bina eylediği çeş
melere İcra içün Bulgurlı karyesi kurbında şiraen ve 
müceddeden hasıl eylediği suyı Atik Valide Sultan 
yolına ilhfik ve hakk-ı mecradan baki beş masurasın 
mezkfir çeşmelere ta 'yin eylediği berat mukayyed
dür. 

[Fi] evahir-i Za sene 108 1 [3 1 Mart- l O  Nisan 167 1 ]  

[Derkenar] 
Galata'ya tabi ' Fındıklı kasabasında A vni Efendi 
mahallesi civannda el-Hacc Ali mahallesinde mebni 
Es 'ad Efendi çeşmesine meşrfitiyyet üzre mütevelli 
olan müderrisinden Ya'küb Efendi çeşme-i mezbfi
run yollarını ta 'mir eylediği bu mahalle kay d olındı. 

Fi 16  Z sene [ 1 ] 1 50 [6 Nisan 1738] 

Galata sarayı ağası Ahmed Ağa Levend çiftliği nam 
mahallde müceddeden su hasıl eyleyüp miri su ile 
Kuloğlı mahallesinde vakı ' menziline i cra eylemiş
dür. 

Fi 27 N (?) sene [ 1 ]  1 5 1  [8 Ocak 1 739] 

Beşiktaş'da sakin Kiremitcizade Halil Efendi menzili 
suyından yarım masura suyını Terceman Bağdesar 
zirnıniye bey' Ahi Çelebi mahallesinde hüccet. 

Fi 5 Ş sene [ 1 ]  1 50[29 Eylül 1 737] 

Yalı-yı mezbfire malik Midillü nazırı Hacı İbrahim 
Ağa yalı-yı mezkfirı kerimesi Rabia Hatfin'a bey ' 
eylediği hüccet tarihidür. 

Fi 1 1 Za sene 1 142 [28 Mayıs 1 730] 

Mirahfir İbrahim Ağa Ortaköy üzerinde Saliha Ha
tfin'dan iştira eylediği ma-i cari içün hüccet-i şer'iy
ye mficebince berat mukayyeddür. 
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[Fı] evasıt-ı Ş sene ı087 [ 1 8-27 Eylül ı676] 

Mustafa Paşa Üsküdar'da SeUiı:nl zaviyesine icra 
içün Karcılar pınanndan hasıl eylediği suyı Valide 
Sultan suyına ilhak ve hakk-ı mecractan baki bir 
masurasın icra itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fı] evabir-i C sene ı088 [20-29 Ağustos ı677] 

Üsküdar'da Gültam Hatlin mahallesinde sakin Bos
tancıbaşı Mustafa Ağa menziline icra içün Eski 
Çamlıca kurbında hasıl suyı Atik Valide Sultan yolı
na ilhak ve hakk-ı mecractan baki iki masurasın icra 
itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fı] evail-i C sene [ ı ] l lO [5- ı4 Aralık ı698] 

Vezir Ali Paşa Tersane-i amirede bina eylediği 
cami ' şacturvanına icra içün Piyale Paşa deresi 
nihayetinde Beşiktaş yolı ile Levend çiftliği yolı 
meyanında hasıl eylediği iki lüle ve on masura suyı 
icra itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fı] evail-i Ca sene [ ı ] ı20 [ ı9-28 Temmuz ı 708] 

[Derkenar] 
Mezbı1run berat kaydı dahi vardur. 

Hala sahib-i devlet kethudası İbrahim Ağa yalısına 
icra içün İstinye nahiyesinde hasıl eylediği suyı 
Sultan Süleyman yolına ilhak ve hakk-ı mecradan 
baki iki masurasın yahya icra itdürdiği hüccet-i 
şer'iyye mukayyeddür. 

Fı 4 Ş sene [ ı ] ı27 [5 Ağustos ı7 ı5]  

[Derkenar] 
Taraf-ı vakfdan izn temessüki dahi virilmişdür. 

[Fı] 6 Za sene [ ı ] l35 [8 Ağustos ı 723] 

Abdullah Efendi ibn-i Ramazan müteveffa karında
şum Abdülkadir nısf masura suyını Boğazkesen ma
hallatından y aşmakcı Şuca 'üddin mahallesinde sa
kin es-Seyyid Abdullah Efendi ibn-i Abdülbaki yalı
sına icra ile bey ' eyledi diyü ifraz hücceti mukay
yeddür. 

[Fı] ı4  Ş sene [ ı ] ı24 [ 16  Eylül ı 7 ı2] 

Bostancıbaşı İbrahim Ağa Üsküdar'da Mirahı1r 
mahallesinde menziline ve diva[n]nda çeşmeye icra 
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içün İvaz kasaba[sı] toprağından hasıl eylediği suyı 
Ayazma bağçesi yolına ilhak ve hakk-ı mecractan 
baki bir masura ve bir çuvaldız suyı icra itdürdiği 
hüccet mukayyeddür. 

[Fı] 14 Ş sene [ 1 ] 1 36 [8 Mayıs 1724] 

[Derkenar] 
Mezbfir Mes 'fid Efendi ba'de'l-fevt verese-i sair 
bi' l-cümle oğlı Mustafa Efendi'ye bey ' eylediği mu
kayyeddür. 

[Fı] gurre-i Ca sene [ 1 ]  143 [ 12  Kasım 1730] 

Üsküdar'da Valide-i Atik Sultan katibi Mes 'fid 
Efendi menziline icra içün Bulgurlı karyesinden 
hasıl eylediği suyı müşarun ileyh yolına ilhak ve 
hakk-ı mecractan baki bir masurasın menziline icra 
itdürdiği hüccet mukayyeddür. 

Fı 20 Z sene [ 1 ] 1 2 1  [20 Şubat 17 10] 

Eminzade el-Hacc Ahmed Ağa Üsküdar'da Kefçe 
mahallesinde bina eylediği cami ' ve çeşme ve sebil 
ile Hasan Ağa mahallesinde bina eylediği çeşmeye 
icra içün Eski Çamlıca üzerinde Cıngar karyesi hu
dfidında Çakal dağında hasıl eylediği suyı Valide 
Sultan'da Bulgurlı bağları altında Saçlısofı çayırında 
vakı ' su mesleğine ilhak ve hakk-ı mecractan baki üç 
masurasın menzilhane kurbında lağm ağzından ifraz 
ve hayratına icra itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fı] 1 5  S sene [ 1 ] 1 35 [25 Kasım 1722] 

Mezbfir Eminzade müceddeden hafr eylediği su ile 
iştira eylediği su vezn eyleyüp kema fi ' l-evvel zamm 
u ilhak idüp hakk-ı mecradan baki beş masura suyı 
icra itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fı] 8 Z sene [ 1 ] 140 [ 16  Temmuz 1728] 

Silahdar ocağında Halife-i sanı Hacı Mehmed Balta
limanı kurbında mutasarrıf aldığı çiftliğine icra eyle
dükleri suyı ba'de't-ta'mir vezn olındukda Sultan 
Süleyman yalından ifraz olmmak üzre bir buçuk ma
sura suyı aldığı berat mukayyeddür. 

[Fı] 1 6  Z sene [ 1 ]  148 [28 Nisan 1736] 

[Derkenar] 
Süleymaniyye mütevellisi tarafından izn temessüki 
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dahi virilmişdür. 
Fı 1 8  Za sene [ 1 ] 153 [4 Şubat 1741 ]  

Defterdar el-Hacc İbrahim bin Hasan Defterdar bu
rum dimeğle ma 'rfif mahallde Yalı ta 'bir olman yalı
mı ve içinde cari dört masura suyımı bi' l-cümle 
Hazret-i Sultan Ahmed'e hibe eylediği berat mukay
yeddür. 

[Fı] evasıt-ı Z sene [ 1 ] 138  [9- 1 8  Ağustos 1726] 

Samizade Mehmed Efendi Hasköy kasabasında 
deryada olan menziline icrasıyçün karyede vakı ' Ab
düsselam bağçesinün ön canibinde bağçeye mutasar
rıf Mehmed nam kimesnenün bağı içinde suyını Sa
mizacte Efendi'ye bey ' ol dahi kendü bağçesine icrası 
mukayyeddür. 

Fı 20 L sene [10]63 [ 1 3  Eylül 1653] 

Yeniçeri ağası Mustafa Ağa Rumili hi sannda 
menziline icra içün kasaba-i mezbı1re sınurında Sa
vakbaşı'nda hasıl eylediği bir lüle suyı Sultan 
Süleyman yolına ilhak ve hakk-ı mecradan baki altı 
masurasın menziline icra itdürdiği berat 
mukayyeddür. 

[Fı] evail-i Za sene 1083 [ 1 8-27 Şubat 1673] 

Menzil-i mezbı1r hudı1dı bir tarafdan Hacı Ahmed 
mülki ve bir tarafdan liman ve bir tarafdan sahil-i 
bahr ve bir tarafdan tarik-ıamın ile mahdı1d Mustafa 
Paşa Tavşantaşı kurbında harik menziline cari olan 
suyından yarım masurasını ifraz ve Defterdar Hasan 
Efendi'ye hibe ol dahi Soğan Ağa mahallesinde men
ziline icrası mukayyeddür. 

[Fı] sene 1084 [ 1673] 

Ahmed Paşa kethudası Süleyman Üsküdar'da muract 
eylediği mahalle icra içün Bulgurlı sınurında hasıl 
eylediği suyı Valide Sultan yolına ilhak ve hakk-ı 
mecractan baki on iki buçuk masurasın icra itdürdiği 
berat mukayyeddür. 

[Fı] evahir-i Z sene 1087 [ 1676] 

Üsküdar'da Cedid Valide Sultan suyından Fatıma 
Hatı1n cami ' kurbın da meslekden bir buçuk 
masurasın ifraz ve Behram Kethuda menziline icra 
içün hüccet-i şer'iyye mukayyeddür. 
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[Fi] evahir-i Ra sene [ 1 ] 103 [ 1 1 -2 1  Aralık 169 1 ]  

Kasaba-i Mudanya sakinlerinden İbrahim bin Meh
med Nurgüli nam karye kurbında Zikrdepesi dimeğ
le ma'rfif mevzı 'da çeşmeye cereyan iden suyınun 
nısfını Vezir All Paşa'ya hibe eylediği berat mukay
yeddür. 

[Fi] evail-i Ca sene [ 1 ] 120 [ 19-28 Temmuz 1708] 

Arifi Ahmed Efendi Kanlıcak yalısına icra içün 
bağlar hilalinde el-Hacc Hüseyin nam kirnesneden 
iştira eylediği nısf masura suyun berat mukayyeddür. 

[Fi] 7 Z sene [ 1 ]  126 [ 14 Aralık 17 14] 

Çukadar Hüseyin Ağa Levend çiftliği kurbında hasıl 
eylediği suyı Galatasaray suyına ilhak ve hakk-ı 
mecractan baki bir çuvaldız suyı dilediği mahalle icra 
itdürdiği ferman mukayyeddür. 

Fi 28 Ş sene [ 1 ] 127 [29 Ağustos 17 15] 

Arz-ı rum'da sakin Hacı Derviş medine-i mezburun 
haric-i sunnda Gölbaşı'nda ve Gürci kapusında bina 
eylediği cami ' dibinde icra içün Kızılyokuş ile Kı
sıkkaya nam mahallerde icra itdürdiği mukayyeddür. 
[Fi] evahir-i Ca sene [ 1 ] 1 35 [26 Şubat-8 Mart 1723] 

[Derkenar] 
Mezbur Halil Efendi Paşmakcı Şuca 'üddin 
mahallesinde yalısına icra içün Kara Hasanzade 
çiftliği kurbından hasıl eylediği suyı Sultan 
Süleyman yolına ilhak ve hakk-ı mecractan baki bir 
masura ve bir çuvaldız suyını yalı-yı mezbure icra 
itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fi] evail-i Za sene [ 1 ] 1 32 [4- 1 3  Eylül 1720] 

Matbalı emini Halil Efendi Boğazkesen haricinde 
yalıya icra içün Kassabbaşı el-Hacc Osman Ağa'nun 
malıyla hasıl eylediği dört buçuk masura sudan bir 
masura suyını iştira eylediği hüccet mukayyeddür. 

Fi 21  Za sene [ 1 ] 1 37 [ 1  Ağustos 1725] 

Kasaba-i Fındıklı'da Ayas Paşa sarayı dimeğle ma'
rfif saraya mülkiyyet üzre mutasamf olan Kapudan 
Hacı Ahmed Paşa saray-ı mezkure icra içün ba 
ferman-ı ali Galatasarayı mesleklerinden Galata ha
ricinde Hüseyin Ağa mahallesinde vakı ' su terazu-
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sinden Galata sarayına cereyan iden sudan bir 
masura su ifraz ve saray-ı mezküre icra olmdığı 
berat mukayyeddür. 

[Fı] evail-i R sene [ 1 ] 124 [8- 17  Mayıs 1712] 

[Derkenar] 
Ma-i mezbür kat' olınmağla Defterdar Hacı Mustafa 
Efendi def'a temliki olmağın yine ihsan olmdığı 
berat mukayyeddür. 

[Fı] 10 C sene [ 1 ] 1 3 1  [30 Nisan 17 19] 

İstavros'da yalı ta 'bir olınan yemişii bağçeye 
mutasarrıf Mustafa bin Evliya Ağa yahya cereyan 
iden suyından bir çuvaldız suyını ifraz telhiscİsİ 
Mehmed Ağa'ya hibe ol dahi murad eylediği mahalle 
icra içün berat mukayyeddür. 

[Fı] evasıt-ı S sene [ 1 ] 138  [ 1 8-27 Ekim 1725] 

Mezkür Mehmed Ağa'ya Kıblelizade Mehmed bin 
All'nün İstavros'da vakı ' mutasarrıf oldığı bağ içinde 
cari suyından nısf masura suyın hibe eyleyüp ol dahi 
murad eylediği mahalle icra içün berat mukayyed
dür. 

[Fı] 29 Ra sene [ 1 ]  139 [24 Kasım 1726] 

Vezir Osman Paşa Hasköy'de bina eylediği çifte 
harnınama ve üç aded çeşmelere icra içün 
Okmeydanı nam mahallün canib-i garbisinde dere 
kenanndan hasıl eylediği üç buçuk masurasından üç 
çuvaldızını üç çeşmeye ve bakisi harnınama ta 'yin 
eylediği berat mukayyeddür. 

[Fı] evail-i Z sene [ 1] 1 13 [29 Nisan-8 Mayıs 1702] 

Derusa(?) veled-i Kosta'nun Çorlı'da bina eylediği 
çeşmeye can beş masura suyını Daru's-sa'ade ağası 
Yusuf Ağa suyı ile icra itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fı] 1 3  L sene [ 1 ] 1 35 [ 17  Temmuz 1 723] 

Şerif Salih Efendi tasarrufında olan Ayinecizade 
bağçesinde can suyından bir masurasını ifraz Seyyid 
Mehmed Efendi'ye bey ' ol dahi Hacı Hamza 
çeşmesinden ifraz Hacı İ vaz mahallesinde menziline 
icrası mukayyeddür. 

[Fı] sene 1083 [ 1672] 

Reisülküttab Hacı Mustafa Efendi Eyyüb'da Bıçakcı 
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Perhad mahallesinde bir tarafı MevküfiHi Mehmed 
Efendi ve bir tarafı Mecdi-i Sultan ve bir tarafı 
Kovancı Ahmed mülki ve taraf-ı rabi ' i  tarik-ıamın 
ile bağçesinde hasıl suyı Kırkçeşme'ye ilhil.k ve baki 
nısf masurasını dilediği mahalle icrası mukayyeddür. 

[Fi] sene ı087 [ ı676] 

İstanbul'da Langa kurbında Lice Mescid 
mahallesinde sakin el-Hacc Mustafa bin Yı1sufun 
terekesinden Malik oğlı Nazır İbrahim Ağa'nun 
Karakemer kurbında altı aded bacadan hasıl ve bin 
seksen beş Rebi'ü'l-ahir'inde malik olınan bir 
masura suyı Nazır Osman Ağa'ya bey ' eylediği 
kayddur. 

Fi 2 M sene [ ı] ı  ı4 [29 Mayıs ı 702] 

Defter-i ta'rnir 
Saray-ı Atik kurbında sakine Havva Hatfin 
tarafından Usta Mehmed bin Mustafa meclis-i şer'de 
haliyil Maliyye tezkirecisi Süleyman Efendi 
tarafından Kassabzade Mustafa bin Mehmed 
mahzarında takrir idüp işbu hüccet-i şer'iyye natık 
oldığı üzre Havva Hatlin'un malik oldığı bir masura 
sudan nısf masurasını Süleyman Efendi'ye bey ' ol 
dahi Davı1d Paşa iskelesi kurbında Bayezid-i Cedid 
mahallesinde menziline ta'yin eylediği hüccet-i 
şer'iyyesidür. 

[Fi] 23 L sene [ ı ] 1 39 [ 1 3  Haziran 1727] 

Mezbı1r Havva Hatlin Pulya deresinde Piri Halife 
suyı olmak üzre tashih olınmağla Süleyman Efendi
zade ile iştiraken ta'rnir eyledükleri bu mahalle şerh 
virildi. 

İstanbul'da Atbazan kurbında Mağnisalı Çelebi 
mahallesinde vefat iden Şeyh Osman Efendi'nün 
vereseleri merhum-ı mezbfirun kendi vakfı olup 
mahalle-i mezbfirede vakı ' çeşmeye cari bir masura 
ve üç çuvaldız suyından üç çuvaldız su çeşme-i 
mezbüre ta 'yin ve baki bir masurası N azır Osman 
Ağa'ya bey ' eyledükleri kayddur. 

Fi 3 B sene [ ı ] l  ı4 [23 Kasım ı 702] 

İstanbul'da Pirfiz Ağa mahallesinde sakin Mehmed 
bin Hüseyin sabıka su nazırı ve hala mi 'mar olan 
Hüseyin bin Musa Sırıklıçayırı kurbında Sazlıdere'de 
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hasıl bir masura ve üç [çuvaldız] suyını bin yüz 
senesinde vefat iden Atbazarlı Şeyh es-Seyyid 
Osman Efendi'ye bey ' ol dahi menzili kurbında vakı ' 
çeşmesinde icra eylemek üzre buçuk masurasını 
ta 'yin ve baki kalanı hasren varisi olan oğlı Seyyid 
Mehmed bana bey ' eylemiş idi el-haletü hazihi iştira 
idüp mülkim olan suyı Nazır Osman Ağa'ya bey ' ey
ledüm didüği kayddur. 

Fı 15  Ş sene [ 1 ] 1 1 3 [ 1 5  Ocak 1702] 

Eyyı1b'da Çavı1ş Kasım mahallesinde sakin el-Hacc 
Mehmed bin Abdurrahman Kiraslıhavz'un üst 
tarafında canibinde Pervane tarlası kurbında malıyla 
yedi aded bacadan hasıl suyını İlçi Paşazade suyınun 
baş bacasına ilhakla bir masura ve bir çuvaldız 
suyun keşf hücceti kaydıdur. 

Fı 12  Z sene [ 1 ] 145 [26 Mayıs 1733] 

Ma-i mezbı1run nısfını Kal 'a hallfesi All Efendi'ye 
ve nısfını Za'im el-Hacc Mustafa Ağa'ya bey ' .  

Fı 28 Ca sene [ 1 ] 145 [ 16  Kasım 1 732] 

Menba'ı tasrlh olmayan sulardur 

7/3711 Darüssaade ağası Musli Ağa 'nın, mutasarnf 
olduğu suyun bir masurasını katibi Ihrahim Efen
di 'ye hibe ettiğine dair. 

Bağdad valisi iken vefat iden Mustafa Paşa'nun A
hı1rkapu kurbında dört masura su ile mutasarrıf olan 
Dam' s-sa' ade ağ ası Mu s lı Ağa mutasarrıf o ldığı dört 
masura suyından bir masurasını ifraz ve kitabeti 
hıdmetinde olan İbrahim'e hibe ol dahi murad 
eylediği mahalle kra içün temessük mukayyeddür. 

[Fı] evasıt-ı Za sene 1077 [4- 1 3  Mayıs 1667] 

Nevbethane mahallesinde vakı ' Ahmed Paşa kızı 
Rukıyye Hanım bir masura ma-i cari ile muhterik 
saray arsasını Daru's-sa'ade ağası Abbas Ağa'ya 
bey ' eylediği berat mukayyeddür. 

[Fı] evahir-i S sene 1080 [20-29 Temmuz 1669] 

Timurkapu mahallesinde vakı ' menzile mutasarrıf 
Dadı La 'llgül Hatlin merhı1me olmağla menzil-i 
mezkı1r ma-i cadsiyle ba hatt-ı hümayı1n müşarun 
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ileyh Abbas Ağa'ya hibe olmdığı mülkname mukay
yeddür. 

[Fi] evasıt-ı Ş sene 1080 [3- 12 Ocak 1670] 

Tavşantaşı kurbında ma-i carisiyle muhterik saraya 
mutasarrıf Mustafa Paşa suyından yarım masura su
yını Defterdar vekili Hasan Efendi'ye hibe ol dahi 
Soğan Ağa mahallesinde menziline icra itdürdiği 
berat mukayyeddür. 

[Fi] evasıt-ı L sene 1084 [ 1 8-27 Ocak 1674] 

Molla Zeyrek mahallesinde gümrük emini sakin ol
dığı menzilde cari suyından bir masura suyun ifraz 
Mağnisalı Mehmed Paşa mahallesinde Reisülküttab 
Ahmed Nazrni Efendi'ye bey ' ol dahi menziline icra 
itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fi] 1 3  C sene 1 100 [4 Nisan 1689] 

Karaki mahallesinde sakin İbrahim menzilinde olan 
hammarnına cereyan iden sudan bir çuvaldız suyını 
ifraz Silihşör Süleyman Ağa'ya bey ' ol dahi dilediği 
mahalle icra itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fi] 16 S sene [ 1 ] 1 10 [24 Ağustos 1698] 

Müderrisinden Mehmed Efendi Eyyfib'da Kirernitci 
Süleyman mahallesinde dört masura ma-i carisiyle 
menzilini Ali Paşa'ya bey ' eylediği berat mukayyed
dür. 

[Fi] evahir-i Ca sene [ 1 ]  120 [6- 15 Eylül 1708] 

Mizan-ı harir emini Ali Bozoklı Mustafa Paşa sarayı 
dimeğle ma 'rfif Piri Ağa mahallesinde vakı ' bir 
masura ma-i carisiyle mutasarrıf oldığı menzili Ali 
Paşa'ya bey ' eylediği berat mukayyeddür. 

[Fi] evail-i Ca sene [ 1 ] 120 [ 19-28 Temmuz 1708] 

Vezir Abdurrahman Paşa Odun kapusı dahilinde el
Hacc Timurtaş mahallesinde Koyunağlı sarayı di
meğle ma 'rfif saray ve karşusında bağ çe li ve saray 
içinde ma-i cari bi' l-cürnle Ali Paşa'ya bey ' eylediği 
berat mukayyeddür. 

[Fi] evail-i Ca sene [ 1 ] 121  [9- 1 8  Temmuz 1709] 

Sultan Ahmed Han imareti kurbında nısf masuralı 
haneye mutasarrıf N azmi bin Hacı Ahmed bila veled 
fevt olmağla ma-i carisiyle menzil-i mezkfir Yazıcı 
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el-Hacc Hasan bin Ali üzerine icar olmdığı berat 
mukayyeddür. 

[Fi] evail-i Za sene [ 1 ]  1 33 [24 Ağustos-2 Eylül 
172 1]  

Mustafa Paşa'nun Hoca Paşa kurbında Musa Paşa 
arsasında cari bir lüle ve bir kamış ve bir masura 
sudan dört masurasını arsa-i mezbure üzre bina 
eylediği hane ve çeşmeye ta 'yin ve üç masurasını 
dahi Süleymaniyye kurbında vakı ' sarayına ve iki 
masurası dahi saray-ı mezkurun altında Kepenekçi 
mahallesinde çeşmeye ta 'yin eylediği mukayyeddür. 

[Fi] sene 1088 [ 1677] 

Muma ileyh Emir Buhari kurbında sakin Mehmed 
bin Mustafa'nun kızı Hadice mülki olan nısf 
masurasını Altımermer kurbında Tabakzade 
kethudası Hüseyin Efendi'nün bina eylediği cami ' 
pişgahında(?) Hüseyin Efendi kızınun bina ideceği 
şadurvanda i cra iç ün Koca Mustafa Paşa ( . . .  ) 
(çarşfisında) Attar Keçi Mustafa Efendi'ye bey ' 
eylemişdür. 

Ma-i mezburun bey 'i nakkaş ma'rifetiyle bey ' ol
mışdur gaflet alınmaya. 

Fi 25 Ş sene [ 1 ] 145 [ 10  Şubat 1733] 

Soğan Ağa mahallesinde vakı ' Sarı Kati b menzili di
meğle ma 'rfif muhterik arsanun müteveffa Ahmed 
Paşa karındaşı Defterdar İbrahim Paşa sarayına 
Sultan Süleyman cami ' su yı mecrasına mülhak 
suyun Kurşunlı han kurbında terazilden ifraz olman 
sudan yarım masura su cari oldığı berat 
mukayyyeddür. 

[Fi] evasıt-ı Za sene 1079 [ 1 1 -20 Nisan 1669] 

Timurkapu mahallesinde Musahib Mustafa Paşa 
sarayına cereyan iden suyından bir masura suyını 
ifraz ve Kapucılar kethudası Mustafa Ağa'ya hibe ol 
dahi menziline icra itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fi] evamr-i C sene 1080 [ 15-24 Kasım 1669] 

Eyyfib'da sahil-i deryada hakk-ı mecradan gayn bir 
buçuk masura su ile menziline mutasamf Şa 'ban 
Halife bila veled fevt olmağla canib-i vakfdan 
Mustafa ile zevcesi Hadice Hatfin'a temlik olmdığı 
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berat mukayyeddür. 
Fı selh-i Za sene 1082 [29 Mart 1672] 

Derviş Mehmed Paşa Nevbethane mahallesinde 
malik oldığı saray harici divannda bina eylediği iki 
aded çeşme saray-ı mezbfir muhterik olmağla mu 'at
tal olan çeşmelerinün suyından eviad-ı vakıf Hüse
yin icareteyn ile bir masura suyun Mustafa'ya 1car ol 
dahi menziline icra itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fı] 1 8  Z sene [ 10]91  [9 Ocak 168 1 ]  

Hoca ham kurbında Robyar mahallesinde sakine 
Hadlee bint-i İbrahim bin Muslihiddin sakine oldığı 
hanesinde cad bir masura suyını damadı Süleyman'a 
bey ' eylediği berat mukayyeddür. 

[Fı] evasıt-ı M sene [ 1 ]  1 12 [27 Haziran-6 Temmuz 
1700] 

[Derkenar] 
Mezbfir Süleyman bin Sinan kethudası olmağla hln-i 
tahrirde müşterekleriyle Bakras deresinde kendi 
isminde zikr olınur kayd-nazar. 

Ayasafya-i kebir kurbında Pld Ağa mahallesinde 
Abdurrahman Paşa sarayı dimeğle ma 'rfif saray ve 
içinde cari Haremeyn vakfından ma'lfimu'l-rnikdar 
suyını All Paşa sağire kızı Ayişe'ye ferağ eylediği 
berat mukayyeddür. 

Timurkapu kurbında Daye Hatlin mahallesinde sakin 
Mirahfir İbiş Hüseyin sakin oldığı menzili ve içinde 
cad bir masura suyını All Paşa'ya bey ' eylediği berat 
mukayyeddür. 

[Fı] evabir-i C sene [ 1 ]  120 [6- 15  Eylül 1708] 

Kalenderhane mahallesinde sakin Mehmed bin 
Hasan nısf masura suyını Mustafa bin 
Abdurrahman'a bey ' ol dahi Eskiodalar kurbında 
Kemal Paşa mahallesinde menziline icra itdürdiği 
berat mukayyeddür. 

[Fı] 15  S sene [ 1 ] 1 33 [ 16-25 Aralık 1720] 

Bestancıbaşı Hüseyin Ağa İbrahim Paşa vakfından 
sakin oldığı saraya mukaddema bir kamış su ihsan 
olınup cari üzr� iken munkatı ' olmağla kema fi' l
evvel icrasıyçün hatt-ı hümayfin mukayyeddür. 
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[Fı] sene 1025 [ 1616] 

Vezir Ahmed Paşa saray-ı mezbfir suyından bir 
masura ve Süleymaniyye suyından bir masura sulan 
Hüseyin Efendi'ye icrasıyçün ferman mukayyeddür. 

[Fı] sene [ 10]75 [ 1665] 

[Derkenar] 
Mezbfire Ayişe Hanım İskender Ağa zevcesidür. 

Fethiyye cami 'i kurbında Kefeli mahallesinde sakin 
.Ayişe Hanım ibnet-i All bin Mustafa'nun menzilinde 
can vakf suyından üç masurasından yarım 
masurasını ifrftz ve Kul kethudası Ahmed Ağa'ya 
bey ' eylediği mukayyeddür. 

Fı 28 Ş sene [ 1 ] 142 [ 1 8  Mart 1730] 

Mezbfire .Ayişe Hanım ma-i mezbfireden bir 
masurasını dahi Mehmed Ketbuda'nun İnhidftr ağası 
Mustafa Ağa'ya bey ' ol dahi Çoban Çavfiş 
mahallesinde menziline icra eylernişdür. 

Zağarcıbaşı Ali bin Yusuf Kemerli Belgrad'da etraf-ı 
erba 'ası dereye dahil vadiden hasıl üç masura suyını 
anaya ilhak ve baki iki masurasını Rusrev Paşa kur
bında Kassab İvaz mahallesinde menziline ve bina 
eylediği çeşmesine icra eylerniş. 

Fi 12 Ş sene 1066 [5 Haziran 1656] 

Menzil-i mezbfir ile çeşme-i mezkfire mutasarrıf Ab
bas Efendi Leğentaşlı(?) Abdullah nam kirnesne ye
dine hücceti ( . . .  ) ma-i mezbfir benümdür diyü Aya
sofya serbölüği ma'rifetiyle bey' itmek murftdı esna
sında Odalar kolında olmağla zfthir olup bey' olmdı
ğı gaflet alınmaya. 

713811 I smail Paşa 'nın hanımı tarafından Osman 
Efendi'ye satılan Saraçhane civanndaki evin, son
radan muhtelif kişilere intikal ettiğine dair. 

Defter-i aba tahrir olmayup evrak ile hıfz olman 
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su kaydiarıdur ki bu mahalle şerh virildi 
İstanbul'da Serrachane kurbında Haydarhane 
mahallesinde sakine el-Hacc İs ma 'il Paşa zevcesi 
Ayişe bint-i Mehmed Efendi Muhtesib Karagöz 
mahallesinde vakı ' menzili derlinında vakı ' ma-i 
carisiyle Valide camcısı(?) el-Hacc Osman bin 
Mustafa'ya bey ' u temlik kaydıdur. 
Lakin kangi mahkemede tescil Fi 12  Ş sene 1 126 [23 

Ağustos 17 14] 

Bi kavl-i Nakkaşi(?) el-Hacc Mehmed ralı-ı ab Mah
mud Paşa menzil-i mezbı1run hudı1dı menzil-i mez
bı1r hariciyyesinün bir mikdar arsası senede bin akçe 
mukata'a ile bir tarafdan ba'zan merhum Mehmed 
Paşa arsası ve ba 'zan Muhtesib Karagöz vakfından 
olup merhum Hocazade es-Seyyid Osman Efendi 
vereselerine meşruta menzil ve bağçe ve bir tarafdan 
Mehmed Efendi vakfından olup meşruta menzil ve 
bir tarafından ba 'zan merhum-ı mezburun vakf 
odalan ve ba 'zan Şerife Emetullah Hatun menzili ve 
ba'zan Hace Hatun menzili ve ba'zan Ahmed Ağa 
meşrı1ta olan vakf menzil ve bir tarafdan tarik-ıamın 
ile mahdud menzil derı1nında caridür. 

Fi 26 N sene 1 126 [5 Ekim 17 14] 

Mezbur el-Hacc Osman menzil-i mezbur ile ma-i 
mezkı1n Yeniçeri kethudası el-Hacc Süleyman bin 
Abdullah'a bey' u temlik mezbı1r el-Hacc Süleyman 
Ağa fevt olmağla sulbi oğlı Çorbacı Ahmed Ağa 
bi' l-asale sair vereseler tarafından bi' l-vekale ma-i 
mezburun menba 'ı olmak üzre Edimekapusı 
haricinde Bayram Paşa bostanı derı1nında on üç aded 
hacalardan hasıl ve kurbında Mahmud Paşa 
mesleğine mülhak ma-i carinün üzerine vanlup 
yedinde olan hüccet-i şer' iyye mantfikınca bir buçuk 
masura sudan bir masurasını kanavatma tebe 'iyyet 
ile asrında Başmuhasebe kisedarı el-Hacc İbrahim 
bin el-Hacc Süleyman'a bey ' u temlik alındığı evrak 
kayddur. 

Fi 20 Za sene 1 15 1  [ 1  Mart 1739] 

Kınmi Efendi mahallesinde sakin. 

Mahmud Paşa suyolcısı el-Hacc Mehmed takriri üz
re HacezMe suyınun müşterekleridür ki zikr alınur 
HacezMe hanesi ba'de'l-muhterik bir mikdar yiri 
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bağçe olmağla su virilmişdür ve hemşiresi hanesi E
dirne mollasına nakl olmağla su virilmişdür ve Ha
cezade vakf çeşmesinün üstünde olan Vezneci el
Hacc Mehmed müntefi 'dür ve Hocazade cami ' 
musluklanna su virilmişdür ve balada mezkfir 
Ketbuda el-Hacc Süleyman Han'a bu sudan 
virilmişdür lakin tahdr-i hüccetde menba 'ı muğayir 
gelür gaflet olınmaya. 

İstanbul'da Serrac İshak mahallesinde sakin Kassab
başı Osman Ağa'nun nısf masura suyı Süvari mukii
belesinde Hallfe-i sani el-Hacc Ahmed Efendi'ye 
bey ' u temllk olmdığı evrak mukayyeddür. 

Fı 6 C sene ( 1 ] 144 [6 Aralık 173 1 ]  

Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han suyınun hakk-ı 
mecrasından nısf masura suyı Tevki'I Ahmed 
Paşazade Ömer Beğefendi'ye lcar. Sofılar 
mahallesinde car!dür. 

Fı 20 Z sene [ 1 ] 153 [9 Mart 1 741 ]  

İstanbul'da Keçeci Pir! mahallesinde sakin Abdur
rahman bin Süleyman Küçükköy ile Sınklıçayırı 
beyninde Sultan Bayezld-i Veli lağmına karlb Cebe
ciköy yolı mukabelesinde hasıl eylediği hakk-ı mec
radan gayn yanın masura suyını Sultan Bayezld-i 
Veli rfiznamçecisi Abdurrahman bin Mehmed'e bey ' 
ve Abdülmecld imzasıyla mümza hüccet oldığı bu 
mahalle şerh virildi. 

İşbu hüccet rfiznamçeci tarafından gaflet ile .elimize 
girüp kayd alınmışdur kayd-nazar. 

Fı 4 C sene [ 1 ] 1 17 [23 Eylül 1 705] 

Takrlr Turund Halife Nur! Dede mahallesinde vakı ' 
Kalender çeşmesine icra içün mütevelll Hacı İslam 
Efendi Süleymaniyye katibi Mustafa Efendi'den su 
almışdur. 

[Fı] sene 1 13 1  [ 1 7 1 8] 

Ba'dehu Hekimzade All Paşa hazretleri Mehmed E
ınln Ağa'nun müşarun ileyhe hibe eylediği sudan da
hi bir çuvaldız su ihsan eylemişdür. 

Fı M sene [ 1 ]  152 [Nisan 1739] 

Beşiktaş sarayında vakı ' Şevketlü harnınarnı ile şa-
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durvana cereyan iden su ba ferman-ı ali elli iki Re
bi'i'nde(?) Çırağan yalısına icra olınmağla ham
mam-ı mezbur ile şadurvan-ı mezkure müceddeden 
Tophane suyından su icra olmdığı bu mahalle şerh 
virildi. 

Saray ağası İbrahim Ağa Sırıklıçayırı'nda Koyun 
deresinde vakı ' Sultan Bayezid-i Veli['yye] mülhak 
şiraen malik oldığı suyından nısf masurasını Saray-ı 
atik hazarbaşısı (boş) ağa'ya ve nısf masurasını N azır 
Halil Ağa'ya temlik eylediği bu mahalle kayd olındı. 

Fı 14 Z sene [ 1 ] 1 5 1  [25 Mart 1739] 

Mezbur Nazır Ağa nısf masura suyını Kadiçeşmesi 
kurbında Sinan Ağa mahallesinde Başhalife Hafız 
İsma 'il Efendi 'ye te mlik. 

Fı 17  Z sene [ 1 ] 1 52 [ 16  Mart 1740] 

Küçükköy'e karib Kumluk deresinde hasıl suya 
malik İstanbul'da Ak Şemseddin mahallesinde sakin 
Mehmed bin Mustafa suyını Kadırga limanı kurbın
da Bostancıbaşı mahallesinde sakin Ahmed bin Yu
nus nam kirnesneye bey ' .  

Fı 23 Za sene [ 1 ]  138  [23 Temmuz 1726] 

Mezbur Ahmed Çelebi nısf masurasını musrıf-ı sani 
Abdullah Efendi'ye bey ' .  

Fı 4 Ca sene [ 1 ]  1 39 [28 Aralıkın 1726] 

Ve nısf-ı aharini Harac kisedarı Mehmed Efendi'ye 
bey ' .  

2 S sene [ 1 ]  1 39 [29 Eylül 1726] 

Mezbur Abdullah Efendi nısf masurasını Cebeci Ab
dullah Ağa'ya bey ' .  
Vezir-i a 'zam Köprili Mehmed Paşa suyınun 
fazlasından Şahzade cami ' kurbında Saray-ı aliyye 
icra olmmak üzre sa'adetlü el-Hacc Ahmed Paşa 
hazrederine bir masura su yı icar berat olınmışdur. 

Fı 5 B sene [ 1 ]  1 52 [8 Ekim 1739] 

[Derkenar] 
Lakin husus-ı mezkur içün Turunci ihtiraz ider ki 
Nu'man Paşazade Ahmed Paşa mezkur hakk-ı 
mecradan hasılından taraf-ı vakfıyçün beher sene 
muklHa'a  alınmak üzre nizarn virilmeğle işbu ( . . .  ) 
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meşru ' değil dür. 

Vech-i(?) vakf-ı mezburda Kızlarağası sokağında sa
kin Karakulak Hacı Abdullah Ağa'ya nısf masura su
yı icar ve temessük virilmişdür. 

Fı gurre-i Z sene [ ı ] ı53 [ 17  Şubat ı74ı ]  

Def'a vakf-ı mezburun su yollarına mülhak hakk-ı 
mecradan müctemi ' ma'lumu' l-mikdar ma-i leziz 
ta'yin olman mahallere kema yenbağı cereyan itdük
den sonra baki fazlasından bir masura suyı ifraz ile 
Kaimmakam-i mütevelll-i vakf Yusuf Ağa icareteyn 
ile bi ' l-fi'l Sadr-ı a'zam kethudası Pir Mustafa A
ğa'ya icar ol dahi Sultan Mehmed kurbında menzi
line ve bina eylediği çeşmede İcrasını ta 'yin ve 
hüccet-i şer'iyye virildiği bu mahalle kayd olındı. 

Fı gurre-i Z sene 1 153 [ ı  7 Şubat ı 74ı ]  

Tavşantaşı mahallesinde sakin Çavuşbaşı Bekir Ağa 
Kömürli Belgrad kurbında Topuzlu deresinden mü
ceddeden hafr itdürdiği su yından nısf masura suyını 

el-Hacc Abdurrahman Ağa'ya bey ' ol dahi Robyar 
mahallesinde menziline icra itdirmişdür. 

[Fı] sene [ 1 ]  1 34 [ ı  722] 

Fethıyye cami 'i kurbında Kefeli mahallesinde sakine 
Ayişe Hanım tarafından oğlı Mehmed Bekir ibn-i 
merhum İskender Ağa nısf masura suyını 
Yeniçetiler kethudası Ahmed Ağa'ya bey ' .  

Fı 1 3  Ş sene [ l ] ı42 [3 Mart ı 730] 

İmam All mahallesinde sakine merhume Hanife 
Hatun menziline cari bir masura sudan bi tariki ' l
münasaha doksan altı selımden seksen dokuz sehrnli 
Ca 'fer bin Ahmed Efendi sehminden gayn yedi 
sehrnli Ayişe ve All selımleriyle menzili İbrahim 
Paşa kitabcısı İbrahim Beğ ibn-i Mehmed Paşa'ya 
bey ' eyledükleri suyun menba'ı Çiftehavz kurbında 
Kestane deresinden beher gün(?) ilhak olınan 
sulardan dur. 

Fı selh-i Ş sene 1 140 [ 10  Nisan 1728] 

Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han hazretlerinün Ayaz
ma suyından olmak üzre fazlasından bir masura suyı 
mütevelll Mustafa Ağa ifraz ve Sadr-ı a 'zam kethu
dası Pir Mustafa Ağa'ya icar ol dahi Sultan Mehmed 
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kurbında menzilinde ve bina ideceği çeşmede icrası 
ta 'yin ve hüccet-i şer'iyye virildiği bu mahalle kay d 
o lındı. 

Fı gurre-i M sene 1 154 [ 19  Mart 1741 ]  

Ba ferman-ı ali 
Hala Cidde-i ma 'mfire muhafızı Bekir Paşa hazretle
rinün As tane-i sa 'actetde vakı • ab-ı carisinden vetır-i 
müşarun ileyhün necibleri Nu 'man Beğefendi'nün 
Acıçeşme kurbında olan hanelerine bir masura su vi
rilmek babında İsma'il bendesiyle arz-ı hal mficebin
ce su nazırı ağaya hitaben ber mficeb-i ferman bir 
masura su virildiği bu mahalle kayd olındı. 
İstanbul'da Karagümrük kurbında Ali Paşa-yı Atik 
sükkanından müteveffa Mehmed Ağa'nun sul bi kebir 
oğlı hasren varisi Hammarnizacte el-Hacc Ali 
mahallesinde Sadr-ı ali kethudası Mehmed Paşa 
tarafından vekili Sultan kethudası Mehmed Ağa 
mahzarında takrir ba hüccet-i şer'iyye babamdan 
müntakıl mfiris Müderris karyesinde nübfi ' yarım 
masura suyı lağma tebe'iyyetle 450 guruşa bey ' 
eyler dahi Nişancı Damactzacte hazretlerinün tarik
ınakşıbendi tekyesine cari olmak üzre ( . . . ) 

[Fı]sene [ 1 ] 143 [ 1730] 

İbrahim Paşa Kuyumcılar hanına ve cami '-i şerife ve 
Küçük Mustafa sarayına Kaya Sultan suyından 
ta 'yin eylediği bu mahalle kay d o lındı . 

Şa[h]zade kurbında dar-ı hadis ve çeşme ve sebil ve 
Sultan Mehmed cami ' kurbında vakı ' çeşmeye Sü
leymaniyye kolında olan Cebeci karyesi kurbında te
darik eylediği su yından ta 'yin eylediği bu mahalle 
kayd olındı lakin hammamına cari suyun kayd[ı] 
yokdur. 

Ba ferman-ı ali Hadizade tahririnden sonra cari 
olan sulardur 

713911 Fatma Sultan kethudası Aşub Kadın 'ın C e
beci köyü yakınında çıkarttığı ve Bayezid 
civanndaki çeşmesine bağlattığı suyun bir kısmını, 
Fatma Sultan 'ın Harem kethudası Süleyman 
Ağa 'ya satlığına dair. 
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[Derkenar] 
Mezbure Aş u b Kadın çeşme-i mezbure cereyfm iden 
suyından bir masura ve bir çuvaldız suyı ifraz Fatı
ma Sultan Harem kethudası Hacı Süleyman bin 
Mehmed'e bey' ol dahi Uzun Şüca' mahallesinde 
menziline icra itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fı] 20 Z sene [ 1 ] 1 35 [21 Eylül 1723] 

Fatıma Sultan kethudası Aşub bint-i Abdullah'un 
Sultan Bayezid-i Veli kurbında bina eylediği 
çeşmeye icra içün Cebeci karyesi dahilinde Taşıska
rabaşı'nda İbrahim Paşa suyı meslekinün üst 
canibinde hasıl eylediği suyı ( . . .  ) İbrahim Paşa 
yolına andan Daru' s-sa'ade ağası Mustafa Ağa 
yolına andan Sultan Süleyman yolına ilhak eylediği 
su ba'de' l-vezn dört masura bir çuvaldız su zahir 
olmağla bir masurası hakk-ı mecra ve baki üç 
masura ve bir çuvaldız suyı çeşme-i mezbure ta'yin 
berat mukayyeddür. 

[Fi] 12  S sene [ 1 ] 135 [22 Kasım 1722] 

Tophane'de Cihangir'de sakin es-Seyyid Ahmed bin 
Abdurrahman dilediği mahalle i cra içün A vayis(?) 
karyesi bağları ortasında bir tarafı Fethiyye deresi ve 
bir tarafı Cimri deresi beyninde hasıl eylediği suyı 
Sultan Süleyman yolına ilhak ve hakk-ı mecradan 
baki bir masurasın Hazinedar Mustafa bin Mehmed'e 
bey ' ol dahi Tavukbazan'nda suyolcılar haneye karib 
bina eylediği haneye icra itdürdiği berat mukayyed
dür. 

[Fı] evail-i Za sene [ 1 ]  142 [ 18-27 Mayıs 1730] 

Haremeyn başhallfesi İbrahim bin Mehmed Sarıçeş
me ile Kara Ahmedli karyesi beyninde derede hasıl 
eylediği suyı Köprili Mehmed Paşa yolına ilhak ve 
hakk-ı mecradan baki iki buçuk masura suyını Mah
mud Paşa mahallesinde menziline ve bina eylediği 
çeşmede icra itdürdiği berat mukayyeddür. 

[Fı] 22 Z sene [ 1 ] 149[23 Nisan 1737] 

Başkadın İstanbul'da Emin Beğ mahallesinde bina 
eylediği çeşmede icra içün Çınarlı'da hasıl suyını 
ba'de'l-vezn bir buçuk masurasını Çelebi Mehmed 
Paşa yolına andan Defterdar Osman Efendi yolına 
andan Çukacı karyesi yolına andan Ahmed Kethuda 
yolına andan Mesih Paşa yolına andan Sultan Süley-
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man yolına ilhak ve hakk-ı mecradan baki bir masu
rasını çeşme-i mezbı1re icrası mukayyeddür. 

[Fı] 10  Ş sene [ 1 ] 127 [ l l Ağustos 1715 ]  

Mezbı1re Başkadın Emetullah çeşme-i mezbfirun 
kadim suyına müceddeden hafr [ve] zamm eylediği 
suyı ba'de' l-vezn çeşme-i mezbı1run tarnın bir buçuk 
masurasını ta 'yin eylediği mukayyeddür. 

[Fı] sene [ 1 ] 1 32 [ 17 19] 

Bi'l-fi '1 Saray-ı cedid ağası (boş) Ağa Davfid Paşa 
hadikası ile Timurkapu mabeyninde ( . . .  ) (Litroz) 
karyesine giden yol kenannda yedi aded baca ile 
yetmiş sekiz kulaç lağmdan hasıl bir buçuk masura 
suyını kurbında can Dilsüz All Ağa suyı yolına yüz 
yiğirmi aded künkle ilhak ve hakk-ı mecradan baki 
suyını Koca Mustafa Paşa semtinde menziline icra 
eylemişdür. 

Fı evasıt-ı Ca sene [ 1 ]  ı49 [ 16-25 Eylül ı 736] 

[Derkenar] 
Mezbfir Abdullah Ağa Mehterhane içinde dahi ma-i 
mezbı1r içün bir çeşme bina idecekdür. 

Küçükköy kurbında bağlar karşusında Mehterane-i 
hayme-i hassa el-Hacc Abdullah Ağa yedi aded baca 
ile yüz kulaç lağmdan hasıl bir masura ve üç 
çuvaldız suyını kurbında Sultan Bayezid 
mesleklerinden Söğüdli mesleğe ilhak ve hakk-ı 
mecradan baki suyını Firı1z Ağa mahallesinde 
menzili divannda bina eylediği çeşmeye ta 'yin 
eylemişdür. 

Fı 2.8 M sene ı ı48 [20 Haziran ı 735] 

Vakt-i vezn Fı 9 der Haziran 
Ma-i mezbı1r Köprili kolından çeşme-i mezbfire icra 
alınmışdur gaflet olınmaya. 

Yedekci Mehmed Ağa ibn-i Musll İstanbul'da Peyk
hane kurbında Uzun Şüca' mahallesinde vakı ' 
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menzilinde ıcra içün Sultan Süleyman 
mesleklerinden Derin mesleğe kar!b mahallde 
müceddeden hafr itdürdüp dokuz aded hacalar iki 
yüz yedi kulaç lağmdan hasıl beş çuvaldız suyını ol 
mahalle kanb Mustafa Ağa mesleğine andan Sultan 
Süleyman yolına ilhak hakk-ı mecradan baki bir 
masurasını menziline icra itdürdiği bu mahalle kayd 
o lındı. 

Fı ı 2 M sene ı ı 48 [ 4 Haziran ı 735] 

Su nazın Halll Ağa Havass-ı aliyye kazasında Baş
havz ile Molava kemeri beyninde Fındıkluk koltu
ğında beş aded bacadan hasıl eylediği suyı vezn ey
lediğinde iki buçuk masura su can oldığı hüccet kay
dıdur. 

Fı 6 Ca sene [ ı ] ı4ı  [8 Aralık ı 728] 

( . . .  ) mezbfirda nı sf masurasını Haremeyn mukata' ası 
Mustafa Efendi ( . . .  ) ol dahi İstanbul'da Yusuf Paşa 
çeşmesi kurbında menziline icra itdirmişdür. 

( . . .  ) masurasını dahi NalbOr Hacı Bekir'e bey ' ol dahi 
Eğrikapu dahilinde menziline icra itdirmişdür. 

( . . .  ) masurasını dahi Cebeciyan ocağı emekdarların
dan el-Hacc Ömer bin Bekir Ağa'ya bey' ol dahi 
Nahlbend mahallesinde menziline icra itdirmişdür. 

Fı ı ı Za sene 1 ı52 [9 Şubat ı 740] 

Nısf masurasını dahi İzz! Süleyman bin Abdullah'a 
bey' ol dahi Azablar harnınarnı kurbında menziline 
i cra. 

Fı 7 S sene [ ı ] ı58 [ l l Mart ı 745] 

70 Aksaray kurbında Çakır Ağa mahallesinde sakin 
Çavfişbaşı Ebubekir Ağa dilediği mahalle icra içün 
Cebeci karyesi kurbında Iskara-i atık ve Iskara-i ce
d!d nam mevzı 'da hasıl eylediği su yı At!kıskaraba
şı'nda Sultan Mehmed lağrnına ilhak ve ba'de'l-vezn 
zahir olan on dokuz masura sudan dört masurası 
hakk7ı mecra ve baki kalan on beş masuradan iki 
masurasın Kumkapu'da İbrahim Paşa cami 'i kurbın
da müteveffa Osman Kethuda'nun menzili altında 
kendi çeşmesine icra ve üç masurasın Aksaray kur
bında Koğacı Dede mahallesinde bostana muttasıl 
mahalle çeşmesinün atık suyına zamm ve dört masu-
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rasın Çakır Ağa mahallesinde bina eylediği mekteb 
ile çeşmede İcra ve bir masurasın dahi yine mekteb 
suyına zamm ile berat mukayyeddür. 

[Fı] 28 S sene [ 1 ] 1 37 [ 15  Kasım 1724] 

Daru's-sa'ade ağası el-Hacc Beşir Ağa Küçükköy 
karyesi bağlarından hasıl eylediği üç çuvaldız suyını 
müşarun ileyhün mülk-i müşteriisı olan suyına ilhak 
ve andan Sultan Süleyman yolına ilhak ve hakk-ı 
mecradan baki iki buçuk çuvaldız suyını dilediği 
mahalle icra içün berat mukayyeddür. 

Fı evail-i Za sene [ 1 ] 143 [8- 17  Mayıs 173 1 ]  

Müşarun ileyh ağa Medine-i Münevvere'de kadi iken 
vefat iden Abdullah Efendi'nün Küçükköy kurbında 
Sınklıçayın'nda yarım masura suyı iştira eylediği 
mukayyeddür. 

[Fı] sene [ 1 ] 143 [ 173 1 ]  

Eyyfib' da  Çavfiş Kasım mahallesinde sakin Mehmed 
bin Osman dilediği mahalle icra içün Cebeci karyesi 
kurbında taş lağma karib hasıl eylediği suyı Bayram 
Paşa yolına andan Sultan Süleyman yolına ilhak ve 
hakk-ı mecradan baki nısf masurasın Veznedarbaşı 
Ahmed bin Hacı Mehmed'e bey ' ol dahi Cezeri 
Kasım Paşa mahallesinde menziline icra itdürdiği 
berat mukayyeddür. 

[Fı] evasıt-ı Ş sene [ 1 ] 144 [7- 16  Şubat 1732] 

Mezbfir Mehmed baki kalan üç çuvaldız ve bir hilal 
su yı mezbfir Mehmed dahi Yazı cı İbrahim bin 
Mustafa'ya bey' ol dahi Sultan Ahmed türbesi 
karşusında menziline icra itdürdiği berat 
mukayyeddür. 

[Fı] evabir-i Ş sene [ 1 ] 144[17-26 Şubat 1732] 

İbrahim Paşa bina eylediği dar-ı hadis içün icra olı
nacak Cebeci köyindeki suyından bir masurasın if
raz ve Ketbuda Aşub Kadın'a hibe ol dahi muract ey
lediği mahalle icrası mukayyeddür. 

[Fı] 10  M sene [ 1 ] 1 34 [31  Ekim 1 72 1 ]  

Es-Seyyid Abdullah Beğ ibn-i es-Seyyid Hasan Pa
şa'nun Topkapusı haricinde Takyeci cami 'i kurbında 
tarlası içinde mülk-i müşteriisı olan üç masura ve bir 
çuvaldız suyından bir masurasını ifraz Hace Ayişe 
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Hanım'a bey ' ol dahi üç çuvaldızını İnadiyye ham
maını kurbında bina eylediği çeşmeye ve bir çuval
dızını hammarn-ı mezbur ile ittisalinde Kaya Hatun 
menziline icrası mukayyeddür. 

[Fi] sene [ 1 ] 1 32 [ 17 19] 

Küçükköy kurbında Kumluk nam mevzı 'nün üst 
tarafında N azır Osman Ağa ma' rifetiyle Pa va zimmi 
beş aded bacadan hasıl suyını Sultan Bayez!d-i Veli 
yolına ilhak ve hakk-ı mecradan baki nısf masurasını 
mezkur Osman Ağa ba'de' l-fevt Nazır Halll Ağa 
ma 'rifetiyle müteveffa Dürrizade Mustafa Efendi'ye 
bey ' ol dahi Sultan Mehmed cami ' kurbın da 
menziline icra eylemişdür. 

[Fi] sene [ 1 ]  1 50 [ 1737] 

Kadırga limanında Nişancıbaşı All Ağa 
mahallesinde Bağçe-i hassa serbölüği el-Hacc 
Mustafa'nun malike22 müşterası olan Küçükköy 
kurbında Kumluk nam mevzı 'da hasıl ve Ayasofya 
kemeri başında ana yolına ilhak ve hakk-ı mecradan 
baki nısf masura ve bir çuvaldız suyından nısf 
masurasını İplikci Hacı Mehmed'e bey ' ol dahi Vefa 
kurbında Hızır Beğ mahallesinde menziline icra ve 
baki bir çuvaldızı mezbur Hacı Mustafa zikr-i mürilr 
iden Nişancıbaşı cami ' şadurvanına ta 'yin 
eylemişdür. 

Fı 22 Za sene [ 1 ] 1 5 1  [3 Mart 1739] 

[Derkenar] 
Mezbur Mehmed Kethuda suyından icareteyn ile 
nısf masura suyı hala Kahvecibaşı el-Hacc İbrahim 
Ağa'ya 1car ol dahi Sultan Ahmed meydanına karşu 
menziline icra. 

Fı 3 C sene [ 1 ]  155 [5 Ağustos 1742] 

Çınar'da vakı ' Delibirader çeşmesinün taş teknesi
nün fazlasını kanavat-ı mahsusa ile Bilekci Mustafa 
Efendi merhum Mehmed Kethuda'nun baş hacasma 
ilhak ile İstanbul'da Mahmud Paşa kurbında menzili
ne icra itdirmişdür. 

Fı gurre-i Za sene [ 1 ] 148 [ 14  Mart 1 736] 

Nazır Osman Ağa Güzelce kemer kurbında Südlide-
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re'de dokuz baca hasıl ve iki bin yüz künk ile Tuna 
lağmı kurbında Ayasofya lağmına ilhak eylediği 
hakk-ı mecradan baki dört masura suyından bir çu
valdız su yı nı Abdullah bin Mustafa'ya bey ' ol dahi 
Üskübi mahallesinde menziline icra kaydıdur. 

Fı 4 sene [ ı ] ı47 [ ı734] 

Hoca Ali mahallesi sükkanından Timur Mehmed 
Çelebi Bağçe karyesi kurbında Valide Sultan havzı 
deresinde hasıl bir masura suyı yatak ile müşarun 
ileyhanun cami '-i şerifi suyına bi izni ' l-mütevelli 
ilhak bir çuvaldızı hakk-ı mecra baki kalan üç 
çuvaldız suyını Boğdan voyvodası Yorgaki veled-i 
Tanaş nam zimmiye bey ' ol dahi Eyyfib'da Nişancı 
mahallesinde vakı ' mülk bağçesinde bina eylediği su 
kuyusına icra itdürdiği bu mahalle kayd olındı. 

[Fı] evasıt-ı Rebi'ü' l-ahire sene ı ı46 [20-29 Eylül 
ı 733] 

[Derkenar] 
Kayd-nazar 
Hüccet-i şer'iyyesi Başkatib Mehmed Efendi'de kal
mışdur. 

Suyolcılar kethudası el-Hacc Hüseyin bin Mustafa 
Küçükköy kurbında Paşa çayırında vakı ' başbacasıy
la dört aded hacalı ve seksen dört kulaç lağmdan ha
sıl suyı Temmuz'un beşinci güninde vezn eyledükle
rinde bir masura ve bir çuvaldız su zahir ve ol mev
zı 'a karib Sultan Bayezid-i Veli lağmına ilhak eyle
diği bu mahalle şerh ve kayd olındı. 

[Fi] 24 Z sene [ ı ] ı53 [ ı2  Mart 174ı ]  

Hala Gümrikci İshak Ağa Sırıklıçayırı'nda vakı ' dere 
ittisalinde altı aded hacalı ve yüz yiğirmi bir kulaç 
lağmından hasıl suyını (silik) lağmına ilhak eylediği 
bu mahalle kayd olındı. 

Ma-i mezbfir Sadr-ı ali el-Hacc Ahmed Paşa'ya viril
mişdür. 

Fı 2 ı  Za sene [ ı ] ı53 [7 Şubat ı 74 ı ]  

İstanbul'da Ayasofya-i kebir ittisalinde vakı ' kötüb
hane-i hümayun evkafından olmak üzre ihya olman 
çifte harnınama cari olmak içün merhum Sultan Ah
med Han tabe serahu hayratından Kemerler'de vakı ' 
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bend-i kebir suyından bir lüle su Ayasofya makse
minden ifraz ve hammarn-ı mezkfire icra itdürmek 
içün tahtir olman hüccet-i şer'iyye kaydıdur. 

Fl gurre-i B sene [ 1 ] 153 [22 Eylül 1740] 

Y enibağçe kurbın da Karabaş mahallesinde sakin 
yeniçeri kaleminde Kisedar Onüç Mustafa Efendi 
ibn-i Mehmed vekll biracteri İsma 'll Efendi Sırıklı
çayırı'nda Emirler deresinde beş aded hacalardan 
cem' bir masura ve bir çuvaldız suyını Sultan 
Bayezid-i Vell lağrnına ilhakla mahalle-i mezbfirede 
menziline icra ve hüccet kaydıdur. 

Fl 15  N sene [ 1 ]  153 [4 Aralık 1 740] 

Matbalı emini sabık Halil Efendi'nün Üsküdar'da 
vakı ' bağlar içinde Çamlıca yolı üzre Y ağlıkcı Ay az
ması dimeğle müte 'arif Ayazma karşusında yine bağ 
dokuz aded hacalı ba'de' t-ta'rnir ve't-tecdid yüz 
altmış kulaç mikdarı mücerred lağm hafr ve keşf 
olmdığı bu mahalle kayd olındı. 

Fl 22 Z sene 1 15 1  [2 Nisan 1739] 

Kınrni Efendi hazretlerinün Balıklıkemen kurbında 
kendi malıyla müceddeden hafr itdürdiği hacMar ile 
yüz yiğirmi kulaç lağmdan tahsil olman suyını iki 
bin yüz aded künkle Balıklıkemer başında anaya 
ilhak eylediği suyı vezn olındukda üç masura ve bir 
çuvaldız su vezn olındukda iki çuvaldızı hakk-ı 
mecra ve baki iki buçuk masura ve bir çuvaldız içün 
Haslar mahkemesinde tescil olman hüccet tarihidür. 

Fl 14  Ş sene 1 155 [ 14 Ekim 1742] 

Bi '1-fi '1 rnısr-ı Kahire mollası Sa 'deddin Efendi i b n
i Feyzullah Molla Efendi Üsküdar'da Kara Ahmed 
zavıyesi kurbında müceddeden bina eylediği 
sebllhanede icra içün Bulgurlı köy kurbında Ayvacık 
nam derede Kargaoğlı Hüseyin Beşe tarlasında hafr 
itdürdiği on bir aded hacalu lağrnından hasıl bir 
buçuk masura ve nısf çuvaldız suyı kurbında Çinili 
Valide Sultan yolına ilhak ve hakk-ı mecradan bakisi 
seblle icra içün Harerneyn-İ şerifeyn müfettişi efendi 
tarafından hüccet tahrir olınrnışdur bu mahalle kayd 
o lındı. 

Fl 9 C sene [ 1 ] 1 56 [3 1 Temmuz 1743] 

Bi' l-fi ' l  Yeniçeri ağası İbrahim Ağa ibn-i es-Seyyid 
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Ahmed Ağa Nazır Hacı Mustafa ma'rifetiyle Çavuş 
karyesi sınurında geçenün üst tarafında Söğütlüdere 
nam mahalle karib derede on üç aded hacalardan 
hasıl ve ba'de'l-vezn dokuz masura ve bir çuvaldız 
suyı dere-i mezburede Sayıcı Dimitraki suyınun baş 
bacasına ilhakıyla bi izni ' l-mütevelli Başhavz suyına 
ilhak iki masurası hakk-ı mecra baki yedi masurasın 
menzilinde icra itdürdiği bu mahalle şerh virildi. 

Fi l l  L sene [ 1 ] 1 59 [27 Ekim 1746] 

Be ma'rifet-i Kethuda 
Küçükköy haricinde vakı ' İstanbul'da Fahriyye 
mahallesinde sakin Yeniçeriler başhalifes i İbrahim 
Efendi ibn-i Hüseyin dört aded bacalı ve kırk sekiz 
kulaç lağmdan hasıl suyını ba'de' l-vezn bir masura 
ve bir çuvaldız zahir olan suyı Sultan Bayezid-i Veli 
yolına ilhakla mahalle-i mezburede menziline icra 
kaydıdur. 

[Fi] 26 Z sene [ 1 ] 153 [ 14 Mart 1741 ]  

Defterdar Atıf Efendi'nün zevcesi Emetullah Hanım 
ibnet-i merhum katib-i Darbhane Ömer Efendi Darb
hane kurbında ihya huyurdukları çeşmede icra içün 
Küçükköy bağları içinde merhum Cebecibaşı sabık 
Sipsi(?) Efendi veresesinden iştira eylediği lağm-ı 
atika bir mikdar lağm zammıyla hasıl eylediği su 
ba'de' l-vezn Sultan Bayezid-i Veli lağmıyla çeşme-i 
mezkure ta 'yin eylediği bu mahalle kay d olındı. 

Fi 14 Ca sene [ 1 ] 153 [7 Ağustos 1740] 

Ma-i cari mevcud masura 2. 

Buçuk masurası hakk-ı mecra ve baki bir buçuk 
masurasını çeşmede icra olınmışdur. 

Su nazırı Osman Ağa Küçükköy kurbında İstanbul 
tarafında köpriden aşağı lağm ağzından bağlara 
varınca sekiz aded hacalardan hasıl ve Ayasofya 
kemeri yolına ilhak eylediği suyından yarım 
masurası ifraz menkuhasıyla kayını sakin oldukları 
menzile icra ve hüccet-i şer'iyye virdiği kaydıdur. 

Fi gurre-i C sene [ 1 ]  143 [ 12  Aralık 1730] 

Saray ağası İbrahim Ağa Kayın Hacı Mehmed'den 
iştira eylediği Kömürli Belgrad kurbında vakı ' atik 
lağma zarnm içün müceddeden hafr eylediği lağm-
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lardur ki zikr olınur. 

Atik lağmun tatlıiri ma'a  bacalan 
ad ed 

7 

Lağm ağzından diğer lağm bacasına gelince mevcı1d 
künkler ta 'miri 

ad ed 
25 
90 

260 
375 tahta künk 925 

Müceddeden hafr olman lağm ma'a  hacaları 

ade d 
7 

kulaç 
28 

yekün lağm 56 

Mücedded künk ferşi 
ade d 
28 
ı4 
42 tahta künk 105 yekün künk: 1030 

Veeh-i meşrı1h üzre elli altı kulaç lağm ve bin otuz 
aded künk olmak üzre hüccet-i şer'iyye tahrir olın
mışdur. 

Fı 27 Za sene ı ı50 [ ı 8  Mart ı 738] 

Şeyhülislam-ı sabık Damadzade Ahmed Efendi haz
retlerinün malıdüm-ı mükerremleri Molla Efendi 
hazretleri Hasköy'de vakı ' dört aded bacalı yüz bir 
zira' mikdan mücedded lağm hafr ve keşf olındığı 
bu mahalle kayd olındı. 

Fı ı6  B sene 1 15 ı  [30 Ekim ı 738] 

Merhum Güzelce Kapudan Ali Paşa kasaba-i Kasım 
Paşa'da Emir Efendi mahallesinde Haşirni Osman 
Efendi zaviyesinün abdest maslaklarıyla zaviye ka
pusında çeşmede icra içün Ok meydanı kurbında 
hafr itdürdiği on beş aded bacalu lağmdan hasıl suyı 
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İcra. itdürdüp lakin vakfı olmadığından aharun ta 'yin 
eylediği yüz beş guruş nüküd-ı mevküfesiyle İcra 
olınup gayrısı yokdur diyü ahall-i mahalle ihbarı bu 
mahalle kayd alındı. 

Fı ı7  L sene [ ı ] 155 [ ı5  Aralık ı742] 

Ağa Hasan Paşa hazretleri Camcı All mahallesinde 
sakine kerimesi İsmihan Hanım menzilinde İcra içün 
Küçükköy bağlarında sabıka Harem kethudası Hasan 
Ağa ma 'rifetiyle hilsıl olan suyun hacaları ve mikda
rıdur ki zikr olınur. 

Fı 9 Ş sene [ l ] ı56 [28 Eylül 1743] 

baca-i evvel tecemmu 'an 
ı 8  ı20 parmak derun-ı lağm 
ı6  ade d 
10 3 ıo 
l l  ı2  parmak 7 def' 
10 3 ı7 
65 bi hisab-ı kulaç 

6 6 parmak 130 
5 7,5 binalu baca 
2 137,5 
ı ı2  garmak 

79 43 parmak battal hacalar tecemmu 'an 
2 

ı 8 ı  

lağm ( . . .  )sından anaya varınca 
aded 
320 

bi hisab-ı künk 
800 

savak ağzında vilkı ' meslek 
6 
ı 

Ba'de' l-vezn ma-i cari mevcud 
masura çuvaldız 

ı 3 

ade d 
ı9 
7 
ı o 

1 36 
masura 

ı 8  

Veeh-i meşruh üzre bir masura ve üç çuvaldız sudan 
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bir çuvaldızı hakk-ı mecra baki bir buçuk masura 
suyı menzil-i mezburede icra. 

Fi' t-tarihü'l-mezkur. 

714211 Mimarbaşı Mehmed Ağa 'nın Bahçeköy ci
vannda çıkarttığı suyu, muhtelif semtlerde yaptır
dığı çeşmelerine tayin ettiğine dair. 

Menba'ları mechfil olup ta'mir esnasında görilen 
hüccetler suretidür 

Mi' marbaşı Mehmed Ağa Bağçe karyesi kurbında 
hasıl eylediği beş masura suyı İstanbul'da Muhtesib 
har takı üzerinde bina eylediği çeşmeye ve Laleli 
çeşme kurbında Mesih Paşa-yı Atik mahallesinde 
Beşyol ağzında bina eylediği çeşmeye ve Alaca mes
cid kurbında bina eylediği çeşmelere icra ve ta 'yin 
eylediği hüccet-i şer'iyye olınmışdur. 

[Fı] evasıt-ı Şevval sene 1013  [20-29 Şubat 1605] 

Çeşmeha-i mezkurana ber veeh-i meşrutan mi 'mar 
kerimelen Emine Hanım ve Hadice Hanım 
taraflarından mezbure Hadice Hanım'un zevci 
Karahisari el-Hacc Abdülbaki Ağa'dur diyü haber 
virmişdür. 

Laleli kolında mi 'marun çifte çeşmesiyle Alaca mes
cid kurbında Hacı Baki çeşmesinün hüccetleri kaydı
dur. 

[Derkenar] 
Müfettiş-i evkaf Ca 'fer Efendi imzasıyladur. 

Bi' l-fi ' l  su nazırı olup Laleli çeşme kurbında 
merhum Mesih Paşa-yı Atik mahallesinde sakin 
Mehmed bin Abdülmennan meclis-i şer'de takrir 
idüp Bağçeköy kurbında Kestanelük'de Hassa 
mi ' marbaşı Ahmed bin Abdülmu 'in malıyla tahsil 
eylediği sudan bir kamış suyı bana temlik idüp 
Kemer suyına ilhakdan sonra vezn olmmak 
matlubımdur didükde ba' de' 1-ve zn mu' ay e ne olman 
bir kamış su İstanbul'a dahil oldukda mahalle-i 
mezkurda Beşyol ağzında muma ileyh Ahmed Ağa 
bina eylediği çeşmesine cari olan su ile icra ve andan 
menziline icra ve ta'yin eylediği hüccet-i şer'iyye 
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olınmışdur. 
[Fı] evasıt-ı Şevval sene 1013  [20-29 Şubat 1605] 

[Derkenar] 
Eyyüb kadisı Mahmud bin Mehmed imzasıyladur. 

İstanbul'da Kızıltaş mahallesinde sakin Mehmed bin 
Abdüddaim meclis-i şer'de takrir idüp Ortahavz ile 
Kovukkemer mabeyninde vakı ' vadi ye malım ile 
tahsll eylediğüm suyı kıbel-i şer'den mikdan matlü
bımdur didükde ba'de' l-vezn buçuk lüle ve buçuk 
masura suyı havza ilhak ve hakk-ı mecradan baki su 
mahall-i mezbürda vakı ' karizden ifraz olınup mez
kür mahallede bina eyledi ği çeşmeye ta 'yin ve fazla
sı kendi menziline icra olmmak üzre hüccet-i şer'iy
ye olınmışdur. 

[Fı] evasıt-ı Şevval sene [ 1 ] 108 [] 

[Derkenar] 
Ma-i mezbürdan nısf masurasını Robyar mahallesin
de tarik hasda olan kuyuya ve nısf masurasını kebir 
Ayasofya şadurvanına ve nısf masurasını Şah Sultan 
cami ' musluklarına icra eyleye di yü nişanen ferman 
alındığı bu mahalle kayd alındı. 

[Fı] C sene [ 1 ]  154 [] 

Sahib-i devlet el-Hacc Ahmed Paşa vekili Çavüşza
de Mustafa Efendi Süleymaniyye mütevelllsi Süley
man Ağa ibn-i Hasan mahzarında da 'va ider İstan
bul'da A vretbazarı kurbında Robyar mahallesinde 
Kara Mehmed Paşa arsası dimeğle ma 'rfıf arsa derü
mndan Sultan Süleyman vakfınun lağmı yolı ile ce
reyan iden ma-i lezizden arsa-i mezkı1rede lağm-ı 
mezbüre karib mahfür ve mebn1 bi 'r-i ma şeklinde 
su hazinesinden kanavat-ı mernlüke ile üç masura 
ma-i leziz kadimden beri cereyan idegelmişdür diyü 
mahalle imaını ve ralı-ı abi Hüseyin bin Şa 'ban ve 
gayrih1 ve müfettiş efendi hüccet virdiği tarihdür. 

Fı gurre-i Ş sene [ 1 ]  153 [] 

İstanbul'da Süleymaniyye kurbında Katib Şemseddin 
mahallesinde medfün Mi 'mar Sinan türbesi karşu
sında vakı' Sultan Süleyman bina eylediği çeşmenün 
suyından bir masura su ile Kırkçeşme suyından sabı
ka Anadalı kadiaskeri Molla Çelebi dimeğle ma 'rfıf 
Mehmed Çelebi'ye ihsan olman bir masura su ile 
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Sultan Bayezid-i Veli suyına mülhak Balıklıhavz ile 
Çavüş karyesi beyninde Balcıyokuşlı Mehmed Ağa 
su yı dimeğle ma 'rüf Mehmed Ağa'dan iştira olman 
bir masura su ki cem'an üç masura suya mutasamf 
Defterdar vekili Sa'  dullah Efendi tarafından gelen 
senedat icmalidür ki bu mahalle şerh virildi mahal
linde evraklarda kaydianna nazar olınup gaflet olm
maya. 

F1 7  Z sene [ 1 ]  1 54[] 

Ba ferman-ı all ta 'mir esnasında Ayasofya kurbında 
Soğukçeşme başında Eskiçavüş hıdmetinde Silahşör 
Osman Beğ ile Şerif e Emine Hatün suyını ta 'yin 
eylediği bu mahalle kay d ta 'ınlr-i mezbür esnasında 
Müteferrikabaşı Osman Ağa pederümden müntakıl 
Topcılar kurbında Mihri Sultan'dan iştira olınan bir 
aded kuyudan hasıl ve Debbağlar deresinde Kırkçeş
me'ye mülhak bir masura ve bir çuvaldız suyımı ta'
ınlr idüp İstanbul'da Maksud Paşa sarayı dimeğle 
ma'rüf menzilime icra idilsün diyü eylediği arz-ı hal 
süretidür. 

Ba hatt-ı hümayün Aksaray çarşusında ikinci kadın 
Verdinaz Kadın bina eylediği sebll ve çeşmeye Kırk
çeşme su yından üç masura su ta 'yi n olmdığı bu ma
halle kayd olındı. 

Fı 15 Ca sene [ 1 ] 1 54[] 

[Derkenar] 
Balat mahkemesinde Naib Mehmed Saınlzacte imza
sıyladur. 

İstanbul'da Aksaray kurbında O[ru]ç Gazi 
mahallesinde sakine Şedfe Kaya bint-i es-Seyyid 
Malımüd bin Eyyüb tarafından Hacı Hasan bin 
Mustafa ve Seyyid Mustafa bin Mehmed 
şehactetleriyle es-Seyyid İbrahim bin Hacı Hasan 
meclis-i şer'de yeniçeri hulefalarından hala Büyük 
klsedar Mustafa bin Mehmed mahzannda takdr-i 
kelam idüp müvekkilem mülki olup Hazret-i Eyyüb 
civaonda Müderris köyi kurbında Eınlrler deresinde 
kuyulardan nübü ' ve Sultan Bayezid su yı ile ma 'an 
kanavat [u] müsennat ile mecra nısf masura ma-i 
lezizini suyolcılar kethudası ve bölükbaşılar 
ma'rifetleriyle Mustafa Efendi'ye 25 guruşa bey ' 
eylediği hüccet icmalidür. 

2 1 1  
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Fi 8 Za sene [ 1 ]  153 

Sehv 
Ayasofya Haydar Paşa Mahmud Paşa vesair mezbu
re mü te ' allık 6 mas ura. 

Vakf-ı merhum Yusuf Efendi suyu 
Ma-i mezbur Börulice sınunnda Berdelet(?) 
deresinde hasıl bir lüle suyı Sultan Süleyman yolına 
ilhak iki masurası Kunkavak'da çeşmeye ve bir 
buçuk masurası Çavuş Kasım mahallesinde çeşmeye 
ve bir buçuk masurası Fıstıklı bağçede icra. 

Fi 16  Za sene 107 1  [ 1 3  Temmuz 1661 ]  

Vakf-ı merhum musahib-i şehriyari Bizehan Saye 
Ali Ağa 

Merhum-ı mezkurun vakf suyı Topcılar ile Litros 
nam karye beyninde olmağla niza' o ldığı tarihdür. 

Fi 10 S sene 1089[] 

Sadr-ı a 'zam Receb Paşa İstanbul'da Y enikapu 
haricinde vakı ' bağçesine icra içün Turunçluk 
çayırında hasıl altı masura suyı Saye yolına ilhak 
baki dört masurasını bağçede icra. 

Fi 23 Za sene 1038  [ 14 Temmuz 1629] 

Merhum Bizehan Saye mütevellisi Mustafa Ağa 
vakf-ı mezbur içün Topcılar nam mevzı 'da hasıl bir 
kamış suyı İstanbul'da merhum Davud Paşa bağçesi 
kurbında bina eylediği çeşmenün suyı kalil olmağla 
çeşmede icra. 

Fi 1 8  M sene 1042[6 Ağustos 1632] 

[Derkenar] 
Nevbahar mahallesi sükkanından mezbur İbrahim E
fendi'nün Timurkapu nam mahallde olan suyı (silik) 
ile kat'-i niza' olman hüccetdür. 

[Fi] 26 N sene 1093 

Ruznamçeci İbrahim Efendi Davud Paşa bağçesi 
kurbında İbrahim Hanzade çayınbaşında hasıl üç 
masura suyı musahib-i Bizehan suyına ilhak Koca 
Mustafa Paşa kurbında ( . . .  ) mahallesinde Abdullah 
Efendi civarında bina eylediği çeşmede icra. 

[Fi] 22 L sene 1074 [ 1 8  Mayıs 1664] 
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Sultan Osman Han sabıka hallfesi Abbas Ağa Davı1d 
Paşa bağçesi kurbında Kavaklar kurbında hasıl iki 
masura suyı Bizehan All Ağa suyına ilhak 
İstanbul'da es-Seyyid Ömer mahallesinde 
Küçükhammam kurbında tank-ıarnmda bina 
eylediği çeşmede icra. 

[Fı] 15  Ca sene 1033 [6 Mart 1624] 

[Derkenar] 
Hüccet kaydına rağbet olınmamışdur. 

Silahdar ocağında sabıka Kethuda Hacı Mustafa bin 
Hablb Fazlı Paşa Davı1d Paşa ve Timurkapu beynle
rinde müceddeden yedi aded hacalardan hasıl bir 
masura ve üç çuvaldız suyı damadı Hacı İbrahim bin 
Hacı Şa'ban tarafından ba'de'l-vezn ve hüccet sene
de üç yüz altmış akçe bedel-i hakk-ı mecra Saye(?) 
All Ağa yolına ilhak ve Kavruk Mahmud mahalle
sinde menziline icra. 

Fı 16  Ş sene [ 1 ]  160 [] 

714311 Kara Bayram suyunun kimler tarafından 
tamir edildiğine dair. 

Baş(?) deresinde Kara Bayram suyı dimeğle ma'
rfif suyı her veeh-i iştirak ba ferman-ı ali ta'mir 
iden kirnesnelerdür. 

(silik)zade All Paşa hazretleri (silik) Beğefendi. 

Mehterbaşı damadı(?) Kapucıbaşı el-Hacc İbrahim 
Ağa 

Hancıbaşı-i sabık İsma 'll Beğ 

714312 Nahlbend mahallesindeki Mehmed Paşa 
çeşmesi suyunun da, Kara Bayram suyunun müşte
reklerinden olduğuna dair. 

Ma-i mezbı1rda hüccet-i şer'iyye mı1cebince müşte
reklerdür di yü ta 'mlr olmdığı bu mahalle şerh virildi 
lakin Naklbend'de Lühı1m1 Mehmed Paşa vakf çeş
mesi suyı dahi bu sudandur gaflet olınmaya. 
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7/4313 Bfzeban Ali Ağa 'nın sur dışındaki lağımuıa 
mülhak sulara dair. 

Saye(?) All Ağa 'nun haric-i surda lağmına 
mülhak sulardur ki zikr olınur 

Rfiznamçeci İbrahim Efendi'nün Lalezarda ve Koca 
Mustafa Paşa'da vakı ' iki aded çeşmelerün su yı mez
kfire mülhakdur. 

Ve Küçükhamrnam ile çeşmesi suyı mezkfir İbrahim 
Efendi'ye mülhakdur. 

( . . .  ) Paşa bodrurnı karşusında vakı ' hamrnama cari 
suyun senedi olmak üzre yedinde olan temessük ic
malidür. 

Rukıyye Hanım ibnet-i el-Hacce Gevher Han Sultan 
evkafından Helvacı İskender Ağa mahallesinde vakı ' 
çeşmenün iki masura suyından bir masurası hamma
ma cari olup saka çeşmesinden vakf çeşmeye gelince 
iktiza iden ta'miratı hamrnam müste'ciri kendi ma
lından sarf eylemek şartıyla olan temessük tarihidür. 

Fı zernan-ı mütevelll Ahmed 

Fı gurre-i Z sene 1 1 1 1  [] 

7/43/4 Ayvad deresinde çıkartılan Kara Kethuda 
suyunun müştereklerinin kimler olduğuna dair. 

Ayvad deresinde Kara Kethuda suyınun 
müşterekleridür 

Bostancıbaşı Mustafa Ağa ba hüccet-i şer'iyye 
masura 1 

Arpa eınlni sabık Süleyman Efendi ba hüccet-i 
şer'iyye çuvaldız 5 der Yeni cami ' 

( . . .  ) ağası Hasan Ağa ba hüccet-i şer'iyye masura 0.5 

Yeğen Mehmed Efendi ba hüccet-i şer'iyye masura 
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0.5 der Timurkapu 

Başyazıcı Ali Efendi ba hüccet-i şer'iyye masura 5 
der hammarn-ı Sofılar 

Kuyumcı Bahşayiş mahallesinde kendi bina eylediği 
hane masura ı 

Eskiodalar kurbında saraya cari masura ı 

Çeşme mütevellisi Abdullah Efendi ma 'rifetiyle 
tahrir olınmışdur. 

( . . .  ) Hasan Ağa vakfından Ayvad'da hasıl ve Serrac 
İshak mahallesinde Yokuş çeşrnesine icra itdürmiş
dür di yü haber tarihi dür. 

[Fi] sene [ ı ]  1 15 

Sultan Ahmed kolında vakı ' Sakalı taksiminden olan 
Tavukcıbaşı ve Sekbanbaşızade ( . . .  ) Paşa validesi 
çeşmesi suyı [ber] veeh-i iştirak ta'mir olınmışdur. 

Fi 9 Ca sene [ ı ] ı 54 

Ayasofya kolında Taşra'da vakı ' Hasan Ağa ve Has
odabaşı ve Teşrifatcı efendi ve Bahri Kadın ber 
veeh-i iştirak ta 'mir alınmışdur lakin Hasan Ağa 
bina eylediği çeşme suyı vakfından İstanbul'da 
Arahacılar karhanesi karşusında vakı ' bir masural u 
menzile mutasamf Silahşör Ömer Ağa fevt olmağla 
ma-i mezbı1ra ber ınıleeb-i temessük iki aded evlildı 
mutasamfdur. 

( . . .  ) suyı dimeğle ma'rı1f suyı Ali Paşazade Bekir 
( . . .  )başı Hacı İbrahim Ağa ve Cebecibaşı İsma'il A-
ğa ber veeh-i iştirak ta 'mir olınmışdur. 

Fi ı7 Ca sene [ ı ] ı 54 

Bakraç deresinde Kara Kethuda İbrahim Paşa suyına 
müşterekler olmak üzre kethuda-yı mezbı1r 
çeşmesine mütevelli suyollarını ba'de't-ta'mir hisse 
almak içün tashih eylediği müştereklerdür ki zikr 
olınur. 

Fi 1 3  B sene [ ı ] ı 54 

Kuyumcı Bahşayiş mahallesinde çeşmesine masura 
ı 
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Bestancıbaşı-i sabık Mustafa Ağa menziline masura 
ı 

Defterdar mektebi kurbında Süleyman Efendi men
ziline çuvaldız 5 

Midilli Ağası sabık Hasan Ağa menziline buçuk 
masura 

Hoca Paşa'da Yeğen Mehmed Efendi menziline 
buçuk masura 

Sofular harnmaını içün Başyazıcı Ali Efendi suyı 
masura 2 

Saray-ı merküme baki di yü iddi 'a eyledükleri 
masural çuvaldız. 3 

İstanbul'da Hoca ham kurbında sakin İmam-ı Sultani 
( . . .  ) Anadoll H af ız Mehmed Efendi menzilinde i cra 
içün Orta Belgrad haricinde cem' üzre su yı Sultan 
( . . .  ) deresine andan Çiftehavz'a ilhak. 

Fı 12  Z erba'a  ve seb 'in ve elf[ 1074] 

Sabıka sadr-ı Rum Abdurrahimzade Hafız Mehmed 
Efendi ( . . .  ) mezkı1r İstanbul'da Hoca hanına muttasıl 
menzilün sokak ( . . .  ) kurbında çeşme ile menzilde 
icra içün Çiftehavz'da ( . . .  ) beş buçuk masura suyı 
ana yolına ilhak ve bir buçuk masurası hakk-ı mecra 
baki dört masuranun ikisi çeşmede ve ikisini 
menzilinde icra. 

Fı 7 Ca sene 1078 

Su nazın Hüseyin Ağa Çiftehavz kurbında dere 
i [çi]nde hasıl altı masura suyı ana yolına ilhak hakk
ı mecradan baki dört buçuk masura suyından iki 
masurasını Hacı Mustafa Ağa'ya bey ' ol dahi bir 
masurasın Na'llı mescid mahallesinde menziline ve 
bir masurasın Hoca Paşa mahallesinde menziline 
i cra. 

Fı 10 Za sene 1095 

Mezbı1r Hüseyin Ağa ma-i mezbı1rdan bir masurasın 
Telhisci Mustafa Ağa'ya bey' ol dahi Mesih Paşa-yı 
Atik mahallesinde menziline icra ve baki bir 
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masurasın Hoca Paşa kurbında Elvanzade 
mahallesinde tasarrufında olan menzilinde icra. 

Fi 5 Ca sene ı 096 

Nazır-ı sabık Mi 'mar Hüseyin Ağa ma-i mezbfirdan 
baki ı çuvaldız suyını ( . . .  ) bey' ol dahi Hacı ( . . .  ) ma
hallesinde menziline İcra ( . . .  ) .  

Fi 5 L sene ı095 

[Derkenar] 
MakbUl Kapudan Mustafa Paşa zevcesi hanım nısf 
masura ile menzilün hariciyyesini Abdullah Efen
di'ye bey ' eylediği ( . . .  ) ibraz eylediği hüccet-i icmal
dür. 

Mezkfir Hafız Mehmed Efendi iki tarafı köy ve bir 
tarafı Fatıma Sultan kemeri ve bir tarafı yol aşun Er
meni bostanı ile mahdfid mevzı 'da cem' beş buçuk 
masura suyı ana yolına ilhak bir buçuk masurasını 
hakk-ı mecra baki dört masuranun ikisi çeşmede ve 
ikisi menzilinde mecra bin yetmiş sekiz Cuma
diyye'l-evveli tarihiyle müverrah keşf hücceti milce
bince nısf masura su ile menzilün hancini Beğlikci 
ve hala Teşr!fati Naill Abdullah Efendi'ye bey ' .  

Fi ı2  Za sene [ ı ] ı59 [] 

Mi 'mar Mustafa Ağa ibn-i İbrahim Orta Belgrad 
kurbında Dokaki bostanı deresinde hasıl beş masura 
suyı Çiftehavz yolına ilhak baki dört masura sudan 
iki masurası Gül cami ' mahallesinde menziline ve 
bir masurasın kurbında çeşmesinde ve bir masurasın 
mahalle-i mezbfirede bağçesinde icra. 

Fi 3 Ca sene 1080 

Su nazın İbrahim Ağa Küçükköy ıskarasında hasıl 
bir masura suyı Hoca Paşa'da Karaki mahallesinde 
menziline icra. 

[Fi] 2 Ca sene 1057 

Mezbfir İbrahim Ağa ma-i mezbfirun nısfını bey ' ol 
dahi Robyar mahallesinde menziline icra. 

[Fi] 28 Ş sene ı 086 

Hoca Hamza sükkanından Mi 'mar İbrahim Ağa 
Cimri deresinde hasıl suyını Abbas Ağa'ya andan 
Hasan Paşa'ya andan Süleyman Beğ'ün ma 'zfil 
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kemer suyına ilhakla mecra bir masura suyı Sadr-ı 
a'zam Hazine katibi İsma'il Efendi'ye bey ' .  

[Fi] C sene ı 090 

Mi 'mar Mustafa Ağa Kiraslıhavz'da hasıl üç buçuk 
masura suyı Çiftehavz'a ilhak Üskfibi mahallesinde 
menzilinde icra. 

[Fi] 7 Ca sene ı 083 

M ez burun kerimesi ü mmühani Hatfin mfiris iki 
buçuk masura sudan bir masurasın İstanbul ağası 
Mustafa Ağa'ya bey ' ol dahi Sivrikoz mahallesinde 
menzilinde ıcra baki mfiris su yı Ü skfibi 
mahallesinde menzilinde caridür. 

Fi 4 C sene ı092 

Nazır İbrahim Ağa Karakemer kurbında hasıl bir 
buçuk masura suyınun bir masurasın Süleymaniyye 
mütevellisi Yusuf Ağa'ya bey ' ol dahi Mesih Paşa 
mahallesinde Alacamescid kurbında menzilinde icra. 

[Fi] 26 Z sene ı 085 

Mezbfir İbrahim Ağa Kömürlü Belgrad kurbında 
Sermi 'mar lağmında Ayazma ve Y olcı çayırında 
hasıl iki buçuk masurasın ana yolına ilhak. 

[Fi] 22 B sene ı 090 

Ma-i mezbfin mezkfir İbrahim Ağa Eyyfib kapusı 
dahilinde Hoca Ali mahallesinde sakin Camcı Sinan 
Ağa'ya bey ' ol dahi Mustafa Paşa-yı Atik 
mahallesinde bina eylediği çeşmelerde. 

Fi ' t-tarihi ' 1-mezbfir. 

Nazır İbrahim Ağa Kavak deresinde Zurnazen 
Mustafa Paşa suyı ile tarik-ı amın beyninde hasıl 
eylediği suyınu dahi Abdullah bin Mehmed'e bey ' ol 
dahi buçuk masurasın Hobyar mahallesinde 
menziline ve iki masurasın Esirci Kemal 
mahallesinde hammamına icra. 

[Fi] l l  C sene [ ı ]  ıoo 

Mezbfir bir masurasın Maliye tezkirecisi Osman 
Efendi'ye bey' ol dahi üç çuvaldız Çoban Çavfiş 
mahallesinde hammarnda ve bir çuvaldız kurbında 
Nişancı mahallesinde menzilinde icra. 

[Fi] 24 C sene [ ı ] lOO 
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Mezbur bir masurasın Yava cizyedan Mehmed A
ğa'ya bey' ol dahi Avretbazan kurbında Keçi Hatun 
mahallesinde menzilinde icra. 

[Fı] 7 B sene [ ı ] ıOO 

Mezbur İbrahim Ağa Devecioğlı bostanında hasıl 
suyından bir masura ve bir çuvaldız suyı tüccardan 
Yahya bin Mehmed'e bey ' ol dahi Davud Paşa iskele 
kurbında Kassab İlyas mahallesinde menzilinde icra. 

[Fi] selh-i L sene ı 100 

Mezbur Bostancı Ağa bir buçuk ma-i mezbur içün 
hala nadim olmağla ikale eylemişimdür diyü ikale 
eyledi. 

[Fı] Za sene [ ı ] lo ı  

Mezbur İbrahim Ağa ma-i mezburdan bir masurasın 
ifraz Hoca Kasım mahallesinde menzilinde icra. 

[Fi] 3 S sene [ 1 ] 10ı  

Ma-i mezburdan bir masurasın Mehmed Tahir E
fendi'ye hibe. 

[Fi] 2 ı  M sene [ ı ] 10ı  

Bir masurasın dahi Abdurrahman Ağa'ya hibe. 
[Fı] 5 C sene [ ı ]  100 

Serrni 'mar mezbur Hüseyin Ağa Devecioğlı 
bostanında hasıl sekiz çuvaldız suyından beş 
çuvaldız su yı Ebubekir Efendi'ye bey ' .  

Mezbur İbrahim Ağa üç  çuvaldız suyını el-Hacc 
Hüseyin Ağa'ya bey ' .  

[Fı] 5 S sene [ 1 ]  ı O 1 

Çiftehavz kurbında suyından bir masura Kapu ağası 
Abdurrahman Ağa'ya bey ' ol dahi önünde All Paşa 
mahallesinde menzilinde icra. 

Fı ı 7 S sene ı080 

Husus-ı ati'z-zikrün mahallinde ketb ü tahtiri iltimas 
olınmağın savb-ı şer' -i enverden mevlana Arif Meh
med Efendi irsal olınup ol dahi Havass-ı aliyye ka
zasına tabi ' Küçükköy dimeğle ma 'rüf karye kurbın 
da Koyun deresi dimeğle ma'rüf kimesnenün mülki
ne ittisalden an mevzı '-i hallde zikr-i atı su lağrnı-
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nun üzerine varup zeyl-i kitabda muharrerü' l-esami 
(silik) akd-i meclis-i şer' -i kavim eyledükde mah
miyye-i İstanbul'da Keçeci mahallesinde sakin olup 
işbu sahibü' l-kitab (boş) Abdurrahman Çelebi ibn-i 
Süleyman meclis-i [ma'küdda] takrir-i kelam idüp 
bin yüz senesi Şa'banu' l-mu 'azzam'ınun yiğirmi 
beşinci güni Halebü' ş-şehba muhassılı Yusuf Efendi 
ibn-i Mehmed mevzı '-i mezkfirda Eyyı1bi Y fisuf E
fendi (silik) mukabelesinde vakı ' Halim(?) Efen
di'nün İstanbul tarafında abar-ı müte 'addide hafr ve 
tahte' l-arz lağm ü kanavat ile cem' u tahsil itdürdiği 
su yı ralı-ı abiler içinde mu 'teber olan tarz-ı ma 'rfif 
üzre vezn itdürdiğinde iki masura su cari olup zikr 
olman suyı merhum Sultan Bayezid Han suyı yolına 
ilhak ve buçuk masurası hakk-ı mecra alıkanılduk
dan sonra baki bir buçuk masura su cari oldığı mev
lana-yı mezbfir mahallinde tahrir ma' an ir sal olman 
Süleyman bin Mehmed ve İbrahim bin Mustafa ile 
meclis-i şer 'a gelüp ala vukü 'ihi inha ve takrir itme
ğİn ma vaka'a bi't-taleb ketb olındı .Fi ' l-yevmi' s-sa
min ve' l-işrin minh şehr-i Rebi'u' l-evvel li sene 
selase ve ışrin ve mie ve elf. 

[28 Ra sene 1 123] 

[Şuhı1dü' l-hal] 
Usta Mehmed bin Ahmed Serbölük-i Ayasofya 
Usta Mustafa bin Süleyman 
Hasan Halife ibn-i Ömer 
Muslı Halife ibn-i İbrahim 
Süleyman bin Mehmed 
Mustafa bin Mehmed 
Mehmed bin İbrahim ve gayrihim. 

Haremeynü' ş-şerifeyn vakfından İstanbul'da Yenika
pu kurbında Zehrab Hatlin ihya huyurdukları çeşme
ye cari Ayvad nam mahallde vakı ' ta 'mir itdür[ir] ki 
zikr olınur. 

Fı 24 Ca sene [ 1 ] 142 

Lağm ağzından Kemerbaşı'na gelince 
tecdid künk aded: 1450 fi 30 = 43500 

Tatlıir-i lağm: 
225 Kulaç 90 fi 80 = 7200 

Levazımat-ı saire: 
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2800 yekün(?) 

İrü İbrahim Efendi İstanbul'da Haseki kurbında ihya 
eylediği çeşmeye İcra itdürdiği suyınun menba ' ı  ve 
la ğınlan Dede çiftliği kurbın da Armudlı koltığı di
meğle ma 'rfif malıallden caridür di yü Turund Halife 
haber virür. 

Kethuda katibi Ham Efendi müşterekleriyle 
su yolları ta 'mirün zikr ider. 

Fı ı 4 S sene [ ı ]  ı 4 ı 

Edirnekapusı haricinde Hendek başından dahil-i 
s urda Çakır Ağa mahallesinde İs ma 'll Paşa 
çeşmesine gelince masraf olınan dört yüz kırk altı 
guruş ve seksen akçe mficebince tevzi' olınan su 
taksimi dür. 

Çuvaldız 
2 hisse 
2 hisse 
ı hisse 
2 hisse 
2 hisse 
yekün 

İsma 'll Paşa hissesi 
Bazargan Mustafa Ağa hissesi der ( . . .  ) 
İstanbul ağası sabık Ahmed Ağa hanesi 
Fındıklı Mehmed Ağa bağçesi 
Katip Ham Efendi hanesi 
9 masura hisse 2 çuvaldız ı 

Halife divannda Çakır Ağa çeşmesi müceddedbaş(?) 
Halife İbrahim Efendi 

Topkapusı'nda vakı ' Hafız Ahmed Paşa cami ' su yı 
ile Sultan Süleyman suyından ifraz ve tevzi' olınan ı 
çuvaldız 2 masura 

Hafız Ahmed Paşa suyı 
Miri saray olan Ahmed Efendi bağçesi su yı 
Sinan Ağa çeşmesi su yı 
Y enibağçeli All Efendi su yı neferen mikdar(?) 5 
Sabıka Çukacı suyı olup Kul kethudası suyı. 

Kırk bir Rebi'inde Abbas Ağa lağm ta 'm1r olınmağ
la mülhakatından hisse taleb olmmak içün tahrir o
lındı. 

Abbas Mu' allim hanesi tahtında çeşme 
Koca Mustafa Paşa kurbında Bazergan çeşme 
Timur mescidinde vakf çeşme 
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Üskfib1 mahallesinde Defterdar Kara Süleyman 
cami ' i  havlısında vakı ' su terazüsinden tevz1' olman 
sulardur. 

Tüfenkhane'de Mehmed Emin Ağa yalısına 
Üsküb'de Sa'id Ağa 
Bostan harnmaını kurbında Hacı Osman Ağa 
Üsküb'de ve Kaya Hatlin ma'a Mehmed Ağa 
Üsküb'de Hazine Katibi Mehmed Efendi 
Haraccılar'da Hacı Osman Ağa neferen 6 
Sipahller kethudası Hacı Kethuda hanesi 
Sultan Ahmed kurbında Kıblelizade Ömer Beğ 
hanesi 
Çavüş Hacı Mustafa Ağa hanesi nefer 6 

Eyyüb1 Mustafa Beğ Vezir-i a 'zam Silahdar Meh
med Paşa kethudası iken Timurkapu kurbında Aşcı
başı Selim Ağa hanesine kadb saraya malik oldukda 
Koca Ağa'nun haber virdiği şukka süretidür. 

Fı ı5 C sene [ ı ] ı43 

Kemerler'de bend-i kebirün suyı tarafında yol 
ağzında olup lağmağzı bend içinde kalmışdur ve 
müşterekleri ki Çavüşbaşı Mustafa Paşa ı masura 
Na 'llı mescid kurbında Kitabcı Beğefendi buçuk 
masura Kahvecibaşı-i esbak Çorlulı Halll Ağa buçuk 
masura Ve Musullu Ağa Efendimizün ı ,5 mas ura. 

Ma-i mezbür Nazır-ı sabık İbrahim Ağa hafr itdürdi
ği lağmdan hasıl dört buçuk masura sfiretidür. 

Ve sabıka Şehrern1ni Efendi'den iştira olman suyun 
menba 'ı Belgrad karyesin ün üst tarafında Koyun 
deresinde Sağırcıağlı suyına kadb hasıl olan iki 
masuradan bir masurası Eyyüb'da Ömer Efendi 
bağçesi kuyusında ve bir masurası hala malik 
oldığınuz haneye caridür imdi vezir-i a'zam 
kethudası ma-i mezbfir içün iki kıt'a hüccet ile iki 
buçuk masura su içün emr-ı all itdürse gerekdür 
mahallinde kayd olma. 

Fı 8 B sene [ ı ] ı43 

İbrahim Paşa asnnda Çavüşbaşı el-Hacc Mustafa 
Ağa menziline bir çuvaldız su icra eylemişdür ve 
Süvarı Mehmed Halife'nün Şeyh Vefa mahallesinde 
vakf çeşmesine nısf masura su İcra eylemişdür 
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[Fı] evahir-i S sene [ 1 ]  138  

Vezir Halil Paşa yeğeni Ahmed Beğ hanesine iki 
masura su icra eylernişdür. 

[Fı] evail-i Z sene [ 1 ]  139 

Yedekci Mehmed Ağa'nun damadı Süleymaniyye'ye 
ilhak eylediği suyı taşrada Köpriler yolına ilhak ve 
içerde İlçi ham terazfisından ifraz içün Mütevelli 
Yusuf Ağa'ya reca itmeğle bir izn tezkiresi tasvid 
olınup ağaya virilrnişdür. 

Mezbfir su Mehmed Ağa'nun cedid lağmından hasıl 
olman bir masura ve bir çuvaldızdur. 

Maktfil İbrahim Paşa Beşiktaş'da vakı ' GülşenabM 
yalısınun suyı ile Çırağan yalısınun suyını Çırağan 
yalısı etrafında müceddeden bina eylediği vakf dört 
aded çeşmeler ile Kılıç Ali Paşa cami 'i musluklarına 
ta 'yin eylediğini vakfıyyesinde dere itmeğle ber 
veeh-i muharrer mütevelli Yedekci Mehmed Ağa'ya 
i 'lam virilrnişdür. 

Fı 3 Ca sene [ 1 ]  146 

Sultan Muract lağmı dimeğle ma 'rfif Levend çiftliği 
kurbında vakı 'dür. Galata sarayına cari suyun hudfi
dıdur. Başkapu'da Çiftekemer'den koltukda(?) kat
malardan Hasan Ağa kemerinden Fındıklı dereden 
bağlarda vakı ' Uzundere'den Mallı Ayaıma'dan 
saray-ı mezbfira ilhak olınmışdur. 

Der fihrist-i tevzi' mficebince Bağçekapusı'nda 
Osman Paşa sarayına cari suyun menba 'ı Bağçe 
Belgrad kurbında Uskumrı yalınun altında Değirmen 
deresiyle mahdfiddur. 

[Fı] sene 1087 

Der fihrist-i Sultan harnmaını mahallesinde Hüseyin 
Ağa çeşmesine cari suyun menba'ı Bağçe Belgrad'da 
Hacı makberesiyle mahdfiddur. 

[Fı] sene 1012  

Der perakende Akbıyık mahallesinde vakı ' çeşmeye 
ve fazlası menziline cari Mirahfir Nasfih Ağa'nun su
yınun menba 'ı Valide su yı başında Kestanelük ile 
mahdfiddur. 
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[Fi] sene [ 1 ]  105 

Der fihrist-i hazreti Ebi Eyyfib'da Riva mahallesinde 
Tercemlin Tanaş kuyusına cari suyun menba 'ı 
Valide havzı kurbında mahdfiddur. 

[Fi] sene [ 1 ] 145 

Kunçeşme kurbında Amavud karyesi haricinde 
Ayazma çayırı dimeğle ma 'rfif çayırda vakı ' iki ma
hallde cari dörder masura ve bir mahallde cari carl>3 
bir masura cem'an cem' olan dokuz masura suyı 
maktfil İbrahim Paşa kendi malıyla ba'de't-ta'mir 
ve' t-tecdid ma-i mezkfirdan nısf masurasını Kılıç Ali 
Paşa cami 'inde vakı ' çeşmeye ve nısf masurasını Çı
rağan yalısı divannda vakı ' çeşmeye ve nısf 
masurasını Mehmed Kethuda yalı sı divannda vakı ' 
çeşmeye ve nısf masurasını Genç Mehmed Paşa 
yalısı divarında vakı ' çeşmeye ve nısf masurasını İs
kelebaşında vakı ' Kunçeşme dimeğle ma 'rfif 
çeşmeye tevzi' ve icrasından baki altı buçuk 
masurasını ale' s-seviyy Mevlevihane ittisalinde 
GülşenabM ve Çırağan yalısına ve Genç Mehmed 
Paşa yalılarına tevzi' ve icra itdürmişdür diyü 
Suyolcısı Hasan Halife'den menküldur. 

Fi 6 Ca sene 1 153 

Ma-i mezbfirun mesleklerinden Kireçcibaşı bağı 
içinde vakı ' meslekde mevcfid ma-i leziz-i mezbfir 
Kireçcibaşı evlildları pederimüzden müntakıl mülki
müzdür diyü Çorlılı Ali Paşa kerimesi hanımdan 
da'va ve Galata efendisi i 'lamıyla tasarruf eyledük
leri bu mahalle kayd olındı. 

Üsküdar'da vakı ' Büyükçeşme'nün hanisi Kösem 
Valide Sultan hazretleridür ve Çifte harnmaını var
dur ve Beşiktaş'da Büyükçeşme'nün ve İstanbul'da 
Kanlıfurun kurbında medrese ve çeşmenün hanisi 
müşarun ileyhündür. 

Üsküdar çifte Çinilihammam Cedid validenündür ve 
Beşiktaş'da Beğlerbeği çeşmesi ve İstanbul'da 
Halıcılar köşkünde Sultan Selim medrese ve çeşme 
hanisi müşarun ileyhündür. 

Daru's-sa'acte ağası Abbas Ağa'nun Üsküdar'da Tak-

23 "cari" mükerrer 
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keci mahallesinde ve Atbazan kurbında Sulıhan
baş'ında iki aded çeşmesi vardur. 

Kasım Paşa'da Kulaksız kurbında Mehmed Efendi 
ve Hacı Hasan mahalle[le]rinde Piyale Paşa'nun üç 
aded çeşmeleri vardur. 

Tophane'de Kazğani mahallesinde vakı ' çeşmenün 
banisi Fındıklılı Silahdar Mehmed Efendi'nündür. 
İstanbul'da Bazirgan cami 'i kurbında vakı ' 
çeşmenün banisi Çavfişzade'dür. 

Eyyfib' da Şah Sultan cami ' karşusında musluklarun 
banisi Ahmed Efendi'dür. Bekciler mescid kurbında 
vakı ' çeşmenün banisi Hace Ömer' dür. 

İstanbul'da Karaağaç mahallesinde vakı ' çeşmenün 
hanisi Bizehan All Ağa'dur. Davfid Paşa vakfına cari 
su ile müşterekdür. 

Peykhane'de vakı ' çeşmenün banisi MirahOr Meh
med Ağa'dur suyı Küçükçınar'da Mustafa Paşa tür
besi suyı ile müşterekdür. 

Atk.Şkt/311421496 Sultan Bayezid camii vakfına ait 
Haslar Müderris köyünde çıkan suyun vakıf adına 
tapusunun verilmesine ve istenilen yere bağ
lanmasına dair hüküm. 

Haslar kadısına hüküm ki : 
Kıdvetü' l-emacid ve' l-ekarim Mehmed zide mec
duhfi Südde-i sa 'adetüme arz-ı hal idüp24 sunup 
merhum ve mağffirun leh Sultan Bayezid Han tabe 
seralıunun cami'-i şerifi evkafından Haslar 
kazasında vakı ' Müderris köyi nam vakf karyen ün 
hudfidı dahilinde ma-i cari zuhfir eyleyüp ve bu 
makule su zuhfir eyledükde mütevelll olan vakf 
tarafından zabt idüp vekaleten canib-i vakfdan tapu 
ile tefvizine kadir olduğına şeyhülislamdan fetva-yı 
şerife virilmişiken zikr olınan su (boş) akçe resm-i 
tapu ile buna tefviz olınup murad eyledüği mahalle 
icra itdürüp kema kan mutasarrıf olup mezbfir ol su 
zuhfir eyleyen vakf araziye mutasarrıf olan ve 
ahardan kirnesne mani ' olmayup ve bir vechile dahl 
ü ta'arruz itdürilmemek üzre bi' l-fi'l  evkaf-ı 
merktim mütevelllsi olan kıdvetü'l-emasil ve'l-a'yan 
Hamza zide mecduhfi tarafından mühürlü temessük 

24 "idüp" fazladır. 
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virildüğin bildürüp mficebince amel olmmak 
babında hükm-i hümayfinum reca eyledüği ecilden 
mütevelli-i mfima ileyhün temessüki mficebince 
amel olmması emrüm olmışdur buyurdum ki vusı11 
buldukda bu babda sactır olan ferman-ı celilü' l
kadrüm üzre amel idüp dahi bu babda mütevelli-i 
ınılma ileyh tarafından virilen temessük mficebince 
zikr olman suyı ınılma ileyhe zabt u tasarruf 
itdüresin ki murad eyledüği mahalle icra itdürüp min 
ba'd(?) temessüki ve emr-i hümayfinuma muhalif 
kirnesneye dahl ü ta 'arruz itdürmeyesin. 

Fı evasıt-ı Ra sene 1065 [ 19-28 Ocak 1655] 

Atk.Şkt/4137511513 Tekfur sarayı yakınındaki mülk 
menzilinin suyoluna kendi menzilinin suyunu bağ
layan şahsın müdahalesinin menine dair hüküm. 

İstanbul kaimmakarnına ve kadisına hüküm ki : 
İstanbul sakinlerinden Siyavuş nam kirnesne gelüp 
malıruse-i mezbfirede Tekfur sarayı kurbında 
mutasarrıf olduğı mülk menzilinde vakı ' suyolına 
herncivan olan Hasan kendünün menzilinden 
cereyan iden suyın fuzfilen icra idüp ziyade zararı 
olmağla men' itme k istedükde niza' id üp gadr 
eyledüğin ve şeyhülislamdan fetvası mficebince 
amel olınup zarar-ı şer'isi men' olmmak babında 
emr-i şerifüm reca itmeğin şer' le görilmek içün 
şürfitıyla yazılrnışdur. 

Fı evahir-i Rebi'u' l-ahir sene 108 1 [7- 15  Eylül 
1670] 

Atk.Şkt/61116/506 Mimar Sinan Vakfı'na ait Yeni
bahçe'deki bostan/ara bağlı suyu kendi menzil ve 
hamamianna bağlayarak bostan/ann hasara uğra
masına sebep olan kişilerin müdahalelerinin ön
lenmesine dair hüküm. 

İstanbul kaimmakarnına ve kadisına hüküm ki: 
Malıruse-i İstanbul'da vakı ' müteveffa Koca Mi 'mar 
Sinan evkafınun evladiyyet ve meşrfitiyyet üzre bi ' l
fi '1 berat-ı şerifümle mütevellisi olan Abdülbaki 
ordu-yı hümayfinuma arz-ı hal idüp yine malıruse-i 
mezbı1rede Y enibağçe kurbın da vakı ' vakf-ı 
mezbfirun bostanlarına cari olan berat ve su nazırı 
defterinde mastur u mukayyed (boş) aded masura 
su yında aharun alakası yoğiken ba' zı kirnesneler 
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kendü menzillerine ve çaşnigir hammamına icra 
itdürüp vakf-ı mezbur bestaniarına külll muzayaka 
virdüklerin bildürüp su nazırı defterinde mastur u 
mukayyed olan vakf bostanlarınun mahsus ve müs
takıll cari olan suyına ahardan müdahale olınmamak 
üzre emr-i şerifüm reca eyledüği ecilden şer'le göril
rnek içün emr-i şerif yazılmışdur. 

Fı evail-i Ca sene 1078 [ 19-28 Ekim 1667] 

Atk.Şkt/6/136/614 Topçular'da, Kasım Ağa isimli 
şahsa babasından intikal eden suya benimdir diye
rek haksız yere müdahale eden şahsın davasının 
ilgili kadılıkta görülmesine dair hüküm. 

İstanbul kaimmakamı Yusuf Paşa'ya ve Haslar 
kadisına hüküm ki: 
Ayişe nam hatun Dergah-ı mu'allama arz-ı hal idüp 
kaza-i mezbur nevahisinden Topcılar nam mahallde 
müteveffa babası Kasım Ağa hal-i hayatında buna 
hibe eyledüği suda ahardan kimesnenün alakası 
yoğiken yeniçeri çavuşlarından Hüseyin Çavuş ol su 
benimdür di yü da 'va eyledükde murafa 'a-i şer' olı
nup görildükde mezbur Hüseyin Çavuş da 'vadan 
men' birle canib-i şer'den hüccet-i şer'iyye viril
meğle hüccet-i şer'iyye ve fetva-yı şerife mucebince 
amel olınup men' olmmak babında emr-i şerifüm 
reca itmeğin elinde olan fetva-yı şedfe mucebince 
mahallinde şer'le görilmek içün yazılmışdur. 

Fı evail-i B sene 1078 [ 17-26 Aralık 1667] 

Atk.Şkt/611411637 Eyüp dışında Topçular'da baba
sının sağlığında kendisine hibe ve temlik edilen 
suya müdahale eden şahsın müdahalesinin menine 
karar verildiğinden davanın tekrar dinlenmeme
sine dair hüküm. 

Haslar monlasına hüküm ki: 
Mahmiyye-i İstanbul sakinelerinden müteveffa 
Kasım Ağa kızı Ayişe Hanım Dergah-ı mu'allama 
arz-ı hal ve adem gönderüp bundan akdem 
mezburenün [babası] müteveffa-yı mezbur medine-i 
Eba Eyyub el-Ensari haricinde Topcılar nam 
mahallde vakı ' mülk-i müşterası olan mahsus suyını 
hal-i hayatında kızı mezbureye hibe ve temlik idüp 
mezbure dahi istiklalen mutasamfe olup kimesnenün 
alakası yoğiken Dergah-ı mu' allarn yeniçerileri 
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çavfişlarından Hüseyin Çavfiş ol su benüm 
mutasamf olduğum dolab kuyusınundur diyü dahl 
itmeğle şer'le görildükde mezkfirun dolab kuyusınun 
yolı mürtefi' ve mezbfirenün su yın un menba ' ve 
mecrası münhafız ve mütekassıd(?) mülk-i mevhube 
su yı olup mezkfirun da 'vas ı lağv ve25 mahz olmağla 
ol su mezbureye hüküm olınup mezkfirı 
mu'arazadan men' birle canib-i şer'den hüccet-i 
şer'iyye virildüğin ve bu babda fetvası dahi olmağla 
mucebince amel olınup husus-ı mezbfir tekrar 
istima' alınmayup hali üzre ibka olma diyü şürfitıyla 
hükm-i şerif yazılmışdur. 

Fi evail-i Receb sene [ 10]78 [ 1  7-26 Aralık 1667] 

Atk.Şkt/8/21211019 İstanbul'da Esirci Kemal ma
hallesinde yangın sebebiyle yıkılan suyolunu tekrar 
yapmak isteyen şahsa mani olan kişinin müdaha
lesinin önlenmesine karar verildiğine ve bu konuy
la ilgili başkaca davasının din/enmemesine dair 
hüküm. 

İstanbul kaimmakarnı Vezir Mustafa Paşa'ya ve 
kadisına hüküm ki : 
Mahmiyye-i İstanbul'da vakı ' Esirci Kemal 
mahallesi sakinlerinden Hacı Mustafa ve İs ma 'il 
nam yeniçeri arz-ı hal ider mahalle-i mezbfire[de] 
vakı ' tasarruflarında olan menzillerinün karizi 
kurbdan26 ci varlarında vakı ' Ümrnühan nam hatunun 
karizine ulaşup Ateş(?) Mehmed nam yeniçerinün 
karizi ile tarik-ı arnmda vakı ' Bali Paşa karizine cari 
alıgelmiş iken bin yetmiş (boş) senesinde vakı ' olan 
ihrak-ı azimde münsedd olmağla vaz '-ı kadimi üzre 
ıcra eylemek murad eyledüklerinde mezbure 
Ümrnühani bivech mani ' olmağla canib-i şer'den 
üzerine vanlup keşf olındukda mezbfire hatlin 
mu' arazadan men' olınup hüccet virilmişiken 
kana 'at itmeyüp su nazırı olan Ali'ye istinad itmeğle 
müteğalliben sedd idüp te 'addi itmeğle tekrar 
murafa'a ve üzerine vanlup keşf olınup görildükde 
kadimden veeh-i meşruh üzre cari olıgeldüği sabit 
olup hüccet virilmeğle kadimisi üzre icra olunup2' 
iken ve bu makılle bir def'a şer'le görilüp hüccet 

25 lağv-ı 
26 kurb ü 
27 olınur 
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virilüp fasl olman da 'van un tekrar istima 'ı memnı1' 
iken mezbı1re Ümrnühan! kana 'at itmeyüp h üceete 
muğayir dahi [ü] niza'dan hall olmaduğın bildürüp 
fetva-yı şer!fe ve hüccet-i şer'iyyesi [mı1cebince] 
amel olınup men' u def' olmmak babında emr-ı 
şer!füm reca itmeğin şer'le görilmek içün 
yazılmışdur. 

Fı evahir-i L sene [ 10]83 [9- 17  Şubat 1673] 

Atk.Şkt/81418/2034 Üsküdar'da, mescide vakfedi
len odaZara bağlanacak suyun yoldan geçirilmesine 
mani olan şahısiann müdahalelerinin önlenmesi 
hususunun kadılıkta görülmesine dair hüküm. 

Üsküdar kad!sına hüküm ki : 
Hassa mı1mcılarum kethudası Mustafa arz-ı hal idüp 
Üsküdar'da vakı ' ınılma ileyhün metrı1katın ve 
müteveffa babası bina eyledüği mescid-i şer!fe vakf 
eyledüği odaları suyolını Süleyman Ağa deresi 
dimeğle ma 'rı1f dereye ulaşdurmakda kirnesneye 
zararı yağiken tarik-ı amrn üzre ba'zı kirnesneler 
dükkanımuz öninden geçtirmeyüz diyü hillif-ı şer' 
renc1de vü rem!de itmekden hali olmadukların 
bildürüp şer'le görilmek içün hüküm yazılmışdur. 

Fı evasıt-ı M sene [ 10]83 [9- 1 8  Mayıs 1672] 

Atk.Şkt/111489/3 Yansı Atik Ali Paşa Vakfına ait 
Molla Ahaveyn mahallesindeki çifte hamama, 
diğer yansı Mimar Sinan Vakfı 'na ait bostana bağ
lı olan suyun tamamının kendi bostanlanna bağ
lanmasını iddia eden Mimar Sinan Vakfı müte
vellisinin davasının reddedildiğine ve bu hususla 
ilgili tekrar dava görülmemesine dair hüküm. 

İstanbul monlasına hüküm ki : 
Müteveffa All Paşa-yı at!k evkafınun mütevelllsi 
olan z!de kadruhı1 gelüp malıruse-i İstanbul malıalla
tından Molla Ahaveyn mahallesinde (kesik) hark ile 
cari olan acı suyun nısfı kad!mü' l-eyyamdan berü 
All Paşa (kesik) bina eyledüği çifte hammarnun su 
kuyusına ve nısf-ı alıarı Mi 'mar Sinan evkafından 
olan bostan (kesik) alıgelmiş iken Mi 'mar Sinan 
evkafı mütevelllsi ol suyun cürnle[si] benüm 
mütevelllsi olduğum Mi 'mar Sinan vakfından olan 
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bostana cari olıgelmişdür di yü niza' itmeğle bundan 
akdem müfettiş-i evkaf ve su nazırı ve hassa mi 'mar 
ile varup keşf olınup ma-i mezbürun kadimü' l
eyyamdan berü nısfı hammarn-ı mezbüra ve nısf-ı 
aharı zikr olman bostana cari olıgeldüği sabit 
olmağla kadimi üzre icraya hüküm birle hüccet 
virilüp fasl-ı husümet olınmışlar iken kana'at itme
yüp ol hüccet-i şer' iyyeye muğayir niza' eyledük
lerin ve şeyhülislamdan fetvası olduğın bildürüp 
mücebince hüküm reca eyledüği ecilden mukaddema 
bir def'a şer'le görilüp fasl olınup hüccet virilmeğle 
tekrar niza' olm ur ise istima' olınmamak. 

[Fı] evahir-i Şevval sene [10]99 [ 19-27 Ağustos 
1688] 

Atk.Şkt/1211441656 Yangın sebebiyle suyu kaybo
lan Darphane-i Amire'ye yeniden su bağlanması 
talep edildiğinden, buraya eskiden su bağlı olup ol
madığı, bağlı ise ne miktar olduğu hususunun 
araştınlmasına dair hüküm. 

İstanbul kaimmakamına hüküm ki : 
Sahib-i ayar gelüp darbhane-i amiremün kadimden 
iki masura suyı olup ihrakdan berü zayi ' olup hala 
icra itmeyüp ve suya muhtac olmağla(?) kadimden 
cari olan su nazır ma'rifetiyle yine icra olmmak 
babında hükm-i hümayün reca itmeğin arz olınduğı 
üzre darbhane-i arnirernde suya muhtac olmağın 
kadimden suyı var ınıdur ve ne mikdardur bulın
mayup ve kadimden suyı olduğı ( . . .  ) olmışdur te
fahhus olınup sıhhat ve hak'ikati üzre arz u i ' lam 
eylemek içün yazılmışdur. 

Fı evasıt-ı Ra sene [ 1 ] 100 [3- 12 Ocak 1689] 

Atk.Şkt/1211761793 İstanbul'da Sultan Süleyman 
vakfına ait saray ve has bahçeye bağlanan suyun 
suyolculanndan birinin vefatı sebebiyle yerine 
atanacak kişinin su nazınnın arzıyla atanmasına, 
bu nizama aykın davranışlara müsaade edilmeme
sine dair hüküm. 

İstanbul kadisına hüküm ki: 
Mahrüse-i İstanbul'da bi ' l-fi '1 su nazırı olan İbrahim 
gel üp malırUse-i mezbürede vakı ' merhum Sultan 
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Süleyman evkafı selatin(?) ve Saray-ı amire ve Hass 
bağçe'ye icra itdürdüği sunun suyolcılarından biri 
fevt olup biri mahlı11 oldukda kadimden malıruse-i 
merkılınede su nazırı olanlarun arzıyla olma olı
naısgelmişiken hali ya kadime muhalif eelb-i mal içün 
evkaf mütevelllleri ecanibden ba 'zı kirnesneler içün 
arz idüp külll ihtilale ba 'is oldukların bildürüp 
kadimden olıgeldüği üzre amel olınup kadime mu
halif te 'addi vü tecavüz itdürilmeye diyü yazılmış
dur. 

[Fı] evahir-i Ra sene ı ıoo [ ı 3-22 Ocak ı689] 

Atk.Şkt/141351163 Yansı Atik Ali Paşa Vakfına ait 
Molla Ahaveyn mahallesindeki çifte hamama, 
diğer yansı Mimar Sinan Vakfı 'na ait bostana bağ
lı olan suyun tamamının kendi bostanlanna bağ
lanmasını iddia eden Mimar Sinan Vakfı mü
tevellisinin davasının reddedildiğine ve bu hususla 
ilgili tekrar dava görülmemesine dair hüküm. 

İstanbul kadisına hüküm: 
Babü's-sa'ade ağası arz-ı hal gönderüp nezaretinde 
olup İstanbul mahallatından Molla Ahaveyn ma
hallesinde vakı ' hark ile cari olan acı suyun nısfı 
kadimü' l-eyyamdan berü All Paşa'nun bina eyledüği 
çifte hammarnun su kuyusına ve nısf-ı alıarı Mi 'mar 
Sinan evkafından olan bostana cari alıgelmişiken 
Mi 'mar Sina[ n] evkafı mütevelllsi ben üm mütevel
llsi olduğum Mi 'mar Sinan evkafından olan bostana 
cümlesi cari alıgelmişdür di yü niza' ve bundan 
[akdem] müfettiş-i evkaf ve mi 'mar ve su nazırı ile 
mahall-i niza'un üzerine vanlup keşf olındukda ma-i 
mezbı1run kadimü' l-eyyamdan nısf[ı] hammarn-ı 
mezbı1ra ve nısf-ı alıarı Mi 'mar Sinan bostan[ına] 
cari olıgeldüği sabit olmağla kadimisi üzre icraya 
hüküm birle hüccet-i şer'iyye virilüp fasl-ı husı1met 
almışiken iken29 tekrar da 'va itmeğle istima' olmma
ya diyü hattlı mazmı1n-ı(?) emr-i şerifüro virilüp tek
rar mı1cebince hükm-i hümayı1num reca eyledüği 
ecilden mazmı1n-ı emr-i şerif ve fetva-yı şerife 
mı1cebince yazılmışdur. 

Fı evasıt-ı L sene ı ıo ı  [ ı 8-27 Temmuz ı690] 

28 "olma" mükerrerdir. 
29 "iken" fazladır. 
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Atk.Şkt/14142/196 Sultan Mehmet Han camii yakı
nındaki menzile bağlı suyun atıl kalan suyollannı 
tamir ettirdiği şahsa ücret olarak verdiği parayı 
cebren geri alan şahısla ilgili davanını ilgili ka
dılıkta görülmesine dair hüküm. 

İstanbul kadisına hüküm: 
Suyolcı Hüseyin gelüp malıruse-i İstanbul'da 
merhum Sultan Mehmed Han cami ' -i şerifi kurbında 
vakı ' müteveffa Bezirci Mahmud Efendi kızı Ayişe 
nam hatunun menziline cereyan iden suyun kadimi 
yolları mu 'attal olmağla kadimü' l-eyyamdan ol 
suyun yolları ta 'mirin malıruse-i İstanbul'da sakin 
vekili30 mutlakı(?) olan Mehmed nam kirnesne 
vekaletiyle bununla kavl idüp bu dahi ol suyun 
yolların ta 'mir ve eda-yı hıdmet itmeğİn mezkur 
Mehmed sabıka su nazırı olan olan3' İbrahim'e 
İstinadile ücret(?) namıyla virdüği (boş) akçesin bin 
yüz senesinde bila izn-i şer' cebren yedinden alup 
külli gadr itmeğle fetva-yı şerife ve hüccet-i 
şer'iyyesi mucebince mahallinde şer'le yazılmışdur. 

Fi evahir-i L sene [ 1 ]  10 1  [28 Temmuz-5 Ağustos 
1690] 

Atk.Şkt/14/54/251 Gazanfer Ağa vakfına ait İshak 
Paşa mahallesindeki harap hamam ve suyollarının 
tamirine müsaade etmeyen ve vakıf görevlilerinin 
ücretlerini ödemeyen vakfın incelenmesine izin 
verilmesine dair. 

İstanbul kadisına hüküm ki : 
Babü's-sa'ade ağası Abdurrahman Ağa arz gönderüp 
taht-ı nezaretinde olan evkafdan İstanbul'da müte
veffa Babü' s-sa'ade-i sabık Gazanfer Ağa evkafı 
akaratından yine İstanbul'da İshak Paşa mahallesinde 
bina ve vakf eyledüği harnınarn ve suyolları haraba 
müşrif olup ta'mire muhtac olmağla vakfda müsa'a
de olmamağın İstanbul'da ve Anadalı'da olan mürte
zikanun vezayifi virilmeyüp rakabe(?) olmmak üzre 
şeyhülislam fetvası mucebince hüküm reca itmeğin 
şürGtla yazılmışdur. 

Fi evail-i Za sene [ 1 ] 10 1  [6- 15  Ağustos 1690] 

30 vekil-i 
3' "olan" mükerrerdir. 
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Atk.Şkt/171208/955 İstanbul'da Eğrikapı 'dan Yedi
kule 'ye kadar olan çeşmelerin suyolcusu olan şah
sın vazifesine müdahale eden şahısiann menine 
dair hüküm .. 

İstanbul paşasına ve kadisına hüküm ki: 
Mehmed ( . . .  ) gelüp mahmiyye-i İstanbul'da Eğrika
pu'dan Yedikulle'ye varınca vakı ' olan çeşmelerün 
suyolcısı olup ahardan dahl olmmak icab eylemez 
iken (boş) ve (boş) ve (boş) nam kirnesneler bivech 
ve bila berat bunun umfirına karışup dahl eyledüğin 
bildürüp rencide alınmamak içün yazılmışdur. 

F1 evasıt-ı N sene [ 1 ] 105 [6- 15  Mayıs 1694] 

Atk.Şkt/171220/1000 Sivrikuzum (?) mahallesine 
ahalisine zarar veren karizierin zararlannın gide
rilmesi hususunun ilgili kadılıkta görülmesine dair 
hüküm. 

İstanbul kaimmakamına ve kadisına hüküm ki: 
Kasım Paşa mahallatından Sivrikuzum(?) nam ma
halle ahallsi arz-ı hal idüp Yeniçeşme kurbında 
Veys(?) mahallesi dimeğle ma 'rfif mahalle ahallsin
den Ömer Paşa ve Şa'ban Beğ oğlı Mustafa ve (boş) 
ve (boş) nam kimesnelerün karizleri bunlarun kapu
ları öninde zuhfir idüp zararı olduğın bildürüp şer'le 
görilüp zarar-ı şer'isi men ' u def' olmmak babında 
hüküm reca eyledükleri ecilden şer'le görilmek içün 
yazılmışdur. 

Fl evasıt-ı N sene [ 1 ] 105 [6- 1 5  Mayıs 1694] 

Atk.Şkt/1 71289/1317 Vakıf odalann karizlerine mü
dahale eden kişilerin müdahalelerinin önlenmesi 
hususunun ilgili kadılıkta görülmesine dair hü
küm. 

İstanbul kadısına hüküm ki: 
(Boş) ve (boş) ve (boş) nam kirnesneler gelüp (boş) 
vakfında mutasarrıf oldukları vakf odalarun karizi 
kadimden akagelmişiken (boş) nam kirnesne fuzfili 
müdahale itmeğle fetva-yı şerife mficebince şer'le 
görilmek üzre yazılmışdur. 

[Fl] evasıt-ı L sene [ 1 ] 105 [5- 14 Haziran 1694] 
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Atk.Şkt/17/353/1606 Hacı Hasan mahallesindeki 
evine bağlı mülk suya müdahale eden kişilerin 
müdahalelerinin önlenmesine dair hüküm. 

İstanbul bosHincıbaşısına [ve] İznikmid kadisına 
hüküm ki : 
İbrahim zide kadruhı1 gelüp medine-i İznikmid ma
ha11atından Hacı Hasan maha11esi sakinlerinden 
Mustafa nam bostani mutasarrıf olduğı mülk menzi
line cari olan dört masura sudan iki masurasın buna 
bey ' ve hüccet-i şer'iyye virilmeğle bu dahi mülk-i 
müşterası olan su yı maha11e-i mezbı1rede vakı ' olan 
menziline i cra id üp intifa' ider iken Kara Mihaliç ve 
diğer(?) ustalanndan (boş) ve (boş) nam kirnesne 
hilaf-ı şer' -i şerif su yın un icrasına mani ' olup te 'addi 
eyledüklerin bildürüp hüccet-i şer'iyye mikebince 
veeh-i meşrı1h üzre amel olmmak içün yazılrnışdur. 

Fi evasıt-ı [L] sene [ 1 ] 105 [5-14 Haziran 1694] 

Atk.Şkt/20121/88 Karaköy'de inşa olunan üç dört 
katlı binanın diğer binaZara zarar veren saçak sula
rının verdiği zararın ortadan kaldırılması hususu
nun ilgili kadılıkta görülmesine dair hüküm. 

İstanbul kaimrnakarnına ve kadisına ve Galata kildi
sına hüküm ki: 
Hacı Ahmed ve İsma'il nam kirnesneler arz-ı hal 
idüp mahmiyye-i Galata'da Karaköy kapusı dahilin
de mutasarrıf olduklan kargir mahzenlerün karşusın
da bin yüz (boş) senesinde Mehmed Çavı1ş nam 
kirnesne üç dört kat mürtefi ' yehı1dihane ve iki kat 
şehnişin yapup saçaklarınun suyı bi gayri hakkın cari 
bunlarun divarlan üzerine akıdup ve şehnişinün 
pencere kapaklan kiremidlerin harab idüp külli gadr 
u te'addi eylüdüğin ve bu babda fetva-yı şerife 
virildüğin bildürüp hassa mi 'mar ma' rifetiyle şer'le 
görilüp zarar-ı şer'isi men' u def' olmmak babında 
emr-i şerifüm reca eyledükleri ecilden fetva-yı şerife 
mı1cebince şer'le hükm-i şerif virilmişdür. 

Fi evasıt-ı Ş sene [ 1 ] 106 [27 Mart-5 Nisan 1695] 

Atk.Şkt/201385/1708 Mecra hakkı vererek vakıf a
na suyollarına su bağlayanlardan su yollarını 
tamir etmeyenlerin veya hakkı olmadığı halde vakıf 
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sulardan kendi evlerine su bağlayanların vakıflara 
verdiği zararların önlenmesine, herkesin kendi su
yolunu tamir etmesine dair hüküm. 

İstanbul kadisına hüküm ki: 
Mahrfise-i mezburda su nazırı olan Mustafa zide 
kadruhu ordu-yı hümayunuma mektfib gönderüp 
malıruse-i mezburda vakı ' evkaf-ı seliitin-i izam 
suyollarına hakk-ı mecra virmek üzre su karışduran
larun suyolları mürur-ı eyyam ile bazılup ashabı 
ta 'rnir itmemeğle ahar mahalle cari olup suları 
dışardan(?) İstanbul'a dahil olmayup ve evkaf-ı 
merktimunun suyaHarında suları yağiken medine-i 
mezbure dahilinde herkes suların alup kend[i] çeş
melerine icra itdürüp evkaf-ı merktime sularına külli 
muzayaka virdüklerin bildürüp herkes kendü suyal
ların ta'rnir eylemek babında hükm-i hümayunum 
virilmek redsına arz itmeğİn veeh-i meşruh üzre 
amel olmmak içün yazılrnışdur. 

[Fi] evahir-i L sene [ 1 ] 106 [4- 12  Haziran 1695] 

Atk.Şkt/25119172 Eğrikapı 'dan Yedikule 'ye giden 
suyun suyolculuk hizmetine sahip olan şahsın hiz
metine müdahale eden kişilerle ilgili davanın kadı
lıkta görülmesine dair hüküm. 

İstanbul kaimmakarnına ve kadisına hüküm ki: 
Mehmed nam kirnesne gelüp İstanbul sun haricinde 
Eğrikapu'dan Yedikulle'ye giden suyun beriit-ı şeri
fümle suyolcı[sı] olup edii-yı hıdmet idüp dahl alın
mak kab itmez iken ahardan Sufi Ahmed ve İzin
ci(?) Ahmed nam kirnesneler yedinde olan beriltına 
muhalif b iberat ve bivech ve b ila sened umurına ka
rışup müdahale eyledüklerin ve bu babda hüccet-i 
şer'iyyesi olduğın bildürüp mucebince amel olmmak 
babında emr-i şerifüm reca itmeğİn şer'le görilmek 
içün yazılrnışdur. 

Fi evasıt-ı L sene [ 1] 108 [3- 12 Mayıs 1697] 

Atk.Şkt/25119173 Galata haricinde bulunan çeşme
nin suyolcusu olup çeşmenin suyollarını tamir 
etmiş olan şahıstan haksız yere vergi alan su nazı
rından paranın geri alınması hususunun ilgili 
kadılıkta görülmesine dair. 
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İstanbul kaimmakamına ve kadisma hüküm ki : 
Mehmed nam kirnesne gel üp Galata haricinde vakı ' 
müteveffa Hasan Ağa bina eyledüği çeşmenün herat
ı şerifümle suyolcısı olup bundan akdem çeşme-i 
mezbfirun suyaBarı münhedim oldukda taraf-ı vakf
dan ta'mir idüp hilaf-ı şer'-i şerif kirnesneye te 'ad
disi olmayup ve üzerine şuhfid-ı udı11 ile bir nesne 
sabit almış değil iken sabıka su nazırı olan İstanbul 
sakinlerinden Abdurrahman nam kirnesne bin yüz 
(boş) senesinde rüsfim narnma hilaf-ı şer'-i şerif 
altmış guruş alup ziyade te 'addi eyledüğin bildürüp 
şer'le alıvirilmek içün yazılmışdur. 

Fı evasıt-ı L sene [ 1 ] 108 [3- 12 Mayıs 1697] 

Atk.Şkt/25190/351 İstanbul'da, şahsa ait mülk suyu 
haksız yere başka yere bağlayan kişinin müdaha
lesinin önlenmesi hususunun ilgili kadılıkta görül
mesine dair hüküm. 

İstanbul kaimmakamına ve kadisma hüküm ki : 
Müteveffa Hasan nam kimesnenün ağlı Mehmed 
nam kirnesne ile kızı Emine vesair veresesi ordu-yı 
hümayunuma gel üp İstanbul'da vakı ' babalarından 
irs-i şer ' le intikal iden menzillerine kadimden bir 
masura su cari olıgelüp ahardan dahi olmmak icab 
eylemez iken İstanbul sakinlerinden Mehmed nam 
kirnesne mücerred ta'ciz içün fuzfili ma-i mezburı 
mecra-yı kadiminden ihrac ve ahar yire icra itdürüp 
gadr eyledüğin bildürüp şer'le görilmek içün hüküm 
yazılmışdur. 

Fı evail-i Za sene [ 1 ] 108 [22-3 1 Mayıs 1697] 

Atk.Şkt/251961376 Sultan Süleyman Han vakfına 
ait Eğrikapı 'dan Yenibahçe'ye, Taksim 'den Aksa
ray'a, Cerrah Mehmet Paşa Camii'ne, Yedikule 'ye, 
Ağa Çayırı 'na ve Silivrikapı 'ya kadar olan suyol
larının suyolculuk hizmetinin üç kişiye verilmiş ol
duğuna, buna muhalefet ederek suyolculuk hizmeti 
için sadece kendi adına berat almış olan suyol
cunun diğer iki suyolcuya haksızlık ettiğine ve 
eskisi gibi suyolculuk hizmetinin üç kişi tarafından 
yapılmasına dair hüküm. 

İstanbul kaimmakamına hüküm ki : 
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Hassa su nazırı Osman zide mecduhu mektub gönde
rüp mahmiyye-i İstanbul'da vakı ' merhum ve mağffi
run leh Sultan Süleyman Han tabe seralıunun Eğri
kapu haricinde vakı ' su kullesinden Yenibağçe çayı
n başında Sulukulle kurbında Taksim'den Aksaray'a 
ve Cerrah Mehmed Paşa cami 'ine ve andan Yedi
kulle'ye ve Ağa çayırma ve Silivrikapusı'na varınca 
icra itdürdüği suyollarınun ve çeşmelerinün hıdmeti 
hıdmet-i kesir ve mesafe ba 'ide olmağla evkaf-ı şerif 
suyolcılarından Kastamani Mehmed ve İzmirli Ah
med ve Sufi Ahmed ber veeh-i iştirak kadimden hıd
met idüp ve hıdroetlerinde kusurları olmayup ve 
mezkfirlar ile hıdmet-i mezbfirenün ancak uhdesin
den gelinür iken mezbur Kastamani Mehmed hilaf-ı 
inha bir tarikile hıdmet-i mezbfireyi bi' l-külliyye 
kendü görmek üzre berat itdürüp mezkur İzmirli 
Ahmed ile Sufi Ahmed'e gadr eyledüğinden gayri 
ümmet-i Muhammed'e zarfiret çekdürmeye ba'is ve 
mezbur Mehmed yalnız hıdmet-i mezbfirenün uhde
sinden gelerneyüp ve emr-i muhal olduğın bildürüp 
mezbfirlarun üçi dahi hıdmet eylemek her vechile 
evkaf-ı şerife ve ümmet-i Muhammed'e evla vü 
enfa ' olmağla kema fi ' l-evvel ber veeh-i iştirak hıd
met eylemek üzre ilhahlarıyla arz eyledüği ecilden 
sen ki vezir-i müşarun ileyhsin kadimden bunlar ne 
vechile zabt ide gelmişlerdür sıhhati üzre i ' lam id üp 
kadimisi üzre zabt itdüresiz diyü yazılmışdur. 

Fi evail-i Za sene [ 1 ] 108 [22-3 1 Mayıs 1697] 

Atk.Şkt/25/1241487 Gedik Paşa yakınlarında Emin 
Sinan mahalesindeki Fatih Sultan Mehmet hay
ratından olan çeşmeye Sultan Süleyman ve Sultan 
Bayezit suyundan bağlanmış olan suya müdahale 
olunmamasına dair hattı hümayuna rağmen çeşme 
suyunu akıtiırmayan su nazırının müdahalesinin 
önlenmesine dair hüküm. 

Astane kaimmakamına ve İstanbul kadisına hüküm 
ki: 
Malıruse-i İstanbul'da Emin Sinan mahallesi ahalisi 
gelüp mahmiyye-i mezbfir mahallatından Gedik Paşa 
kurbında Emin Sinan mahallesi ahalisi ordu-yı hü
mayunuma arz-ı hal idüp merhum ve mağffirun leh 
Ebu' l-feth Gazi Sultan Mehmed Han tabe seralıunun 
hayratından olan mahalle-i mezburda Akarçeşme 
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SU T AHRİRLERİ 

dimeğle ma 'rı1f çeşmeye merhı1man ve mağfOrun 
lehüma Sultan Süleyman ve Sultan Bayezid-i Ve
li'nün suyından dahi cereyan idüp çeşme-i merku
rnun suyına ahardan müdahale alınmamak üzre hatt
ı hümayı1n-ı şevket-makrün ile mu'anven emr-i şerif 
virilmişiken haliya mahmiyye-i mezbı1rda su nazırı 
olan (boş) nam kirnesne hatt-ı hümayı1n-ı şevket
makrün ile mu 'anven emr-i şerife muğayir ol çeşme
nün suyını her bar cereyan itdürmeyüp ahali-i ma
hallenün suya ziyade zarı1retlerine ba 'is olduğın 
bildürüp yedindelerinde32 olan hatt-ı hümayı1n ile 
emr-i şerif mı1cebince amel olınup zikr olınan suyı 
kadimisi üzre icra olmmak babında hüküm reca 
eyledükleri ecilden sen ki vezir-i müşarun ileyhsin 
ve mevlana-yı mı1ma ileyhsin zikr olınan çeşmelerün 
suyı kıllet üzre cari oldukda civarda olan mahallat 
ahalisine zarfiret-i tarnın iras itmek muhakkak olma
ğın kadimisi üzre suyı temamen icra olınup noksa
nına bir dürlü cevaz gösterilmemek içün yazılmış
dur. 

Fi evail-i Za sene [ 1 ] 108 [22-3 1 Mayıs 1697] 

Atk.Şkt/25/32911329 Bazı cami, mescit vesair vakıf 
odaların karizlerinin bağlı olduğu Mehmet Ağa 
vakfı karizinin sel sebebiyle bozulduğuna, ancak 
karize ilhak olan vakıfların tamir için hisselerine 
düşen meblağı ödemediklerine, bu sebeple bu vakıf 
mütevellilerinin kadılığa ihzar olunarak davaları
nın görülmesine dair hüküm. 

İstanbul'da Haremeyn müfettişi vekiline hüküm: 
İstanbul'da vakı' sabıka Daru' s-sa'acte ağası müte
veffa Mehmed Ağa evkafınun karizine ba 'zı cami ' 
ve mesacid ve ba 'zı evkaf-ı sairenün odalarınun ve 
hanelerinün karizleri ilhak olınup lakin mürur-ı 
ezmanile vakı' olan seyl-i azime sebebiyle ekser 
mahalleri bozılup ta 'rnire muhtac olup ancak mülhak 
olan evkaf asla ta'rnirine imdact eylememeleriyle 
zikr olman evkaf mütevellilerin şer'a ihzar ve bi 
hasebi' ş-şer' hisselerine düşen meblağı ta' mirat -ı 
mezkı1ra sarf eylemek üzre evkaf-ı mezkı1re müte
vellisine <ı.lıvirüp bir dürlü gadr itdürmeyesin diyü 
Daru' s-sa'acte ağası el-Hacc Ali Ağa mektı1bı mı1ce
bince amel olmmak içün yazılmışdur. 

32 yedierinde 
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Fı evahir-i R sene [ 1 ] 109 [6- 14 Kasım 1697] 

Atk.Şkt/29/89/437 Üsküdar Çengelköy'de Mehmet 
Ağa vakfına ait bahçeye bağlı olan suyu kendi bah
çesine bağlayan şahsın müdahalesinin önlenmesi 
hususunun ilgili kadılıkta görülmesine dair hü
küm. 

İstanbul bostancıbaşısına ve As tane-i sa' adetümde 
müfettiş-i evkaf vekiline hüküm ki: 
Seyyid Salaheddin gel üp ü sküdar kazasına tabi ' 
Çengal(?) nam karyede müteveffa Çerkes Mehmed 
Ağa evkafından tasarrufında bir kıt 'a bağçesi olup 
Abdullah nam kirnesne sene-i mezbfireye cari olma
gelen suyun yollan mürür-ı eyyam ile haraba müşrif 
oldukda bunun mutasarrıf olduğı bağçeye mukadde
ma mutasamf olanlar ta 'mir itmemeğle mezkfir Ab
dullah ta 'mir itmek üzre vakf-ı merktim mütevelli 
sinden temessük almağla kadimden bunun bağçesine 
cari olmagelen suyı kendü bağçesine ihrac itmeğle 
bunun bağçesinün harabına ba'is olup te 'addi eyle
düğin bildürüp siz ki mfima ileyhimsiz ma'rifet-i 
şer'le keşf ve eP3 suyun kadimi yollann ta 'mir itmek 
şartıyla mutasarnf olduğı bağçesine cari olan su 
kadimisi üzre icra itdürilmek babında hükm-i hüma
yfinum reca itmeğin siz ki mfima ileyhimsiz veeh-i 
meşrfih üzre şer'le görilüp kadimisi üzre icra olınup 
emr-i ahar irsaline muhtac eylemeyesiz diyü ferman
ı alişanuro sactır olmışdur. 

Fı evasıt-ı M sene l l  10  [20-29 Temmuz 1698] 

Atk.Şkt/31176/297 Mehmet Ağa vakfına ait Namaz
gah, Kadı mecsidi ve Saray mahalleZerindeki çeş
melere bağlı sudan Babadağı 'na tabi Çeşme ma
hallesindeki mülk menzilde bulunan çeşmeye bağlı 
suya vakıf mütevellisi tarafından müdahale olun
mamasına dair hüküm. 

Babadağı kadisına hüküm ki: 
Divan-ı hümayfin katibierinden Osman Yahşi(?) ge
lüp nefs-i kasaba-i Babadağı ma[ha]llatından Çeşme 
mahallesinde vakı ' bunun mutasamf olduğı mülk 
menzili içinde sabıka kile nazırı müteveffa Mehmed 
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Ağa dimeğle ma 'rfif kimesnenün kasaba-i mezbur 
mahalHitından Nemazgah ve Kadi mescidi ve Saray 
ve (boş) nam mahallelerde vakı ' bina eyledüği çeş
melere cereyan iden sudan menzili hareminde bina 
eyledüği çeşmesine bir masura su cari olup kadim
den bi hakkın intifa' idegelmişiken aslıab-ı ağrazdan 
Babadağı mütevellisi Mehmed ile ol mahalleler 
ahalileri bizüm mahallelerimüze su noksan gelür 
ba'de' l-yevm senün intifa' eylediğine razi olmazuz 
diyü bu Edirne'de bulınmağla ehl-i örf taifesi 
tarafından mübfişir getürüp bin yüz (boş) senesinde 
bila izn-i şer' hilfif-ı şer'-i şerif bunun çeşmesini 
fuzuli hedm idüp ziyade te'addi ve bu babda 
şeyhülislamdan fetvası olduğın bildürüp mucebince 
zarar-ı şer'ileri tazmin itdürdükden sonra zikr olman 
çeşmesinün bina itmesine mezburlan dahi ü ta'arruz 
itdürilmemek babında yazılmışdur. 

Fi evasıt-ı L sene [ 1 ] 1 10 [ 12-21 Nisan 1699] 

Atk.Şkt/33/1191529 Sultan Bayezid vakfı 'na ait 
suyolundan mecra hakkını vererek su alan Meh
met Ağa, Sekban Kara Ali, Kethüda Hatun, Öküz 
Mehmet Paşa ve Mesih Paşa vakıflarının kendi 
haklarıyla yetinmelerine, mecra hakkı olarak ver
dikleri suları kendi sularına ilhak etmemelerine 
dair hüküm. 

İstanbul kadisına ve şeyhülislam efendi nezaretinde 
olan evkaf müfettişine hüküm ki : 
Malıruse-i İstanbul'da vakı ' merhum ve mağffirun 
leh Sultan Bayezid Han tabe serahu cami ' -i şerif ve 
imfiret-i amiresi evkafınun mütevellisi olan Süley
man zide mecduhu gelüp merkum-ı müşarun ileyhün 
cami ' -i şerif ve imfiret-i amiresine cereyan iden suya 
müteveffa Mehmed Ağa ve Sekban Kara Ali ve 
Ketbuda Hatun ve Öküz Mehmed Paşa ve Mesih 
Paşa evkaflarınun mütevellileri vesairleri hakk-ı 
mecrasıyla suların ilhak itmeleriyle bu ana değin 
hakk-ı mecraları alıkonıldukdan sonra bak! kalan 
suları mevki 'inden ifraz olınup virilür iken hala 
evkaf-ı mezkure mütevellileri kana'at itmeyüp ilhak 
olman sularınun hakk-ı mecraların alıkomayup ilhfik 
olınduğınun mikdan su almak üzre müdahale 
itmeleriyle merhum-ı müşfirun ileyhün suyına ilhak 
olman suyun hakk-ı mecraları alıkanılup bak! kalan 
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suları virilüp ziyacteye tecavüz itdürilmemek babın
da hükm-i hümayfinum reca itmeğin veeh-i meşrfih 
üzre amel olmmak içün yazılmışdur. 

Fı evail-i Za sene [ 1 ] 1 12 [9- 1 8  Nisan 1701 ]  

Atk.Şkt/33/54511 Mülkü olan yalının iki masura 
suyunun bir mikdarının haksız olarak komşu ya
Zıya bağlandığını bu haksızlığın giderilmesi husu
sunun ilgili kadılıkta görülmesine dair. 

İstanbul k�iimmakamına ve kadisına ve İstanbul'da 
su nazırı olana hüküm: 
Müteveffa Mehmed Paşa kerimesi fahrü' l-muhad
derat Emine Hanım gelüp Galata kazası muzatatın
dan İstinye nahiyesinde vakı ' Boğazkesen kal 'ası 
haricinde olan mülk yalı menzilinün hüccet-i şer'iy
ye ile mutasarrıfe olduğı iki masura suyınun bir 
mikdarın Hocazade (boş) bi gayri hakkın mecra
sından ihrac ve kendü yalısına icra itdürüp gadr 
eyledüğin bildürüp yedinde olan hüccet-i şer'iyyesi 
mficebince şer'le keşf olınup hilaf-ı şer' -i şerif 
yalısına icra itdürdüği suyı kadimisi üzre mezbfire
nün yalısına icra itdürilüp ihkak-ı hakk olmmak bil
bında hükm-ı hümayunum reca itmeğin veeh-i meş
rfih üzre şer'le görilmek içün yazılmışdur. 

Fı evasıt-ı Ra sene 1 1 1 3  [ 16-25 Ağustos 1701 ]  

Atk.Şkt/33/55111 Evinin harem penceresi yakının
da kurulan su terazisinin zararı sebebiyle bu za
rarın giderilmesi hususunun ilgili kadılıkta görül
mesine dair hüküm. 

Kaimmakam paşaya ve İstanbul kadisına hüküm ki: 
El-Hacc İbrahim nam kirnesne gelüp bunun 
malıruse-i İstanbul'da vakı ' mutasarrıf olduğı men
zilinün haremi penceresi kurbında Hızır Ağa odaları 
vakfınun mütevellisi olan Mehmed Ağa dimeğle 
ma 'rfif kirnesne su terazil sı bina ve i h das id üp zarar -ı 
şer'isi olmağla bundan akdem mezbfirun muhdes 
olan binasınun zarar-ı şer'isi su nazırı ma'rifetiyle 
şer'le men' alınmışiken mezkfir Mehmed kana'at 
itmeyüp yine müdahaleden hali olmaduğın bildürüp 
ol babda hüküm reca itmeğin şer'le görilmek içün 
yazılmışdur. 
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Fı ev ahir-i Ra sene [ 1 ]  1 13 [26 Ağustos-4 Eylül 
1701]  

Atk.Şkt/33/57712 İstinye Boğazkesen kalesi haricin
de bulunan mülk yaZıya bağlı iki masura suyun bir 
miktarını haksız yere kendi yalısına bağlayan kişi
nin davasının ilgili kadılıkta görülmesine ve hak
kın yerine getirilmesine dair hüküm. 

İstanbul kaimmakamına ve kadisına ve su nazırı zide 
mecduhfıya hüküm ki: 
Mehmed Paşa kerimesi Emine Hanım gelüp Galata 
kazası muzatatından İstinye nahiyesinde vakı ' Bo
ğazkesen kal 'ası haricinde olan mülk yalı menzili
nün hüccet-i şer'iyye ile mutasarrıfı olduğı iki masu
ra suyun bir rnikdarın Hocazade bi gayri hakkın 
mecrasından ihrac ve kendü yalısına icra itdürüp 
gadr eyledüğin bildürüp yedinde olan hüccet-i 
şer'iyyesi mfıcebince şer'le keşf hilaf-ı şer' -i şerif 
yalısına icra itdürdüği suyı kadimisi üzre mez
bfirenün yalısına icra itdürilüp ihkak-ı hakk olmmak 
babında hüküm reca itmeğin veeh-i meşrfih üzre 
şer'le görilmek içün yazılmışdur. 

Fı evasıt-ı Ra sene [ 1 ]  1 1 3 [ 16-25 Ağustos 1701 ]  

Atk.Şkt/35139911676 Gedikpaşa yakınında Taşlıka
pı 'da bulunan ve yirmi otuz yıldır oturu/an mülk 
menzildeki su kuyusuna yakın yerde yapılan tu
va/etin verdiği zararın önlenmesi hususunun ilgili 
kadılıkta görülmesine dair hüküm. 

Kaimmakam paşaya ve İstanbul kadisına hüküm ki: 
Yahya nam kirnesne gelüp malıruse-i İstanbul'da 
Gedik Paşa mahallesi korbında vakı ' Taşlıkapu(?) 
nam mahallde yiğirrni otuz seneden mütecaviz 
mutasarrıf olduğı mülk menzili korbında olan su 
kuyusına dört beş zira' karib yirde herncivan İbra
him nam kirnesne kenif ihdas itmeğle zikr olman ku
yuyı telvis idüp te'addi eyledüğin ve bu babda 
fetvası olduğın bildürüp mficebince amel olınup has
sa rni 'mar ma'rifetiyle zarar-ı şer'isi men ' u def' 
olmmak babında hüküm reca itmeğin fetvası mfi
cebince şer'le görilmek içün hüküm yazılmışdur. 

Fı evail-i R sene [ 1 ] 1 14 [25 Ağustos-3 Eylül 1702] 
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Atk.Şkt/35151212135 Papaz köyü yakınında yüz 
seneden fazla süredir şahısların kendilerinin ve 
hayvanlannın faydalandığı suya müdahale ederek 
tarla ve çayırlarını yarıp tahrip eden, adamlarını 
taciz eden kişilerin müdahalelerinin önlenmesi hu
susunun ilgili kadılıkta görülmesine dair hüküm. 

Kaimmakam paşaya ve Haslar monlasına ve bostan
cıbaşıya hüküm ki : 
Süleyman zide kadruhfi gel üp kaza-i mezbfira tabi ' 
Papas nam [karyenün] kurbın da vakı ' yüz seneden 
mütecaviz cari olup kendüsi ve kendüsi3• ve hayva
natı intifa' idegeldüği mahsus su yında kimesnenün 
alakası yağiken civarında vakı ' Bosna nam karye 
ahalisinden ba 'zıları eşirradan birkaç kimesnelerün 
tahrikleriyle mürur-ı eyyam ile ol su bizüm mutasar
rıf olduğımuz çiftliklerimüze cari olur imiş diyü 
müdahale ve tarla ve çayırların yarup tahrib ve 
ademierin ta'ciz ve rencideden hali olmadukların 
bildürüp mahsus ve müstakıll su yına dahl ü ta 'arruz 
alınmamak babında hüküm reca itmeğin hilaf-ı şer' 
dahl ü rencide alınmamak içün yazılmışdur. 

Fı evahir-i R sene [ 1 ] 1 14 [ 14-22 Eylül 1702] 

Atk.Şkt/35/55411 Üsküdar Yenimahalle 'deki menzil 
ve bahçeye yer altından lağımlar ile bağlı suyun 
yakınında kuyu açarak suyun bu kuyuya kayma
sına sebep olan kişinin verdiği zararın önlenmesine 
dair hüküm. 

Kaimmakam paşaya ve Üsküdar monlasına hüküm 
ki: 
Mehmed zide mecduhu gelüp medine-i Üsküdar'da 
Yeni mahallesinde vakı ' tah te' 1-arzdan la ğınlar ile 
kadimden mutasarrıf olduğı menzil ve bağçesine cari 
alıgelen suyında aharun alakası yağiken yine 
mahalle-i mezbure sakinlerinden (boş) nam zimmi 
bunun su lağmına karib altında(?) bir(?) kuyu hafr 
ve ihdas ve kadimi suyı mezburun kuyusına cereyan 
itmeğle ziyade gadr u te 'addi eyledüğin ve bu babda 
fetva-yı şerifesi olduğın bildürüp fetva-yı şerife 
mucebince zarar-ı şer'isi men' u def' olmmak içün 
hüküm yazılmışdur. 

Fı evabir-i R sene [ 1 ] 1 14 [ 14-22 Eylül 1702] 

34 "ve kendüsi" fazladır. 
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Atk.Şkt/351559/1 Sultan Süleyman vakfı suyundan 
Aşık Paşa mahallesindeki çeşmeye bağlı olan ve 
ahali tarafından kullanılmakta olan suyu kendi 
menzillerine bağlayan ve ahalinin zarurete düşme
sine sebebiyet veren kişilerin teaddilerinin önlen
mesi hususunun ilgili kadılıkta görülmesine dair 
hüküm. 

As tane-i sa' adetümde sactaret-i uzma ve vekalet-i 
kübra kaimrnakarru olan Vezir Yusuf Paşa'ya ve 
monlasına hüküm ki ve İstanbul'da su nazırına 
hüküm ki : 
Malıruse-i İstanbul'da Aşık Paşa mahallesi ahalisi 
gelüp mahalle-i mezbı1rda vakı ' çeşmeye merhum ve 
mağfı1run leh Sultan Süleyman Han tabe seralıunun 
vakfı olan su kadimden cari olup ahali-i mahalle 
şürb ve intifa'  idegelmişler iken çeşme-i mezbı1re 
kurbında müteveffa Kürd Ahmed ve Bayram nam 
kimesnelerün hanelerinde sakin olanlar zikr olman 
suyun yolların bozup kendü menzillerine icra ve 
bunlarun zarfiretine ba 'is oldukların bildürüp ol 
babda hüküm reca eyledükleri ecilden hilaf-ı şart-ı 
vakı '35 te 'addileri şer'le men' olma diyü yazılrruşdur. 

Fi evasıt-ı C sene 1 1 14 [2- 1 1 Kasım 1702] 

Atk.Şkt/36/1721698 Ümmügülsüm Hanım 'ın tasar
rufunda olan suya müdahale olunmamasına dair 
daha önceden dava görülmüş olmasına rağmen 
tekrar bu konuda dava olursa davanın başka yerde 
görülmeyip Divana havale olunmasına dair hü
küm. 

Astane kaimrnakarruna hüküm ki : 
Ümrnügülsüm nam hanım gelüp bunun malıruse-i 
mezbı1rede mutasarrıfe olduğı sarayında ve suyında 
aharun alakası olmayup bundan akdem yedine 
hüccet-i şer'iyye virilmişiken hala kızı (boş) nam 
hatlin hevasına tabi ' ba 'zı kirnesneler ile yekdil 
olmağla sarayınun su hüccetlerin ahz ve cebren 
sarayın yedinden almak murad ve ba 'zı yirlerin 
hedm ve harab ve müzayede içün dellala virüp gadr 
itmeğle husus-ı merktim birkaç def'a şer'le görilüp 
fasl ve hüccet-i şer'iyye olınmağla fima ba'd da'va 

35 vakıf 
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sadedinde olurlar ise ahar yirde istima' alınmayup 
Divan-ı hümayfinuma havale olına di yü yazılmışdur. 

Fi evail-i Ş sene [ ı ]  1 13 [ ı - ı o Ocak ı 702] 

Atk.Şkt/64124412 Kapıdağı 'na tabi Erde k köyünde, 
ahalinin inşa ettiği ve kullandığı çeşmeye bağlı 
suyu menbazndan künk ile alıp kendi hanesine 
bağlayan kişinin verdiği zararın giderilmesi husu
sunun ilgili kadılıkta görülmesine dair hüküm. 

(Boş) ve (boş) kadısına ve Galata kazası muzMa
tından Kapudağı nahiyesi naibine hüküm ki : 
N ahiye-i mezbfireye tabi ' Erdek nam karyenün 
müslimin ve ehl-i zimmet Rfim taifesi gelüp bundan 
akdem Manol nam zimmi bunlarun karyeleri 
mahallesinde kendü malından bir çeşme bina ve 
çeşme-i merktimeye taşradan mahsus su icra idüp 
ibadullah şürb ü intifa' idegelmişler iken karye-i 
mezbfire imaını Ahmed'ün oğlı Mustafa nam kimes
ne çeşme-i merktimenün suyını menba 'ı olduğı ma
hallden fuzfili künk ile kendünün harkına(?) ve 
hanesine icra itdürmeğle çeşme-i mezbfireye su 
ekall-i kalil gelüp ibactullahun leyl ü nehar suya 
zarfiret ve muzayakalarına ba ' is olduğın bildürüp 
mezbfirun muhdes suyolınun zarar-ı şer'isi men' u 
def' ve ol su kema fi' l-evvel çeşme-i merktimeye 
icra itdürilmek babında hükm-i hümayfinum reca 
eyledükleri ecilden şer'le görilmek içün yazılmışdur. 

Fi evail-i Ş sene ı ı26 [ ı2-2ı Ağustos ı 7 14] 

Atk.Şkt/69/197/1 İstanbul Güngörmez mahallesin
deki mülk menzile bağlı suyun yanlış yere tahrir 
defterinde başka şahıslar adına kaydolduğunun 
yapılan tespit ve ikrarlar ile ortaya çıktığına, suyun 
eskisi gibi mülk menzile ait olduğuna dair hüküm. 

Astane kaimmakamına ve monlasına hüküm ki: 
Düstfir-ı ekrem müşir-i eflıam nizamü'l-alem 
nazımu'l-menazımi' l-ümem vezir-i a 'zam Ali Paşa 
edama' llahu te'ala iclaluhfi ve sahib-i iktidarehunun 
kethüdalıkları hıdroetinde olan iftiharü' l-emacid 
ve' l-ekarim İbrahim dame mecduhfinun malıruse-i 
İstanbul'da Güngörmez mahallesinde vakı ' 
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mutasarrıf oldığı menziline yedinde olan hüccet-i 
şer'iyye ve derkenar muceblerince mukaddema 
malik olan İbrahim Ağa dimeğle ma 'rfif kirnesne 
Haslar kazasına tabi ' Küçükköy haricinde Sırıklı ça
yırına karib sedd yanında kimesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzi '-i halide abar-ı müte'addide hafr 
ve tahte' l-arzında lağmlar ve kanavat ile cem' u tah
sil eyledüği suyı Kırkçeşme suyına zamrn u ilhak ve 
zikr olınan menzile icra ve tedavül-i eyadi ile muma 
ileyhe menzil-i mezbur ve suya malik ve bu ana 
gelince bir kaç def'a ma-i merkuma malik olanlar 
lağmlarını ta'ahhüd idegelmişler iken civarında olan 
Murad Paşa ve Halil Ağa suların lağm-ı mezkura 
ilhak ve bundan akdeınce cemi' sular tahrir olınduk
da zikr olman Murad Paşa ve Halil Ağa sularını Ha
seki Sultan lağrnı suyı muma ileyh İbrahim dame 
mecduhunun suyına zamrn olmmak üzre tahrir 
defterine hilaf-ı vakı ' kayd olınmağla sactır olan 
ferman-ı ali mucebince akza kuzati ' l-müslimin 
Haslar kadisı Şeyhzade mevlana Mehmed zidet 
fazluhu bi'n-nefs Hassa su nazırı Mehmed zide 
kadruhu vesair bölükbaşılar ve su yolcılar ile zikr 
olman lağmun üzerine vanlup ve akd olınan meclis-i 
şer'de muma ileyhün vekili Ahmed zide kadruhu 
Haseki Sultan vakfı mütevellisi Hasan Paşazade 
Mustafa ve Davud Paşa vakfı mütevellisi Murad ve 
Halil Ağa suyına malik olan Ümrnügülsüm Hatlin'un 
vekili Halil mahzarlarında muma ileyhün lağrnı 
mu 'ayene ve müşahede ve keşf olundukta tahrir 
defterine Haseki Sultan lağrnı di yü hilaf-ı vakı ' kayd 
olman harab lağma gelince hafrdan olan rah-ı abiler 
misaha eyledüklerinde yüz seksen üç zira' bulınur 
harab olan lağm içün mütevelli-i mezkur Mus
tafa'dan sual olındukda mütevellisi olduğum Haseki 
Sultan cami '-i şerifi ve medresesin ün suları Halkalı 
canibinden mahsus lağrnı olup ve hammarnun suyı 
ba hatt-ı hümayun Ayasofya-i kebir kurbında 
taksimden alınup iş bu mahallde ve gayrı yirlerde 
vakf-ı mezburun lağrnı olmayup işbu lağmda vakfun 
alakası yokdur diyü cevab ve yedinde olan senedatı 
takrifine muvafık bulınan ve mütevelli Murad 
Paşa'nun su yı mu 'ayene oldukda harab lağm ikinci 
nahiyede zamrn olınup ve Halil Ağa suyı harab 
lağmun bu günden zamrn olınup mezburan Murad ve 
vekili mezbur Halil'ün vakı ' hal istintak olındukda 
kadimden sularımuz zikr olman harab lağma zamrn 
u ilhak olınup yedimizde zamrn u ilhaka mahsus 
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temessük olmayup harab olan lağmda bizüm dahi 
alakamuz yokdur di yü her biri ikrar u i 'tiraf 
itmeleriyle bu ana gelince lağm-ı mezkurı mfıma 
ileyhün su yına malik olanlar ta 'mir idegelmeğle 
mezbfırfın suyolcılar lağm-ı mezkfırı mu'arızlara ( . . .  ) 
misaha eyledüklerinde üç yüz on beş zira' ve bir 
parmak yiğirrni zira' ve bir parmak seksen zira' olın
mağla mecmu' beş yüz doksan sekiz zira' la ğın-ı 
mu'arız bulınup kadimisi üzre mfıma ileyh İbrahim 
dame mecduhunun tarafından zabt olmmak üzre 
hazırfın olan müslimin muvacehelerinde keşf u tahrir 
ve kayd olınduğın Haslar kadisı mevlana-yı muma 
ileyh i 'lam itmeğin mfıma ileyhün i 'lamı mfıcebince 
amel olmmak içün yazılmışdur. 

Fı evahir-i L sene 1 128 [8- 16  Ekim 17 16] 

Atk.Şkt/70144011 Koca Mustafa Paşa yakınında in
şa olunan çeşmeye satın alınarak bağlanan suyun 
kesilmesiyle vakıf çeşmenin iptal olduğuna, insan
ların insaniann faydalandıkları suyun kesilmesi 
ile vakıf çeşme iptal olduğundan 

As tane k�iimmakamına [ve] İstanbul monlasına 
hüküm ki : 
Müderrisinden Hekimbaşızade Yusuf zide ilmuhu 
gelüp babası müteveffa Hekimbaşı-i sabık Nuh 
Efendi'nün mahrfıse-i İstanbul'da vakı ' vakfı müte
velllsi olup müteveffa-yı merkilm mahrfıse-i mez
burede Koca Mustafa Paşa kurbında menzili ittisa
linde sukda bina ve ihya ey I ediği çeşmeye mahruse-i 
İstanbul'da sakin Su nazırı Osman Ağa dimeğle 
ma 'rfıf kirnesneden mülk su iştira ve çeşme-i mez
kura i cra ve ibadullah ş ur b ve intifa' idederken ba
bası fevt ve mezbur Osman dahi nezaretden azl olın
dukdan sonra çeşme-i mezkfıra cari olan su kesilüp 
ibadullah şurb ve intifa'dan kalup vakf çeşme ibtal 
ve gadr olınduğın bildürüp mezbur Osman ile mu
rafa 'a-i(?) şer' le ve fürfıht itdiği su çeşme-i mezkfıra 
icra veyahud mezkurun mukaddema müteveffa-yı 
merktimdan aldığı akçe yedinde olan hüccet-i şer'iy
ye mucebince vakf içün tahsll olmmak babında emr
i şerifüro reca eylediği ecilden hüccet-i şer'iyye 
mucebince şer' le görilmek emrüm olmışdur. 

Fı evahir-i S sene 1 129 [04-12  Şubat 17 17] 
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Atk.Şkt/70/47412 Cerrah Paşa cami vakfına ait 
olup vakıf mütevellisi tarafından satılarak Lala 
Hayreddin mahallesindeki haneye bağlanan suya 
fuzuli yere müdahale eden vakıf mütevellisinin 
müdahalesinin önlenmesi hususunun ilgili kadılık
ta görülmesine dair hüküm. 

Asıane kaimmakarnına ve şeyhülislam nezaretinde 
olan evkaf müfettişine hüküm ki: 
Sabıka reisülküttabum olan Abdülkerim dame mec
duhu Dergah-ı mu' allama arz-ı hal gönderüp şey
hülislam nezaretinde olan evkafdan İstanbul'da vakı ' 
Cerrah Paşa cami '-i şerifi evkafınun ba'zı mesarifine 
sarf içün vakfa lüzurnı olmayan iki masura sunun 
nazır-ı müşarun ileyh ma 'rifeti ve ma 'rifet-i şer'le 
bin yüz yiğirrni bir senesinde vakf-ı mezburun 
mütevellisi beş yüz guruşa muma ileyhe fürfiht ve 
taraf-ı vakfdan veeh-i meşruh üzre füruht olınduğını 
müş 'ir müfettiş-i evkaf tarafından hüccet-i şer'iyye 
virildükden sonra muma ileyh dahi zikr olman suyı 
İstanbul'da Ayasafya-i kebir kurbında Lala Hayred
din mahallesinde vakı ' hanesine i cra içün ber 
muceb-i hüccet-i şer'iyye herat-ı şerifüm dahi viril
meğle bir müddet mutasarrıf oldukdan sonra vakf-ı 
mezbura ahar kirnesne mütevelli nasb olındukda 
hüccet-i şer'iyye ve heratma muğayir zikr olınan 
suyı vakf içün fuzfili zabt itmeğle gadr eyledüğin 
bildürüp murafa'a-i şer' olınup hüccet-i şer'iyye ve 
herat-ı şerifüm muceblerince iki masura suyına 
taraf-ı vakfdan müdahale alınmayup veyahud vir
düği beş yüz guruş girü kendüye alıvirilüp icra-yı 
hakk olmmak babında hükrn-i hümayunum reca 
eyledüği ecilden Divan-ı hümayunumda mahffiz 
olan nişan-ı hümayunum kuyudına müraca 'at olın
dukda ber muceb-i hüccet-i şer'iyye veeh-i meşruh 
üzre herat-ı şerifüm virildüği mastur u mukayyed 
bulınınağın sen ki vezir-i müşarun ileyh ve mevlana
yı muma ileyhsin hüccet-i şer'iyye ve herat-ı alişan 
mucebince şer'le görilüp ihkak-ı hakk olmmak 
babında ferman-ı alişanum yazılrnışdur. 

Fı evail-i Ra sene ı ı29 [ 13-22 Şubat ı 7 ı  7] 

Atk.Şkt/7214412 Mülk suya haksız yere elde ettiği 
ferman ile müdahale eden kişinin davasının divan
da görüleceğine dair hüküm. 
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İstanbul kaimmakarnına ve kad!sına hüküm ki: 
Dergah-ı mu' allarn Yeniçerilerinün ocağında ketbu
dayiri katibi olan Derviş Dergah-ı mu' allama gel üp 
muma ileyh All'nün zevcesi Saraylı nam hatiln ile 
ber veeh-i iştirak mutasarrıf oldukları mülk menzil
lerinün kadim! sularını vezir-i sabık Ali Paşa ze
manında mi 'mar olan Hasan Efendi dimeğle ma 'rilf 
kirnesne üfil itdükde husus-ı mezbura Dürrizade 
mevlana zide fezailuhudan müvella ta 'y!n ve 
mahall-i niza 'un üzerine vanlup icmallerinün su 
yolları mu'ayene olındukda merktirnun te 'addisini 
men ' birle yedine hüccet-i şer'iyye virilüp bir vec
hile müdahale olmmak icab itmez iken mezbur 
Hasan şimdi bir tarikla mevlanaya hitaben ferman 
alup muma ileyhün gıyabında icra-yı garaz ve ahz-ı 
intikam içün zevcesi mezbureyi ol taraf da te ' addi vü 
ta'ciz eyledüğin bildürüp zevcesi mezbure muhadde
ratdan olmağla ol tarafda ta'ciz alınmamak içün 
mezburun da 'vası bununla bu tarafda Divan-ı 
hümayunumda görilmek üzre havale olmmak babın
da emr-i şerifüm reca eyledüği ecilden veeh-i meş
rilh üzre amel olmmak emrüm almışdur buyurdum 
ki. 

[Fi evasıt-ı R sene 1 129 [25 Mart-3 Nisan 1 7 17]] 

Atk.Şkt/72/60/3 İstanbul'da, şahsa ait mülk suya 
haksız yere müdahale edip mecrasını kapatan su 
nazın ile su sahibi arasındaki davanın ilgili kadı
lıkta görülmesine dair hüküm. 

İstanbul kaimmakarnına ve Harerneyn-İ şerifeyn 
müfettişi vekiline hüküm ki: 
Saraylı Alemara nam hatiln Dergah-ı mu'allama 
gelüp malıruse-i İstanbul'da mutasarrıf olduğı mülk 
menziline cari olagelen kadim! suyında aharun 
alakası olmayup dahi olmmak icab itmez iken hala 
su nazırı olan el-Hacı Hüseyin nam kirnesne ma' -i 
merktirnun da 'vacısı vardur senün suyun illetlidür 
diyü mahall-i mecraların kapadup ve niçün suyuını 
virmezsin didiğünde suyolcıbaşılarına icra içün sahte 
sipariş ve yine her bar icra itdürmeyüp cevr ü 
eziyyetden hall olmaduğın ve bu babda hüccet-i 
şer'iyyesin olduğın bildürüp mucebince amel olınup 
menzilinün mülk suyı kadimisi üzre ternam icra 
itdürilüp nazır-ı mezkurı bivech mu 'araza ve 
müdahale itdürilmemek babında emr-i şerifüm reca 
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eyledüği ecilden sen ki vezır-ı müşarun ileyh ve 
mevlana-yı muma ileyhsin şer'le görüp bivech 
mu 'araza itdürilmemek içün yazılmışdur. 

[Fı] evasıt-ı R sene 1 129 [25 Mart-3 Nisan 1717] 

Atk.Şkt/73/11012 İstanbul'da, Molla Gürani Vak
fına ait kiralık hamamın suyunun bağlandığı çeş
me üzerine bina inşa ederek suyu kendi menziline 
bağlayan kişinin davasının ilgili kadılıkta 
görülmesine dair hüküm. 

İstanbul kaimmakamına ve İstanbul kadisına hüküm 
ki : 
Ayişe ve Rukıyye nam hatUnlar Dergah-ı mu'allama 
gel üp malıruse-i İstanbul'da vakı ' Molla Gürani 
evkafından icare-i müeccele ile tasarruflarında olan 
hammarnun suyı kadimden bi hakkın hüccet-i şer'iy
ye mucebince sabıka saray-ı atik hazarbaşısı olan 
cedleri müteveffa el-Hacc Abdurrahman'un bina 
eyledüği vakf çeşmenün suyı mecrasından cereyan 
idegelmişiken ol çeşmenün üzerine bina ihdas iden 
diğer Abdurrahman nam kirnesne ba 'zı kirnesnele
rün tahtiki ile ma-i mezburı kendü menziline icra 
kasdıyla zikr olman suyun ol mecradan İcrasına mü
mana 'at ve gadr murad eyledüğin bildürüp sen ki 
vezir-i müşarun ileyh ve mevlana-yı muma ileyhsin 
su nazırı ve Süleymaniyye vakfı mütevellisi ma'ri
fetiyle yedinde olan fetva-yı şerife mucebince şer'le 
görilüp icra-yı hakk olmmak babında hükm-i hüma
yunum reca itmeğin veeh-i meşruh üzre şer'le göril
rnek içün yazılmışdur. 

Fı evail-i R sene [ 1 ]  129 [ 15-24 Mart 1717] 

Atk.Şkt/73/24611 Kendi sulan ile yetinmeyip devlete 
ait değirmen/erin suyunu gasp ederek kendi çeş
melerine ve hanelerine bağlayan kişilerin müda
halelerinin önlenmesine ve bu kişilerin isimlerinin 
saraya bildirilmesine dair hüküm. 

Hassa bostancıbaşısı ve İznikmid kadisına hüküm ki: 
Hactayik-i hassactan İznikmid'de vakı ' miri asiyab 
ustası olan İbrahim zide kadruhu ordu-yı hüma
yunuma arz-ı hal idüp nefs-i İznikmid'de vakı ' Paşa 
su yı dimeğle ma 'rfif miri su ma tekaddemden bu ana 
gelince kasaba-i mezburede miri ocak değirmanla-
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nyla saray-ı hümayunum değirmanlarına cereyan 
idüp ancak yiğirmi üç masurası ba hüccet-i şer'iyye 
rrılri çeşmelere virilüp ve bundan ma'ada rrılri suda 
aharun alakası yağiken ba 'zı evkaf mütevellileri ve 
suyolcuları kendü sularına kana'at itmeyüp tama'-ı 
hamları sebebi ile miri suyı fuzfili gasb ve kendü 
çeşmelerine vesair Zl kudret kimesnelerün hanelerine 
cereyan itdürmeleriyle miri değirmanlarun tahribine 
bacti ve ta 'tlline ba 'is oldukların bildürüp mezburla
run sonradan muhdes olan vakf çeşmelerine ve hane 
ashabına füruht eyledükleri su her kimün yedinde 
bulınur ise şer'le girüye redd ve ba'de' l-yevm yedie
rinde olan hüccet-i şer'iyyeye ve kadime muğayir 
alıarı müdahale ve mu 'araza itdürilmeyüp müdahale 
idenler ism ü resmieriyle taraf-ı Devlet-i aliyyeme 
i 'lam olmmak babında istid'a-yı inayet itmeğin 
veeh-i meşrfih üzre amel olmmak içün yazılmışdur. 

Fı evasıt-ı Ca sene [ 1 ]  129 [23 Nisan-2 Mayıs 17 17] 

Atk.Şkt/73142913 İstanbul Hobyar mahallesindeki 
eve bağlı olan suyun evin yanmasıyla birlikte E
yüp'teki menzile bağlanması hususunun araştırı/ıp 
ilam olunmasına dair hüküm. 

İstanbul kaimmakamına ve Haslar kadisına hüküm 
ki: 
İbrahim Paşazade Mustafa zide mecduhu gelüp 
malıruse-i İstanbul'da Hoca Paşa kurbında Robyar 
mahallesinde vakı ' mülk menzili bundan akdem 
vakı ' olan ihrakda muhterik olup zikr olman menzi
line cari herat-ı allşan ile mutasarrıf olduğı bir 
masura su Timurkapu kurbında vakı ' Musahib Paşa 
sarayı dimeğle ma 'rfif sarayun su yından müfrez 
olduğın bildürüp hala zikr olman suyı medine-i Ebi 
Eyyub-i Ensari'de sakin olduğı menziline civarında 
vakı ' Zal Paşa cami 'i masiağında mütevelllsi ve 
nazır ma'rifetleriyle ifraz ve icra olmmak babında 
istid'a-yı inayet itmeğin sen ki vezir-i müşarun ileyh 
ve mevlana-yı muma ileyhsin husus-ı mezburı görüp 
hakikati üzre i ' lam eylerneo içün yazılmışdur. 

Fı evail-i M sene 1 130 [5- 14 Aralık 17 17] 

Atk.Şkt/73147414 Kemerler'de, suyolu inşasında ça
lışan suyolculara ücretlerini vermeyen su nazırın-
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dan ücretterin tahsiline dair hüküm. 

Astane kayimmaka.rnma ve monlasına hüküm ki : 
İstanbul'da vakı ' lağmcı ta 'bir olınur suyolcı zirnıni
leri gelüp sabıka reisülküttab olan Abdulkadir'ün 
İstanbul'da sakin kethudası Murtaza Ağa dimeğle 
ma 'rfif kirnesne bin yüz yiğirmi (boş) senesinde 
Kemerler nam mahallde müceddeden hafr itdürdiği 
su yolları içün su yolları içün su nazırı ma' rifetiyle 
kavl olınan ücretleri virmek üzre yedierine memhı1r 
ve ma'mı1lün bih temessük virdiğinden ma'ada su 
nazırı dahi zikr olınan temessüki mührleyüp bunlar 
dahi eda-yı hıdmet eyledüklerinden sonra müctemi ' 
olan haklarını taleb ey ledüklerinde mümana' at it
meğle sabıka Astane kayimmakamı Mehmed Paşa'ya 
arz-ı hal itmeleriyle çavı1ş ta 'yin ve varup da 'vet-i 
şer'-i şerif eyledüklerinde dahi murafa'adan imtina ' 
ve cebabireden ham1leri olmağla nice dürlü cevr [ü] 
eziyyet ve bir mikdarın virüp hala iki yüz seksen 
guruş hakları zimmetinde kalmağla bir akçe dahi 
virmem diyü itab ve hamlleri tarafından hezar güne 
tahvif ve tehdid ile üzerinde olduğından bir vechile 
mukavemete iktidarları olmayup gadr u te 'addi 
olınduğın bildürüp ol babda hüküm reca eyledükleri 
ecilden sen ki vezir-i müşarun ileyh ve mevlana-yı 
ınılma ileyhsin temessüki mı1cebince bi eyyi halin 
hakları şer'le tahsll bundan sonra te 'allül ider ise 
i 'lam olmmak içün yazılmışdur. 

Fı evahir-i M sene ı 130 [25 Aralık ı 7 ı  7-3 Ocak 
ı 7 ı 8] 

Atk.Şkt/74127611 İznik'de Mehmet Bey camii vak
fına ait altı masura suyun suyolu üzerinde bina ve 
mastaklar kurarak vakfa ait suya haksız yere el ko
yan kişilerin davalarının görülmesi için İstanbul'a 
ihzarlarına dair hüküm .. 

Hassa bostancıbaşıya ve İznikrnid kadısına hüküm 
ki : 
İznikrnid'de vakı ' müteveffa Mehmed Beğ cami ' -i 
şerif vakfınun bi' l-fi ' l  mütevelllsi olan Mustafa zide 
kadruhı1 gelüp cami ' -i şerifün hüccet-i şer'iyye ile 
altı masura suyı olup mürür-ı eyyam ile ba'zı kimes
neler ma-i mezbı1run tariki üzerine bina ihdas ve 
maslaklar peyda idüp vakf-ı mezbı1ra gadr itmeleriy
le müceddeden kanavat ile Gümüşlü çeşmesinden 
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döş[e]nüp vakf-ı merkılın ihya olmmak babında 
emr-i şerif-i allşanum sactır almışiken hala maslak 
sahibieri bila sened mu'araza sadedinde olmalarıyla 
İcra-yı hakk olınmaduğın bildürüp sen ki bos
tancıbaşı-i müma ileyhsin tarafundan bir haseki ta'
yin ve ihkak-ı hakk ve bila sened mu 'fuaza idenler 
Astane-i sa'adetüme ihzar olmmak babında emr-ı 
şerifüm reca itmeğin veeh-i meşrüh üzre amel 
olmmak içün yazılmışdur. 

Fı evail-i Za sene 1 1 30 [26 Eylül-5 Ekim 1 7 1 8] 

Atk.Şkt/81/14012 Şahısların mukataalı ve temes
süklü olarak tasarruflarında olan Sultan Bayezid 
vakfına ait arsalar hududu içinde haksız yere kuyu 
ve lağım kurarak mülk suya müdahale eden kişinin 
yaptığı kuyu ve lağımların yıkılmasına dair hüküm. 

Haslar kazası naibine hüküm ki: 
All zlde mecduhü ile fahrü' l-muhadderat Alime Ha
tOn gelüp ber veeh-i iştirak mutasarrıf oldukları 
mülk menzillerinün kadlrn1 su yın un menba 'ı olup 
merhum ve mağfürun leh Sultan Bayezld Han-ı Veli 
tabe serahu evkafından mukata'alu ve temessükli 
arsaları hudüdı dahilinde Mi 'mar-ı sabık Hasan 
Efendi dimeğle ma 'rüf kirnesne bin yüz yiğirmi 
(boş) senesinde kuyu ve lağm ihdas itmeğle hilaf-ı 
şer' -i şerif kadlrn1 mülk suların gasb idüp ol vechile 
te 'addl eyledükde sabıka Mekke-i mükerreme kadlsı 
olup husus-ı mezbüra ba ferman-ı all müvella ta 'yin 
olman mevlana İshak zldet fezailuhü ile bundan 
akdem münaza'un fiha olan mahalle vanlup bi ' l
muvacehe ve bi' l-mu 'ayene şer'le görildükde veeh-i 
meşrüh üzre mukata'alı ve temessükli arsaları hudO
dı dahilinde kuyu ve lağm ihdas idüp suların gasb ve 
zarar-ı külllsi olduğı zahir olmağla yedierine i ' lam 
ve hüccet-i şer'iyye virildüğin bildürüp i 'lam ve 
hüccet-i şer'iyye mücebince mahzan kuyusı kal ' ve 
kam' ve bacası mikrazınun zarar-ı külllsi men' u 
def' olmmak babında hükm-i hümayGnum reca 
eyledükleri ecilden sen ki mevlana-yı müma ileyh
sin hassa mi 'man ve su nazırı ma' rifetiyle ber 
müceb-i hüccet-i şer'iyye kal ' ve kam' ve zarar-ı 
şer'lsi def' olmmak içün yazılmışdur. 

R evail-i B sene [ 1 ] 1 3 1  [20-29 Mayıs 17 19] 
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Atk.Şkt/82/28713 Kartal'a tabi Maltepe köyünde in
şa olunan çeşmelere bağlı sudan haksız yere kendi 
bağ, bahçe ve bostan/arına su bağlayan kişilerin 
müdaha/alerinin önlenmesine ve çeşmelerin suyol
lannın yeniden tamir ettiri/mesine dair hüküm. 

Üsküdar kazası muzafatından Adalar nahiyesi 
nilibierine hüküm ki : 
Merhum ve mağffirun leh Şehzade Sultan Mehmed 
Han tabe serahu evkafı karyelerinden nahiye-i 
mezbfirda Kartal'a tabi ' Maldepe nam karyede vakı ' 
aslıab-ı hayratdan müteveffa Yusuf Ağa bina eyledü
ği ecilden Çatalçeşme ta 'bir olınur çeşmelerün ber 
veeh-i hasbi nazırı olan Mehmed zide kadruhı1 ile 
Kartal ahalisi gelüp zikr olınan çeşmelerün suyı 
kesir olmağla mürür u ubfir iden ebna-i sebil vesair 
hayvanat bir vechile zarfiret çekmeyüp ve vakfı dahi 
olmaduğından Kartal sakinlerinden Karagözağlı Ha
lll ve Ali bin Ramazan ve Sağır Hüseyin nam kimes
neler ile Kirkor ve Taze(?) oğlı diğer Kirkor ve Ço
lak Zernir ve Karamürseni Kirkor ve Mardıros nam 
zimmiler kendü bağ ve bağçe ve bostanlarına karib 
mahallerde ol çeşme suyınun yolların bozup ve 
künklerin kırup kadimi mecrasından ihrac bağ ve 
botanlarına icra ve sa'y ve çeşme-i mezbfir bi ' l
külliye kurıyup mürür u ubı1r idenlerün muzayaka
larma ba'is olduğından gayrı ba'zıları çeşme-i mez
bfirun su yı yokdur di yü hedm kasd ve harabına ba 'is 
olmalarıyla bundan akdem Kartal naibi arz ve mfice
bince emr-i şerif virilrnişiken eşirradan olmalarıyla 
mütenebbih olmayup yine veeh-i meşrfih üzre sula
rın kırup hedm ve ibadullahun zarfiret ve muzayaka
larma [ba'is] olmalarıyla bunlar dahi kendülere 
şer'le kadimisi üzre ta'mir ü tazmin ve salifü 'z-zikr 
çeşmenün cereyan olmmasını murad eyledüklerin
den ita'at eylemeyüp vakfa gadr olınduğın bildürüp 
şer'le ta'mir ve tarik-ı münhedirni tazmin itdürilme
mek babında emr-i şerifüm reca eyledüğün ecilden 
veeh-i meşrfih üzre sahib-i hayrun bina ve vakf 
eyledüği çeşmenün suyı kadimisi üzre çeşmeye icra 
itdürilüp hilaf-ı şer' -i şerif ve muğayir-i şart-ı vakıf 
ahar mahalle icra itdürilmemek içün yazılmışdur. 

Fı evahir-i B sene 1 13 1  [9- 1 8  Haziran 17 19] 

Atk.Şkt/82/32211 Beyoğlu 'ndaki muhtelif evlere 
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bağlı suyun suyoluna haksız yere müdahale edip 
suyollarını delen, suları çalan ve haksızlık yapan 
kişilerin müdahalelerinin önlenmesine dair hü
küm. 

Galata kadisına hüküm ki : 
Mukabele süvari halifelerinden kıdvetü' l-emacid 
ve' l-a'yan İvaz Halil zide mecduhı1 ile Sı1fi Aşcı 
Mehmed Paşa eytamı gelüp kaza-i mezbı1r muzafa
tından Fındıklı kasabasında vakı ' Ayas Paşa sarayı 
ile Aşcı Mehmed Paşa hanesinde sulan tarik-ı va
hidden cari ve Beğoğlu'nda vakı ' ( . . .  ) hane kurbında 
lağımları olup ve mahall-i mecrası kurbında haneler 
derfinına uğrayup cari olınagelmeğle ba' zı hane 
sahibieri mahall-i mecrayı delüp suların serika ve 
muzayakalanna ba 'is olmalarıyla bundan akdem 
minval-i meşrı1h üzre olan te'addileri emr-i şerifüm
le men' u def' olınmışiken hala ber minval yine mü
dahale vü te'addi üzre oldukların bildürüp ol vechile 
te'addi iden mahallesi imaını ve Galata voyvodası 
ma'rifeti ve ma'rifet-i şer'le naibine ve te'kid olınup 
mütenebbih olmayup yine te 'addi iderler ise ism ü 
resmieriyle der-i devlet-medaruma i ' lam olmmak 
babında emr-i şerifüm reca ve sactır olan ferman-ı 
alişana imtisalen savb-ı şer'den mevlana Mustafa 
irsal olınup ol dahi hala su nazırı olan Osman ve 
Kethudazade Ebi Çelebi ve Katibzade Ebi Seyyid 
Mehmed ve Sultan Bayezid bölükbaşısı Hasan ve 
Hassa suyolcılanndan Mehmed ve Mahmud ile zikr 
olman su mecrasınun üzerine varup mahallesi 
imamları ve cema 'at -i müslimin ile nazar eyledükle
rinde zikr olman suyun mecrası kadimden 
Kazgancıbaşı mahallesi ahalisinden İbrahim ve 
Camcı Seyyid Ahmed ve Hadice ve Fatıma Hatlin ve 
Hammami Ali ve Fatıma Hatlin ve Aramcı(?) 
İbrahim ve Kör Yusuf menzilleri derunlarında mürı1r 
itmeğle mezbı1rı1ndan her biri ma' -i mezbı1run yolla
rını delüp ve cereyan iden su yı iza 'at ve itlaf ve 
te'addi eyledükleri zahir ve mübeyyen olmağla mez
bı1rlarun menzillerinde olan mahaller kapanup ve 
ba'de'l-yevm veeh-i muharrer üzre te'addi itmernek 
üzre menazil-i mezkı1r ashabına tenbih eyledüklerini 
mevlana-yı mezbı1r mahallinde tahrir ve ma 'an 
ta 'yin olman Çukadar Ahmed ve Muhzır Mehmed 
ve Serbölük İbrahim ile meclis-i şer'a gelüp ala 
vuku 'ihi haber virdükleri i ' lam eylediğün ecilden 
i '  larnun üzre mezbı1rlarun fuzı11i açduklan hacalar 
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bi' l-külliye sedd ü bend ve bir vechile vaz '-ı yed 
itdürilmeyüp men' u def' olmmak içün yazılrnışdur. 

Fi evail-i Ş sene 1 1 3 1  [ 19-28 Haziran 1 7 1 89] 

Atk.Şkt/8512112 Yeniçeri odalarında bulunan dört 
adet çeşmenin tamiri için Marmara adasından 
getirilecek mermer taşların nakli için iskelelerde 
gemi tedarik edilmesine dair hüküm. 

Marmara Adası naibine ve ada-i mezkur voyvodası 
(boş) zide kadruhuya hüküm: 
Dergah-ı mu'allam yeniçerilerine mahsus olan yeni 
odalarda vakı ' dört aded çeşmeler ta 'miriyçün Mar
mara Adası'ndan mermer taşlar kat' ve sefinelere 
tahmil ve ucaleten As tane-i sa 'actetüme irsal olm
mak üzre emr-i şerifüro sactır olup lakin iskelelerde 
set'ine tedariki hususında niza' olmmak muhtell 
olmağla siz ki muma ileyhimasız iskelelerde set'ine
ler tedarük ve kat' olman taşları tahmil ve ucaleten 
Astane-i sa'adete irsal eylemenüz emrüm olrnışdur. 

Fi evail-i Ca sene [ 1 ] 1 32 [ 1 1-20 Mart 1720] 

Atk.Şkt/89111211 Sultan Süleyman vakfına ait su
yolları, kemerler ve havuz/ara hizmet etmek şar
tıyla cizye vergisinden muaf olan zımmilerden 
bedelsiz olarak koyun, kuzu ve tavuklarını alan, 
evlerine girip eşyalarını alan kişilerin teaddilerinin 
önlenmesine dair hüküm. 

Haslar monlasına ve Hassa bostancıbaşısına hüküm: 
Merhum Sultan Süleyman tabe serahu evkafınun 
mütevellisi el-Hacc Osman zide mecduhu mektfib 
gönderüp müşarun ileyhün evkafı karyelerinden 
cami '-i şerif ve imaret-i amire ve daru' ş-şifa ve 
medar-ı(?) müte'addide vesair mahallere cari olan su 
yollarınun kemerlerine ve havuzlarına hıdmet içün 
kaza-i mezbura tabi ' on iki aded vakf karyelerinün 
ehl-i zimmet re 'ayası ahali cizye virmek üzre yaz ve 
kış bila ücret müft ü meccanen su yollarına hıdmet 
idüp mukabelesinde mu 'af ve müsellernler olup 
evkaf-ı mezkure mütevellisinden ve su yolı nazırın
dan gayrı urouruna ferd-i vahid müdahale eyleme
mek üzre iken bostani taifesinden ve hasekilerden 
re 'aya-yı mezbure üzerlerine varup koyun ve kuzı ve 
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tavuk vesair memhülatların müft ü meccanen alduk
larından ma 'ada haneleri içinde bulınan eşyaların 
nehb ve re 'aya-yı mezkfire mezbfirelerden ziyade 
muztaribu' l-hal olmalarıyla bostani taifesi ve hase
kiler min ba'd su yolları ve vakf-ı şerifüm zikr oh
nan kuraları re 'ayaları urourlarına karışmayup ve 
evleri üzerlerine kanmayup müft ü meccanen bir 
habbelerine vaz'-ı yed itdürilmeyüp ve nahiye naib
leri dahi umfir-ı şer'iyyelerin İstima' eylemeyüp 
şer'an lazım gelen da 'va ve niza 'ları müfettiş-i evkaf 
huzurında mütevelli-i vakf ma' rifetiyle İstima' 
olmmak babında vakı ' hali hükm-i hümayfinum 
virilmek recasına arz ey ledüği ecilden sen ki 
bostancıbaşı-i mfima ileyhsin veeh-i meşrfih üzre 
amel olmmak içün yazılmışdur. 

Fı evail-i N sene [ 1 ] 1 33 [26 Haziran-5 Temmuz 
1721 ]  

Atk.Şkt/90/48314 Bursa 'da,Şehzade Sultan Mehmet 
Han vakfından tasarrufunda olan çiftliğe mahsus 
ve müstakil suyu kendi ihdas ettiği değirmene bağ
layan kişinin teaddisinin önlenmesi hususunun 
ilgili kadılıkta görülmesine dair hüküm. 

Y alakabad naibine hüküm ki : 
Ahmed zide kadruhfi gelüp Burusa'da vakı ' merhum 
ve mağffirun leh Şehzacte Sultan Mehmed Han tabe 
serahun evkafı karyelerinden kaza-i mezbfira tabi ' 
bunun mutasarrıf olduğı hark çiftliği toprağında va
kı'  kadimü' l-eyyamdan berü kadimi esbabına cere
yan iden mahsus ve müstakıll suyında aharun bir 
vechile alak�sı yağiken Y alakabact sakinlerinden 
diğer Ahmed nam ki.mesne Hüseyin(?) değirmanı di
meğle ma 'rfif bir nim ve bir müddür di yü sonradan 
değirman ihdas itmeğle bunun kadimi esbabınun 
suyını mecra-yı kadiminden ihrac ve muhdes 
değirmanma icra idüp zarar-ı şer'isi olduğın bildü
rüp şer'le görilüp kadime muğayir zarar-ı şer'isi 
şer'le men' u def' olmmak babında hükm-i hümayfi
num reca ve Hazine-i arnirernde mahffiz olan Şeh
zactegan evkafınun vakfı defterlerine nazar olın
dukda merkilm Ahmed'ün vakf-ı mezbfira mukata'a 
ile değirmanı olup ve çayırı olan su ile vakf-ı mez
bfir arazisinden bağ ve bağçe ve bostan kadimden 
sa 'y u intifa' olınagelüp Hüseyin(?) değirmanı kay d 

257 

Atk.Şkt/90/483/4 



258 

Atk.Şkt/951167 13 

SU TAHRİRLERİ 

olınmamağla veeh-i meşrfih üzre mahallinde şer'le 
görilüp icra-yı hakk olmmak içün yazılrnışdur. 

Fi evahir-i B sene 1 133 [ 1 8-27 Mayıs 1721 ]  

Atk.Şkt/951167/3 Kabataş'ta, şahsa ait hanenin 
önündeki suyun kesilmesi sebebiyle Levent çiftli
ğinde yeniden çıkarılan suyun ölçülmesi hususu
nun ilgili kadılıkta görülmesine dair hüküm. 

Galata kadisına hüküm ki: 
Mustafa zide mecduhfi gelüp kaza-i mezbfirda 
Kabataş nam malıall de vakı ' mutasarrıf olduğı 
hanesi önünde olan çeşmenün suyı bi' l-külliyye 
münkatı ' olup ol havalide olan ibadullahun suya 
ziyade muzayakaları olduğı ecilden hala çeşme-i 
mezbfira cari olmak içün Levend çiftliği kurbında 
Edirnekap u dimeğle ma 'rfif malıall de bağlar 
derfinında müceddeden baca hafr itdürüp haH1 itmam 
olup hasıl olan suyı henüz vezn ü ayar olınmaduğın 
bildürüp sen ki mevlana-yı muma ileyhsin 
tarafundan bir katib ta 'yin ve su nazın ve ralı-ı 
abiyan kethudası ve katib ve bölükbaşılarıyla 
mahall-i merktirnun üzerine vanlup hasıl olan su 
vezn ü ayar ve hakk-ı mecrası ifraz olındukdan sonra 
bill kalan su hüccet-i şer'iyye olınup mahalline İcra 
olmmak babında emr-i şerifüm reca itmeğİn veeh-i 
meşrfih üzre şer'le görilmek içün yazılrnışdur. 

Fi evahir-i S sene [ 1 ]  1 35 [ 1 -9 Aralık 1722] 

Atk.Şkt/101122211 Üsküdar'da Şeyh Selami Efendi 
tekkesine bağlı suyu zapt eden mahalle ahalisinin 
müdahalelerinin önlenmesi hususundaki ilam 
üzerine hüküm. 

Üsküdar kadisına hüküm: 
Üsküdar'da medfOn Şeyh Selami Efendi tekyesinde 
zaviye-nişin olan eş-Şeyh Ali Köstendili zide 
selahuhfi ile mahallat ahalisi gelüp aziz-i mfima 
ileyhün tekyesinde ve mahallesinde bina eylediği 
şadurvan ve çeşmenün suyı kırk sekiz seneden berü 
cereyan idegelmişiken hala ( . . .  ) mahallesi aha! isi 
suyun küllisi bizümdür diyü mu'araza ve bundan 
akdem Üsküdar'dan ferman itdürüp ve yedinde 
müte 'addid hamileri olmağla fukaraya külliyyet ile 
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gadr murad ve üç aded mahalle ahallsi ol suya 
muhHk iken altı yedi aydan berü icra olınmaduğın 
bildürüp su nazırı ma 'rifeti ve ma 'rifet-i şer'le 
gereği gibi tekayyüd ve ihtimam ve yedierinde olan 
senedat ve hüccetlerine nazar olınup keyfiyyet-i 
halleri i ' lam ve ihkak-ı hakk olmmak babında emr-i 
şerifüm reca ve sen ki mevlana-yı muma ileyh 
Mustafa zidet fezailuhusun sactır olan ferman-ı aliye 
imtisalen taraf-ı şer'den irsal olman naibün Mahmud 
zide ilmuhu Su nazırı el-Hacc Osman zide kadruhu 
vesair ralı-ı abiler ve bigaraz müsli:rrlln ile Üsküdar'a 
tabi ' Bulgurlı karyesi haricinde Kargınpınarı(?) nam 
mahallde vakı ' bacalarun üzerine varup akd-i meclis 
eyledükde merkum muma ileyh Şeyh Sela:rrll Efendi 
vakfınun hala mütevellisi el-Hacc Mehmed Dede 
Üsküdar'da Kadiasker mahallesi ahallsi ile murafa'a
i şer' olduklarında tarafeynün senedierine ba'de'n
nazar mütevelli-i mezburun yedinde olan bin yüz on 
üç senesi tarihiyle müverrah Üsküdar naibi Ahmed 
imzasıyla mümzat hüccet-i şer'iyye mucebince zikr 
olınan Bulgurlı ve Samandra karyelerine mürtir iden 
tarik-ı amma karib musluk ta 'bir olman malıallden 
bir metrede mevcud olan altı aded baca Kadiasker 
mahallesi çeşmesinün hacaları olmağla taş alarnet 
vaz ' alınmayup zikr olman mahallatdan Yukaru
söğüd lağmına varınca mevcud olan sekiz baca 
merhum Şeyh Sela:rrll Efendi hacaları olduğı lede' ş
şer' ikrarlarıyla sabit ve zahir oldukdan sonra 
hüccet-i şer'iyyede tahrir olındığı üzre cem'an on 
dört aded hacanun lağm ağzından tavr-ı me'lfif üzre 
suyından ayar oldukda on dört hacada üç çuvaldız su 
mevcud bulınmağla zikr olman üç çuvaldızun iki 
çuvaldızı Şeyh Sda:rrll Efendi'nün sekiz aded 
hacasından hasıl olup ve Kadiasker mahallesinün altı 
aded hacasından bir çuvaldız su hasıl oldığını nazır-ı 
muma ileyh vesair ralı-ı abiler ihtimam ve ittifak 
itmeleriyle fima ba 'd her birierin ün hacalarından 
hasıl olan suya müdahale itmernek üzre mahallinde 
tenbih olduğı naib-i muma ileyh meclis-i şer 'a gelüp 
ala vuku 'ihi inha ve ihzar eyledüğini i ' lam eyle
menle i '  larnun mucebince amel olmmak babında 
ferman-ı allşanum sactır olmışdur. 

Fı evail-i N sene 1 136 [24 Mayıs-2 Haziran 1724] 

Atk.Şkt/106/21011 Sultan Süleyman Vakfı'na ait 
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Kemerler'deki dere suyunun tutulabilmesi için 
çakılacak kazıkiarın teminine dair hüküm. 

Haslar kadısına hüküm ki : 
İstanbul'da vakı ' merhum ve mağffirun leh Sultan 
Süleyman Han tabe serahu ev katınun bi' l-fi 'I 
mütevelllsi olan el-Hacc Osman zide mecduhfi gelüp 
evkaf-ı mezbfirun Kemerler'de vakı ' Çiftehavz'un 
üst tarafına dere sularını muhafaza içün on iki bin 
kazık kat' olmak üzre ferman-ı ali sactır olup lakin 
Çiftehavz'un etrafında olan şeceralar kat' olmmak 
lazım geldükde derelerün suyına ta'arruz gelin
mernek iktiza eyledüği bundan akdem arz-ı hal birle 
i ' lam olındukda kat' olınmamak üzre tekrar ferman-ı 
ali sactır kon muhafazası içün ma tekaddemden 
ta 'yin o lınan yiğirmi dört aded korcılar ve korıcıbaşı 
ta 'yin olınup ahar malıallden kat' ve vakfun konsına 
dahl olınmamak babında hükm-i hümayfinum reca 
itmeğİn veeh-i meşrfih üzre amel olmmak içün 
yazılmışdur. 

Fı evail-i Ra sene ı ı38  [7- ı6  Kasım ı 725 
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Abdi Subaşı mahallesi, 92.Bkz. mahalle 
Abdullah Efendi suyı, ı 69.Bkz. su 
Abdurrahman Efendi !ağını, ı43.Bkz. !ağın 
Abdurrahman Paşa sarayı, ı 5 ı ,  ı 92.Bkz. saray 
Abdurrahman Paşa vakfı, 63.Bkz. vakf 
Acem Ağa mahallesi, 38.Bkz. mahalle 
Acemioğlanı, 82 
Acemioğlanları odaları, ı 6 
Acemoğlanı meydanı, ı 29 
Acemzade !ağını, 74.Bkz. !ağın 
acı su, 103, ı ı 8, 22l .Bkz. su 
Acıçeşme, 2, 83, ı 98.Bkz. çeşme 
ağa: Daru's-sa'ade -sı, 4, 5, 27, 32, 56, 77, 80, ı02; Darü's

sa'ade -sı, ı48, ı55, ı 87; Galata sarayı -sı, 1 82; 
yeniçeri -sı, ı4; Yeniçeri -sı, 205 

Ağa kapusı, 23 
Ağa maslağı, 1 3.Bkz. maslak 
Ağakapusı, 126 
Ahi Çelebi, 39 
Ahi Çelebi carni'i maslağı, ı4.Bkz. maslak 
Ahi Çelebi mahallesi, ı 82.Bkz. mahalle 
Ahmed Ağa Levend çiftliği, ı 82.Bkz. çiftlik 
Ahmed Ağa suyı, ı47.Bkz. su 
Ahmed Ağa vakfı, 82.Bkz. vakf 
AHMED bin Abdülmu'in (Hassa mi'marbaşı), 209 
Ahmed Çelebi mahallesi, 37.Bkz. mahalle 
Ahmed Dede mahallesi, 1 2 ı ,  122.Bkz. mahalle 
AHMED Efendi (İstanbul kadisı), 158 
AHMED Efendi (Sultan Süleyman mütevellisi), 2 
Ahmed Efendi !ağını, 74.Bkz. Jağm 
Ahmed kethuda suyı, 7 l .Bkz. su 
Ahmed Paşa carru'i suyı, 74.Bkz. su 

Ahmed Paşa çeşmesi suyı, 86, 9 l .Bkz. su 
Ahmed Paşa suyolı, 1 53.Bkz. suyolı 
Ahfirkapu, 3, 20, 99, ı ı7 
Ak Mahmud Efendizade hanesi su yı, ı 24.Bkz. su 
Ak Sultan Bayezid Hammamı, 1 27.Bkz. harnınarn 
Ak Şemseddin mahallesi, ı 8 ı ,  196.Bkz. mahalle 
Akbıyık mahallesi, 5, 32, 63, 64, 65, 9 1 ,  96, 223.Bkz. 

mahalle 
Aksaray, ı7, 24, 4 ı , 44, 66, 77, 95, ıo2, 20ı , 2 ı ı 
Akseki mahallesi, ı23.Bkz. mahalle 
Akşemseddin mahallesi, ı ı9.Bkz. mahalle 
Akşemseddin mahallesi, ı 26.Bkz. mahalle 
Akyar, ı 54 
Akyar deresi, ı50 
Akyar kemeri deresi, 84 
Alaca mescid, 209 
Alacahammam, ı 5  
Alacamescid, 6 ı ,  2 ı 8  
Alayköşki, 4.Bkz. köşk 
ALI Ağa (Galata voyvodası), 89 
Ali Ağa vakfı çeşmesi suyı, ı 2 l .Bkz. su 
Ali Paşa cami 'i, 8 ı ,  223, 224.Bkz. cami' 
Ali Paşa hammaını, 22.Bkz. harnınarn 
Ali Paşa-yı Atik cami' suyı, ı 68.Bkz. su 
Ali Paşa-yı Atik mahallesi, ı 70.Bkz. mahalle 
Ali Paşa-yı Cedid mahallesi, 55.Bkz. mahalle 
Altıboğça çeşme ve mescid su yı, 28.Bkz. su 
Altıboğça mahallesi, 27.Bkz. mahalle 
Altımermer, 44, 83, 148, ı 6 ı ,  ı 72, ı 75, 1 9 ı  
Anadolı kiidi'askeri, 2 ı0.Bkz. kiidi'asker 
Arahacı Bayezid mahallesi, ı 75.Bkz. mahalle 
Arahacı hammamı, 34.Bkz. harnınarn 
Arahacılar karhanesi, 44, 105, 2ı5 .Bkz. karhane 
Arahacılar mahallesi, 50.Bkz. mahalle 
Arablar cami 'i şadurvanı, 57.Bkz. şadurvan 
Arpa emini, 29, 5 l .Bkz. emin 
Arpa Emini, ıo3, ı 2 ı  
Arpa Emini mahallesi, 78, ı 2 l .Bkz. mahalle 
Arpa emini mescidi, 20.Bkz. mescid 
Arz-ı rfim, ı 86 
Aselkapanı şadurvanı, ı5 .Bkz. şadurvan 
Asmalıtekye, ı 6.Bkz. tekye 
Aşcıbaşızade çavuş suyı, ı 29.Bkz. su 
Aşık Paşa mahallesi, 43, 49.Bkz. mahalle 
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Aşık Paşa mahallesi çeşmesi, 12.Bkz. çeşme 
Aşık Paşa zaviyesi, 4, l l .Bkz. zaviye 
Atbazarı, 3, 148, 1 82, 1 88, 225 
Atik Viiiide Sultan suyolı, 1 82, l 83.Bkz. suyolı 
Atike Sultan sarayı, l 42.Bkz. saray 
Atikıskarabaşı, 201 
Atmeydanı, 19, 3 1 ,  77, 147, 1 5 1 ,  17 1  
Atıneydam kapusı, 40 
Atıneydam sarayı, 4.Bkz. saray 
Atmeydanıbaşı, 148 
Atpazarı, 72 
Avas karyesi, 67.Bkz. karye 
A vayis deresi, 1 3 1  
Avayis(?), 130 
A vayis(?) deresi, 1 30 
Avayis(?) karyesi, 129, l 99.Bkz. karye 
A vcı mahallesi, 8.Bkz. mahalle 
Avni Efendi mahallesi, 1 82.Bkz. mahalle 
Avretblizarı, 173, 174, 175, 210 
Avretpazarı, 24, 32, 53 ,  68 
A vretpazlirı, 88 
Aya kapusı, l l  
Ayas Paşa sarayı, 1 86.Bkz. saray 
Ayasofya, 6, 19, 54, 83, 1 3 1 , 2 1 1 , 215 
Ayasofya elimi 'i, l 45 .Bkz. cami ' 
Ayasofya kemeri, 1 19, 203, 206.Bkz. kemer 
Ayasofya lağrru, 204.Bkz. lağm 
Ayasofya medresesi, 20, l 70.Bkz. medrese 
Ayasofya mütevellisi, 4 1 ,  73, l 79.Bkz. mütevelli 
Ayasofya serbölüği, 193.Bkz. serbölük 
Ayasofya suyı, 2, 99.Bkz. su 
Ayasofya suyı hakk-ı mecraları, 2.Bkz. mecra 
Ayasofya suyolı, 107 
Ayasofya şadurvanı, 2 10.Bkz. şiidurvan 
Ayasofya-i kebir, 38, 96, 1 64, 204 
Ayasafya-i kebir lağrru, 1 7 1  
Ayazma, 13 ;  Yağlıkcı -sı, 205 
A YİŞE Sultan, 67 
Ayişe Sultan lağrru, 66.Bkz. lağm 
Ayişe Sultan suyı, l 38.Bkz. su 
Ayişe Sultan suyolı, 58.Bkz. suyolı 
Ayvacık deresi, 205 
Ayvad, 87, 90, 97, 220 
Ayvad deresi, 90, 1 17 
Ayvad havzı, 89.Bkz. havz 
Ayvad ıskarası, 87.Bkz. ıskara 
Ayvad karyesi, 88, 89, 9 1 ,  96 
Ayvad kemeri, 89.Bkz. kemer 
Ayvad suyı, 92.Bkz. su 
Ayvadkemeri, 93 
Ayvadlı, 88 
Ayvadlı havz, 92 
Ayvadlı karyesi, 95 
Ayvadlıdere, 95 
Ayvalık, 98 
Ayvansaray, 106 

B 
Baba Haydar mahallesi, 29, 89.Bkz. mahalle 
Baba Haydar Nakşibendi mahallesi, 93, 101  
Baba Haydar-ı Nakşibendi mahallesi, 33 

İNDEKS 

Baba Mustafa Ağa !ağını, l 48.Bkz. !ağın 
baca, 42, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 99, l 04, l l 3, l l5, 1 17, 

125, 127, 128, 129, 1 34, 1 35, 1 37, 138, 144, 145, 152, 
158, 169, 172, 174, 1 8 1 , 1 88, 1 89, 201 , 203, 205 

Bağçe, ı ı s  
Bağçe Belgrad, 27, 29, 3 1 ,  223 
Bağçe karyesi, 204, 209.Bkz. karye 
Bağçekapusı, 33, 92, 94, l l4, 223 
Bağçeköy, 27, 30, 3 1 , 209 
Bağdad, 108 
Bağlar deresi, 120 
Bağlar deresi, 12 1 ,  122 
Bakraç deresi, 7, 92, 93, 215 
Baladkapusı, 122 
Balat, 30 
Balat mahallesi, 9.Bkz. mahalle 
Balcı yokuşı, 148 
Balcıyokuşlı Mehmed Ağa suyı, 2 l l .Bkz. su 
Balıkhane katibi Ahmed Efendi, 38.Bkz. kati b 
Balıklıhavz, 109, l lO, l l4, 148, 2 1 1 
Balıklıkemeri, 205.Bkz. kemer 
Balıkağlı kemeri, 59, 86.Bkz. kemer 
Bali Paşa mahallesi, 49.Bkz. mahalle 
Baltacı Mehmed Paşa !ağını, l 33.Bkz. !ağın 
Barudhane çeşmesi su yı, l 76.Bkz. su 
Barudhiine nazırı, 89.Bkz. nazır 
Başbaklkulı Halil Ağa hanesi suyı, l 13.Bkz. su 
Başkapu, 223 
Başmuhiisebe, 143 
Bayezid Ağa mahallesi, l 24.Bkz. mahalle 
Bayezid-i Cedid mahallesi, 56, 188.Bkz. mahalle 
Bayram Paşa suyı, l 23.Bkz. su 
Bayram Paşa suyolı, 123, 133, 136, 140, 202.Bkz. suyolı 
Hazarbaşı Abdurrahman suyolı, 67.Bkz. suyolı 
Bazergan cami 'i, 1 37 
Bazirgan cami 'i, 225 
Bedestan kethudası.Bkz. ketbuda 
beğlerbeği: Mısır -, 142; Rumili -si, 1 54, 159 
Beğlerbeği çeşmesi, 224.Bkz. çeşme 
Beğlerbeği suyı, 100.Bkz. su 
Beğzade Fatıma Hatlin cami'i, l 22.Bkz. cami' 
Bekciler mescidi, 225.Bkz. mescid 
Bekir mahallesi, l 3 .Bkz. mahalle 
Bekir Paşa cami 'i, 124.Bkz. cami' 
Bekir Paşa cami 'i, 135 
Belgrad, 45 
Belgrad karyesi, 43, 222 
Benli Ahmed Ağa suyı, 38.Bkz. su 
Beşiktaş, 1 82, 223, 224 
Beşiktaş sarayı, l 95.Bkz. saray 
Beyazizade Efendi hanesi suyı, l 47.Bkz. su 
Bıçakcı Fedhlid mahallesi (Eyyub), 98.Bkz. mahalle 
Bıçakcı Ferhad mahallesi, 120, 12 1 ,  l 88.Bkz. mahalle 
Bodur Süleyman Paşa su yı, 78.Bkz. su 
Boğazkesen, 1 83, 186 
bostan: Devecioğlı -ı, 57, 58, 219; Ermeni -ı, 217 
Bostan deresi, 50 
Bostan hammarru, 222.Bkz. harnınarn 
Bostancı Ali Paşa mahallesi, 97 .Bkz. mahalle 
Bostlincıbaşı Ali Ağa mahallesi, 9 ! .Bkz. mahalle 
Bostlincıbaşı mahallesi, l 96.Bkz. mahalle 
Bostancılar hammamı, 20 



İSTANBUL SU KÜLLİYTI 

Boyacı çayın, 42 
Boyahiine, 102 
Bozdoğan kemeri, 1 ,  66.Bkz. kemer 
Bulgurlı karyesi, 1 82, 1 84.Bkz. karye 
Bulgurlı köy, 205 
Burgos, 65, 86 
Burgos karyesi, 63, 87, 97.Bkz. karye 
Burgos nahiyesi, 86 
Burhan Ağa çeşmesi suyı, 59.Bkz. su 
Burusa, 1 3 1  
Büyükdere, 29 
Büyükhavz suyolı, 7.Bkz. suyolı 

c 
Ca'fer Baba suyı, 1 37.Bkz. su 
cabi: İ vaz Efendi cami 'i -si, 122 
Cağalzade sarayı, 127 
Camcı Ali mahallesi, 128, 146, 208.Bkz. mahalle 
Camcı çeşmesi, 10, 167.Bkz. çeşme 
Camcı mahallesi, 1 36.Bkz. mahalle 
Camcılar, 17 
cami ' , 4; All Paşa -i, 81 ,  223, 224; Ayasofya -i, 145; 

Bazergi'in -i, 137; Bazirgan -i, 225; Beğzade Fatıma 
Hatun -i, 122; Bekir Paşa -i, 124, 1 35; Cezeri Kasım 
Paşa -i, 1 37; Davud Paşa -i, 33; Defterdar Kara 
Süleyman -i, 222; Dülgerağlı -i, 127; Ebubekir Paşa 
i, 163; Eyyub -i, 7; Fatıma HatCin -i, 122, 185; Ferruh 
Kethuda -i, 9; Fethiyye -i, 39; Gül -i, l l , 37, 47; 
Hacce Hatun -i, 17; Hadlee Sultan -i, 17; Halil Paşa 
i, 68, 170; Hoca Hasan -i, 16 1 ;  Hüseyin Ağa -i, 8 1 ;  
İbrahim Paşa -i, 26, 34, 201 ;  İskender Paşa -i, 120; 
Kadi' asker -i, 126, 172; Kadiasker -i, 43; 
Kalenderhane -i, 80; Kap u ağası Mahmud Ağa -i, 19; 
Kasım Paşa -i, 8; Kethuda HatCin -i, 15 1 ,  160; 
Ma'cuncı -i, 172; Mahmud Ağa -i, 19, 44; Mahmud 
Paşa -i, 70; Mehmed Ağa -i, 144, 162, 164, 165;  
Mehmed Paşa -i, 41 ,  58 ,  97; Mercan Ağa -i, 127; 
Mirahur -i, 25; Molla Gürani -i, 164; Murad Paşa -i, 
24; Nişancı -i, 8; Sultan Ahmed -i, 98, 1 13, 127, 137; 
Sultan Mehmed -i, 78, 198, 203; Şah Sultan -i, 225; 
Şahzade -i, 196; Şeyh Ferhfid -i, 38; Takyeci -i, 202; 
Tercemi'in -i, 1 57; Tercemi'in Yunus -i, 9; Yeni-, 3, 
74, 109, 133; Zeyrek -i, 12, 68 

Cami'-i kebir mahallesi, 37.Bkz. mahalle 
Canbaziyye mahallesi, 1 76.Bkz. mahalle 
Canbaziyye mescidi, 24.Bkz. mescid 
cari (su), 3, 4, 5, 6, 7, 8,. 9, 10, l l , 12, 13, 14, 15 ,  17, 18, 19, 

20, 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 29, 36, 37, 38, 49, 5 1 , 52, 53, 
60, 61 , 62, 67, 68, 7 1, 74, 79, 82, 83, 86, 93, 94, 96, 97, 
98, 100, 101 ,  104, 105, 106, 1 10, l l l , l l4, 1 15, 1 18, 120, 
ı22, ı24, ı25, 129, 1 30, 1 3 1 ,  133, 135, ı41 ,  146, 147, 
148, ı 50, 1 53, ı 56, ı 57, ı6o, ı 64, ı 68, 17 1 ,  172, 173, 
176, ı77, 1 78, 1 8 1 ,  1 82, ı 85, ı 87, ı 88, 189, ı90, ı9 ı ,  
ı 92, ı 93, ı94, ı95, ı97, ı98, 200, 20ı , 204, 206, 208, 
209, 214, 2 15, 2 18, 220, 22ı , 222, 223, 224, 225 

Cebe Ali kapusı, l l  
Cebeci, 142 
Cebeci karyesi, 64, 78, 80, 8 ı ,  83, 84, 101 ,  103, 104, 143, 

ı48, ı98, ı99, 20ı ,  202.Bkz. karye 
Cebeci köyi, 106 
Cebeci köyü, 101  

Cebecikaryesi, 99 
Cebeciköy, 81 ,  84 
Cebeciköy karyesi, ı48.Bkz. karye 
Cebehane: --i amire, 69 
Cedid Valide Sultan suyı, 185.Bkz. su 
Cellad çeşmesi, 104, l lO.Bkz. çeşme 
Cerrah hammamı, 45.Bkz. harnınarn 
Cerrah Paşa, 1 12, 1 18 
Cezeri Kasım Paşa, I 02 
Cezeri Kasım Paşa cami'!, 137.Bkz. cami' 
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Cezeri Kasım Paşa mahallesi, 73, 75, 132, ı 34, 202.Bkz. 
mahalle 

Cığaloğlı, 74 
Cıngar karyesi, 1 84.Bkz. karye 
Cihangir, ı 99 
Cihiingir, ı 3 ı  
Cimri deresi, 69, ı28, 1 36, 199, 217 
Cimridere, ı3ı ,  ı32 
Cimrideresi, 1 3  ı ,  1 32 
cisr: Rasim Ağa -i, 177 
cizyedar: Ya va -ı, 53 

ç 
Çakal deresi, 27, 29 
Çakaloğlı deresi, 28 
Çakır Ağa mahallesi, 44, 46, 89, 201 ,  202, 22 l .Bkz. 

mahalle.Bkz. mahalle.Bkz. mahalle 
Çalık Ahmed Ağa hanesi su yı, 1 33 .Bkz. su 
Çalıklı suyolı, 127 .Bkz. suyolı 
Çardaklıhammam, 19.Bkz. harnınarn 
Çaşnigir kemeri, 89 
Çaşnigir kemeri, 7, 45, 53, 93.Bkz. kemer 
Çatladıkapu, 95 
Çavfiş karyesi, 108, 148, 206, 21 ı 
Çavfiş Kasım mahallesi, 52, 1 89, 202, 212.Bkz. mahalle 
Çavfiş mahallesi, 107 
Çavfiş mescidi mahallesi, 65.Bkz. mahalle 
Çavuşbaşı Bekir Paşa su yı, 2.Bkz. su 
Çavuşbaşı Mustafa çeşmesi, 26.Bkz. çeşme 
Çavuşbaşı Mustafa Paşa hanesi suyı, 5 l .Bkz. su 
Çavuşbaşı suyı, ı55.Bkz. su 
Çavfişköy, ıo9 
çayır: Turunçluk -ı, 2ı2 
Çelebioğlı mahallesi, 46, 5ı ,  56,  65, ı08, 109.Bkz. mahalle 
Çeltik Osman Ağa kızı suyı, 9 l .Bkz. su 
Çerakçı mahallesi, l l , 25.Bkz. mahalle.Bkz. mahalle 
çeşme, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 65, 1 12, 207; Abdi Kethuda vakf 

-si, 28; Acı-, 2, 83, 198; Aşık Paşa mahallesi -si, 12; 
Beğlerbeği -si, 224; Büyük-, 224; Camcı -si, 10, 167; 
Cellad -si, 104, 1 10; ÇavCişbaşı Mustafa -si, 26; 
Çınarlı-, 70, 75; Çınarlu-, 79; Çırçır -si, 160; 
Çukur-, 16, 66, 77, ı40, 164, 1 66; Çukurbostan -si, 24; 
Daltaban -si, 99, ı04; Delibirader -si, 67; Delibirader 
-si, 76; Devoğlı -si, 7 ı ,  76, 95; Drağman -si, 10; 
Es'ad Efendi -si, 182; Evliya Efendi -si, ı72; Fenayi 
Dede -si, ı 72; Güzelce Mahmud Paşa -si, 80; 
Hacezade vakf -si, 195; Hacı Hamza -si, 1 87;  Hadım 
Hasan Paşa -si, 128; Halil Ali Efendi -si, 9 1 ;  Hassa 
ah ur -si, 20; Haydar Paşa -si, 78; Horhor -si, 40; 
Horhorağlı -si, 22; İbrahim Hanzade -si, 1 72; İskender 
Çelebi -si, 8; İskender Paşa -si, 14; İsma'il Paşa -si, 
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221 ;  İstanbul ağalar -si, 10 1 ;  İstanbul Ağası -si, 100, 
101 ;  Kadi -si, l l , 27; Kadi'asker -si, 2 1 ;  Kadi-si, 
196; Kambur Mustafa Paşa -si, 79; Kantarcı Ahmed Ağa 
-si, 67; Kapu ağası Ya'küb Ağa -si, 25; Kapudan 
Hasan Paşa -si, 92; Kara Bali -si, 1 3 ;  Kara Davud Paşa 
-si, 1 02; Kazgani Hacı Abdullah -si, 83; kerasteci -si, 
15 1 ;  Kırk-, 78, 86, 87, 90, 100, 10 1 ,  102, 103, 104, 106, 
107, l l l , 1 12, 1 13, l l4, l l5, 1 16, ı 1 8, 1 20, 12 1 ,  126, 
129, ı30, ı 88, 2 10, 21 ı ;  Kuru-, 24; Laleli-, 32; Laleli 
-, 209; Mehmed Çelebi -si, 17 ;  Murad Paşa Saray -si, 
ı 13 ;  Murad Paşa -si, 1 02; Na 'lı ncı -si, 6; Nuri Dede 
si, 68; Orta-, 22, 75, 79; Piyale Paşa -si, 225; 
Reisülküttab Hüseyin Çelebi -si, 17; Remmal -si, 15 ;  
Rüstem Paşa cami 'i -si, 15 ;  Sabuncıoğlı -si, 34; Saka 
-si, 15 ,  3 ı ;  Sirnkeş -si, 24; Sinan Ağa -si, 99; 
Soğuk-, 21 ı ;  Sultan Mehmed -si, 26; Sultan Süleyman 
-leri, 3; Sultan Süleyman -si, 210; Şehbaz Ağa -si, 
4 ı ;  Topcıbaşı Acem Ağa -si, 25 ; U ncı Hacı İbrahim 
si, 4 ı ;  Unkapanı -si, 30; Üsküblü -si, ı ı ;  vakf -, 93; 
Verdinaz Kadın -si, 2ı ı ;  Ya'küb Efendi -si, ı 82; 
Yeni-, ı ı, 57, 76; Yokuş -si, 90; Yusuf Paşa -si, 20ı 

Çeşmehavzı, ı 12  
Çıkrıkcı mahallesi, 1 59.Bkz. mahalle 
Çınarlı, 143 
Çınarlıçeşme, 70, 75, 1 76 
Çınarluçeşme, 79 
Çırağan yalısı, 223, 224 
Çırağan yalısınun suyı, 223.Bkz. su 
Çırçır çeşmesi, ı 60.Bkz. çeşme 
Çifte hammam, 224 
Çiftehavz, 40, 44, 58 
Çiftekemer, 223 
çiftlik: Ahmed Ağa Levend -i, ı 82; Dede -i, 221 ;  Gürci 

-i, ı 72, 175 ;  Hacı (?) -i, ı 64; Hacı Mustafa Çiço -i, 
ı75; İbrahim Hanzade -i, 126; Kara Hasanzade -i, 
ı 86; Levend -i, 223 

Çilingirbaşı mahallesi, 23.Bkz. mahalle 
Çinganeler mahallesi, 8, 9.Bkz. mahalle 
Çinici çeşmesi suyı, 106.Bkz. su 
Çinilihammam, 224 
Çoban Çavfiş mahallesi, 39, 43, 44, 193, 2ı8 .Bkz. mahalle 
Çorbacı çayırı, 42 
Çorbacı kemeri, 57 
Çorlı, ı 87 
Çömlekciler, 8 
Çuhud (Çıfıt) kapusı, 21  
Çukacı karyesi suyolı, 199.Bkz. suyolı 
Çukurbostan, 83 
Çukur bostan, 7 ı 
Çukurbostan çeşmesi, 24.Bkz. çeşme 
Çukurçeşme, 16, 66, 77, ı40, ı 64, ı66.Bkz. çeşme.Bkz. 

çeşme 
Çukurhammam, 9, 72, 124.Bkz. harnınarn 
çuvaldız, 1 ,  2, 6, 28, 29, 32, 36, 38, 42, 43, 44, 58, 62, 63, 66, 

67, 69, 70, 7 ı ,  72, 75, 76, 82, 83, 86, 90, 94, 99, 1 17, 1 19, 
122, 1 23, 125, 127, 129, 1 30, 1 3 1 ,  1 32, 133, 1 34, 136, 
146, 149, ı52, 153, 16 1 ,  ı 68, ı 84, 1 86, 1 87, 1 89, 1 90, 
ı95, 1 99, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 2 ı ı , 2 18, 
219, 222, 223 

D 
Daltaban çeşmesi, 99, 104.Bkz. çeşme 
Darbhane, 56, 7 ı ,  75; --i amire, ı 6  

İNDEKS 

Daru' s-sa'ade ağası, 4, 5, 27, 32, 56, 77, 80, 102.Bkz. ağa 
Darü' s-sa'ade ağası, 148, 155, ı 87 
Davfid Ağa mahallesi (Eyyub), 45.Bkz. mahalle 
Davud Ağa seblli ve çeşmesi suyı, 127.Bkz. su 
Davfid Paşa, 41 ,  173, 175, 2 13  
Davud Paşa cami 'i, 33.Bkz. cami' 
Davud Paşa hammarnı, 25.Bkz. hammam 
Daviid Paşa iskelesi, 24, 40, 56, 1 88, 2 ı9 
Davud Paşa sarayı, 17 1 .Bkz. saray 
Davud Paşa vakfı, 225 
Daye Hatiin mahallesi, 42, 59, l l  O, ı ı 2, 1 14, 1 ı 6, ı53, 

192.Bkz. mahalle 
Daye Hatun mescidi, 2 1  
Daye(?) Hatiin mahallesi, 156 
Debbağlar deresi, 7 
Debbağzade mahallesi, 157 
Dede çiftliği, 22l .Bkz. çiftlik 
defter: --i atik, 28, 29, 30, 3 ı ,  32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

4 1 , 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 5 ı , 52, 53, 54, 55, 
57, 58, 59, 60, 6 1 , 62, 63, 64, 65, 66, 86, 87, 88, 89, 90, 
9 1 ,  92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 10 1 ,  102, 103, 104, 
105, 106, 107, ıo8, ıo9, 1 10, l l l , ı ı2, 1 13, 1 14, ı l5, 
l l6, l l7, l l8, l l9, 120, 12 1 ,  122 

Defterdar Ahmed Çelebi mahallesi, 145.Bkz. mahalle 
Defterdar Ahmed Çelebi mescidi, 24.Bkz. mescid 
D EFI'ERDAR Derviş Çelebi, 20 
Defterdar Hasan Efendi suyolı, 3 l .Bkz. suyolı 
Defterdar İbrahim Paşa sarayı, 19 l .Bkz. saray 
Defterdar iskelesi, 4 7 
Defterdar Kara Süleyman cami 'i, 222 
Defterdar Mahmud Çelebi mescidi, 8.Bkz. mescid 
Defterdar Mehmed Efendi hanesi ve çeşme suyı, ı20.Bkz. su 
Defterdar Mehmed Paşa hanesi ve çeşmesi su yı, 126 
Defterdar mektebi, 2 ı6 
Defterdar Mustafa Beğ mescidi, 23.Bkz. mescid 
Defterdar Osman Efendi mesleği, 7 l .Bkz. meslek 
DEFI'ERDAR Süleyman Çelebi, 10 
defterhane: miri -, 83 
Değirmen deresi, 223 
Delibirader çeşmesi, 67 .Bkz. çeşme 
Delibirader çeşmesi, 76.Bkz. çeşme 
Deliklikaya, 106 
Deniz Abdal mahallesi, 26, ı63.Bkz. mahalle.Bkz. mahalle 
Derbend yolı, 79 
dere: Donuz -si, 45 ; Emir -si, ı57 
Derin meslek, 20 ı 
Derin meslek, 8 ı  
Derin meslek suyolı, 80.Bkz. suyolı 
Derviş Ali mahallesi, 157.Bkz. mahalle _ Derviş Mehmed Paşa suyı, 5.Bkz. su 
Derzibaşı mahallesi, ı 6.Bkz. mahalle · 
Devecioğlı bostanı, 57, 58, 2 19.Bkz. bostan 
Devezade mescidi, ı4  
Devoğlı çeşmesi, 7 ı ,  76, 95.Bkz. çeşme.Bkz. çeşme.Bkz. 

çeşme 
Dikilikaya, 64 
Dikilitaş, 146 
Dilsüz Ali Ağa suyolı, 200.Bkz. suyolı 
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Diınitraki suyı, 65.Bkz. su 
Dizdarzade mescidi, ı 8.Bkz. mescid 
Dokaki bostiinı deresi, 2 ı 7 
Dolmakemerbaşı, 97 
Donuz deresi, 34, 45.Bkz. dere 
Drağman, 62 
Drağman çeşmesi, l O.Bkz. çeşme 
Dülbendci mahallesi, 64.Bkz. mahalle 
Dülgerağlı cami'i, ı27.Bkz. cami ' 

E 
Ebfı Sa'ld Efendi !ağını, ı43.Bkz. !ağın 
Ebu' l-feth evkafı, 3.Bkz. evkaf 
Ebu' l-feth suyı, ı65, ı66.Bkz. su 
Ebubekir Paşa cami'!, ı 63.Bkz. cami ' 
Ebfıssu'fıd !ağını, ı40.Bkz. !ağın 
Edirne kiidlsı, ı37 
Edirne mollası, ı95.Bkz. molla 
Edirnekapu, ı 79 
Edirnekapusı, 82, 83, ı 54, ı 66, ı67, ı70, ı78, ı 8 ı ,  ı 94 
Edirneli Karni Efendi suyı, ı55.Bkz. su 
Efşancı mahallesi, 25.Bkz. mahalle 
Eğribaş Mehmed Ağa çeşme vakfı, lOO.Bkz. vakf 
Eğrikapu, 8, 108, 12 1 , 1 54, 201 
Ekşikaratut, 93 
Ekşitut, ı7 
el-Hacc Ali mahallesi, 1 82, ı98.Bkz. mahalle 
el-Hacc Beşir Ağa (Darüssaade ağası), 5, 202 
EI-Hacc İlyas mescidi, 22.Bkz. mescid 
EL-Hiicc İsma'll ( Kemerler serbölüğü), 180 
el-Hacc Mehmed Ağa (Su nazırı), 26 
el-Hacc Timurtaş mahallesi, 1 90.Bkz. mahalle 
el-Hacce Gevher Han Sultan evkiifı, 2 14.Bkz. evkiif 
Elvan Ağa mahallesi, 37, 59.Bkz. mahalle 
Elvanzade mahallesi, 2 17  
Elvlinzade mahallesi, 33, 34, 37, 62, 63, 1 16.Bkz. mahalle 
Elvanzade zaviyesi, 21 .Bkz. zaviye 
emin: Arpa -i, 29, 5 1 ;  Gümrük .,-i, 1 5 1 ,  160, 1 73, 178; 

Matbalı -i, ı 32; Tersane -i, 57, 58, 104, 124, 1 33, ı38, 
ı46 

Emin: Arpa -i, 103, 12 1  
Emin Beğ mahallesi, 88, 1 56, 1 99.Bkz. mahalle 
Emin iskelesi, 15  
Emir Buhfiri, 19 1  
Emir Buhfiri kapusı, 1 54 
Emir Buhiiri zaviyesi, 9.Bkz. zaviye 
Emir deresi, ı57.Bkz.dere 
Emir Efendi mahallesi, 207 .Bkz. mahalle 
Emirler deresi, 205 
Emirler deresi, 2 1  ı 
Engüri medresesi, ı47.Bkz. medrese 
ErdebiJizade zaviyesi, 1 70.Bkz. zaviye 
Ermeni bostanı, 2 17  
Es'ad Efendi çeşmesi, ı 82.Bkz. çeşme 
Esirci Kemal mahallesi, 2 ı 8 
Esirci Kemal mahallesi, 53, 73.Bkz. mahalle 
Eski Çamlıca, 1 83 ,  1 84 
Eski darbhfine, 67 
Eskiodalar, 66, 82, 1 92 
Etmekcioğlı medresesi ve sebili suyı, 1 39.Bkz. su 
Etyemez zaviyesi, 25.Bkz. zaviye 
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evkiif: Ebu'l-feth -ı, 3; el-Hacce Gevher Han Sultan -ı, 
214; kütübhane-i hümayfın -ı, 204; Mahmud Beğ -ı, 
102, 106; Medine-i münevvere -ı, 3; Sultan Mehmed 
ı, ı2. 14, 15 , ı6; Şehzade Sultan Mehmed -ı, 8 

Evli ya Efendi çeşmesi, ı 72.Bkz. çeşme 
Eyyfib, 4, 7, 29, 3 1 , 37, 42, 45, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 6 1 ,  

63, 89, 93, 94, 95, 98, 99, 10 ı ,  104, ıo5, 106, 1 ıo, l l l , 
1 13, ı ı5, 1 20, ı2 ı ,  ı35, ı45, ı66, ı 67, ı69, ı 89, ı90, 
19 1 , 204, 2 1 1 , 222, 224, 225 

Eyyfıb cami 'i, 7.Bkz. cami ' 
Eyyfıb hammamı, 7.Bkz. harnınarn 
Eyyfıb imaretleri, 7.Bkz. imaret 
Eyyfib kapusı, 2, 9, 59 
Eyyfibkapusı, 2ı8 
ezir Ali Paşa saray ve çeşmesi suyı, ı ı4.Bkz. su 

F 
Fahriyye mahallesi, 206.Bkz. mahalle 
Fatıma Hatfın cami ' , 122, 1 85.Bkz. cami' 
Fatıma Sultan sarayı, 142.Bkz. saray 
Fenayi Dede çeşmesi, ı 72.Bkz. çeşme 
Fener hammamı, 10.Bkz. harnınarn 
Fener kapusı, 10  
Ferhfid Ağa mahallesi, 178.Bkz. mahalle 
Ferhiid Paşa, 92 
Perhad Paşa su yı, 92.Bkz. su 
Perhad Paşa suyolı, 92.Bkz. suyolı 
Perhan Ağa cami '1 su yı, 1 38 
Perruh Kethuda cami'i, 9.Bkz. cami' 
Fethiye deresi, ı30 
Pethiyye cami'i, 39.Bkz. cami' 
Fethiyye deresi, 1 3 1 ,  ı99 
Fındıklı, ı 86 
Fındıklı dere, 223 
Fındıklı kasabası (Galata), ı82.Bkz. kasaba 
Fındıklıdere, 45, 58 
Fındıkluk, 20 ı 
Firfiz Ağa mahallesi, ı 29, ı 5 ı ,  ı 88, 200.Bkz. mahalle 
Firfiz Ağa mahallesi, 72.Bkz. mahalle 
Pirfiz Ağa mescidi, ı48 
Fulya deresi, 32, 55, 57, ı 88 
furun: Kanlı-, 224; simid fodulası -ı, 20 

G 
Galata, ı6 ı ,  182, 1 86 
Galata hammamı, 93.Bkz. harnınarn 
Galata kiidisı, 1 55.Bkz. kiidi 
Galata saray ı, 1 87, 223 
Galata sarayı ağası, ı 82.Bkz. ağa 
Galata Voyvadası, 89.Bkz. voyvoda 
Galatasaray suyı, ı 86.Bkz. su 
Gazanfer Ağa suyı, 93.Bkz. su 
Gazanfer Ağa vakfı, 3.Bkz. vakf 
Geçe deresi, 35 
Geçi deresi, 52 
Gedik Ahmed Paşa hammamı, ı8.Bkz. harnınarn 
Gedik Paşa, 53, 92, 138, 1 52 
Genç Mehmed Paşa yalısı, 224 
Gölbaşı, 1 86 
Göngörmez mahallesi, ı ı 3 
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Gureba mahallesi, 95.Bkz. mahalle 
Gül cami' mahallesi, 217 
Gül cami 'i, l l , 37, 47 
Gül cami'i mahallesi, 30, 50.Bkz. mahalle 
Gülfam Hatfin mahallesi, 1 83 .Bkz. mahalle 
Gülşenabad yalısı, 223 
Gümrük emini, 1 5 1 ,  1 60, 173, 178.Bkz. emin 
Gümrükci Hüseyin Paşa lağmı, 74.Bkz. lağm 
Güngörmez mahallesi, 89, l OO.Bkz. mahalle 
Gürci çiftliği, 172, 175 .Bkz. çiftlik 
Gürci kapusı, 1 86 
Güreşciler tekyesi, 13 .Bkz. tekye 
Gürkci Mahmud Paşa suyı, 8 l .Bkz. su 
Güzelce kemer, 203 
Güzelce Mahmud Paşa çeşmesi, 80.Bkz. çeşme 
Güzelce Mahmud Paşa su yı, 80 
Güzelce Mahmud Paşa suyolı, 80.Bkz. suyolı 
Güzelcekemer, 7, 64, 99, 105, 107, 108 

H 
Hacce HatCin cami 'i, 17.Bkz. cami ' 
Hacce HatCin mescidi, 25 
Hacce Kadın çeşmesi suyı, 39.Bkz. su 
Hace hammamı, 43.Bkz. hammam 
Hace Hamza mahallesi, 42 
Hace Hatfin mahallesi, 85.Bkz. mahalle 
Hace Hayreddin cami'i mahallesi, 13.Bkz. mahalle 
Hace Kasım mahallesi, 53.Bkz. mahalle 
Hace Paşa, 37, 40, 4 1 ,  54, 6 1 ,  62, 63 
Hace Paşa hammamı, 2 l .Bkz. harnınarn 
Hace Paşa mahallesi, 34, 37, 6 l .Bkz. mahalle 
Hace Paşa mahzeni, 35.Bkz. mahzen 
Hace Rüstem mahallesi, 77.Bkz. mahalle 
Hace Sa'deddin vakfı, 60.Bkz. vakf 
Hacezade suyı, 194.Bkz. su 
Hacezfıde vakf çeşmesi, 195 .Bkz. çeşme 
Hacı (?) çiftliği, 1 64.Bkz. çiftlik 
Hacı Ahmed mescidi, 24.Bkz. mescid 
Hacı Bayram mahallesi, 24.Bkz. mahalle 
Hacı Bekir mahallesi, 1 19.Bkz. mahalle 
Hacı Evhad mahallesi, 5.Bkz. mahalle 
Hacı Hamza çeşmesi, 1 87.Bkz. çeşme 
Hacı Hasan mahallesi, 62, 168.Bkz. mahalle 
Hacı Hatfin mahallesi, 99.Bkz. mahalle 
Hacı İlyas mahallesi, 1 54.Bkz. mahalle 
Hacı İlyas mescidi, 9.Bkz. mescid 
Hacı Isa mescidi, 9.Bkz. mescid 
Hacı İvaz mahallesi, 1 87.Bkz. mahalle 
Hacı Küçük mahallesi, 92.Bkz. mahalle 
Hacı Mehmed çeşmesi suyı, 66.Bkz. su 
Hacı Mustafa Çiço çiftliği, 175.Bkz. çiftlik 
Hacı Piri mahallesi, 26.Bkz. mahalle 
Hacı Sinan vakf çeşmesi suyı, 30.Bkz. su 
Hacı Sumak mahallesi, 23.Bkz. mahalle 
Hacı Şefik mahallesi, 1 1 8 .Bkz. mahalle 
Hacı Teberrük mahallesi, 1 3 .Bkz. mahalle 
Hacıköy, ı o  ı 
Hfıdım çeşmesi suyı, 1 69, 170.Bkz. su 
Hfıdım Hasan Paşa çeşmesi, 1 28.Bkz. çeşme 
Hfıdım Hasan Paşa sebili, 128.Bkz. sebil 
Hfıdım Hasan Paşa suyı, 69 

HADICE Sultan, 3, l O  
HADICE Sultan (Sultan Ahmed kerimesi), 3 
Hadlee Sultan cami'i, 17.Bkz. cami' 
Hadice Sultan mahallesi, 132.Bkz. mahalle 
Hadlee Sultan Saray su yı, l05.Bkz. su 
Hfıfız Ahmed Paşa cami ' suyı, 22 l .Bkz. su 
Hfıfız Ahmed Paşa cami'! suyı, 1 69 

İNDEKS 

Hafız Mehmed Paşa mahallesi, 155.Bkz. mahalle 
hafr, 197, 205 
Halıcılar köşkü, 224 
Halıcızade suyolı, 7 1 ,  76.Bkz. suyolı 
Halife çeşmesi suyı, 1 1 8.Bkz. su 
Halil Ağa suyı, 87, 99.Bkz. su 
Halil Ali Efendi çeşmesi, 9 I .Bkz. çeşme 
Halil Efendi suyolı, 126 
HALIL Hilmi (Sultan Ahmed serbölüğü), 1 80 
Halil Paşa cami 'i, 68, 170.Bkz. cami ' 
Halkalı karyesi, 1 4 l .Bkz. karye 
Halkalı suyı, 136 
Hamid Efendi medresesi maslağı, 12.Bkz. maslak 
hammam, 6; Alaca-, 15 ;  Ali Paşa -ı, 22; Arahacı -ı, 34; 

Bostan -ı, 222; Bostancılar -ı, 20; Cerrah -ı, 45 ; 
Çardaklı-, 19; Çifte -, 224; Çinili-, 224; Çukur-, 9, 
72, 124; Davud Paşa -ı, 25 ; Eyyub -ı, 7; Fener -ı, 10; 
Galata -ı, 93; Gedik Ahmed Paşa -ı, 18 ;  Hace -ı, 43; 
Hace Paşa -ı, 2 1 ;  Haseki Sultan -ı, 19, 2 1 ;  Haydar Paşa 
-ı, 50; Hayreddin Paşa -ı, 12; İbrahim Paşa -ı, 2 1 ,  
1 60, 178, 1 8 1 ;  İnadiyye -ı, 203; İshak Paşa -ı, 105, 
106; İshak Paşa -ı, 20; Kadi' asker -ı, 16, 79; Kapu 
ağası Ya'küb Ağa -ı, 25; Koca Mustafa Paşa -ı, 9; 
Koca nişancı -ı, 17; Kuşluk -ı, 1 10; Küçük Ayasofya 
-ı, 19; Lütfi Paşa -ı, 23; Mahmud Paşa -ı, 2 1 ;  
Mehmed Paşa -ı, 13 ;  MirahOr -ı, 22; Murfıd Paşa -ı, 
24; Mustafa Paşa -ı, 9, l l , 22; Müfti Ali Çelebi -ı, l l ; 
Müfti -ı, 93; Ni şiincı -ı, 35, 36; Sofılar -ı, 22; Sofular 
-ı, 159, 216; Sultan Bayezid -ı, 9; Sultan -ı, 7, 10, 15 , 
223; Sultan Mehmed -ı, 26; Sultan Selim -ı, l l ; Şah 
Sultan -ı, 7; Şengül -ı, 59, 143; Şeyh Veffızfıde cami 'i 
-ı, 13; Tahtakal 'a -ı, 14; Viiiide -ı, 67, 1 30, 149, 155; 
Yahya Paşa -ı, 91 , 100 

Hammam: Ak Sultan Bayezid -ı, 1 27 
Hammarncı Muhyiddin mahallesi, lO.Bkz. mahalle 
Hamza Paşa su yı, 62.Bkz. su 
han: İlçi -ı, 138; Kebeciler -ı, 124; Kurşunlı -ı, 19 1 ;  

Kuyumcılar -ı, 198; Mahmud Paşa -ı, 15 ;  Viiiide -ı, 
36 

HANÇERLİ Sultan, 8 
Hanzade !ağını, 96 
Harac muhasebecisi, 9 l .Bkz. muhasebeci 
Haraccı Muhyiddin mahallesi, 167.Bkz. mahalle 
Haraccıçeşme suyı, 77.Bkz. su 
Haraccılar, 222 
Hariki Muhyiddin mahallesi, 72.Bkz. mahalle 
Haraçcı Muhyiddin mahallesi, 16l .Bkz. mahalle 
Harameyn muhasebecisi, 109.Bkz. muhasebeci 
harem: Hürrem Çavuş cami'i -i, 22 
Haremeyn vakfı, 1 92.Bkz. vakf 
Haremeynü' ş-şerifeyn vakfı, 220.Bkz. vakf 
Hasan Ağa kemeri, 223.Bkz. kemer 
Hasan Ağa mahallesi, 83, 184.Bkz. mahalle 
Hasan Efendi hanesi suyı, l 09 
Hasan Efendi medrese ve sebili suyı, l68.Bkz. su 
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HASAN Paşa (Tameşvar valisi), 70 
Hasan Paşa kerimesi su yı, 97 .Bkz. su 
Hasan Paşa sarayı ,  1 06.Bkz. saraye 
Hasan Paşa su yı, 66 
Hasan Paşa suyolı, ı 28 
Hasbi Mustafa Efendi suyı, 9 1 .Bkz. su 
Haseki, 221 
HASEKİ Sultan, 7 
Haseki Sultan elimi ' su yı, ı 50.Bkz. su 
Haseki Sultan climi 'i suyolı, 84.Bkz. suyolı 
Haseki Sultan hammlimı, 19, 2 1 .Bkz. harnınarn 
hlisıl (su), 27, 28, 29, 30, 3 1 ,  32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 

4ı , 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 5 1 , 53, 54, 55, 57, 58, 
59, 60, 6 ı , 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 7 1 ,  72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 8 ı ,  83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 9 1 , 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 10 ı ,  ıo2, 103, 
ı 04, ıo5, 106, 107, 108, ıo9, ı l l ,  1 12, 1 13, 1 14, ı ı5, 
ı ı6, 1 17, ı 18, ı 19, ı 20, ı 22, 123, 1 24, ı25, ı26, ı 27, 
ı 28, 1 29, 130, 1 3 ı ,  1 32, 1 33, 134, 1 35, ı36, ı37, ı38, 
1 39, 14ı ,  ı42, 143, ı44, ı45, ı46, ı48, 149, ı50, ı 5 ı ,  
ı 52, ı53, ı 54, ı55, ı 56, ı 57, ı 58, ı 59, 160, 1 6 1 ,  ı62, 
ı63, ı64, ı 65 ,  ı 66, ı67, ı 68, ı 69, ı70, 17 1 ,  ı72, 173, 
ı74, ı 75, ı76, ı 77, ı78, ı 8 I ,  ı 82, ı 83, 184, 1 85, ı 86, 
ı 87, 1 88, ı 89, ı93, 194, ı95, 1 96, 1 99, 200, 201 , 202, 
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 2 1 1 , 2ı2, 2 13, 2 ı5, 
2 ı6, 2ı7, 2 ı8, 2 ı9, 222, 223 

Hasırcılar mahallesi, 109.Bkz. mahalle 
Hasköy, ı 87, 207 
Hasköy kasabası, ı 85 .Bkz. kasaba 
Hasodabaşı suyı mesleği, 95.Bkz. meslek 
Hliss lihfir şlidurvlinı, 1 3.Bkz. şiidurvan 
Hlissa lihur çeşmesi, 20.Bkz. çeşıne 
Hlissa lihur şlidurvlinı, 20.Bkz. şiidurvan 
Hlissa mi ' marbaş ı, 209 .Bkz. mi ' marbaşı 
Haşim! Osman Efendi zliviyesi, 207 .Bkz. zaviye 
hatt: -ı hümliyfin, 6 
Havass-ı aliyye kazası, 20ı ,  2 19.Bkz. kaza 
havz: Ayvad -ı, 89; Ayvadlı -, 92; Balıklı-, ı09, 1 10, 

1 14, ı48, 2 1 1 ;  Baş-, 201 ;  Çeşme-, 1 12; Çifte-, 40; 
Çifte -, 44; Kiraslı-, 1 89; Orta-, 85, 92, 2 10; Rüstem 
Paşa -ı, 93; Viiiide -ı, 27, 224 

Haydar Ağa mahallesi, ı78.Bkz. mahalle 
Haydar Paşa, 41  
Haydar Paşa çeşmesi, 78.Bkz. çeşıne 
Haydar Paşa hammlimı, 50.Bkz. harnınarn 
Haydar Paşa ko lı, 6.Bkz. kol 
Haydarhane, 2 ı  
Haydarhane mahallesi, ı94.Bkz. mahalle 
Hayreddin Beğ mektebi, 22.Bkz. mekteb 
Hayreddin Paşa hammlimı, ı2.Bkz. harnınarn 
hazine, ı 7  
Hazine kethudlisı, 47, 1 06, 1 12.Bkz. ketbuda 
Hekim Çelebi, ı44 
Hekim Çelebi zliviyesi, ı6.Bkz. zaviye 
Hekimbaşı mescidi, 20.Bkz. mescid 
Helvacı İskender Ağa mahallesi, 2 14.Bkz. mahalle 
Helvlicıbaşı mescidi, ı9.Bkz. mescid 
Hıdır Çlivuş mescidi, 1 22.Bkz. ınescid 
Hınzir deresi, 33 
Hırka: -i şerif, ı 23 
Hırka-i şerif çeşme imlireti, 1 24.Bkz. imaret 
Hızır Beğ mahallesi, 203.Bkz. mahalle 

hilal, 1 66, ı7 ı  
Hindiler zliviyesi, 22, 38.Bkz. zliviye.bkz. zaviye 
Hisariçe, 1 67 
Robyar mahallesi, 192, ı 97 
Robyar mahallesi, 35, 53, 6 1 ,  67, 2 10, 2 17, 2 1 8.Bkz. 

mahalle 
Hoca Ali mahallesi, 204, 2 18.Bkz. mahalle 
Hoca Hamza mahallesi, 1 32, ı 34.Bkz. mahalle 
Hoca Hasan cami 'i, ı6 l .Bkz. elimi ' 
Hoca Kasım Günani mahallesi, 1 33.Bkz. mahalle 
Hoca Kasım mahallesi, 1 54, 2 19  
Hoca Paşa, ı ı2, ı 1 6, 1 9 1 ,  2 16, 2 17  
Hoca Paşa mahallesi, 2ı6  
Hoca Rüstem mahallesi, 1 36.Bkz. mahalle 
Hoca Sinan mahallesi, 126, 135 .Bkz. mahalle 
HocaYunus mahallesi, ı 59.Bkz. mahalle 
Hocazade cami' muslukları, ı 95 .Bkz. musluk 
Hocazade mesleği, ı 80.Bkz. meslek 
Horhor çeşmesi, 40.Bkz. çeşme 
Horhoroğlı çeşmesi, 22.Bkz. çeşme 
Hoşkadem mahallesi, 178.Bkz. mahalle 
Humli Sultan suyolı, ı 68.Bkz. suyolı 
hfirkapu, ı 89 
Rusrev Ketbuda vakfı, ı 5 .Bkz. vakf 
Rusrev Paşa sebili ve çeşmesi su yı, 1 78.Bkz. su 
Rusrev Paşa türbesi, 23, 90.Bkz. türbe 
Hürrem Çlivuş elimi 'i haremi, 22.Bkz. harem 
HÜSEYiN Ağa (Su nazırı), 34 
Hüseyin Ağa elimi 'i, 8 ı .Bkz. cami' 
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Hüseyin Ağa mahallesi, 44, 58, 99, 1 86.Bkz. mahalle.Bkz. 
mahalle 

Hüseyin Paşa mesleği, 52.Bkz. meslek 
Hüseyin Paşa taksimi, 35.Bkz. taksim 

I 
ıskara, 28; Ayvad -sı, 87; Kiraslıhavz -sı, 52; Küçükköy 

-sı, 2 17  
Iskara, 10 1 ;  --i atik, 201 ;  --i cedid, 201 
ıskara suyı, 104 
Iskarabaşı, ı 06, 1 3 1  
Iskaralar, ıoı  

i 
İBRAHIM Ağa (Su nazırı), 53, 54, 58, 6 1  
İBRAHIM Ağa (Su nazırı), 2 ı7 
İBRAHiM Ağa (Yeniçeri ağası), 205 
İbrahim Ağa yalısı, ı 83.Bkz. yalı 
İBRAHIM Efendi (Ayasofya mütevellisi), 4ı 
İbrahim Hanzade çeşmesi, ı 72 
İbrahim Hanzade çiftliği, 1 26.Bkz. çiftlik 
İbrahim Hanzade !ağını, 96 
İbrahim Hanzade suyı, 48, 53, 57, 58, 96.Bkz. su 
İbrahim Paşa climi 'i, 26, 34, 20 l .Bkz. cami' 
İbrahim Paşa hammlimı, 2 1 ,  ı 60, ı 78, 1 8 1  
İbrahim Paşa hanesi suyı, 1 03.Bkz. su 
İbrahim Paşa mahallesi, 1 0 1 .Bkz. mahalle 
İbrahim Paşa mesleği, 153 
İbrahim Paşa suyı mesleği, 1 99 
İbrahim Paşa vakfı, 4, ı92.Bkz. vakf 
İbrahim Paşa-ya Atik su yı, 1 16 
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ifraz (su), 1 ,  4, 5, 3 1 ,  35, 38, 5 1 ,  52, 53, 55, 62, 64, 65, 66, 
68, 78, 80, 82, 85, 92, 94, 98, 99, 101 , 103, 105, 107, 1 10, 
l l3, 1 16, l l9, 125, 1 39, 142, 144, 152, 1 55, 156, 157, 
162, 167, 177, 179, 1 8 1 ,  1 83, 1 84, 1 85, 187, 189, 190, 
19 1 ,  193, 197, 199, 202, 205, 206, 210, 219, 221 ,  223 

ilçi hanı, 138 
İlçi Paşazade hanesi su yı ,  62.Bkz. su 
İlçi Paşazade suyı, 52, 1 89.Bkz. su 
ilhak, 2, 27, 28, 29, 30, 3 I , 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41 , 42, 43, 

44, 45, 48, 49, 50, 5 1 , 52, 54, 55, 58, 59, 64, 65, 66, 68, 
70, 7 1 ,  72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 8 1 ,  83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 9 1 ,  92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101 ,  102, 
103, 104, 107, l l2, 1 13, 1 14, 1 15, 1 16, l l7, 1 1 8, 123, 
124, 125, 126, 128, 129, 1 30, 1 3 1 ,  133, 134, 135, 136, 
137, 1 38, 139, 143, 144, 145, 148, 149, 1 5 1 ,  153, 158, 
159, 160, 163, 164, 166, 167, 1 68, 169, 170, 173, 174, 
175, 176, 178, 179, 1 8 1 ,  1 82, 1 83, 1 84, 185, 186, 1 88, 
193, 199, 200, 201 , 202, 203, 205, 210, 213, 216, 220, 
223 

ilhak (su), 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 , 18, 23, 27, 28, 29, 3 1 ,  32, 
34, 43, 44, 47, 52, 59, 60, 62, 67, 70, 7 1 ,  74, 75, 78, 79, 
8 1 ,  83, 87, 90, 91 ,  92, 97, 98, 99, 100, 101 ,  102, 103, 106, 
108, 109, l l l , l l2, l l 3, 1 14, 1 16, 1 1 8, 120, 12 1 ,  122, 
1 23, 1 25, 126, 127, 128, 1 30, 1 3 1 ,  132, 1 34, 135, 137, 
142, 143, 146, 149, 1 50, 1 52, 153, 154, 1 56, 157, 158, 
160, 16 1 ,  163, 164, 1 67, 168, 170, 1 7 1 ,  172, 173, 178, 
1 84, 1 89, 197, 199, 201 , 203, 204, 205, 206, 209, 212, 
213, 216, 217, 2 18, 223 

İmad Ağa su yı, 36.Bkz. su 
İmam Ali mahallesi, 80, 96, 97, 108, 197.Bkz. mahalle 
imaret: Eyyub -leri, 7; Hırka-i şerif çeşme -i, 124; Murad 

Paşa -i, 24; Sultan Ahmed -i, 190; Şehzade -i, 1 3 1  
İnadiyye hammaıru, 203.Bkz. harnınarn 
İSA Çelebi (Arpa emini), 5 1  
İsakapusı, 173 
İshak Paşa hammaıru, 105, 106 
İshak Paşa hammaıru, 20.Bkz. harnınarn 
İshak Paşa mahallesi, ı 06 
İshak Paşa mahallesi, 64.Bkz. mahalle 
İskelebaşı, 224 
İskender Ağa suyı, 39.Bkz. su 
İskender Çelebi çeşmesi, 8.Bkz. çeşme 
İskender Çelebi odaları, 14 
İskender Paşa cami 'i, 120 
İskender Paşa çeşmesi, 14.Bkz. çeşme.Bkz. çeşme 
İskender Paşa mahallesi, 1 ,  78, 79.Bkz. mahalle 
İslam Beğ mahallesi, 61 ,  95 
İsma'il Paşa çeşmesi, 22l .Bkz. çeşme 
İsma'il Paşazade hammilıru suyı, 4l .Bkz. su 
İstanbul, 77, 78, 82, 87, 88, 89, 92, 94, 97, 100, 101 ,  102, 

109, l l l ,  l l2, l l3, 1 16, 1 17, 1 18, 1 19, 1 20, 1 22, 125, 
127, 128, 129, 1 3 1 ,  1 34, 141, 142, 143, 146, 149, 150, 
152, 154, 1 56, 158, 16 1 ,  163, 1 67, 168, 170, 17 1 ,  172, 
1 8 1 , 1 88, 194, 195, 196, 198, 1 99, 200, 201 , 203, 204, 
206, 209, 210, 2 1 1 , 212, 213, 2 15, 2 16, 220, 221 , 224, 
225 

İstanbul ağalar çeşmesi, lO I .Bkz. çeşme 
İstanbul Ağası çeşmesi, 100, lOI .Bkz. çeşme 
İstanbul kadisı, 98, 1 58, 173.Bkz. kadi 
İstavros, 1 87 
İstimadiyye kapusı, 25 
İstinye nahiyesi, 1 83.Bkz. nahiye 

İ vaz Efendi cami 'i cilbisi, 122.Bkz. cabi 
İvazköy, 141 

K 
Kabakulak çeşmesi suyı, 8 1  
Kabakulak vakfı, 8 l .Bkz. vakf 

İNDEKS 

Kabasakal mahallesi, l l l , 1 17, l l 8, 152.Bkz. mahalle 
Kabasakal Sinan Ağa mahallesi, 63, 99.Bkz. mahalle 
Kadırga limanı, 2, 5, 18, 49, 5 1 ,  59, 9 1 ,  97, 196, 203 
kadi: Edirne -sı, 137; Galata -sı, 155; İstanbul -sı, 98, 

1 58, 173 
Kadi çeşmesi, l l ,  27 .Bkz. çeşme 
Kadi mandırası, 87.Bkz. mandıra 
Kadi Ya'küblı, 66, 68, 69, 79, 127, 174 
Kadi Ya'küblı deresi, 68 
kadi'asker: Anadalı -i, 210; Rumili -i, 12 1  
Kadi'asker Camcı, 1 25 
Kiidi'asker cami 'i, 126, 172 
Kadi'asker çeşmesi, 2 l .Bkz. çeşme 
Kadi'asker hammamı, 1 6, 79.Bkz. harnınarn 
Kadi'asker Mehmed Efendi suyolı, 134.Bkz. suyolı 
Kadi'asker Yahya Efendi çeşmesi suyı, 1 24.Bkz. su 
Kadiasker cami 'i, 43.Bkz. cami' 
Kadiçayırı, 1 34, 145 
Klidiçayırı deresi, 1 38 
Kadiçeşmesi, 1 96 
Kağıdhane, 85 
Kağıdhane suyı, 6, 87.Bkz. su.Bkz. su 
Kiihire mollası, 205.Bkz. molla 
Kalender Paşa çeşmesi suyı, 125 .Bkz. su 
Kalenderhane, 2 
Kalenderhane cami 'i, 80.Bkz. cami ' 
Kalenderhane mahallesi, 82, 129, 1 3 1 ,  150, 1 5 1 ,  192.Bkz. 

mahalle 
Kaliçeci Hasan, 83 
Kambur Mustafa Paşa çeşmesi, 79.Bkz. çeşme 
kaıruş, 4, 6, 7, 8, 9, 10, l l , 12, 13 , 14, 15, 16, 17, 1 8, 19, 20, 

2 1 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3 1 , 35, 53, 83, 88, 9 1 , 92, 
97, 170, 178, 19 1 , 1 92, 209, 212 

kanavat, 3, 194 
Kanlıfurun, 224 
Kanlıkoz, 120 
Kanlısavilk, 1 15.Bkz. savak 
Kantarcı Ahmed Ağ_a çeşmesi, 67.Bkz. çeşıne 
Kantarcı Ahmed suyolı, 67.Bkz. suyolı 
Kapu ağası Gazanfer Ağa sarayı, 3.Bkz. saray 
Kapu ağası mahallesi, 1 1 7 
Kapu ağası Mahmud Ağa caıni'i, 19 
Kapu ağası Mahmud Ağa mahallesi, 88.Bkz. mahalle 
Kapu ağası Mustafa Ağa mesleği, 1 16.Bkz. meslek 
Kapu ağası Ya'küb Ağa çeşmesi, 25.Bkz. çeşme 
Kapu ağası Ya'küb Ağa haınınaını, 25.Bkz. harnınarn 
Kapu ağası Ya'küb Ağa odaları kuyusı, 20.Bkz. kuyu 
KAPUDAN Ali Paşa, 2 1  
Kapudan Ali Paşa merıner ınaslağı, 1 6.Bkz. maslak 
Kapudan Hasan Paşa çeşmesi, 92.Bkz. çeşme 
Kapudan Hasan Paşa çeşınesi suyı, 1 17 .Bkz. su 
Kapudan Hasan Paşa suyı, 92.Bkz. su 
Kapudan İbrahim Paşa sebili ve harnınarnı suyı, 135.Bkz. su 
Kara Hasan Ağa suyı, l O l .Bkz. su 
Kara Ahmed zaviyesi, 205.Bkz. zaviye 



İSTANBUL SU KÜLLİYTI 

Kara Ahmedli, 73 
Kara Ahmedli karyesi, 76, 199 
Kara Ahmedlü, 135 
Kara Ahmedlü karyesi, 67.Bkz. karye 
Kara Bali çeşmesi, 13.Bkz. çeşme 
Kara Bayram suyı, 46 
Kara Çavuş !ağını, 1 80.Bkz. !ağın 
Kara Davud Paşa çeşmesi, 102.Bkz. çeşme 
Kara Davud Paşa !ağını, 1 0 l .Bkz. !ağın 
Kara Davud Paşa suyı, 100.Bkz. su 
Kara Hasanzade çiftliği, 1 86.Bkz. çiftlik 
Kara İbrahim Paşa suyı mesleği, 95.Bkz. meslek 
Kara İbrahim Paşa suyolı, 66.Bkz. suyolı 
Kara Kethuda İbrahim Paşa suyı, 2 15.Bkz. su 
Kara Mustafa Paşa suyı, 73 
Kara Mustafa Paşa suyı, 74, 1 69 
Kara Mustafa Paşa türbesi, 83.Bkz. türbe 
Kara Mustafa Paşa yalısı suyı, 42.Bkz. su.Bkz. su 
Karaağaç, 172 
Karaağaç mahallesi, 1 75, 225.Bkz. mahalle 
Karabağlar deresi, l l l  
Karabaş mahallesi, 1 74, 205 
Karagöz Mehmed Paşa suyı, 173.Bkz. su 
Karagümrük, 8 1 , 82, 1 32, 1 54, 1 57, 162, 198 
Karakaşzade İsma 'il Beğ su yı, 36 
Karakemer, 57, 58, 2 18  
Karakemer mahallesi, 33.Bkz. mahalle 
Karaki mahallesi, 190 
Karaköy kapu, 1 8 1  
Karaköy kapusı, 23 
Karaköy mahallesi, 1 16.Bkz. mahalle 
Karaman, 169 
Karasiağlı suyı, 10l .Bkz. su 
Karataş mahallesi, 82.Bkz. mahale 
Karcılar pınan, 1 83.Bkz. pınar 
karhane: Arabacılar -si, 44, 105, 2 15 ;  Kuyumcılar -si, 1 5  
Karka, 123, 124 
Karka karyesi, 1 23, 125.Bkz. karye 
karye: Avas -si, 67; Avayis(?) -si, 129, 1 99; Ayvad -si, 

88, 89, 9 1 ,  96; Ayvadlı -si, 95; Bağçe Belgrad -si, 29, 
3 l .Bkz. karye; Bağçe -si, 204, 209; Belgrad -si, 43, 
222; Bulgurlı -si, 1 82, 1 84; Burgos -si, 63, 87, 97; 
Cebeci -si, 64, 78, 80, 8 1 ,  83, 84, 101 ,  103, 1 04, 143, 
148, 198, 1 99, 201 ,  202; Cebeciköy -si, 148; Cebeci
si, 99; Cıngar -si, 1 84; Çavfiş -si, 108, 148, 206, 2 1 1 ;  
Halkalı -si, 1 4 1 ;  Kara Ahmedli -si, 76, 1 99; Kara 
Ahmedlü -si, 67; Karka -si, 1 23, 125; Keteli -si, 
1 23; Kömürli -si, 47; Küçükköy -si, 1 17, 202; Litros 
-si, 212; Müderris -si, 1 26, 1 35, 141, 1 54, 1 63, 1 68, 
169, 170, 173, 198; Orta Belgrad -si, 44; Papas -si, 
125; Petnahor -si, 97, 98, 99; Topcılar -si, 1 8 1 ;  
Uskumrı -si, 29, 30; Zekeriyya Burgos -si, 86 

kasaba: Fındıklı -sı (Galata), 1 82; Hasköy -sı, 1 85; 
Kasım Paşa -sı, 207 

Kasım Paşa, 225 
Kasım Paşa cami 'i, 8.Bkz. cami' 
Kasım Paşa kasabası, 207.Bkz. kasaba 
Kasım Paşa mahallesi, 8, 73, 75, 132, 202.Bkz. mahalle 
Kassab Hacı Hamza mahallesi, 25.Bkz. mahalle 
Kassab Hasan mescidi, 25.Bkz. mescid 
Kassab İlyas mahallesi, 40, 2 19.Bkz. mahalle.Bkz. mahalle 
Kassab İ vaz mahallesi .Bkz. mahalle 

Kassab İvaz mahallesi, 47, 87, 193.Bkz. mahalle 
Kassabbaşı Kara Mehmed hanesi su yı, 66 
Kassabbaşı Mehmed Ağa yalısı suyı, 106.Bkz. su 
Katırcı suyolı, 86 
katib: Balıkhane -i, 38 
Katib Rusrev mescidi, 49.Bkz. mescid 
Katib Kasım mahallesi, 5 1  
Katib Muslihiddin mahallesi, 173.Bkz. mahalle 
Katib Sinan mahallesi, 26, 29, 35, 52.Bkz. mahalle 
Katib Şemseddin mahallesi, 126, 2 10.Bkz. mahalle 
katma, 162, 223 
katre, 169 
Kavak deresi, 47, 54, 65 
Kavaklar, 213 
Kavaklıdere, 45, 53 
Kavruk mahallesi, 1 63 
Kavruk Mahmud mahallesi, 163, 213 .Bkz. mahalle 
Kaya Sultan suyı, 198.Bkz. su 
Kayıış Mustafa Ağa suyolı, 54 
kaza: Havass-ı aliyye -sı, 201, 2 19 
Kazgani Hacı Abdullah çeşmesi, 83.Bkz. çeşme 
Kazgani mahallesi, 43.Bkz. mahalle 
Kazğani mahallesi, 225.Bkz. mahalle 
Kebeciler hanı, 124 
Kebeciler Ranı su yı, 1 24.Bkz. su 
Kebeciler suyolı, 123.Bkz. suyolı 
Keçeci mahallesi, 220 
Keçeci Piri mahallesi, 148, 1 95.Bkz. mahalle 
Keçeci Piri mahallesi, 1 80.Bkz. mahalle 
Keçeciler hanı suyı, 1 23.Bkz. su 
Keçi Hatfin mahallesi, 53, 175, 2 19.Bkz. mahalle.Bkz. 

mahalle 
Kefçe mahallesi (Üsküdar), 1 84.Bkz. mahalle 
Kefeli mahallesi, 39, 42, 48, 193, 1 97.Bkz. mahalle 
Kemal Paşa mahallesi, 192.Bkz. mahalle 
Kemankeş hanesi su yı, 13 l .Bkz. su 
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kemer: Ayasofya -i, 1 19, 203, 206; Ayvad -i, 89; Ayvad
i, 93; Balıklı-i, 205; Balıkoğlı -i, 59, 86; Bozdoğan -i, 
1 ,  66; Çaşnigir -i, 89; Çaşnigir -i, 7, 45, 53, 93; Çifte
, 223; Çorbacı -i, 57; Çorbacı-i, 58; Güzelce-, 7, 64, 
99, 105, 107, 108; Güzelce -, 203; Hasan Ağa -i, 223; 
Kara-, 57, 58, 6 1 ,  2 18; Kiraslıhavz -i, 35, 45; Koğuk
, 63; Kovuk-, 63, 85, 210; Kumluk -i, 1 17; Küçük-, 
57, 58; Mehmed Ağa -i, 7, 95; Molava -i, 201 ;  Mustafa 
Ağa -i, 56; Nasuh Ağa -i, 7, 37; Orta-, 96; Paşa -i, 
62; Sultan Süleyman -i, 30; Turunçluk -i, 163, 174, 
175; Vezir-i a'zam Mehmed Paşa -i, 7 

Kemerdere, 68 
Kemerler, 204, 222 
Kepenekçi Sinan mescidi, 14.Bkz. mescid 
kerasteci çeşmesi, 15 l .Bkz. çeşme 
Kestan elik, 27, 3 1 ,  86 
Kestanelik deresi, 96 
Kestanelük, 209 
Keteli karyesi, 1 23.Bkz. karye 
kethuda: Bedestan -sı, 93; Hazine -sı, 47, 106, 1 12; Valide 

Sultan -sı, 44, 138 
Kethuda Hatfin cami'!, 1 5 1 ,  160.Bkz. cami' 
Kırımi Efendi mahallesi, 194.Bkz. mahalle 
Kırk deresi, 78 
Kırkçeşme, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 29, 53, 65, 78, 86, 87, 90, 100, 

101 , 102, 103, 104, 106, 107, l l l , 1 12, 1 13, 1 14, 1 15, 
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1 16, ı ı 8, ı 20, ı2 ı ,  ı 26, ı 29, 130, 188, 2 10, 2 1  ı 
Kırkçeşme suyı, 4, 5, 6, 32, 210, 2 1 1 .Bkz. su 
Kısıkkaya, ı86 
Kızılcık deresi, 35, 36 
Kızıllı Mehmed Ağa hanesi suyı 1ağmı, 147.Bkz. 1ağm 
Kızılmaslak, 28 
Kızılminare mahallesi, ı7 .Bkz. mahalle 
Kızılmusluk, 86.Bkz. musluk 
Kızıltaş mahallesi, ı7, 5 1 ,  66, 85, ıoo, 10ı ,  179, 210.Bkz. 

mahalle 
Kızıltaş mesleği, 85.Bkz. meslek 
Kızılyokuş, 1 86 
Kızlarağası Mustafa Ağa suyolı, 77 
Kiraslı deresi, 9 ı 
Kiraslıhavz, 49, 1 89 
Kiraslıhavz ıskarası, 52.Bkz. ıskara 
Kiraslıhavz kemeri, 35, 45.Bkz. kemer. Bkz. kemer 
Kiremitci Süleyman mahallesi, 190.Bkz. mahalle 
Kireınitcizade Halil Efendi menzili suyı, ı 82.Bkz. su 
Koca çeşmesi suyı, ı 69.Bkz. su 
Koca Mustafa Paşa, ı 76, 200 
Koca Mustafa Paşa hammamı, 9.Bkz. harnınarn 
Koca nişancı hammamı, ı7  .Bkz. harnınarn 
Koca Valide çeşmesi suyı, 168.Bkz. su 
Koca Yusuf Efendi hanesi suyı, ı 66 
Koca Yusuf Efendi !ağını, ı52 
Koca Yusuf Efendi suyı, 47, ı 62.Bkz. su 
Koğacı D ed e mahallesi, 20 ı .Bkz. mahalle 
Koğacı Dede zaviyesi, ı7.Bkz. zaviye 
Koğukkemer, 63.Bkz. kemer 
kol: Haydar Paşa -ı, 6 
Kopuz pınarı, 32 
Kopuzlıpınar, 33 
Koruk mahallesi, ı 35.Bkz. mahalle 
Koska, ı09 
Kostantıniyye, 133, ı 63 
Kovukkemer, 63, 85, 2 ı0.Bkz. kemer 
Koyun deresi, ı ı 9, ı 64, ı 96, 2 ı9, 222 
Koyunderesi, ı44, ı46 
Koyunağlı sarayı ,  ı90.Bkz. saray 
Kömürli Belgrad, 33, 34, 35, 36, 38, 44, 47, 50, 5 1 ,  52, ı97, 
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Kömürli karyesi, 47.Bkz. karye 
Kömürlü Belgrad, 2ı8  
köpri: Subaşı -si, 57 
Köprili Mehmed Paşa mesleği, ı 36.Bkz. meslek 
Köprili Mehmed Paşa türbesi, 2.Bkz. türbe 
Köprili Mehmed Paşa vakf suyı, 67.Bkz. vakf 
Kör Ali Ağa suyı, 68, 88.Bkz. su 
Kör Mahmud Ağa çeşmesi su yı, 37.Bkz. su 
KÖSEM Valide Sultan, 224 
köşk: Alay -i, 4; Halıcılar -ü, 224 
kubbe: Sultan Ahmed -si, 68; Sultan Süleyman -si, ı23, 

ı 25, ı 26, ı 62 
kulaç, 42, 75, 204, 205 
Kulaksız, 225 
Kuloğlı mahallesi, ı 82.Bkz. mahalle 
Kumkapu, ı 8, 27, 28, 34, 92, ı o6, ı2 1 . 201 
Kumlıdere, l l  7 
Kumluk, 203 
Kumluk deresi, ı ı 7, ı ı9 
Kumluk kemeri, ı ı7  

Kurd Ağa çeşmesi suyı, ı65 .Bkz. su 
Kurıçeşme mahallesi, 1 3.Bkz. mahalle 
Kurşunlı ham, 19l .Bkz. han 
Kurşun lı türbesi, ı 8 l .Bkz. tür be 
Kurşunlıodalar mahallesi, 127.Bkz. mahalle 
Kurt mahallesi, ı 74.Bkz. mahalle 
Kuruçeşme, 24 
Kuşblizlar, 122 
kuşhane: Saray-ı amire -si, 20 
Kuşluk hammamı, 1 10.Bkz. harnınarn 

İNDEKS 

kuyu, 2 ı ;  Kapu ağası Ya'küb Ağa odaları -sı, 20; Ömer 
Efendi bağçesi -sı, 222; Tercemlin Tanaş -sı, 224; 
Zincirli-, ı68 

Kuyucı Murad Paşa medresesi, 84.Bkz. medrese 
Kuyumcı Bahşayiş mahallesi, 215 
Kuyumcılar ham, ı98.Bkz. han 
Kuyumcılar karhanesi, 15.Bkz. karhane 
Küçük Ayasofya, 58 
Küçük Ayasofya hammamı, ı9.Bkz. harnınarn 
Küçük Emir mahallesi, 9.Bkz. mahalle 
Küçük Mustafa sarayı, 198 
Küçükçınar, 76, 225 
Küçükçınarlı, 73 
Küçükhammam, 2ı3 
Küçükkaraman, ı 52 
Küçükkemer, 57, 58 
Küçükköy, 84, ı 02, 105, l l l ,  1 12, 1 15, 1 16, ı 17, 1 19, 120, 

ı 26, 132, ı38, ı44, ı49, 1 5 1 ,  ı53, 154, 156, ı58, 159, 
ı 6 ı ,  ı 64, 178, ı 95, 200, 203, 204, 206, 2ı9 

Küçükköy ıskarası, 2 ı 7 .Bkz. ıskara 
Küçükköy karyesi, ı ı 7, 202.Bkz. karye 
Küçüksu mesleği, ı45.Bkz. meslek 
künk, 3, 70, ı 5 1 ,  ı 62, ı 66, 171 ,  ı80, 200, 204, 205, 207, 208, 
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Kürkcibaşı mescidi, 24.Bkz. mescid 
kütübhane-i hümayun evkafı, 204.Bkz. evkaf 

L 
!ağın, 42, 75, 1 36, 1 37, 204, 205, 207; Abbas Ağa -ı, ı36, 

1 37; Abdurrahman Efendi -ı, ı43; Acemzade -ı, 74; 
Ahmed Efendi -ı, 74; Ayasofya -ı, 204; Ayasafya-i 
keblr -ı, ı 7 1 ;  Ay işe Sultan -ı, 66; Baba Mustafa Ağa 
-ı, 148; Baltacı Mehmed Paşa -ı, ı33 ;  Ebu Sa'id Efendi 
-ı, ı43; Ebussu 'ud -ı, ı40; Gümrükci Hüseyin Paşa -
ı, 74; Hanzade -ı, 96; İbrahim Hanzade -ı, 96; Kara 
Çavuş -ı, ı 80; Kara Davud Paşa -ı, ıo ı ;  Kızıllı 
Mehmed Ağa hanesi suyı -ı, 147; Koca Yusuf Efendi 
ı, ı 52; Mesih Paşa -ı, 74; Serıni 'mar -ı, 2 ı  8; Seyyid 
Feyzullah Efendi -ı, 69; Sultan Mehmed -ı, 20ı ;  Sultan 
Süleyman vakfı -ı, 210; Taş-, 83, ıo5, ı43, 144; Tuna 
-ı, 204; Turunçluk -ı, ı 75; Vali de harnmaını şfidurvam 
suyı -ı, ı47 

Lala Hayreddin mahallesi, 96.Bkz. mahalle 
Laleli, 46, 64 
Laleli çeşme, 209 
Lfileliçeşme, 32.Bkz. çeşme 
Langa, 38, 39, ı 88 
Langa kapusı, ı 7 
Levend çiftliği, 223 
Lice Mescid mahallesi, 1 88.Bkz. mahalle 
Litros karyesi, 2 ı2.Bkz. karye 
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lüle, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 1 8, 19, 20, 22, 23, 30, 92, 106, 
164, 1 8 1 ,  1 83, 19 1 ,  2 10 

Lütfi Paşa hammamı, 23.Bkz. harnınarn 

M 
Ma' cilncı cami 'i, 172 
Ma'cuncı suyolı, 165 
Ma'cfincı suyolı, 140.Bkz. suyolı 
Mağnisalı Çelebi mahallesi, 72, 188.Bkz. mahalle 
Mağnisalı Mehmed Paşa mahallesi, 160, 190.Bkz. mahalle 
mahalle: Abdi Subaşı -si, 92; Acem Ağa -si, 38; Ahi 

Çelebi -si, 1 82; Ahmed Çelebi -si, 37; Ahmed Dede 
-si, 12 1 ,  122; Ak Şemseddin -si, 18 1 ,  196; Akbıyık 
-si, 5, 32, 63, 64, 65, 9 1 ,  96, 223; Akseki -si, 123; 
Akşemseddin -si, 1 19; Akşemseddin -si, 126; Ali 
Paşa-yı Atik -si, 1 70; Ali Paşa-yı Cedid -si, 55; 
Altıboğça -si, 27; Arahacı Bayezid -si, 175; 
Arahacılar -si, 50; Arpa Emini -si, 78, 12 1 ;  Aşık Paşa 
-si, 43, 49; Avcı -si, 8; Avni Efendi -si, 1 82; Baba 
Haydar Nakşibendi -si, 93, 10 1 ;  Baba Haydar -si, 
29, 89; Baba Haydar-ı Nakşibendi -si, 33; Balat -si, 
9; Bali Paşa -si, 49; Bayezid Ağa -si, 124; Bayezid-i 
Cedid -si, 56, 188; Bekir -si, 13 ;  Bıçakcı Fedhad -si 
(Eyyfib), 98; Bıçakcı Ferhad -si, 120, 12 1 ,  188; 
Bostancı Ali Paşa -si, 97; Bostancıbaşı Ali Ağa -si, 
9 1 ;  Bostancıbaşı -si, 196; Camcı Ali -si, 128, 146, 
208; Cami'-i kebir -si, 37; Canbaziyye -si, 176; 
Cezeri Kasım Paşa -si, 73, 75, 1 32, 134, 202; Çakır 
Ağa -si, 44, 46, 89, 201 ,  202, 221 ;  Çavfiş Kasım -si, 
52, 1 89, 202, 212; Çavfiş mescidi -si, 65; Çavfiş -si, 
107; Çelebioğlı -si, 46, 5 1 ,  56, 65, 108, 109; Çerakçı 
si, l l , 25; Çıkrıkcı -si, 1 59; Çilingirbaşı -si, 23; 
Çinganeler -si, 8, 9; Çoban Çavfiş -si, 39, 43, 44, 
193, 218 ;  Davud Ağa -si (Eyyfib), 45; Daye Hatun 
si, 42, 59, ı ıo, l l2, l l4, 1 16, 153, 192; Daye(?) Hatun 
-si, 156; Debbağzade -si, 157; Defterdar Ahmed 
Çelebi -si, 145; Deniz Abdal -si, 26, 163;  Derviş Ali 
-si, 157; Derzibaşı -si, 16; Dülbendci -si, 64; 
Efşancı -si, 25; el-Hacc Ali -si, 1 82, 1 98; el-Hacc 
Timurtaş -si, 190; Elvan Ağa -si, 37, 59; Elvanzade 
-si, 217 ;  Elvanzade -si, 33, 34, 37, 62, 63, 1 16; Emin 
Beğ -si, 88, 156, 199; Emir Efendi -si, 207; Esirci 
Kemal -si, 218 ;  Esirci Kemal -si, 53, 73; Fahriyye 
si, 206; Ferhad Ağa -si, 178; Firfiz Ağa -si, 129, 1 5 1 ,  
1 88, 200; Firuz Ağa -si, 72; Göngörmez -si, 1 13 ;  
Gureba -si, 95;  Gül cami' -si, 217; Gül cami'i -si, 
30, 50; Gülram Hatun -si, 183; Güngörmez -si, 89, 
100; Hace Hamza -si, 42; Hace Hatfin -si, 85; Hace 
Hayreddin cami'i -si, 13 ;  Hace Kasım -si, 53; Hace 
Paşa -si, 34, 37, 6 1 ;  Hace Rüstem -si, 77; Hacı 
Bayram -si, 24; Hacı Bekir -si, 1 19; Hacı Evhad 
si, 5; Hacı Hasan -si, 62, ı 68;  Hacı Hatfin -si, 99; 
Hacı İlyas -si, ı54; Hacı i vaz -si, ı87;  Hacı Küçük 
-si, 92; Hacı Piri -si, 26; Hacı Sumak -si, 23; Hacı 
Şefik -si, 1 ı8 ;  Hacı Teberrük -si, ı3; Hadice Sultan 
-si, 1 32; Hafız Mehmed Paşa -si, 155; Hammarncı 
Muhyiddin -si, 10; Haraccı Muhyiddin -si, ı67; 
Haraci Muhyiddin -si, 72; Haraçcı Muhyiddin -si, 
ı6 ı ;  Hasan Ağa -si, 83, 1 84; Hasırcılar -si, ı09; 
Haydar Ağa -si, ı 78; Haydarbane -si, ı 94; H elvacı 
İskender Ağa -si, 2 ı4; Hızır Beğ -si, 203; Hobyar -
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si, 192, 197;  Hobyar -si, 35, 53, 6 1 ,  67, 2ıo, 2 17, 218 ;  
Hoca Ali -si, 204, 2 ı8 ;  Hoca Hamza -si, 1 32, 134; 
Hoca Kasım Günani -si, 133; Hoca Kasım -si, 154, 
219; Hoca Paşa -si, 2 16; Hoca Rüstem -si, 136; Hoca 
Sinan -si, 126, 1 35 ;  HocaYunus -si, 159; Hoşkadem 
-si, 178; Hüseyin Ağa -si, 44, 58, 99, 186; İbrahim 
Paşa -si, 10 1 ;  İmam Ali -si, 80, 96, 97, 108, ı97;  
İshak Paşa -si, ı06; İshak Paşa -si, 64; İskender 
Paşa -si, ı ,  78, 79; İslam Beğ -si, 6 ı ,  95; Kabasakal 
-si, ı ı ı ,  ı ı 7, ı ı 8, ı52; Kabasakal Sinan Ağa -si, 63, 
99; Kalenderhane -si, 82, ı29, ı 3 ı ,  ı 50, ı 5 ı ,  ı92; 
Kapu ağası Mahmud Ağa -si, 88; Kapu ağası -si, 
ı 17; Karaağaç -si, ı 75, 225; Karabaş -si, 174, 205; 
Karakemer -si, 33; Karaki -si, ı90; Karaköy -si, 
1 16; Karataş -si, 82; Kasım Paşa -si, 8, 73, 75, 132, 
202; Kassab Hacı Hamza -si, 25; Kassab İlyas -si, 
40, 2 ı9; Kassab İvaz -si, 47, 87, 193; Katib Kasım 
si, 5 1 ;  Katib Muslihiddin -si, 173; Katib Sinan -si, 
26, 29, 35, 52; Katib Şemseddin -si, 126, 210; Kavruk 
Mahmud -si, 1 63, 2 ı3 ;  Kavruk -si, ı63; Kazgani 
si, 43; Kazğani -si, 225; Keçeci Piri -si, ı48, ı95;  
Keçeci Piri -si, 1 80; Keçeci -si, 220; Keçi Hatfin 
si, 53, ı 75, 219; Kefçe -si (Üsküdar), 1 84; Kefeli -si, 
39, 42, 48, 193, 1 97; Kemal Paşa -si, ı92; Kırımi 
Efendi -si, ı 94; Kızılminare -si, 17; Kızıltaş -si, ı 7, 
5 1 ,  66, 85, ıoo, 10 1 ,  ı79, 2 10; Kiremitci Süleyman -si, 
ı 90; Koğacı Dede -si, 201 ;  Koruk -si, 135; Kuloğlı 
-si, ı82; Kurıçeşme -si, 13 ;  Kurşunlıodalar -si, 
ı27; Kurt -si, 174; Kuyumcı Bahşayiş -si, 2 ı5 ;  
Küçük Emir -si, 9; Lala Hayreddin -si, 96; Lice 
Mescid -si, ı 88 ;  Mağnisalı Çelebi -si, 72, 1 88 ;  
Mağnisalı Mehmed Paşa -si, 160, 190; Mahmud Paşa 
-si, 73, 77, 199; Mehmed Ağa -si, 90; Mehmed Beğ 
-si, 166; Mesih Paşa -si, 32, 6 ı ,  86, 2 ı8; Mesih Paşa-
yı Atik -si, 62, 209, 2 16; Meydancık -si, 44; Mi'mar 
Ayas -si, 177; Mi'mar Kemal -si, 56, 73; Mi'mar 
si, 163;  Mi'mar Sinan -si, ı46, ı53; Mirahfir -si, 
ı 83 ;  Mismari -si, 167;  Molla Aşki' -si, 143; Molla 
Gürani -si, 24, 75, 145, 149, 156; Molla Husrev -si, 
45, ı49, ı 58, ı 60; Molla Kestel -si, 92, ı 77; Molla 
Şüca' -si, 1 13 ;  Molla Zeyrek -si, 134, ı6o, ı90; 
Muhsine Hatfin -si, 34; Muhtesib Karagöz -si, 79, 
1 36, ı78, ı 8 1 ,  ı 94; Murad Paşa -si, 40, 4 1 ;  Mustafa 
Beğ -si, 68; Mustafa Çavfiş -si, 84, 1 5  ı ;  Mustafa 
Paşa -si, 29, 1 37;  Mustafa Paşa-yı Atik -si, 59, 218 ;  
Na'lbend -si, 1 17, 1 19; Na'llımescid -si, 34, 6 1 ,  133; 
Nahlbend -si, 19, 89, 91, 201 ;  Nallı mescid -si, 107; 
Nesli Şah Sultan -si, 82; Neslişah Sultan -si, l l l ; 
Nevbahar -si, 17 1 ,  1 76; Nevbethanc -si, 21 ,  ı 89, ı92; 
Nişancı Paşa -si, 135; Nişancı Paşa -si (Eyyfib), 85, 
1 35, 166; Nişancı Paşa-yı Atik -si, 64, 109, ı 17; 
Nişancı Paşa-yı Atik -si (Eyyfib), ı69; Nişancı -si, 
218 ;  Nişancı -si, 85, 1 50, 204; Nişancıbaşı Ali Ağa 
si, 203; Nişancı-i atik -si, 106; Nişancı-yı Atik -si, 3; 
Nilreddin Beğ -si, 15; Oruc Gazi -si, 126; Oruç Gazi 
-si, 101 ,  l l l ;  Otakcılar Mehmed Beğ -si, 16 1 ;  Ördek 
Kassab -si, 23, 63; Paşmakcı Şuca'üddin -si, 1 86; 
Piri Ağa -si, 149, 192; Riva -si, 224; Saçakcızade 
si, 98; Saka Bali -si, 19; Samanviren -si, 138; 
Sancakdar Hayreddin -si, 173; Sarı Bayezid -si, 79, 
120; Sarı Musa -si, 53, 55; Sarı Nasuh -si, 103, 1 72, 
176; Sarı Nasfih -si, 125;  Sarıgez -si, 157;  Sarrrac 
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İshak -si, 90; Savaklar -si, 94; Sayyar(?) Hasan -si, 
83; Serdie Doğan -si, 1 50; Serdie İshak -si, 195,  
215; Serrac Tufan -si, 125 ;  Servi -si (Eyyub), 55;  
Seyyid Beğ -si, 5; Seyyid Ömer -si, 148, 16 1 ,  2 13; 
Simkeş -si (Topkapusı), 66; Sinan Ağa -si, 63, 99, 
143, 196; Sinan Paşa -si, 43, 88; Sinan Paşa-yı Atik 
si, 1 82; Sirmerd Çavuş -si, 1 12; Sivrikoz (Seferikoz) 
-si, 5 1 ;  Sivrikoz -si, 139; Sofılar -si, 4 1 ,  195; Soğan 
Ağa -si, 102, 106; Soğan Ağa -si, 1 85, 190, 19 1 ;  
Sultan Bayezid-i Cedid -si, 30; Süleyman Ağa -si, 
1 8, 27, 78; Süleyman Subaşı -si, 143, 165, 166, 167; 
Şah Sultan -si, 82, 1 13, 1 15 ,  120; Şeca'eddin -si, 96; 
Şehsuvar -si, 97; Şeyhsuvar -si, 105; Şirmerd Çavuş 
-si, 1 15; Şüdi' -si, 13; Şüca'addin -si, 1 18; 
Tahtaminare -si, 84, 102; Takkeci -si, 225; Takyeci 
Ca'fer -si, 1 82; Takyecibaşı -si, 8; Taşcı Mustafa 
si, 69; Taşçı Mustafa -si, 78; Tavaşi Süleyman Ağa 
si, 27; Tavşantaşı -si, 1 3 1 ,  197; Terazil-yı cedid -si, 
47; Terceman Yunus -si, 33; Terkos -si, 163; 
Timurhan -si, 12, 40; Timurkapu -si, 1 89, 19 1 ;  
Toklı Dede -si, 2 ,  9 ;  Tophane -si, 4 ;  Uzun Şüca' -si, 
199, 200; Uzun Yfisuf -si, 1 27; Üskubi -si, 98, 2 18, 
222; Üskübi -si, 39, 50, 5 1 ,  1 3 1 ,  145, 146, 204; Üveys 
-si, 1 50; Üzümcüziide -si, 122; Vefa -si, 1 1 8, 222; 
Ya'küb Ağa -si, 17; Ya'küb -si, 75; Yaşmakcı 
Şudi'üddin -si (Boğazkesen), 1 83; Yatağan Dede -si, 
9 

mahallesi: Camcı -si, 136 
MAHMUD Ağa (Gümrük emini), 1 5 1  
Mahmud Ağa cami 'i, 19, 44.Bkz. cami' 
Mahmud Ağa su yı, 36.Bkz. su 
Mahmud Beğ evkiifı, 102, 106.Bkz. evkiif 
MARMÜD Paşa, 19, 128, 133, 203 
Mahmud Paşa cami 'i, 70, 80.Bkz. cami' 
Mahmud Paşa hammliını, 2 l .Bkz. harnınarn 
Mahmud Paşa ham, 1 5.Bkz. han 
Mahmud Paşa mahallesi, 73, 77, 199.Bkz. mahalle 
Mahmud Paşa mesleği, 194.Bkz. meslek 
Mahmud Paşa suyolcısı, 194.Bkz. suyolcı 
Mahmud Paşa suyolı, 80, 160, 1 78, 179, 1 8 l .Bkz. suyolı 
mahzen: Hace Paşa -i, 35 
Maksud Paşa sarayı, 2 1  l .Bkz. saray 
Mallı Ayazma, 223 
mandıra: Kiidi -sı, 87 
Markır(?) çeşmesi suyı, 9 l .Bkz. su 
maslak, 4, 9, 25; Ağa -ı, 13 ;  Ahi Çelebi cami 'i -ı, 14; 

Hamid Efendi medresesi -ı, 12; Kapudan Ali Paşa 
mermer -ı, 16; Şeyh Vefazade cami 'i -iı, 1 3  

masura, 1 , 5 , 28, 30, 34, 36, 38, 39, 41 , 42, 43, 44, 47, 48, 49, 
50, 53, 6 1 , 63, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 8 1 ,  84, 87, 89, 
90, 92, 94, 98, 99, 100, 10 1 , 102, 103, 104, 107, 109, 1 10, 
1 12, 1 16, 1 19, 12 1 ,  1 24, 1 25, 1 26, 128, 129, 1 30, 1 3 1 ,  
1 32, 1 33, 1 34, 1 35 ,  1 36, 1 37, 1 38, 142, 143, 145, 148, 
149, 1 5 1 ,  1 52, 153, 1 54, 1 56, 1 57, 159, 160, 16 1 ,  163, 
164, 169, 170, 1 7 1 ,  174, 176, 1 79, 1 8 1 ,  1 83, 19 1 ,  193, 
201 , 206, 210, 212, 213 , 2 14, 216, 2 17, 218 , 220, 222, 
223 

Matbalı emini, 132 
mecra: Ayasofya su yı hakk-ı -ları, 2; Cezeri Kasım Paşa 

sı, 1 37; hakk-ı -, 2; Sultan Süleyman cami ' suyı -sı, 
19 1 ;  Sultan Süleyman hakk-ı -sı, 1 

Medine-i Münevvere, 202 
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Medine-i münevvere evkiifı, 3.Bkz. evkiif 
medrese, 4; Ayasofya -si, 20, 170; Engüri -si, 147; Kuyucı 

Murad Paşa -si, 84; Paşa -si, l l , 75, 125, 133, 154; 
Rüstem Paşa -si, 75, 124, 125, 133, 1 54; Şahkulı -si, 
83 

Mehmed Ağa cami'i, 144, 162, 164, 165.Bkz. cami' 
Mehmed Ağa kemeri, 7, 95.Bkz. kemer.Bkz. kemer 
Mehmed Ağa mahallesi, 90.Bkz. mahalle 
Mehmed Beğ mahallesi, 166.Bkz. mahalle 
Mehmed Çelebi çeşmesi, 17.Bkz. çeşme 
MEHMED Efendi (Arpa emini), 29 
Mehmed Efendi hanesi suyı, 43, 82, 89 
Mehmed Efendi mesleği, l O l .Bkz. meslek 
Mehmed Efendi vakf çeşmesi su yı, 138.Bkz. su 
Mehmed Emin Ağa yalısı, 222.Bkz. yalı 
Mehmed Paşa cami 'i, 41 ,  58, 97 
Mehmed Paşa hammamı, 1 3.Bkz. harnınarn 
Mehterhane, 19 
mekteb: Defterdar -i, 2 16; Hayreddin Beğ -i, 22; Rüstem 

Çelebi -i, 23 
Meleki Hatun menzili, 137 
menzil: Meleki Hatun -i, 137 
Mercan Ağa cami 'i, 127.Bkz. cami' 
mescid: Alaca-, 6 1 ,  218; Alaca -, 209; Arpa emini -i, 20; 

Bekciler -i, 225; Canbazi yy e -i, 24; Day e Hatun -i, 
2 1 ;  Defterdar Ahmed Çelebi -i, 24; Defterdar Mahmud 
Çelebi -i, 8; Defterdar Mustafa Beğ -i, 23; Devezade 
-i, 14; Dizdarzade -i, 18 ;  El-Hacc İlyas -i, 22; Firfiz 
Ağa -i, 148; Hacce Hatun -i, 25; Hacı Ahmed -i, 24; 
Hacı İlyas -i, 9; Hacı İsa -i, 9; Hekimbaşı -i, 20; 
Helvacıbaşı -i, 19; Hıdır Çavuş -i, 122; Kassalı Hasan 
-i, 25; Katib Rusrev -i, 49; Kepenekçi Sinan -i, 14; 
Kürkcibaşı -i, 24; Mi 'marbaşı Sinan Ağa -i, 22; 
Mismari Şüca' -i, 162; Na'llı-, 80; Na'llı -, 108; 
Na'llı -i, 222; Öksüz -i, 1 8 1 ;  Sarıgürz -i, 22; Seydi 
Çavuş -i, 24; Seyyit Hasan -i, 99; Sinan Ağa -i, 15 ;  
Sinan Paşa -i, 23 ;  Şeyh Hayreddin -i, 18; Tahtaminare 
-i, 10; Timur-i, 1 36; Uncızade -i, 9; Üskübi -i, l l ; 
Yarhisarzade -i, l l ; Yayabaşı -i, 10; Yazıcı -i, 10, 
23, 24 

Mesih Paşa lağrnı, 74.Bkz. lağm 
Mesih Paşa mahallesi, 32, 6 1 ,  86, 2 18.Bkz. mahalle 
Mesih Paşa suyolı, 7 1 ,  77, 199.Bkz. suyolı 
Mesih Paşa-yı Atik mahallesi, 62, 209, 2 16.Bkz. mahalle 
meslek, 1 85; Defterdar Osman Efendi -i, 7 1 ;  Derin -, 201 ;  

Derin -, 8 1 ;  Hasodabaşı suyı -i, 95; Hocazade -i, 1 80; 
Hüseyin Paşa -i, 52; İbrahim Paşa -i, 153; İbrahim 
Paşa suyı -i, 199; Kapu ağası Mustafa Ağa -i, 1 16; 
Kara İbrahim Paşa suyı -i, 95; Kızıltaş -i, 85; Köprili 
Mehmed Paşa -i, 1 36; Küçüksu -i, 145; Mahmud Paşa 
-i, 194; Mehmed Efendi -i, 101 ;  Mustafa Ağa -i, 136, 
1 37, 201 ;  Sultan Bayezid -leri, 200; Sultan Süleyman 
leri, 201 

mevlevihane: Yenikapu -si, 7 1  
Mevlevihline Yenikapusı, 173 
Meydancık mahallesi, 44.Bkz. mahalle 
Meyve kapusı, 1 5  
Mısır beğlerbeğisi, 142.Bkz. beğlerbeği 
Mi'mar Ayas mahallesi, 177.Bkz. mahalle 
Mi 'mar İsma'il Ağazade su yı, 45.Bkz. su 
Mi'mar Kemal mahallesi, 56, 73.Bkz. mahalle 
Mi'mar mahallesi, 163 
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Mi'mar Sinan mahallesi, 146, 1 53 
Mi 'mar Sinan türbesi, 2 10.Bkz. türbe 
mi'marbaşı: Hassa -, 209 
Mi' marbaşı Sinan Ağa mescidi, 22 
Mirahilr cami 'i, 25.Bkz. cami' 
Mirahilr hammamı, 22.Bkz. harnınarn 
Mirahfir mahallesi, 1 83.Bkz. mahalle 
Mirahilr Nasilh Ağa suyı, 223.Bkz. su 
min defterhane, 83.Bkz. defterhane 
Mismari mahallesi, 167.Bkz. mahalle 
Mismari Şüca' mescidi, 162.Bkz. mescid 
Molava kemeri, 201 .Bkz. kemer 
molla: Edirne -sı, 195; Kahire -sı, 205 
Molla Aşki mahallesi, 143.Bkz. mahalle 
Molla Gürani, 68, 176 
Molla Gürani cami 'i, 1 64 
Molla Gürani mahallesi, 24, 75, 145, 149, 156.Bkz. mahalle 
Molla Husrev mahallesi, 45, 149, 158, ı60.Bkz. mahalle 
Molla Kestel mahallesi, 92, ı 77 .Bkz. mahalle 
Molla Şüca' mahallesi, 1 13 
Molla Zeyrek mahallesi, ı34, 1 60, 1 90.Bkz. mahalle 
Molova kemeri deresi, 86 
muhasebeci: Harilc -si, 9 ı ;  Harameyn -si, 109 
Muhsine Hatfin mahallesi, 34.Bkz. mahalle 
Muhtesib Karagöz mahallesi, 79, 136, 178, 1 8 ı ,  1 94.Bkz. 

mahalle 
Murad Paşa çeşmesi, 1 02.Bkz. çeşme 
Murad Paşa Saray ve çeşmesi, ı ı3.Bkz. çeşme 
Muract Paşa cami 'i, 24.Bkz. cami' 
Muract Paşa harnmaıru, 24.Bkz. harnınarn 
Murad Paşa imareti, 24.Bkz. imaret 
Murad Paşa mahallesi, 40, 41 .Bkz. mahalle 
musluk, 170; Hocazade cami' -ları, 195; Kızıl-, 86; Şah 

Sultan cami' -ları, 2 10 
Mustafa Ağa kemeri, 56 
Mustafa Ağa mesleği, ı36, 1 37, 201 .Bkz. meslek 
Mustafa Ağa su yı, 80 
Mustafa Ağa suyolı, 77, 80, ı99 
Mustafa Ağa vakfına, 170.Bkz. vakf 
Mustafa Beğ mahallesi, 68.Bkz. mahalle 
Mustafii Çavfiş mahallesi, 84, 1 5 1 .Bkz. mahalle 
MUSTAFA Paşa (Mısır beğlerbeğisi), ı42 
Mustafa Paşa harnm3.ıru, 9, ı ı ,  22.Bkz. harnınarn 
Mustafii Paşa mahallesi, 29, 1 37.Bkz. mahalle 
Mustafa Paşa suyı, 47, 174, 1 90.Bkz. su 
Mustafa Paşa türbesi suyı, 225.Bkz. su 
Mustafii Paşa-yı Atik mahallesi, 59.Bkz. mahalle 
Mücrimler zindanı, 14.Bkz. zindan 
Müderris deresi, ı 60 
Müderris karyesi, 126, 135, 141 , ı54, ı63, 168, ı69, 170, 

173, 198.Bkz. karye 
Müderris köyi, 2 1 1  
Müderrisköy, 1 32, 1 34, 1 35, ı54, 157 
Müderrisköy deresi, 1 34 
Müderrisköyi, 138 
Müfti Ali Çelebi hammaıru, ı ı .Bkz. harnınarn 
Müfti Hacezade yalısı, 47.Bkz. yalı 
Müfti harnm3.ıru, 93 
mülkname: -i hümayiln, 163 
mütevelll: Ayasofya -si, 4ı ,  73, 179; Sultan Süleyman -si, 

ı, 2 

N 
Na'lbend mahallesi, ı 17, ı ı9.Bkz. mahalle 
Na'Iıncı çeşmesi, 6.Bkz. çeşme 
Na'llı mescid, ı08, 222 
Na'llımescid, 80 
Na'llımescid mahallesi, 34, 6 1 ,  1 33.Bkz. mahalle 
nahiye: Burgos -si, 86; İstinye -si, 1 83 
Nahlbend mahallesi, 19, 89, 9 1 ,  201 .Bkz. mahalle 
Nakkiiş Paşa harnmaını su yı, 64.Bkz. su 
Nallı mescid mahallesi, ıo7 
Nasilh Ağa kemeri, 7, 37.Bkz. kemer.Bkz. kemer 
Nasfih Paşa deresi, 66 
Nasilh Paşa suyı, 73 
Nasilh Paşa suyolı, 66.Bkz. suyolı 
nazır: Barudhane -ı, 89 
Nesli Şah Sultan mahallesi, 82.Bkz. mahalle 
Neslişah Sultan mahallesi, l l l .Bkz. mahalle 
Nevbahar mahallesi, 17 1 ,  176.Bkz. mahalle 
Nevbethane, 33 
Nevbethane mahallesi, 2ı ,  ı 89, 192.Bkz. mahalle 
Ni şiincı cami 'i, 8.Bkz. cami' 
Nişancı hammamı, 35, 36 
Nişancı mahallesi, 2 18  
Nişancı mahallesi, 85, 1 50, 204.Bkz. mahalle 
Nişancı Paşa mahallesi, 1 35 
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Nişancı Paşa mahallesi (Eyyilb), 85, 1 35, 166.Bkz. mahalle 
Nişancı Paşa-yı Atik mahallesi, 64, 1 09, 1 17 
Nişancı Paşa-yı Atik mahallesi (Eyyfib), 169.Bkz. mahalle 
Nişancı Paşa-yı Cedid cami' suyı, 1 69.Bkz. su 
Nişancıbaşı Ali Ağa mahallesi, 203.Bkz. mahalle 
Nişancıbaşı cami' şadurvanı, 203.Bkz. şaurva 
Nişancı-i atik mahallesi, 106 
Nişancı-yı Atik mahallesi, 3.Bkz. mahalle 
Nohud evi, 24 
Nu'man Paşa Sultan sarayı suyı, ı23.Bkz. su 
Nfireddin Beğ mahallesi, 1 5.Bkz. mahalle 
Nuri Dede çeşmesi, 68.Bkz. çeşme 

o 
Odabaşı çeşmesi suyı, 174.Bkz. su 
Odalar, 120 
Odun kapusı, 14 
Odunkapusı, 1 90 
Ok meydam, 207 
Okmeydanı, 22, 1 87 
Orta Belgrad, 38, 39, 40, 4 1 ,  42, 43, 48, 2 16, 217 
Orta Belgrad karyesi, 44.Bkz. karye 
Ortaçeşme, 22, 75, 77, 79 
Ortadere, 45 
Ortahavz, 92, 210 
Ortakemer, 96 
Ortaköy, 182 
Oruc Gazi mahallesi, 126.Bkz. mahalle 
Oruç Gazi mahallesi, 1 O 1 ,  l l l .  Bkz. mahalle 
Oruç Gazi mahallesi, 41 .Bkz. mahalle 
OSMAN Ağa (Su nazın), 89, 99, 102, 107, 126, 1 38, 144, 

1 5 1 , 155, 206 
Osman Efendi suyı, 125 
Otakcılar, 102, 166 
Otakcılar Mehmed Beğ mahallesi, 16 1 .Bkz. mahalle 



274 

Otakçılar, 106 
Oyukdepe, ı 73 

ö 
Öksüz mescidi, ı 8 I .Bkz. mescid 
()ksüzdere, 38, 47 <!küz Mehmed Paşa cami 'i vakf suyı, 164.Bkz. su 
Ç?mer Efendi bağçesi kuyusı, 222 
Ordek Kassab mahallesi, 23, 63.Bkz. mahalle.Bkz. mahalle 

p 
Papas karyesi, 125.Bkz. karye 
Papas köyi, 14ı 
Parnıakkapu, 2, ı58 
Paşa çayırı, 204 
Paşa deresi, 59 
Paşa kemeri, 62 
Paşa medresesi, ı 1 ,  75, 1 25, 133, ıs4.Bkz. medrese 
Paşa pınarı, 58 
Paşnıakcı Şuca'üddin mahallesi, 1 86.Bkz. mahalle 
Pazlrgan emir çeşmesi suyı, 127.Bkz. su 
PERTEY Paşa, 7 
Pertev Paşa hanınıann suyı, 1 2 l .Bkz. su 
Peşkeş suyı, ı27.Bkz. su 
Petnahor, 85, 97 
Petnahor karyesi, 97, 98, 99.Bkz. karye 
Petnohor, 86 
Peykhane, 18, ı49, 200, 225 
pınar: Karcılar -ı, ı 83 
Piri Ağa mahallesi, 149, 192.Bkz. mahalle 
Piri Halife suyı, 56, 1 88.Bkz. su 
Piyale Paşa çeşmesi, 225.Bkz. çeşme 

R 
Rami Paşa çeşmesi suyı, l l l .Bkz. su 
Rasim Ağa cisri, ı 77 .Bkz. cisr 
Reisülküttab Hüseyin Çelebi çeşmesi, ı 7.Bkz. çeşme 
Remmal çeşmesi, 1 5.Bkz. çeşme 
Riva mahallesi, 224 
Rumili beğlerbeğisi, ı 54, 1 59.Bkz. bağlerbeği 
Rumili hisan, 1 85 
Rumili kadi'askeri, ı2I .Bkz. kadl'asker 
Ruznamçeci İbrahim Efendi suyı, ı56.Bkz. su 
rfiznameci: Tersane -si, 176 
Rüstem Çelebi mektebi, 23.Bkz. mekteb 
Rüstem Paşa cfuni'i çeşnıesi, 1 5.Bkz. çeşme 
Rüstem Paşa cfuni'i şadurvanı, 1 5.Bkz. şiidurvan 
Rüstem Paşa havzı, 93.Bkz. havz 
Rüstem Paşa medresesi, 75, 124, ı25, ı33, ı54.Bkz. medrese 
Rüstem Paşa suyı, 54, 124.Bkz. su 
Rüstem Paşa vakf su yı, 93.Bkz. su 
Rüstem Paşa vakfı, 86.Bkz. vakf 

s 
SA 'DEDDIN Efendi (Kahire mollası), 205 
Sabfincılar, 122 
Sabuncıoğlı çeşmesi, 34.Bkz. çeşme 
Saçakcızade mahallesi, 98.Bkz. mahalle 

SADR-I A 'ZAM Köpri!i Mehmed Paşa, 67 
Safiyye Hatun menzili su yı, 28.Bkz. su 
Sağırcıağlı suyı, 222 
Saka Bali mahallesi, ı9.Bkz. mahalle 
Saka çeşmesi, ı5, 3 l .Bkz. çeşme.Bkz. çeşme 
Sakalı taksimi, 2ı5 .Bkz. taksim 
Salma tonıruk, ı 5 ı 
Sanıadya, ı ı2  
Sanıadya iskelesi, 9 ı 
Sarnan deresi, ı 12  
Sanıanviren mahallesi, 138.Bkz. mahalle 
Sanıatya(?), 85 

İNDEKS 

Sancakdar Hayreddin mahallesi, ı 73.Bkz. mahalle 
saray: Hasan Paşa -ı, 106 
saray: Abdurrahman Paşa -ı, 1 5 ı ,  ı92; Atike Sultan -ı 

142; Atıneydam -ı, 4; Ayas Paşa -ı, ı86; Beşiktaş _:_ı, 
ı95;  Cağalzade -ı, ı27; Davud Paşa -ı, 1 7 ı ;  Defterdar 
Ihrahim Paşa -yı, ı9 ı ;  Fatıma Sultan -ı, ı42; Galata 
ı,  1 87, 223; Kapu ağası Gazanfer Ağa -ı, 3; Koyunağlı 
-:-ı·

. 
ı90; Küçük Mustafa -ı, 198; Maksud Paşa -ı , 2ı ı ;  

Sıyavuş Paşa -ı, 73; Ümmi Sultan -ı, 5 
Saray Hace Zehrab Hatun vakfı , 97.Bkz. vakf 
Saray-ı amire kuşhanesi, 20.Bkz. kuşhane 
Saray-ı Atik, ı 88 
San Bayezid mahallesi, 79, 120.Bkz. mahalle 
San Halkalı suyolı, 1 36 
San Musa mahallesi, 53, 55.Bkz. mahalle 
San Nasuh mahallesi, ı03, 172, 176.Bkz. mahalle 
San Nasuh mahallesi, 125.Bkz. mahalle 
Sangez, 72, 156 
Sangez mahallesi, ı57 
Sangürz mescidi, 22.Bkz. mescid 
Sarıkız, ı44 
Sanklıçayır, ı 10 
Sarnıaşık, ı40 
Sarrrac İshak mahallesi, 90 
savllk: Kanlı-, 1 15 
Savaklar mahallesi, 94.Bkz. mahalle 
Saye deresi, 1 13 
Saye(?) Ali Ağa suyolı, 2 ı3.Bkz. suyolı 
Sayyar(?) Hasan mahallesi, 83.Bkz. mahalle 
Sazlıdere, ı55, ı88 
sebil: Hadım Hasan Paşa -i, ı28; Verdinaz Kadın -i, 2 ı  ı 
sebilhane, 10 ı 
Sedbaşı, ı ı3 , ı48 
Sefer Ağa çeşme su yı, 80.Bkz. su 
Sekbanbaşı Mehmed Ağa suyı, ı56.Bkz. su 
Selami zaviyesi, ı 83 .Bkz. zaviye 
Selhhane deresi, 32 
Seracchanebaşı, ı27 
serböl ük: Ayasofya -i, ı 93 
Serrni'mar !ağını, 2 ı 8  
Serrac Doğan mahallesi, ı50.Bkz. mahalle 
Serrac İshak mahallesi, ı 95, 2 15.Bkz. mahalle 
Serrac Tufan mahallesi, ı25.Bkz. mahalle 
Serrachane, 2 ı ,  ı77, ı94 
Servi mahallesi (Eyyub), 55 
Seydl Çavuş mescidi, 24.Bkz. mescid 
Seyyid Beğ mahallesi, 5.Bkz. mahalle 
Seyyid Feyzullah Efendi lağrnı, 69.Bkz. !ağın 
Seyyid ı::eyzullah Efendi suyolı, ı44, 145.Bkz. suyolı 
Seyyid ümer mahallesi, ı48, 16 ı ,  213 .Bkz. mahalle 



İSTANBUL SU KÜLLİYTI 

Seyyit Hasan mescidi, 99.Bkz. mescid 
Sırıklıçayır, 1 13, 1 24, 145, 1 5 1 ,  152, 188 
Sırıklıçayırbaşı, 83, 178 
Sırıklıçayırı, 84, 1 3 1 ,  144, 157, 1 95, 196, 202, 204, 205 
Sırıklıçayırıbaşı, 1 56 
Sırıklıççayırı, 84 
Silahdar Yusuf Ağa suyı, 82 
Silivri, 17 4 
Silivrikapusı, 26, 172, 174 
simid fodulası furunı, 20.Bkz. furun 
Simkeş çeşmesi, 24.Bkz. çeşme 
Simkeş mahallesi (Topkapusı), 66.Bkz. mahalle 
Sinan Ağa çeşmesi, 99 
Sinan Ağa çeşmesi suyı, 221 
Sinan Ağa mahallesi, 63, 99, 143, 196 
Sinan Ağa mescidi, 1 5.Bkz. mescid 
Sinan Paşa, 105 
Sinan Paşa mahallesi, 43, 88.Bkz. mahalle 
Sinan Paşa mescidi, 23.Bkz. mescid 
Sinan Paşa-yı Atik mahallesi, 1 82.Bkz. mahalle 
Sirmerd Çavuş mahallesi, 1 1 2  
Sivrikoz (Seferikoz) mahallesi, 5 l .Bkz. mahalle 
Sivrikoz mahallesi, 1 39.Bkz. mahalle 
Sivrisinekler deresi, 120 
Siyavuş Paşa sarayı, 73.Bkz. saray 
Sofılar hammaını, 22.Bkz. hamrnam 
Sofılar mahallesi, 41 ,  195 .Bkz. mahalle 
Sofular hamrniiını, 1 59, 2 16.Bkz. harnınarn 
Soğan Ağa mahallesi, 1 02, 106.Bkz. mahalle 
Soğan Ağa mahallesi, 1 85, 190, 1 9 l .Bkz. mahalle 
Soğukçeşme, 2 1 1  
Soğukpınar, 88 
sokak: Yahnikapan(?) -ı, 1 56 
Söğüdağacı, 79 
Söğüdli dere, 108 
Söğüdlidere, 1 36 
Söğüdlüdere, 108 
Söğütlüdere, 206 
Söğütlük, 168 
su, 7; Abbas Ağa çeşmesi -yı, 1 38; Abbas Ağa harnmaını 

-yı, 32; Abbas Ağa -yı, 66; Abdi Ağa -yı, 65 ; Abdi 
Kethuda -yı, 27; Abdullah Efendi -yı, 169; acı -, 103, 
1 18, 221 ;  Ahmed Ağa -yı, 147; Ahmed Efendi bağçesi 
-yı, 221 ;  Ahmed kethuda -yı, 7 1 ;  Ahmed Paşa cami 'i 
-yı, 74; Ahmed Paşa çeşmesi -yı, 86, 91; Ak Mahmud 
Efendiziide hanesi -yı, 124; Ali Ağa vakfı çeşmesi -yı, 
1 2 1 ;  Ali Paşa-yı Atik cami' -yı, 1 68; Altıboğça çeşme 
ve mescid -yı, 28; Aşcıbaşıziide çavuş -yı, 1 29; 
Ayasofya -yı, 2, 99; Ayişe Sultan -yı, 138; Ayvad 
yı, 92; Balcıyokuşlı Mehmed Ağa -yı, 2 1 1 ;  Barudhane 
çeşmesi -yı, 176; Başbaki:kulı Halil Ağa hanesi -yı, 
1 13; Bayram Paşa -yı, 123 ;  Beğlerbeği -yı, 1 00; Benii 
Ahmed Ağa -yı, 38; Beyaziziide Efendi hanesi -yı, 
147; Bodur Süleyman Paşa -yı, 78; Burhan Ağa çeşmesi 
-yı, 59; Ca'fer Baba -yı, 1 37; Cedid Viiiide Sultan 
yı, 185; Çalık Ahmed Ağa hanesi -yı, 1 33 ;  Çavuşbaşı 
Bekir Paşa -yı, 2; Çavuşbaşı Mustafa Paşa hanesi -yı, 
5 1 ;  Çavuşbaşı -yı, 155; Çeltik Osman Ağa kızı -yı, 9 1 ;  
Çırağan yalısı -yı, 223; Çinici çeşmesi -yı, 106; Davud 
Ağa sebili ve çeşmesi -yı, 127; Defterdar Mehmed 
Efendi hanesi ve çeşme -yı, 120; Defterdar Mehmed 
Paşa hanesi ve çeşmesi -yı, 1 26; Derviş Mehmed Paşa 
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-yı, 5; Dimitraki -yı, 65 ; Ebu'l-feth -yı, 1 65, 166; 
Edirneli Karnı: Efendi -yı, 155; Etmekcioğlı medresesi 
ve sebili -yı, 1 39; ezir Ali Paşa saray ve çeşmesi -yı, 
1 14; Ferhad Paşa -yı, 92; Ferhan Ağa cami'i -yı, 138; 
Galatasaray -yı, 1 86; Gazanfer Ağa -yı, 93; Gürkci 
Mahmud Paşa -yı, 8 1 ;  Güzelce Mahmud Paşa -yı, 80; 
Hacce Kadın çeşmesi -yı, 39; Hacezade -yı, 194; Hacı 
Mehmed çeşmesi -yı, 66; Hacı Sinan vakf çeşmesi -yı, 
30; Hactım çeşmesi -yı, 169, 170; Hactım Hasan Paşa 
yı, 69; Hadlee Sultan Saray -yı, 105;  Hiifız Ahmed Paşa 
cami' -yı, 221 ;  Hafız Ahmed Paşa cami'i -yı, 169; 
Halife çeşmesi -yı, 1 18 ;  Halil Ağa -yı, 87, 99; Halkalı 
-yı, 1 36; Hamza Paşa -yı, 62; Haraccıçeşme -yı, 77; 
Hasan Efendi hanesi -yı, 109; Hasan Efendi medrese ve 
sebili -yı, 1 68; Hasan Paşa kerimesi -yı, 97 ; Hasan 
Paşa -yı, 66; Hasbi Mustafa Efendi -yı, 9 1 ;  Haseki 
Sultan cami ' -yı, 150; Husrev Paşa sebili ve çeşmesi 
yı, 178; ıskara -yı, 104; İbrahim Hanzade -yı, 48, 53, 
57, 58, 96; İbrahim Paşa hanesi -yı, 103; İbrahim Paşa
ya Atik -yı, 1 16; İlçi Paşazade hanesi -yı, 62; İlçi 
Paşazade -yı, 52, 189; İmiid Ağa -yı, 36; İskender Ağa 
-yı, 39; İsma'il Paşaziide harnmaını -yı, 4 1 ;  Kabakulak 
çeşmesi -yı, 8 1 ;  Kadi'asker Yahya Efendi çeşmesi -yı, 
124; Kağıdhane -yı, 6, 87; Kalender Paşa çeşmesi -yı, 
125; Kapudan Hasan Paşa çeşmesi -yı, 1 17; Kapudan 
Hasan Paşa -yı, 92; Kapudan İbrahim Paşa sebili ve 
harnmaını -yı, 135 ;  Kara Hasan Ağa -yı, 1 0 1 ;  Kara 
Bayram -yı, 46; Kara Davud Paşa -yı, 100; Kara 
Kethuda İbrahim Paşa -yı, 2 15 ;  Kara Mustafa Paşa yalısı 
-yı, 42; Kara Mustafa Paşa -yı, 73, 74, 1 69; Karagöz 
Mehmed Paşa -yı, 173; Karakaşzade İ sına 'il Beğ -yı, 
36; Karasioğlı -yı, 10 1 ;  Kassabbaşı Kara Mehmed 
hanesi -yı, 66; Kassabbaşı Mehmed Ağa yalı sı -yı, 
106; Kaya Sultan -yı, 198; Kebeciler Hanı -yı, 124; 
Keçeciler hanı -yı, 123; Kemankeş hanesi -yı, 13 ı ;  
Kırkçeşme -yı, 4 ,  5, 6, 32, 2 10, 2 1 1 ;  Kiremitcizade Halil 
Efendi menzili -yı, 1 82; Koca çeşmesi -yı, 1 69; Koca 
Viiiide çeşmesi -yı, 1 68; Koca Yusuf Efendi hanesi -yı, 
1 66; Koca Yusuf Efendi -yı, 47, 1 62; Köprili Mehmed 
Paşa vakf -yı, 67; Kör Ali Ağa -yı, 68, 88; Kör 
Mahmud Ağa çeşmesi -yı, 37; Kurd Ağa çeşmesi -yı, 
1 65;  Mahmud Ağa -yı, 36; Markır(?) çeşmesi -yı, 9 1 ;  
Mehmed Efendi hanesi -yı, 43, 82, 89; Mehmed Efendi 
vakf çeşmesi -yı, 1 38; Mi 'mar İ sına 'il Ağazade -yı, 45; 
Mirahur Nasuh Ağa -yı, 223; Mustafa Ağa -yı, 80; 
Mustafa Paşa türbesi -yı, 225; Mustafa Paşa -yı, 47, 
174, 190; Nakkaş Paşa harnmaını -yı, 64; Nasuh Paşa 
yı, 73; Nişancı Paşa-yı Cedid cami' -yı, 169; Nu'man 
Paşa Sultan sarayı -yı, 123; Odabaşı çeşmesi -yı, 174; 
Osman Efendi -yı, 125;  Öküz Mehmed Paşa cami 'i vakf 
-yı, 1 64; Pazirgan emir çeşmesi -yı, 1 27; Pertev Paşa 
hamrnamı -yı, 1 2 1 ;  Peşkeş -yı, 1 27; Plri Halife -yı, 
56, 1 88; Rami Paşa çeşmesi -yı, l l l ; Rfiznamçeci 
İbrahim Efendi -yı, 156; Rüstem Paşa vakf -yı, 93; 
Rüstem Paşa -yı, 54, 124; Safiyye Hatfin menzili -yı, 
28; Sağırcıoğlı -yı, 222; Sefer Ağa çeşme -yı, 80; 
Sekbanbaşı Mehmed Ağa -yı, 1 56; Silahdar Yusuf Ağa 
-yı, 82; Sinan Ağa çeşmesi -yı, 221 ;  Sultan Bayezid 
yı, 147, 149, 1 58, 2 1 1 ;  Sultan Süleyman cami 'i -yı, 47; 
Sultan Süleyman ma 'zfil kemer -yı, 68; Sultan Süleyman 
-yı, 29, 30, 33, 56, 66, 8 1 , 97, 139, 143, 22l ; Surnazen 
Paşa -yı, 54; Süleyman Efendizade hanesi -yı, 130; 
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Süleyman -yı, ı24; Süleymaniyye -yı, ı ,  38, ı93; 
Şakire Hatun -yı, ı57; şcıbaşızade çeşmesi -yı, ı29; 
Şehremini Ömer Efendi -yı, 33; Şemsi kadın -yı, ı09; 
Tekirdağlı Mustafa Paşa sarayı -yı, ı 7 ı ;  Teşrifatçı 
Ahmed Efendi -yı, 98; Tophane -yı, ı96; Turunçluk 
yı, 68, ı74; Üskübi çeşmesi -yı, 45; vakf -, 67; Valide 
harnmaını -yı, ı47; Valide Sultan vakfı -yı, 98; Valide 
Sultan -yı, 4, 27, 3 ı ,  99, ı 83 ;  Veli Hüseyin Paşazade 
vakf -yı, ı55; Vezir Baltacı Mehmed Paşa hanesi ve 
çeşmesi -yı, 1 32; Vezir Hasan Paşa hemşiresi hanesi 
yı, 97; Vezir Mehmed Paşa yalısı -yı, ı20; Vezir 
Süleyman Paşa Ham -yı, 1 30; Vezir-i a'zam Köprili 
Mehmed Paşa -yı, ı96; Ya'küb Ağa Harnmaını -yı, 
108; Yeğen Mustafa Efendi hanesi -yı, 59; Yeniçeşme 
-yı, 57; Zal Mahmud Paşa vakfı -yı, 98, ı ı 8; Zal 
Mehmed Paşa vakfı -yı, 98; Zindandelen harnmaını 
yı, 5 ı  

Subaşı köprisi, 57.Bkz. köpri 
Sulti'in Ahmed, 90, 204 
Sultan Ahmed cfuni 'i , 98, ı 13, ı27 
Sultan Ahmed cami 'i, 1 37 .Bkz. cami' 
Sultan Ahmed imareti, ı90.Bkz. imaret 
Sultan Ahmed kubbesi, 68.Bkz. kubbe 
Sultan Ahmed suyolı, ı40, ı 70, ı7 ! .Bkz. su yalı 
Sultan Ahmed türbesi, 102, 202.Bkz. türbe 
SULTAN Bayezid, ı8, ı28, 1 3 ı ,  ı40 
Sultan Bayezid hammamı, 9.Bkz. harnınarn 
Sultan Bayezid meslekleri, 200.Bkz. meslek 
Sultan Bayezid suyı, ı47, ı49, ı58, 2 ı l .Bkz. su 
Sultan Bayezid suyolı, 84, 133, ı43, ı44, ı45, ı46, ı48, ı49, 

ı 50, ı 5 ı ,  ı52, ı53, ı 54, ı58, ı59, ı60, ı6 ı ,  ı64, ı78, 
203, 206, 220.Bkz. suyolı 

Sultan Bayezid yaylağı, 85, 97 
Sultan Bayezid-i Cedid mahallesi, 30.Bkz. mahalle 
Sultan Bayezid-i Veli lağnu, ı 52, ı 56, ı63, ı95, 204, 

205.Bkz. !ağın 
Sultan cami'i şadurvanı, ı 9.Bkz. şiidurvan 
Sultan hammanu, 7, 10, ı5, 223.Bkz. harnınarn 
Sultan Mehmed, ı ,  38, 79 
Sultan Mehmed cfuni 'i, 78, ı98, 203.Bkz. cami' 
Sultan Mehmed çeşmesi, 26 
Sultan Mehmed evkafı, ı2, ı4, ı5 , ı6.Bkz. evkaf 
Sultan Mehmed hammamı, 26 
Sultan Mehmed lağnu, 20l .Bkz. !ağın 
Sultan Mehmed suyolı, ı66, ı70, ı 73.Bkz. suyolı 
Sultan Mehmed vakfı, 2 l .Bkz. vakf 
Sultan odaları, ı 5  
Sultan Selim, ı62, ı67 
Sultan Selim Han hammanu, ı ! .Bkz. harnınarn 
Sultan Sellm türbesi, ı ı .Bkz. türbe 
SULTAN Süleyman, ı24 
Sultan Süleyman cami' suyı mecrası, ı9l .Bkz. mecra 
Sultan Süleyman çeşmeleri, 3.Bkz. çeşme · 
Sultan Süleyman çeşmesi, 2 ı0 
Sultan Süleyman hakk-ı mecrası, ! .Bkz. mecra 
Sultan Süleyman kemeri, 30.Bkz. kemer 
Sultan Süleyman kubbesi, ı23, ı25, ı26, ı62.Bkz. kubbe 
Sultan Süleyman ma'zQI kemer suyı, 68.Bkz. su 
Sultan Süleyman meslekleri, 20l .Bkz. meslek 
Sultan Süleyman mütevellisi, ı, 2.Bkz. mütevelli 
Sultan Süleyman suyı, 29, 30, 33, 56, 66, 8 ı ,  97, ı 39, ı43, 

22l .Bkz. su 

Sultan Süleyman suyolı, 109, ı23 
Sultan Süleyman vakfı, 2, 65.Bkz. vakf 
Sultan Süleyman vakfı !ağını, 210.Bkz. !ağın 
Suluhan, 86 
Surnazen Paşa suyı, 54 
suyolcı: Mahmud Paşa -sı, ı94 

İNDEKS 

suyolı: Abbas Ağa -, ı27; Abbas Ağa -, 137; Ahmed Paşa 
-, ı53; Atik Valide Sultan -, 182, 183; Ayasofya -, 
ı07; Ayişe Sultan -, 58; Bayram Paşa -, 123, 133, 136, 
140, 202; Hazarbaşı Abdurrahman -, 67; Büyükhavz -, 
7; Çalıklı -, ı27; Çukacı karyesi -, 199; Defterdar 
Hasan Efendi -, 3 ı ;  Derin meslek -, 80; Dilsüz Ali Ağa 
-, 200; Ferhad Paşa -, 92; Güzelce Mahmud Paşa -, 
80; Halıcızade -, 7 ı ,  76; Halil Efendi -, ı26; Hasan 
Paşa -, ı28; Haseki Sultan cami 'i -, 84; H uma Sultan 
-, ı68; Kadi'asker Mehmed Efendi -, 134; Kantarcı 
Ahmed -, 67; Kara İbrahim Paşa -, 66; Katırcı -, 86; 
Kayış Mustafa Ağa -, 54; Kebeciler -, ı23;  Kızlarağası 
Mustafa Ağa -, 77; Ma'cuncı -, ı65; Ma'cuncı -, ı40; 
Mahmud Paşa -, 80, ı60, 178, ı79, ı 8 ı ;  Mesih Paşa -, 
7 ı ,  77, ı99; Mustafa Ağa -, 77, 80, ı99; Nasuh Paşa -, 
66; Sarı Halkalı -, ı36; Sa ye(?) Ali Ağa -, 213 ;  Seyyid 
Feyzullah Efendi -, ı44, ı45; Sultan Ahmed -, ı40, 
ı7o, ı 7 ı ;  Sultan Bayezld -, 84, 1 33, ı43, ı44, ı45, 146, 
148, ı49, ı 5o, ı 5 ı ,  152, 153, ı54, ı58, ı59, ı60, ı6 1 ,  
ı64, 178, 203, 206; Sultan Bayezid -,  220; Sultan 
Mehmed -, ı66, ı70, 173; Sultan Süleyman -, 28, 29, 
30, 39, 66, 7 1 , 83, 97, ıoı ,  ıo9, ı23, 128, ı34, 136, ı 37, 
ı63, ı 83, ı 85, ı 86, 199, 200, 201 , 202, 2 12; 
Süleymaniyye -, 49, 66, 70, 7 1 ,  72, 73, 75, 76, 77, 78, 
ı25, ı28, ı29, 1 30, ı 3 ı ,  133, ı 34, ı35, 1 36, ı37, 138, 
1 39, ı76; Tavukcıbaşı All Ağa -, ı52, ı53; Topkapusı 
-, 140; Turunçluk -, 2, ı40, ı73, ı 74, ı75; Vezir 
Mehmed Paşa -, ı28 

Süleyman Ağa mahallesi, 18, 27, 78.Bkz. mahalle.Bkz. 
mahalle 

Süleyman Efendizade hanesi su yı, 130 
Süleyman Paşa vakfı, ı27 
Süleyman Subaşı mahallesi, ı43, 165, ı66, ı67.Bkz. 

mahalle 
Süleyman suyı, ı24 
Süleymaniyye, 69, 7 ı ,  ı27, ı28, ı34, 1 35, ı36, ı48, ı9 ı ,  

2 10, 223 
Süleymaniyye su yı, ı ,  38, ı 93.Bkz. su 
Süleymaniyye suyolı, 49, 78, ı25 

ş 
şadurvan, ı8; Arablar cami 'i -ı, 57; Aselkapanı -ı, ı5 ;  

Ayasofya -ı, 2ı0 ;  Hass ahur -ı, ı3 ;  Hassa ahur -ı, 20; 
Nişancıbaşı cami' -ı, 203; Rüstem Paşa cami 'i -ı, ı5 ;  
Sultan cami'i -ı, ı9  

şAH Sultan, 4 ,  1 6, 3 ı  
Şah Sultan cami' ,  225 
Şah Sultan cami' muslukları, 2 ı0.Bkz. musluk 
Şah Sultan hammamı, 7.Bkz. harnınarn 
Şah Sultan mahallesi, 82, 1 ı3, ı ı5, ı20 
Şahin deresi, 7 
Şahin deresi, ı 06 
Şahin deresi, 64, 105, ıo7 
Şahkulı medresesi, 83.Bkz. medrese 
Şahzade, ı36 



İSTANBUL SU KÜLLİYTI 

Şahzade cami ' ' 196 
Şahziidebaşı, 1 3 1  
Şakire Hatun suyı, 1 57.Bkz. su 
şcıbaşızade çeşmesi suyı, 129.Bkz. su 
Şeca'eddin mahallesi, 96.Bkz. mahalle 
Şehbaz Ağa çeşmesi, 4l .Bkz. çeşme 
Şehremini, 150 
Şehremini, 176, 222 
Şehremini Ömer Efendi suyı, 33.Bkz. su 
Şehsuvar mahallesi, 97.Bkz. mahalle 
Şehzade, 82 
Şehzade imareti, 13 l .Bkz. imaret 
Şehzade Sultan Mehmed evkafı, 8.Bkz. evkaf 
Şemsi kadın suyı, 109.Bkz. su 
Şengül hammamı, 59, 143 
Şeyh Perhad cami 'i, 38.Bkz. cami' 
Şeyh Hayreddin mescidi, 18.Bkz. mescid 
Şeyh Vefa, 13 
Şeyh Vefa meydanı, 1 3  
Şeyh Vefazade cami'i hammamı, 1 3.Bkz. harnınarn 
Şeyh Vefazade cami'i maslağı, 1 3.Bkz. maslak 
Şeyhsuvar mahallesi, 105 
ŞEYHÜLİSLAM Feyzullah Efendi, 68 
Şirmerd Çaviiş mahallesi, 1 15.Bkz. mahalle 
Şüca' mahallesi, 1 3.Bkz. mahalle 
Şüca'addin mahallesi, 1 18 

T 
Tahtakal'a, 34, 52, 55, 86 
Tahtakal 'a hammarru, ı 4.Bkz. harnınarn 
Tahtaminare mahallesi, 84, 102.Bkz. mahalle 
Tahtaminare mescidi, 10.Bkz. mescid 
Takkeci mahallesi, 225.Bkz. mahalle 
taksim: Hüseyin Paşa -i, 35; Sakalı -i, 2ı5 
Takyeci Ca'fer mahallesi, 1 82.Bkz. mahalle 
Takyeci cami 'i, 202.Bkz. cami' 
Takyecibaşı mahallesi, 8.Bkz. mahalle 
Taşcı Mustafa mahallesi, 69.Bkz. mahalle 
Taşçı Mustafa mahallesi, 78 
Taşlağm, 83, 105 
Taşodalar, 127 
Taşra, 215 
Tatlukuyu, 72 
Tavaşi İbrahim Ağa vakfı, 1 16.Bkz. vakf 
Tavaşi Süleyman Ağa mahallesi, 27.Bkz. mahalle 
Tavşantaşı, 27, 34, 1 85 
Tavşantaşı mahallesi, 1 3 1 ,  1 97.Bkz. mahalle 
Tavukbiizarı, 1 3 1 ,  147, 199 
Tavukcıbaşı Ali Ağa suyolı, 1 52, 153.Bkz. suyolı 
Tavukpazarı, 8 ı 
Tekirdağlı Mustafa Paşa sarayı suyı, ı 7 ı .Bkz. su 
tekye: Asmalı-, 16; Güreşciler -si, 1 3  
terazu: Üçler -sı, 142 
Terazii-yı cedid mahallesi, 47.Bkz. mahalle 
Terceman cami'i, 157.Bkz. cami' 
Terceman Tanaş kuyusı, 224.Bkz. kuyu 
Terceman Yunus cami'i, 9.Bkz. cami' 
Tercemlin Yunus mahallesi, 33.Bkz. mahalle 
Terkos mahallesi, 163.Bkz. mahalle 
Tersane: -i amire, 1 83 
Tersane emini, 57, 58, 104, 124, 1 33, 1 38, 146.Bkz. emin 

Tersane ruznamecisi, 176.Bkz. ruznamceci 
Teşrifatçı Ahmed Efendi su yı, 98.Bkz. su 
Tırpan deresi, 41 
Timurban mahallesi, ı 2, 40.Bkz. mahalle 
Timurkapu, 1 10, ı ı4, ı40, ı65, 170, ı76, 200, 2 ı2, 2 13  
Timurkapu mahallesi, 1 89, 191  
Timurmescidi, 136.Bkz. mescid 
Toklı Dede mahallesi, 2, 9.Bkz. mahalle 
Topcıbaşı Acem Ağa çeşmesi, 25.Bkz. çeşme 
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Topcılar, 140, ı53, 162, 164, 165, 167, 168, ı 69, ı7 ı ,  ı 77, 
2 1 1 ,  212 

Topcılar karyesi, 181  
Tophane, 1 3 1 , 199, 225 
Tophiine mahallesi, 4.Bkz. mahalle 
Tophane suyı, 196.Bkz. su 
Topkapusı, 66, 70, 74, 78, 84, 202, 22ı 
Topkapusı suyolı, 140.Bkz. suyolı 
Topuzlu deresi, ı 97 
Trabzon, 36 
Tuna !ağını, 204.Bkz. !ağın 
Turunçluk, 168 
Turunçluk çayırı, 2 12.Bkz. çayır 
Turunçluk depesi, 167 
Turunçluk deresi, ı 64 
Turunçluk kemeri, 1 63, 174, ı 75.Bkz. kemer 
Turunçluk lağrru, ı 75 
Turunçluk su yı, 68, ı 74 
Turunçluk suyolı, 2, 140, 173, 174, ı 75.Bkz. suyolı 
Tüfenkhane, 78, 222 
türbe: Rusrev Paşa -si, 23, 90; Kara Mustafa Paşa -si, 83; 

Köprili Mehmed Paşa -si, 2; Kurşun lı -si, ı 8 ı; Mi 'mar 
Sinan -si, 210; Sultan Ahmed -si, 102, 202; Sultan 
Selim -si, l l  

u 
Uluyol, 178 
Un kapusı, 12 
Uncı Hacı İbrahim çeşmesi, 4l .Bkz. çeşme 
Uncızade mescidi, 9.Bkz. mescid 
Unkapanı, 30, 45, 78, 1 14, ı ı 8 
Unkapanı çeşmesi, 30.Bkz. çeşme 
Uskumrı karyesi, 29, 30.Bkz. karye 
USTA Mehmed bin Ahmed (Ayasofya serbölüğü), 220 
Uzun Şüca' mahallesi, ı 99, 200.Bkz. mahalle 
Uzun Yusuf mahallesi, ı 27 .Bkz. mahalle 
Uzuncaova, 66, 67, 78, 79, ı 3 ı ,  136, ı 37, ı 38, 1 53, ı72 
Uzuncaovabaşı, 77, 138, 174, 1 76 
Uzunçarşii, 52, 86, 1 1 6 
Uzunçarşiisı, 90 
Uzundere, 223 
Uzunkemerbaşı, 97 
Uzuntarla, 44 

ü 
Üçler terazusi, 142.Bkz. terazu 
Ümmi Sultan sarayı, 5.Bkz. saray 
Üskfibi mahallesi, 98, 2 18, 222 
Üsküb, 222 
Üskübi çeşmesi suyı, 45 
Üskübi mahallesi, 39, 50, 5 1 ,  1 3 1 ,  145, 146, 204.Bkz. 
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mahalle 
Üskübi mescidi, 1 1 .Bkz. mescid 
Üsküb1ü çeşmesi, l l .Bkz. çeşme 
Üsküdar, 37, 182, 183, 1 84, 185, 205, 224 
Üveys mahallesi, 150.Bkz. mahalle 
Üzümcüzade mahallesi, 122.Bkz. mahalle 

V 
vakf: Abdurrahman Paşa -ı, 63; Ahmed Ağa -ı, 82; Diivud 

Paşa -ı, 225; Eğribaş Mehmed Ağa çeşme -ı, 100; 
Gazanfer Ağa -ı, 3; Hiice Sa'deddin -ı, 60; Haremeyn 
-ı, 192; Haremeynü'ş-şerifeyn -ı, 220; Rusrev Kethudii 
-ı, 1 5 ;  İbrahim Paşa -ı, 4, 192; Kabakulak -ı, 8 1 ;  
Mustafa Ağa -ı, 170; Rüstem Paşa -ı, 86; Saray Hiice 
Zehriib Hiitun -ı, 97; Sultan Mehmed -ı, 2 1 ;  Sultan 
Süleyman -ı, 2, 65; Süleyman Paşa -ı, 127; Tavaşi 
İbrahim Ağa -ı, 1 16 

vakf çeşme, 93 
vakf su yı, 67 .Bkz. su 
Valide deresi, 3 1  
Viiiide hammiimı, 67, 130, 149, 1 55 .Bkz. harnınarn 
Viiiide harnmaını suyı, 147.Bkz. su 
Viiiide harnmaını şiidurviinı suyı !ağını, 147.Bkz. !ağın 
Viiiide hiinı, 36.Bkz. han 
Viiiide havzı, 27, 224.Bkz. havz 
V ALiDE Sultan, 120, 184 
Valide Sultan havzı deresi, 204 
Viiiide Sultan kethudiisı , 44, 138.Bkz. kethudii 
Viiiide Sultan suyı, 4, 27, 3 1 ,  99, 183.Bkz. su 
Viiiide Sultan vakfı suyı, 98.Bkz. su 
Van, 103 
Vefa, 91 ,  1 19, 139, 149 
Vefa mahallesi, 1 18, 222.Bkz. mahalle 
Veli Hüseyin Paşazade vakf suyı, 155 
Verdiniiz Kadın çeşmesi, 2 l l .Bkz. çeşme 
Verdiniiz Kadın sebili, 2 l l .Bkz. sebil 
Vezir Baltacı Mehmed Paşa hanesi ve çeşmesi su yı, 132.Bkz. 

su yı 
Vezir Hasan Paşa hemşiresi hanesi suyı, 97.Bkz. su 
Vezir Mehmed Paşa suyolı, 128 
Vezir Mehmed Paşa yalısı suyı, 120.Bkz. su 
VEZİR Mustafii Paşa, 2 1  
Vezir Süleyman Paşa Hiinı suyı, l 30.Bkz. su 
VEZİR-İ A 'ZAM Derviş Paşa, 4 
VEZİR-İ A'ZAM Gürci Mehmed Paşa, 1 8 1  
Vezir-i a'zam Köprili Mehmed Paşa suyı, 196.Bkz. su 
VEZİR-İ A'ZAM Mehmed Paşa, 19 
VEZİR-İ A 'ZAM Mehmed Paşa, 67 
Vezlr-i a'zam Mehmed Paşa kemeri, 7.Bkz. kemer 
Vezneciler, 84, 128 
Voyvada: Galata -sı, 89 

y 
Ya'küb Ağa Harnmaını suyı, 1 08 

Ya'küb Ağa mahallesi, 17.Bkz. mahalle 
Ya 'küb Efendi çeşmesi, 182.Bkz. çeşme 
Ya'küb mahallesi, 75.Bkz. mahalle 
Ya'küblı çiftliği, 138.Bkz. çiftlik 
Yağlıkcı Ayazması, 205.Bkz. ayazma 
Yahnikapan(?) sokağı, 1 56.Bkz. sokak 
Yahya Paşa hammiimı, 9 1 ,  100 

İNDEKS 

yalı: Çırağan -sı, 223, 224; Genç Mehmed Paşa -sı, 224; 
Gülşeniibiid -sı, 223; İbrahim Ağa -sı, 183; Mehmed 
Emin Ağa -sı, 222; Müfti Hiiceziide -sı, 47 

Yarhisiirziide mescidi, l l .Bkz. mescid 
Yassıtaş deresi, 1 17 
Yaşmakcı Şuca'üddin mahallesi (Boğazkesen}, 1 83.Bkz. 

mahalle 
Yatağan Dede mahallesi, 9.Bkz. mahalle 
Yava cizyediirı, 53.Bkz. cizyediir 
Yavedfid, 103 
Yayabaşı mescidi, 10.Bkz. mescid 
Yayla yokuşı, 7 
Yazıcı mescidi, 1 0, 23, 24.Bkz. mescid.Bkz. mescid.Bkz. 

mescid 
Yedikulle, 5, 26 
Y ebUdil er iskelesi, 15 
Yenibağçe, 7, 63, 80, 99, 205 
Yeniciimi ' ,  3, 74, 109, 133.Bkz. cami' 
yeniçeri ağası, 14 
Yeniçeri ağası, 205 
Yeniçeşme, l l , 57, 76.Bkz. çeşme 
Yeniçeşme suyı, 57.Bkz. su 
Yenikapu, 13 ,  14, 5 1 , 175, 2 12, 220 
Yenikapu mevlevihiinesi, 7 l .Bkz. mevlevihiine 
Yenimahalle, 106 
Yeniodalar, 179, 18 1  
Yokuş çeşmesi, 90 
Yusuf Paşa çeşmesi, 20 l .Bkz. çeşme 

z 
Ziil Mahmud Paşa vakfı suyı, 98, 1 1 8  
Ziil Mehmed Paşa vakfı suyı, 98.Bkz. su 
Zal Paşa, 86 
ziiviye: Aşık Paşa -si, 4, l l ;  Elviinziide -si, 2 1 ;  Emir 

Buhiiri -si, 9; Erdebillzade -si, 1 70; Etyemez -si, 25 ; 
Haşim! Osman Efendi -si, 207; Hekim Çelebi -si, 16; 
Hindiler -si, 22, 38; Kara Ahmed -si, 205; Koğacı 
Dede -si, 17 ;  Selami -si, 183 

Zekeriyya Burgos karyesi, 86.Bkz. karye 
Zeyrek, 3, 152, 168 
Zeyrek ciimi 'i, 12, 68.Bkz. cami' 
Zincirlikuyu, 168 
zindan: Mücrimler -ı, 14 
Zindandelen harnmaını suyı.Bkz. su. 
zira', 136 




	00001
	00002
	00003
	00004
	00005
	00006
	00007
	00008
	00009
	00010
	00011
	00012
	00013
	00014
	00015
	00016
	00017
	00018
	00019
	00020
	00021
	00022
	00023
	00024
	00025
	00026
	00027
	00028
	00029
	00030
	00031
	00032
	00033
	00034
	00035
	00036
	00037
	00038
	00039
	00040
	00041
	00042
	00043
	00044
	00045
	00046
	00047
	00048
	00049
	00050
	00051
	00052
	00053
	00054
	00055
	00056
	00057
	00058
	00059
	00060
	00061
	00062
	00063
	00064
	00065
	00066
	00067
	00068
	00069
	00070
	00071
	00072
	00073
	00074
	00075
	00076
	00077
	00078
	00079
	00080
	00081
	00082
	00083
	00084
	00085
	00086
	00087
	00088
	00089
	00090
	00091
	00092
	00093
	00094
	00095
	00096
	00097
	00098
	00099
	00100
	00101
	00102
	00103
	00104
	00105
	00106
	00107
	00108
	00109
	00110
	00111
	00112
	00113
	00114
	00115
	00116
	00117
	00118
	00119
	00120
	00121
	00122
	00123
	00124
	00125
	00126
	00127
	00128
	00129
	00130
	00131
	00132
	00133
	00134
	00135
	00136
	00137
	00138
	00139
	00140
	00141
	00142
	00143
	00144
	00145
	00146
	00147
	00148
	00149
	00150
	00151
	00152
	00153
	00154
	00155
	00156
	00157
	00158
	00159
	00160
	00161
	00162
	00163
	00164
	00165
	00166
	00167
	00168
	00169
	00170
	00171
	00172
	00173
	00174
	00175
	00176
	00177
	00178
	00179
	00180
	00181
	00182
	00183
	00184
	00185
	00186
	00187
	00188
	00189
	00190
	00191
	00192
	00193
	00194
	00195
	00196
	00197
	00198
	00199
	00200
	00201
	00202
	00203
	00204
	00205
	00206
	00207
	00208
	00209
	00210
	00211
	00212
	00213
	00214
	00215
	00216
	00217
	00218
	00219
	00220
	00221
	00222
	00223
	00224
	00225
	00226
	00227
	00228
	00229
	00230
	00231
	00232
	00233
	00234
	00235
	00236
	00237
	00238
	00239
	00240
	00241
	00242
	00243
	00244
	00245
	00246
	00247
	00248
	00249
	00250
	00251
	00252
	00253
	00254
	00255
	00256
	00257
	00258
	00259
	00260
	00261
	00262
	00263
	00264
	00265
	00266
	00267
	00268
	00269
	00270
	00271
	00272
	00273
	00274
	00275
	00276
	00277
	00278
	00279
	00280
	00281
	00282
	00283
	00284
	00285
	00286
	00287
	00288
	00289
	00290
	00291
	00292
	00293
	00294
	00295
	00296
	00297
	00298
	00299
	00300
	00301
	00302
	00303
	00304
	00305
	00306
	00307
	00308
	00309
	00310
	00311
	00312
	00313
	00314
	00315
	00316
	00317
	00318
	00319
	00320
	00321
	00322
	00323
	00324
	00325
	00326
	00327
	00328

