


TAKDİM 

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

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

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

İstanbulumuzda fethin sonrası dönemlerde ecdadımız tarafından yaptırıl ıp hizmete açı
lan su tesisleri i le  kişi başına günlük su temini I 50 lt. seviyesine yükselmiştir. Bu seviyede bir 
su kullanımının bugün bi le ancak temin edilebildiği d ikkate alınacak olursa Osmanl ı  Devleti 
döneminde gerçek bir su medeniyetinin yaşandığı ortadadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
iSKi Genel Müdürlüğü, İstanbul 'a su temini konusunda tarihteki bu su medeniyetini asrımıza
taşıma azim ve kararlığındadır. Bu hedefe ulaşmak için İSKİ tarafından, Bulgaristan sınırından 
Bolu' ya kadar bütün su kaynaklarından istifade imkanı sağlayan projeler gel işt iri lmiş ve uygu
lamalar başlatı lmıştır. iSKi'nin hedefi İstanbul '  da kişi başına günde 250 lt. su temin etmektir. 

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

Ecdadımızın yapmış  olduğu bu değerlere sahip çıkmanın  i lk adımı, bunların tanınması 
ve tanıtı lmasıdır. Bu sahadaki ihmal ve noksanı gidermek gayesi ile kurulan İstanbul Araştır
maları Merkezi, İstanbul' a ait tarihi su defterleri üzerinde çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu 
çal ışmaların ne kadar titizlikle yapı ldığını, bu konuda büyük gayretler sarfedildiğini yakinen 
bi l iyorum. Bu eseri çıkarmak iç in fedakarane gayret sarfeden araştırmacı larımızı gönülden teb
rik ediyorum. Bu araştırmanın ürünü olarak ortaya çıkarılan İstanbul Su Külliyatı ' nın  dokuzun
cu ci ldini  İstanbullulara sunmaktan gurur duyuyorum. 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
İSKİ Genel Müdürü 





ESER HAKKINDA 

Ma-i Lezfz-4'ün Kaynakları 

İstanbul Şer 'iyye Sicilieri Md-i Lezfz Defterleri-4 adı i le yayına hazırladığımız eser, İstanbul 
Şer 'iyye Sicilieri Md-i Lezfz Defterleri-3 adı i le yayınlanan eserin devamı dır. Eser, İstanbul 
Müftülüğü Şer' iyye S ic i l ieri Arşivi Havass-ı Refia (Eyüp) Mahkemesi s ici l  defterleri arasında yer 
alan 293 numaralı defterin son kısmı i le, 299 numaralı defterin tamamını ve 3 14 numaralı defterin baş 
tarafını ihtiva etmektedir. Eserde yer alan belgeler, belirtilen ma-i lezlz defterinden kayıt sırasına göre 
belirlenen belgelerden oluşmaktadır. Eser, su ile i lgi l i  1 798- 1 802 tarih leri arasında yer alan hüccet 
kayıtlarını ihtiva etmektedir. 

Ma-i Lezfz-4'ü Oluşturan Belgelerin Ana ve Alt Konuları 

Eseri oluşturan su i le i lg i l i  hüccet kayıtlarının ana konusunu vakıf ve mülk suların satılması, satın 
alınması, kiralanması, mirasen intikali, tahsisi, kullanılması ve kul landırı lmasına dair kayıtlar 
oluşturmaktadır. Bağlı konular olarak da vakıf �e mülk suların isale hatları, suyun bağlandığı semt 
ve cihet (çeşme, cami, çiftl ik, ev vs.) i le bağlanan suyun miktarı, suyu daha önce kullanan ve son 
kullanan kiş i  veya kiş iler gibi konulardır. Bu ana ve alt konular aşağıda tablo olarak gösterilmiştir. 

Tablo 1: 
Ma-i Lezfz Defterleri-4'ü Oluşturan Ana ve Alt Konular 

DEFrERJ ANA İSALE SUYUN KATMA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN SUYUN SUYUN BAGLI SUYUN jBAGLI OLAN BAGLAN AN/ 
SAYFN HATTI TAHSiS ADI KULLANAN ALANlN/ BAG LI BAGLANDIGI OLDUGU CİHET !BAGLANDI SUYUN SATILAN 1 

BELGE NO ( Suynlu) OLUNDUGU (Suyu Katanın ŞAHlS KİRALAYANIN 1 OLDUGU M AH AL (dah<ı önce) GICİHET MİKTARI KİRAYA 
VAKıF Adı) (daha üncc) KENDİSiNE SU MAHAL (son) (son) (daha önce) VERiLEN 1 

İNTİKAL EDEN İN (daha önce) MiRAS 
VEYA SU KALAN 

BAGLANANIN SUYUN 
ADI(son) MİKTARI 

293/41/2 Gazanfer Ağa Süleyman Ağa 1 Şaban Hicazi �a Hoca PıJia Ev 0.5 masura 0.5 masura 
293/42/1 Kırkçeşıne - Mustafa Ağa Alıınet Ağa Ev 0.5 masura 0.5 masura 

Şerife Fatına 
Hanım 

293/42/2 Tevkii Mustafa Mehmet Hatnit - Elvanıade Ev 0.5 masura 0.5 masura 
Paşa Ağa 

293/4311 Sultan Ali Efendi İbrahim Efendi İsmail Kamil MirAJi Meslek Vakıf 2 çııvaldız 2 çııvaldız 
Mehmet Efendi 

293/43/2 Kırkçeşıne Halil Efendi Halil Efendi Züleyha Hanım �ık PıJia Ev - 0.5 masura 0.5 masura 
293/44/1 Haremevn Arif Ağa Kefevi Kasım Vakıf 2 masura 2 masura 
293/44/2 Ceneviz ve Halkalı lağımlarının yenilenme ve tamir işlemlerinin yaz mevsiminde bitirilmesine dair ferman 
299/0/1 �üleyınaııiy Ayşe Hattın Akşemsettin Ev 3 3 

e 
299/0/2 Halkalı suyundan iliazla Kepçiler çarşısındaki eve bağlı suyun satılabilmesi için Osman Efendi'ye izin verilmesine dair hüccet kaydı 
299/1/4 Valide Yahya Bey 1.5 masura 1.5 masura 

Sultan 
299/2/ı Mahmut - Ahmet Ağa Zeynep Hanım Ahmet Reşit Zincirlikuyu Ev 0.5 masura 0.5 masura 

Paşa- yı Veli Efendi 
299!2n - Maryora - Patrikhane 2 masura 2 masura 
299/3/ı Burhan - Mustafa Ağa 2 masura 2 masura 

Efendi 
Bekir Sami 

2991312 Halil Efendi Deıviş Paşa - 1.5 masura 1.5 masura 
299/4/1 Halil Efendi Derviş Paşa Mihal 0.5 masura 0.5 masııra 
299/4/4 Kırkçeşıne - Fener Patrikhane 2 masura 2 masura 
299/5/1 Derviş Paşa - İbrahim Efendi Mehmet Emin Kara ki Ev ı masura I masura 

Efendi 
299/5/3 Murat Paşa Mehmet Emin AliAğa Tahtakale Ev ı masura I masura 

Efendi Netise Hatun 
299/6/ı Cedit Haseki Sultan Nurnan Efendi Akbıyık Ev I masura I masura 

Yakup A•a 
299/6/2 Mesih Paşa Mustafa Paşa Süleyman Hurşit - 2 masura 2 masura 

Sultan Ubeyde Hanım 
Süleyman 

299ntı Mahmut - İbrahim Reşit Kuyumcu - I masura J masura 
Paşa Efendi Bahşayiş 

Kırkçeşıne 

HÜCCET 
KAYIT 

TARiHi 

16.2.1798 

16.2.1798 

9.2.1798 

27.3.1798 

27.3.1798 

31.3. ı 798 

20.4.1798 

10.7.1798 

6. ı 1.1798 

19.10.1798 

7.5.1798 

22.4. ı798 

ı 3.5.1798 

13.5.1798 

14.5.1798 

13.5. ı798 

5.6.1798 

4.6.1798 

2.6.1798 

16.7.1798 

25.7.ı798 



XII İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ 

DEFTERI ANA İSALE SUYUN KATMA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN SUYUN SUYUN BAGLI SUYUN BAGLI OLAN BAGLAN AN/ HÜCCET 
SAYFA! HATTI TAHSIS ADI KULLANAN ALANlN/ BAG LI BAGLANDIGI OLDUGU CİHET isAGLANDI SUYUN SATILAN 1 KAYIT 

BELGE NO ( Suyolu) OLUNDUGU (Suyu Katanın ŞAHlS KİRALAY ANlN 1 OLDUGU M AH AL (daha önce) GICİHET MİKTARI KİRAYA TARİHI 
VAKlF Adı) (daha önce) KENDİSiNE SU MAHAL (son) (son) (daha önce) VERiLEN 1 

iNTiKAL EDENiN (daha i\ncc) MiRAS 
VEYA SU KALAN 

BAGLANANIN SUYUN 
ADI(son) MİKTARI 

299/8/1 Kırkçeşme AliAğa Fatma Hanım 1 masura 1 masura 27.7.1798 
299/8/2 Sultan Mahmut Ağa Fatma Hanım Mehmet Emin Abdi Subaşı Ev 0.5 masura 0.5 masura 2.8.1798 

Süleyman Efendi I�uvaldız 1 çuvaldız 
299/9/1 Mesih Paşa Hüseyin Ağa Mehmet Celalettin Molla Hüsrev Ev 1.5 masura 1.5 masura 22.7.1798 

Sultan Efendi 
Süleyman 

299/10/1 Defterdar İbrahim Ağa Ev 3.10 1798 
İbrahim Fatma Harun 

Paşa Züleyha Harun 
299/10/2 Sultan Şerife Hakime Hanım İshak Bey Ev 0.5 masura 0.5 masura 18.10.1798 

Süleyman Ümmügülsüm Şerife Hatice 
Şerife Sara Hanım 

Harun 
299/11/1 Sultan Hasan Efendi Mercan Ağa Ev 0.5 masura 0.5 masura 25.10.1798 

Bayezit 
299/11/4 Sultan Hafız Salih İbrahim Rüştü Bayezit-i Ev 0.5 masura 0.5 masura 3.11.1798 

Süleyman Ağa Efendi C ed it 
Rukiye Hanım 

299/12/1 Kırkçeşme İbrahim Ağa Alunet Ağa Alunet Ağa Güngörmez Arsa - 0.5 masura 0.5 masura ı9.1 ı .ı798 
Raife Hanıın 

299/12/2 Kırkçeşme Ali Haseki Ayşe Hanım Mustafa Zihni Kuyumcu Ev - 0.5 masura 0.5 masura 6.ı2.ı798 
Fatma Hanıın Etendi Bahşayiş 

299/13/1 püzelcekem Hüseyin Ağa Mehmet Mustafa Ağa İshak Paşa Ev 0.5 masura 0.5 masura 6.ı2.ı798 
er Efendi 

299113/3 Sultan Kara Mustafa Mehmet Ali Efendi Mercan Ev 3 çuvaldız 3 çuvaldız 21.ı2.1798 
Bayezit Ağa Harndi 

Beyefendi 
299/14/1 Sultan - Netise Harun - Molla Hüsrev Su haznesi 2 masura 2 masura 5.1.1799 

Süleyman 
299/14/2 Hasan Paşa Hüseyin Ağa Şerife Rabia Ali Ağa Kalenderhane Ev 0.5 masura 0.5 masura 3.2.1799 

Sultan Hanını 
Süleyman 

299/14/3 Fatih Sultan Sinan Paşa Sinan Paşa Alunet Raşit Çeraği Arsa 0.5 masura 0.5 masura 16.2.1799 

Mehmet Efendi Hamza 
299/15/1 Çiftehavz Ali Ağa Abdüşşekür Ömer Hulusi Sinan Paşa Ev 1 masura 1 masura 24.3.1799 

Ağa Efendi 
299/15/3 Sultan Abdullah Abdullah Ağa Meslek Suyoıu 2 masura 2 masura 12.2.1799 

Bayeziı Ağa 
299/16/1 Ayasofya Osman Ağa Hatice Hatun Servi - Ev 0.5 masura 0.5 masura 3.3.1799 

Mihri Harun 
299/17/1 Mehmet Hangalı Osman Efendi Derviş Mustafa 1 masura 1 masura 15.4.1799 

Paşa Lütfu Efendi 
299/1712 Çiftehavz Dunnuş Rukiye Hatun Mehmet Emin Ağa Hoca Gıyasettin - Ev 1 çuvaldız ı çuvaldız 18.5.1799 

Mehmet Efendi 
299/17/3 Mustafa Efendi Mehmet Ağa İbrahim Efendi Murat Paşa Ev 1 masura I masura 26.5.1799 

Nefise Hanım 
299/18/2 Hazinedarbaşı Abdullah Ağa Şehzade Mehmet 2.5 masura 2.5 masura 17.6.; 799 

Ali Ağa Emin Efendi 
299/1911 Sultan Mehmet Paşa Abdullah Ağa Keçeci Piri Neslişah Sultan Meslek Çeşme 0.5 masura 0.5 masura 10.7.1799 

Süleyman 

299/20/1 Süleyman Ağa Ümmüseleme Akşemsettin 1.5 masura 1.5 masura 10.7.1799 

Hat un 
299/21/1 Sultan Mehmet Paşa Alunet Ağa Akşemsettin Ev 0.5 masura 0.5 masura 10.7.1799 

Süleyman 
299/22/1 Valide Afife Hatun Rukiye Ha tu n Sedri Mercan Ağa Arsa 3 çuvaldız 3 çuvaldız 20.7.1799 

Sultan Yuva n 
Bayezit 

299/22/3 Sultan - Mehmet Paşa Resmi Osman Akşemsettin Ev 0.5 masura 0.5 masura ıo.7.ı799 

Süleyman Efendi 
299/23/1 Valide Ebubekir İbrahim Efendi Lütfuilah Ağa Takyecibaşı Ev ı masura 1 masura 1.8.1799 

Haınaını Etendi 
299/23/2 Nakşibendi Yusuf Ağa Aşıkpaşa Ev 0.5 masura 0.5 masura 10.8.1799 

zaviyesi 
299/24/1 - Nakşibendi Revide Hanım Kemal Paşa Ev 0.5 masura 0.5 masura 10.8.1799 

zaviyesi 
299/24/3 Mehmet Ağa Derviş Safalı Mehmet Katip Sinan Ev 1 çuvaldız 1 çuvaldız 17.8.1799 

Mehmet Bey Ağa 
Hafıze Hanım 

29912511 Sultan Mehmet Sait Bey Firuz Ağa Arsa 0.5 masura 0.5 masura 20.9.1799 
Süleyman 



İST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

DE FfER/ ANA İSALE SUYUN KATMA SUYUN SUYU 
SAYFN HATTI TAHSiS ADI KULLANAN 

BELGE NO ( Suyolu) OLUNDUGU (Suyu Katanın ŞAHlS 
VAKlF Adı) (daha önce) 

299/25/2 Sultan İbrahim Efendi Mehmet Sadık 
Süleyman Efendi 

299/26/1 Piri Mehmet 
Paşa 

299/26/3 Sulıan 
Bayezit 

299/27/1 Sultan Mustafa Ağa Üınınügülsüm 
Süleyman Hanım 

299/2712 Sultan Mehmet Sait 
Süleyman Bey 

299127/3 

29912910 Mehmet Emin 
Efendi 

299/29/1 Su han İbrahim Bey İbrahim Bey 
Süleyman 

299/29/3 Yedikule Beşir Ağa Mural Paşa 
299/30/1 Hasan Paşa Hekimbaşı Hüseyin Ağa 

Su han Sinan 
Süleyman Efendi 

299/30/2 Yahya AliAğa 
Tevfik Abdullah 
Efendi Efendi 

299/3 lll 

299/32/1 Bostancıbaşı Mehmet Emin 
AliAğa Efendi 

Hazinedarbaşı 
AliAğa 

299/32/2 Kırkçeşme Mahmut Ağa Zübeyde 
Hanım 

299/33/1 Kırkçeşme Mahmut Ağa Zübeyde 
Hanım 

299/33/2 Ahmet Bey 

299/34/1 Sultan Osman Ağa Hüseyin Ağa 
Süleyman Safiye Hatun 

299/34/2 Mesih Paşa Hüseyin Ağa Zübeyde 
Su lı an Hanım 

Süleyman 
299/35/1 Mustafa Hasan Ağa İbrahim Efendi 

Ağa 
Sultan 

Süleyman 
299/35/2 Sultan Cafer Bey 

Bayezit 
299/35-Nl Mahmut İbrahim Efendi 

Paşa 
299135-N2 Sultan Kara Çavuş 

Bayezit Alunet Ağa 
299/36/2 Nişancı Ali Mustafa Ağa 

Ağa 
Hazinedarbaşı 

Ali Ağa 
299/37/1 Sultan İbrahim Efendi Ayşe Hanım 

Süleyman 
299/38/1 Ali Ağa 

299/38/2 Maktul Feyzullah Abdürrezzak 
Hasan Efendi Efendi 
Paşa 

Sultan 
Süleyman 

299/39/1 Kırkçeşme Ali Bey 
Fatma Hanım 

299/40/1 Kaptan Paşa Hüseyin Efendi 
Sultan 

Süleyman 
299/40/2 Sultan Salih Ağa Süleyman 

Süleyman Efendi 
299/41/1 Hüseyin Ahmet Efendi Ayşe Hanım 

Paşa Sultan 
Süleyman 

SUYU SATlN 
ALANlN/ 

KIRALAYANIN 1 
KENDISINE SU 

iNTiKAL EDENiN 
VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI(son) 

Ayşe Hanım 

Mustafa Aşir 
Efendi 

Şerife Rukiye 

Mehmet Ağa 

Mustafa Efendi 

SUYUN 
BAG LI 

OLDUGU 
M AH AL (dahu önce) 

Gedik Paşa 

SUYUN 
BAGLANDIGI 

M AH AL (son) 

Kasap Timur 

Haraccı Kara 
Ahmet Bey 
Taliınhane 

adıret Alunet mahallesindeki eve bağlı su ile ilgili ka 
Şerife Saite Hanım -

Mustafa Efendi 

Musa Ağa Tahla minare 
İbrahim Ağa Camcı Ali 

Mustafa Aşir Timur Han 
Efendi 

Hekimbaşı Sinan Canıcı Ali 
vakfı 

Mustafa Ağa Neslişah 
Su han 

Şerife Nefise Çakır Ağa 
Hanım 

Şerife Nefise Çakır Ağa 
Hanım 

Mehmet Sait Bey Simkeşhane 

Ayşe Hanım Servi 

Süleyman Efendi Süleymaniye İ6'11eciler 

Cafer Beyefendi Emin Sinan 

İbrahim Efendi Soğan Ağa 

Cafer Beyefendi Emin Sinan 

Zübeyde Hanını Soğan Ağa 

Şapcı Musa Üskübi 

Hatice Hanım Divane 

Ömer Hulusİ Ak bıyık 
Efendi 

Mehmet Efendi Da ye Haıun 
Hatice Hatun 

Abdurrahman Hoca Paşa 
Efendi 

Mahmut Raif Yakup Ağa -
Efendi 

Nuri Bey Emin Sinan 

Yusuf Ağa Vezneciler 

SUYUN BAG Ll SUYUN BAGL! OLAN 
OLDUGU CiHET isAOLANDI SUYUN (daha önce) Gl CIHET MİKTARI (son) (daha önce) 

Arsa - 1 masura 

Ev-Arsa 1 masura 

Ev 0.5 masura 

Lağıın Ev 0.5 masura 

Ev 0.5 masura 

ıt 
Taksim Ev 1 masura 

Ev 0.5 masura 

Arsa 1 masura 
Ev 1 masura 

Vakıf 3 çuvaldız 

Vakıf Vakıf 0.5 masura 

Arsa - 1.5 masura 

Bahçe 0.5 masura 

Bahçe 0.5 masura 

Ev 1 çuvaldız 

Ev 0.5 masura 

Meslek Ev 0.5 masura 

Ev 1 masura 

Ev 0.5 masura 

Arsa 1 masura 

Ev ı masura 

Terazi Ev 1.5 masura 

Arsa 1 masura 
1 çuvaldız 

- Çeşme 0.5 masura 

Ev - 0.5 masura 

Ev 1 masura 

Ev 1.5 masura 

Ev 0.5 masura 

Arsa 1 masura 
3 çuvaldız 

BAGLAN AN/ 
SATILAN 1 

KIRAYA 
VERiLEN/ 

MiRAS KALAN 
SUYUN 

MİKTARI 

1 masura 

1 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

ı masura 

0.5 masura 

I masura 
1 masura 

3 çuvaldız 

0.5 masura 

1.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

1 çuvaldız 

0.5 masura 

0.5 masura 

1 masura 

0.5 masura 

1 masura 

1 masura 

1.5 masura 

ı masura 1 çuvaldız 
0.5 masura 

0.5 masura 

1 masura 

1.5 masura 

0.5 masura 

I masura 
3 çuvaldız 

XIII 

HÜCCET 
KAYIT 
TARIHI 

26.9.1799 

28.9. ı 799 

30.9.1799 

3.10.1799 

3. 10.1799 

3.10.1799 

3.10.1799 

15.10.1799 

17.10.1799 

21 10.1799 

24.10.1799 

3.11.1799 

10.11.1799 

10. ı 1.1799 

ı 8. ı 1.1799 

28.11.1799 

28.11.1799 

3.12.1799 

3. ı 2. ı 799 

3. ı 2.1799 

20.11.1799 

3.12.1799 

5.1 1.1799 

7.11.1799 

ı 9.1.1800 

20.1.1800 

ı 8.1.1800 

8.2.1800 

12.3.1800 



XIV İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZIZ 

DEFTERI ANA İSALE SUYUN KATMASUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN SUYUN SUYUN BAGLI SUYUN BAGLI OLAN BAGLANANI HÜCCET 
SAYFN HA TTI TAHSiS ADI KULLANAN ALANINI BAG LI BAGLAN DI Gl OLDUGU CİHET iBAGLANDI SUYUN SATILAN 1 KAYIT 

BELGE NO ( Suyolu) OLUNDUGU (Suyu Katanın ŞAHlS KİRALAY ANlN 1 OLDUGU M AH AL (daha iincc) Gl CİHET MİKTARI KİRAYA TAitİHİ 
VAKlF Adı) (daha lincc) KENDİSiNE SU M AH AL (son) (.son) (daha önce) VERiLEN 1 

iNTiKAL EDEN İN (daha önr.:c) MİRAS 
VEYA SU KALAN 

BAGLANANIN SUYUN 
ADI(son) MİKTARI 

299/4211 İbrahim Hasan Paşa Ayşe Hanım Yusuf Ağa Yezneciler Arsa 1 çuvaldız 1 çuvaldız 12.3.1800 
Paşa 

Mesih Paşa 
Sultan 

Süleyman 
299143/1 Sultan Mehmet Paşa Alunet Ağa İsınail Ağa Ev 0.5 masura 0.5 masura 12.3.1800 

Süleyman 
299/4411 Fatih Sultan Ayşe Hanım Mustafa Ağa Kos ka Ev 0.5 masura 0.5 masura 16.3.1800 

Mehmet 
299/44/2 Yatide Osman Ağa Fatına Hanım Dizdariye Ev I masura 1 masura 16.4.1800 

Sultan 
Sultan 

Bayezit 
299/45/1 İskeri et Abdi Subaşı Ev 1 masura 1 masura ı 7.5. ı 800 

299/45/2 Mihal V ardara Abdi Subaşı Ev 0.5 masura 0.5 masura ı 7.5. ı 800 

299/45/3 Sultan Rukiye Hanım Lütfuilah Ağa Şüca Ev 0.5 masura 0.5 masura ı 9.5. ı 800 
Süleyman 

299/46/1 Recep Efendi Emetullah Sanİ Kalfa Atıneydam İshak Paşa Meslek Cami 0.5 masura 0.5 masura 19.5.1800 

Hanım 
299146/2 Kirazlıdere Veliyyüddin Mehmet Emin Seferikoz Ev 1 masura 1 masura 3 1.5. ı 800 

Carullah Efendi 
Efendi 

299/47/1 Mesih Paşa Durdunaz İbrahim Paşa Abdülkerim Muhip Molla Kestel Ev I masura 1 masura 29.5.1800 

Sultan Kadın Efendi 
Süleyman 

299/47/2 Kırkçeşıne Durdunaz İbrahim Ağa Abdülkerim Muhip Molla Kestel Ev I masura I masura 29.5.1800 

Kadın Efendi 
299148/1 Kırkçeşıne Mustafa Mehmet Emin Ağa Mesih Paşa- - Ev 0.5 masura 0.5 masura 3 1.5. ı 800 

Efendi yı Atik 
299/48/2 Ahmet Efendi Oruç Gazi Ev 1 çuvaldız I çuvaldız 3 1.5.1800 

299/4911 İskender Mehmet Arif Ahmet Efendi Oruç Gazi Ev 0.5 masura 0.5 masura 2.6. IROO 
Ağa Ağa 

29914912 İskender Mehmet Arif Mustafa Ağa 3 çuvaldız 3 çuvaldız 4.6.1800 

Ağa Ağa 
299/5011 Kırkçeşıne Mehmet Efendi Mehmet Hüseyin Ağa Hoca Kasım Arsa I masura I masura 26.6.1800 

İskender Gönani 
Beyefendi 

Fatına Hanım 
299/50/2 Kırkçeşıne Mustafa Mustafa Ağa Mustafa Paşa Süleyman Ağa Ali Eski İmaret Hamam 1 masura 1 masura 4.7.1800 

Paşa Hüseyin Ağa vakfı Ağa 
Toygun 
Mustafa 

299/51/1 Kırkçeşıne Ferhat Paşa Mustafa Mehmet Refik Mesih Paşa- Ev 0.5 masura 0.5 masura 4.7.1800 

Efendi Efendi yı Atik 
299/51/2 Sultan Mehmet Ağa Mehmet Nebi Hasan Efendi Emin Bey Ev 0.5 masura 0.5 masura 9.7.1800 

Süleyman 
29915113 Sultan Mahmut Ağa Mehmet Nebi Hüseyin Efendi Ev 0.5 masura 0.5 masura 10.7.1800 

Süleyman 
299/5211 Beyhan Hanım Ayşe Hanım Şirinmert Hamam - 2 masura 2 masura 13.7.1300 

29915212 Sultan Osman Ağa Mehmet Mustafa Efendi Cezeri Kasım Ev 1 masura 1 masura ı 8.7. ı 800 

Süleyman Efendi Paşa 
299/5311 Netise Hanım Müşerrefe Kadın İbrahim Paşa- Ev 0.5 masura 0.5 masura 29.7.1800 

Rafıa Hanım yı Atik 
299/53/2 Raside Hanım - Emin Nurettin Ev 0.5 masura 0.5 masura 31.7.1800 

299/5411 Mustafa Emine Hatun Hobyar Arsa I çuvaldız 1 çuvaldız 7.8. ı 800 

Efendi 
299/54/2 Çiftehavz - Dunnıış Mehmet Emin Alunet Ağa Hoca Ev 1 çuvaldız 1 çuvaldız 23.8.1800 

Mehmet Efendi Ağa Gıyasettin 
299/5511 Ali Paşa Siloyik Ak bıyık Ev 2.5 masura 2.5 masura 3.9. ı 800 

299/55/2 Saite Hanım İsınail Efendi Baba Haydar Ev 0.5 masura 0.5 masura ı 1.9.1800 

Nakşibendi 
299/5611 Halkalı İskender Bey Mehmet Münif Hoca Kasım Ev - 1 masura I masura 22.8.1800 

Fatına Hanım Efendi Gönani 
299/56/2 Halkalı Mehmet Müni Süleyman Bey Hoca Kasım Ev - 0.5 masura 0.5 masura 30.8. ı 800 

Efendi Gönani 
299/5711 Sultan Mehmet Emin Mustafa Bey Ev 1 masura 1 masura 2. 10.1800 

Mehmet Efendi 
Han 

299/57/2 Gazi Hasan Mehmet Emin Mehmet Efendi Da ye Hatun Ev 1 masura 1 masura 2.10.1800 

Paşa Efendi Hatice Hatun 
Sultan 

Süleyman 



İST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

DEFfERI ANA İSALE SUYUN KATMA SUYUN SUYU 
SAYFN HATTI TAHSiS ADI KULLANAN 

BELGE NO ( Suyolu) OLUNDUGU (Suyu Katanın ŞAHlS 
VAKlF Adı) (daha ünce) 

299/5811 Halkalı 

299/58/2 Köprüiii Ahmet Efendi 
Mehmet Züleyha 

Pa sa Hannn 
299/5911 Ayasofya Ebubekir Ha yi m 

299/59/2 Ayasofya Ebubekir Yusuf Ağa 
299/6011 Bayram Meluner Ağa Fatma Hanım 

Paşa Netise Haııım 
Sultan 

Süleyman 
299/61/1 Fatih Sultan - Abdullah 

Mehmet Efendi 
299/61/2 Sultan Ahmet Esat 

Bavezit Efendi 
299/6211 Sultan - Ömer Hulusi 

Bayezit Efendi 
299/62/2 Ayasofya Abdullah Osman Efendi 

Efendi Fatma Hanım 

SUYU SATlN SUYUN SUYUN 
ALANlN/ BAG LI BAGLANDIGI 

KİRALAY ANlN 1 OLDUGU MAHAL 
KENDİSiNE SU M AH AL (son) 

iNTiKAL EDENiN (daha önce) 
VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI(son) 

Abdullah Paşa 
Ulüvve Harun 

Osman Bey Çinilihamam 
Hatice Hanım 

Mehmet Emin Hoca Paşa 
Efendi 
Ha yi m Hoca P�a 

Ahmet Nazif 
Efendi 

Ömer Hulusi 
Efendi 

Ömer Hulusi Emir Sinan 
Efendi 

Emine Hatun Emir Sinan 

Hasan Ağa Bayezit-i 
Cedit 

SUYUN BAGLI SUYUN 
OLDUGU CİHET !BAGLANDI 

(daha önce) Gl CIHET 
(son) 

Ev -

Ev 

Ev 

Ev 

Zaviye 

Ev 

Ev 

Ev 

jBAGLI OLAN 
SUYUN 

MiKTARl 
(daha önce) 

I masura 

1 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 
I masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

BAGLANANI 
SATILAN 1 

KİRAYA 
VERiLEN 1 

MiRAS 
KALAN 
SUYUN 

MiKTARl 
I masura 

1 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 
I masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

299/6311 Gureba Hüsevin Efendi mahallesindeki eve bağlı müteveffa Osman A 'a'..Ya ait su un müz;ıyede ile Mustafa ft4amn mülkü oldtı_ğuna dair hüccet kaydı. 
299/63/2 Sultan Mehmet Ağa Mustafa Ağa Gureba Ev 3.5 masura 3.5 masura 

Süleyman Hüseyin 1 çuvaldız 1 çuvaldız 
Efendi 

299/64/1 Kırkçeşme Mehmet Paşa Abdiiikerim Katinko 0.5 masura 0.5 masura 
Ağa 

299/64/2 Mustafa - Emine Hanım Fatma Hanım Hobyar Meslek Arsa I çuvaldız 1 çuvaldız 
Efendi 

299/66/1 Abdullah Mümine Hatun Cezeri Kasım Ev 0.5 masura 0.5 masura 
Efendi Paşa 

299/66/2 Sultan Mehmet Ağa Mustafa Ağa Gureba Arsa 0.5 masura 0.5 masura 
Süleyman Hüseyin 

Efendi 
299/67/1 Sultan Mehmet De b bağzade Arsa Ev 1 masura I masura 

Bayezit Memiş Efendi 
299/67/2 Osman Ağa Ragıp Mehmet Mehmet Emin Ağa Defterdar Ev 0.5 masura 0.5 masura 

Emin Efendi Fatma Harun Ahmet_Çelebi 
299/68/1 Sultan Mehmet Ağa Mehmet Beyefendi Serrac İshak Ev 1 .5 masura 1 .5 masura 

Süleyman Saliha Hanım 
299/68/2 Sultan - Mehmet Ağa Mehmet Ahmet Beyefendi Serrac İshak Ev I .5 masura 1.5 masura 

Süleyman Beyefendi 
Saliha Hanım 

299/69/1 Sultan Emine Harun Mustafa Efendi Mercan Ağa Ev 0.5 masura 0.5 masura 
Bayezit 

299/69/2 Valide Yahya Ali Efendi Mustafa Aşir Mehmet Halil Timurhan Ev 4 masura 4 masura 
Sultan Tevfik Abdullah Efendi Efendi 

Çiftehavz Efendi Efendi 
299/70/1 Piri Mehmet Mustafa Aşir Mehmet Hafıt Kasap Timur Arsa I masura I masura 

Pasa Efendi Efendi 
299/70/2 - Hüseyin Ağa İbrahim Paşa- - Ev 1 masura 1 masura 

yı Atik l_�uvaldız l_yuvaldız 
29917 1 11 Müşrife Kadın İbrahim Paşa- Ev 1 masura ı masura 

yı 
Atik 

299171 /2 Sultan Hüseyin Ağa Şerife Züleyha İbrahim Paşa- Ev 0.5 masura 0.5 masura 
Süleyman Harun _yı Atik 

29917211 Sultan Hüseyin Ağa İbrahim Ağa Bahşayiş Ev 0.5 masura 0.5 masura 
Süleyman 

29917212 Sultan Hüseyin Ağa Mehmet Sadtk Hoşkadem Meslek - 0.5 masura 0.5 masura 
Süleyman Efendi 

299/73/1 Valide Valide Mehmet Bey Azime Hanım Şerife Eınetullah Kuloğlu Terazi Şadtrvan 0.5 masura 0.5 masura 
Sultan Sultan Ha tu n 

299173/2 Valide Mehmet Bey Mehmet Ağa Vortohin Terazi 0.5 masura 0.5 masura 
Sultan 

299/74/1 Kırkçeşme Valide Kırımi Mehmet Fatma Hanım Şamant o Terazi Ev I masura I masura 
Sultan Efendi 

299/74/2 Kırkçeşme Valide Kırımİ Mehmet Fatma Hanım Yu da - Terazi Ev 0.5 masura 0.5 masura 
Sultan Efendi 

299/75/1 Kırkçeşme Valide Kırımi Mehmet Fatma Hanım Avadiye - Terazi Ev ı masura I masura 
Sultan Efendi 

299/76/1 Sultan Haseki Zeliha Hatun İsınail Beyefendi Keyci Harun Ev ı masura 1 masura 
Bayezit camii 

xv 

HÜCCET 
KAYIT 

TARIHI 

2.10.1 800 

5.10.1 800 

24.1 0.1 800 

23.10.1800 

27. 10. ı 800 

1 8.1 1.1800 

18.1 1 .1 800 

19.1 1 .1 800 

27.1 1 .!800 

2. ı 1 .1800 

1 3.1 1.1800 

1 .12.1 800 

1 7.1 1 .1800 

9.1 .1801 

22.2.1 801 

5.3.1 801 

1 1 .3.1 801 

1 5.3.1801 

21 .3.1 801 

23.3.1801 

20.3. i 801 

20.3.1 801 

13.3.1 801 

1 3.3.1 801 

20.3.1801 

22.3. ı 801 

24.3.1 801 

28.3.1 801 

3.4.1801 

1 3.4.1 801 

13.4. ı 801 

13.4.1801 

17.4.1 801 



XVI İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ 

DEFfERJ ANA İSALE SUYUN KATMA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN SUYUN SUYUN BAGLI SUYUN !JıAGLI OLAN BAGLANANI HÜCCET 
SAYFN HATTI TAHSiS ADI KULLANAN ALANlN/ BAG LI BAGLANDIGT OLDUGU CiHET �":GLANDI SUYUN SATILAN/ KAYIT 

BELGE NO (Su yolu) OLUNDUGU (Suyu Katanın ŞAHlS KİRALA YANlN 1 OLDUGU M AH AL (daha ünce) Gl CIHET MİKTARI KİRAYA TARİHİ 
VAKlF Adı) (daha ünce) KENDiSiNE SU M AH AL (.son) (.son) (daha lincc) VERiLEN/ 

iNTiKAL EDENIN (daha önce) MiRAS 
VEYA SU KALAN 

BAGLANANIN SUYUN 
ADI(son) MİKTARI 

299176/2 Ayasofya Osman Ağa Ümmüseleme Ev 0.5 masura 0.5 masura 13.4.1801 
Ha lun 

299n7/J Halkalı Mehmet Sait Bey Soğan Ağa Ev 1 çuvaldız 1 çuvaldız 5.4. ı 801 

299n7/2 Halik Evadik Şahin 1.5 çuvaldız 1.5 çuvaldız 28.4.180! 
299178/1 Mihrişah Mehme1 Tahir Torlu Tahtaminare Terazi Ev l masura 1 masura 3.5.1801 

Yalide Ağa 
Sultan Emine Hanım 

299179/1 Mihrişah Ahmet Ağa Sofya Tahtaminare Terazi Ev 1 masura ı masura 3.5.1801 
Yalide 
Sultan 

299179/2 Halil Ağa Ahmet Efendi Mehmet Emin Ağa Oruç Gazi Arsa 2 çuvaldız 2 çuvaldız 9.5.!801 

299/8011 Kırkçeşme Derviş Paşa Hace Şerfe Hanım Kara ki Ev 0.5 masura 0.5 masura 9.5.1801 

Hüseyin 
Çelebi 

299/80/2 Haslar kazası kadısı Mehmet Şemsettin'in tamamlama yazısı ve mülııii 
299/81/2 Haslar kazası, Orta Belgrat karyesinden mülhak İskender Ağa suyundan irrazla Yeniodalarda Yeniçeriler kışiasma vakfiyet ile Mustafa Ağa tarafıhdan bağlanan suyun 16.6.1800 

vaktiyetinin tesciline dair hüccet kaydı 

314/0/1 Mehmet Nesip Antimos Tahtaminare Ev l masura 1 masura 7.7..1801 

Efendi 
314/1/1 �üleymaniy İbrahim Efendi Hatice Hanım Ragıp Efendi Divan-ı Ali Ev 1 masura 1 masura 28.5. ı 801 

e 1 çuvaldız 1 çuvaldız 
31411/2 Sultan Köprülü Ahmet Efendi İsınail Kamil Terazi Ev 0.5 masura 0.5 masura 3.6. 18CI 

Ahmet Mehmet Efendi 
Cami Paşa 

314/1/2 Kırkçeşme Hüseyin Ağa Mehmet Nesip İbrahim Paşa- Ev 1.5 masura 1.5 masura 4.6.1801 

Efendi yı Atik 
314/2/2 Sultan Abdullah Şerif e Mehmet Tayfur Muhtesip Ev 3.5 çuvaldız 3.5 çuvaldız 23.6. ı 801 

Bayezit Efendi Emetullah Efendi Sineperver Karagöz 
Hanım Kadın 

3 ı 4/311 Sultan Ebubekir İbrahim Efendi Hobyar Arsa 0.5 masura 0.5 ma'iUra 3.7.1801 

Süleyman Efendi 
314/4/1 Kendisine su satışı yasak olan lu·istiyan ile ilgili olan suyu, satın alana hüccet verilmesine dair buynıltu 30.6. ı 801 

314/4/2 Kırkçeşıne Kara Mehmet Nesip Antimos İbrahim Paşa- Ev 1 masura 1 masura 3.7.1801 

Hasanzade Efendi yı Atik 
Hüseyin Ağa 

314/4/3 Sultan Mehmet Ali Efendi Öıner Ağa Ni şancı- yı Ev 0.5 masura 0.5 masura 3.7.1801 

Bayezit Mazhar Efendi At ik 
314/511 Osman Ağa Meluııet Sait Ağa Şehsuvar Ev 0.5 masura 0.5 masura 31.7.1801 

314/512 Çitiehavz Şatır Hasan Şerife Fatma Abdullah Efendi Karabaş Ev 0.5 masura 0.5 masura 24.7.1801 

Ağa Hanım 
314/6/J Kırkçeşıne Mehmet Mehmet Ağa Molla Şeref Arsa 0.5 masura 0.5 masura 7.8.1801 

Çiftehavz Tayfur 
314/6/23 Mehmet Nesip Mehmet Rıza İskender Paşa Arsa I masura 1 masura 23.8. ı 801 

Efendi Efendi 
314/7/1 Arif Ağa suyumın sicile kaydının yapıldığına dair 
314/7/2 Yusuf Efendi 1 Şerif Mustafa Bey 0.5 masura 0.5 masura 14.12.1801 

3 ı 24/7/3 Kırkçeşme Karahasanzade Mehmel Nesip Yusuf Efendi Kızıl minare Kızılı minare Lağıın Ev 0.5 masura 0.5 masura 4.9.1801 

Hüseyin A"a Efendi 
314/811 Sultan Halil Ağa Üskübi Cezerl Kasım Ev Ev 0.5 masura 0.5 masura ı 1.9.1801 

Süleyman Paşa 
314/8/3 Ayasofya Osıııan Ağa Hatice Hatun Murat Paşa Ev 0.5 masura 0.5 masura 2.10.1801 

314/9/1 Meıniş Ferid Mehmet Sadık ı masura l masura 30.10.1801 

Bey Efendi 1. 5 çuvaldız 1.5 çuvaldız 
314/9/2 Sultan Yusuf Efendi Rulıuş Kadın Recai Efendi Muhsine - Ev 1 masura ı masura 7.10.1801 

Süleyman Ayşe Hanım Hatun 0.5 çuvaldız O. 5 çuvaldız 
314/9123 Çiftehavz İbrahim Paşa Mehmet Emin Kasap İlyas Ev 1 masura 1 masura 6.7.1801 

Efendi 
314/10/1 Mustafa Ağa bin 0.5 masura 0.5 masura 29.1.1816 

Ali 
314/10/2 Gazi Hasan Kara Mehmet Mehmet Raşit İsmail Ağa Terazi Ev 0.5 masura 0.5 masura 7.10.1801 

Paşa Sultan Paşa Efendi 
Süleyman 

314/10/3 ( ifıehavz İbrahim Paşa Ali Bey Kasap İlyas Ev ı masura 1 masura 27.6.180! 

314/11/21 Hüseyin Ağa Ümmügülsüm Ali Efendi SeJTac İshak Ev 0.5 masura 0.5 masura 29.9. ı 801 

Hanım 
314/12/21 Kırkçeşme 1 Şehit Ali Paşa Mehmet Ağa Alunet Ağa Hacı Ali Arsa 2 masura 2 masura 23.9.1801 



İSTANBUL SU KÜLLİY A Tl 

DEF fERJ 
SAYFN 

BELGE NO 

314/1 2/23 

3 ı 411 2/38 

314/1 311 3 

31 411 411 2 

31411 4/24 

31 411 511 

31 4/1 611 

ANA İSALE SUYUN KATMA SUYUN SUYU SUYU SATlN SUYUN SUYUN SUYUN BAGLI SUYUN jBAGLI OLAN BAGLANANI 
HATTI TAHSiS ADI KULLANAN ALANlN/ BAG LI BAGLANDIGI OLDUGU CİHET isAGLANDI SUYUN SATILAN 1 

( Suyolu ) OLUNDUGU (Suyu Katanın ŞAHlS KİRALA YANlN 1 OLDUGU MAHAL (daha önce) GI CİHET MiKTARl KİRAYA 
VAKlF Adı) (daha Hncc) KENDİSiNE SU M AH AL (son) (soo) (daha Hnce) VERiLEN 1 

iNTiKAL EDEN İN (daha önce) M iRAS 
VEYA SU KALAN 

BAGLANANIN SUYUN 
ADI(so o) MiKTARl 

Kırkçeşme AhmetAğa Mustafa Ağa Mehmet Efendi Çıkrıkçı Arsa ı masura I masura 
Fatih Kemal 

Sultan 
Mehmet 
Sultan Hekim Kara Bayram Mehmet Süheyl Sinan Ağa Ev 3 masura 3 masura 

Ahmet Beşirzade Efendi 
Camii Ali Paşa Nezaket Fatma 

Hanım 
Sultan Mahmut Ağa Ahmet Cavit Mehmet Süheyl Sinan Ağa Ev 0.5 masura 0.5 masura 

Ahmet Efendi Efendi 
Camii 
Sultan İbrahim Ağa N azende Hatun Serrac İshak Arsa 0.5 masura 0.5 masura 

Süleyman 
Kırkçeşme İsmail Efendi Ümınügülsüm Ömer Raşit Molla Hacı Küçük Ev 0.5 masura 0.5 masura 

Hanım Efendi ı hilal 1 hilal 
Kemerler Salih Ağa İbrahim Efendi Kızıltas Arsa 1 çuvaldız 1 çuvaldız 

Kırkçeşme İbrahim Ağa Osman Ağa Şerife İsınail Ağa Oruç Gazi Ev I masura I masura 
Behiyetullah I çuvaldız I çuvaldız 

Hanım 

Yayın Metodu 
Belgenin asl ı, Osmanl ı  alfabesinden Latin alfabesine aktarı lan transkripsiyon metni i le birlikte 

verilmiştir. 

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

Özet metin, ait olduğu transkripsiyon metninin üstünde ve ayrı yazı karakterindedir. Özet metnin 
baş tarafında yer alan rakamlar sırasıyla, Ma-i Lezlz Defteri 'nin numarasını ,  sayfa numarasın ı  ve 
hüccet numarasını  belirtmektedir. 

Kitabın başına eserde yer alan ana ve alt konular tablosu, sonuna da ayrıntı l ı  indeks konularak 
aranan bilgiye ulaşmak kolaylaştırılmıştır. 

Osmanlıca metnin yazımı sırasındaki yanl ış yazma, tekraren yazma, fazla yazma gibi hatalar i se, 
transkripsiyon metninde düzelti lmiştir. Harf veya hece düşmesi şeklindeki hatalar metinde, köşel i  
parantez ([]) açı larak, b u  parantezin içinde tamamlanmıştır. Yanl ış  yazılan kel imeler ise, d ipnotta 
doğrusu yazılarak düzeltilmiştir. Tekrar veya fazladan yazılan kel imeler de d ipnotta ayrıca 
beli rti lmiştir. 

H icri' tarihler, köşel i  parantez içeris inde Miladi tarihlere çevrilmiştir. 

Yayın Kurulu  

XVII 

HÜCCET 
KAYIT 
TARiHi 

24. 1 0 .  ı 801 

23. 1 0. ı 801 

23.1 0.1801 

31 .1 0.1801 

1 .1 0. I 801 

9.1 1 .1802 

1 3.1 1 . 1 802 





İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

293/4112 Haslar kazası, Burgos karyesinden mü/hak 
Gazanfer Ağa katma suyundan müfrez suyun, maliki 
Süleyman Ağa tarafından Şaban Hicazi Ağa'ya Hoca 
Paşa mahallesindeki eve bağiatmak üzere satıldığına 
dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Hacı Şa'ban Ağa'nun 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer n ısf masura ma-i 
lezlzün maliki el-Hacc Şa'ban Hicaz] Ağa fevt olup ma-i 
mezkür sulbiyye kebire kerimesi Ayişe Hanım'a ba'de
' 1-mevrGs mezbüre Ayişe Hanıın dahi fevt olup ma-i 
mezkur zevc-i metruki Mehmed Ağa i le sadr! kebir oğlı 
Şa'ban Ağa'ya mevrüs oldukdan sonra mezbur Mehmed 
Ağa ma-i mezkurdan dört sehm i 'tibariyle bir sehm his
se-i şayi 'asını ibn-i keblr-i mezbür Şa'ban Ağa'ya bey' u 
temllk idüp ol vechi le mecmG ' ma-i mezbür Şa'ban Ağa'
nun irsen ve şiraen mülki o ldığını müş ' ir hüccet i 'ta 
olundığı kaydı balasıyla işbu mahalle şerh virildi . 

Fi 26 L 1 243 [ l l Mayıs 1 828] 

Daru' s-saltanati ' 1-aliyye Kostantıniyyetü' 1-mahmiyyede 
Kapan-ı dakik dahi l inde Çelebioğlı mahallesinde vakı '  
b i r  bab menzile mutasarrıf olup derünına cari zikri ati 
ma-i lezlzi.in bin yüz yetmiş dokuz senesi Zi ' l-ka'detü
' ş-şerifesini.in dördi.inci gi.ini tarih iyle mi.iverraha bir kıt'a 
mübaya'a hücceti mantükınca maliki olan fahrü' l-emasi l  
ve ' l-akran el-Hacc Süleyman Ağa bin Abdülkerlm nam 
kimesne tarafından ber veeh-i ati bey 'i ikrara ve i ' ta-i 
hüccete vekil oldığı es-Seyyid Salih Ağa bin Hüseyin ve 
es-Seyyid All Beşe bin es-Seyyid Mustafa nam ki
mesneler şehadetleriyle ber nehc-i şer'l sabit olan es-Sey
yid Abdülkadir Ağa bin el-Hacc Hüseyin nam kirnesne 
mecl is-i şer' -i şerif-i enverde hala Gümrük-i keblr kur
bında Mısr-ı Kahire tüccarından işbu kitab-ı sıhhat-n isa
bun hiifızı mefl1arü ' l-emsal ve' l-akran el-Hacc Şa'ban 
Hicazl Ağa bin Ahmed nam kimesne mal1Zarında b i ' l-ve
kale ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp asrıda Daru
' s-sa 'adet i ' ş-şerlfe ağası merhum Gazanfer Ağa hayatın
da Havass-ı refi'a kazasına tabi ' Burgos karyesi s ınurın
da Bakraç deresi nam mahallde kimesnenün mülk ü ha
rimi olmayan mevzn '- ı  hallde kendi malıyla on beş aded 
baca hafr ve tahte ' l-arz !ağın ü kanavat i le cem' u tahsil 
eylediği ma' lümu' l-mikdar suyından müfrez nısf masura 
ma-i lezlzden müvekkilüm mezbur tarih-i hüccet-i mez
kurdan i le ' I-an şira-i şer'l ile mal ik ve mutasarrıf olup 
hala ber veeh-i muharrer mal ik oldığı n ısf masura ma-i 
lezlz-i merkümı menzil-i mezkürından ifraz ve bey' mu
rad itmeğle mahmiyye-i mezbürda olan menazil i.i çeş
meha vi.i biyar u h ıyaz ve mahall-i saireye cereyan iden 
cemi' suların kuyudatı Haslar mahkemesi sicil iatında 

293/4112a 



2 İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

293/4112b mastur u mukayyed olup ma-i lezize dair hüeee-i şer' iy-
� yeler erbab-ı miyah ihbar ve ma'rifetleriyle mahkeme-i 
�� mezblıreden gayrı mehakimde tahrlr ve temhlr olmmak "=�<::;.. . . ba emr-i all memnlı '  oldığı şürlıt-ı mer' iyyesinden oldığı-
�-�J.-:-_.:/(/-:"<r/,..,� ·�;.;,;,�r-"�·)/_:,..;.-r,ij.·,....,-� na binaen müvekkilüm mezbur abar ve !ağın ü kanavat ü �V IC...- ... ::...--'_,-, ,.,.•: ... AIV,..,/,.:�}/.!/!f--'- ' . • , / • . . ı· . .  '"' ,... . . " . . .....-<.-Z .. · = : / '-'jy;, � . · ff..->..k�·-;-<'v.�:,Y ·;;.:: , ·: • ;J/� musennat-ı memlukesınden mıkdar-ı mu'ayyen h ıssesıne .çCs;_r:.�!;; , _(�;'""""�/.

· ;;t:·· � �· ·/ ... >/;;:. ;./;__,;,;.''"-/�-P te be ' iyyet i le  ber veeh-i meşru h mal ik o ldığı nı sf masura �-"';. -�- ' 1.-• .-: • .9-1/ı,....-/ /._/. .... .. . . . - ...:<. s., .... ,.. /...;J /.'•1_.·;.., :  .
• , l • - '/-:-··< ��J;�: .. • . ....-y� ma-i leziz-i merklım ı hala Hassa su nazırı aynü' l-a 'yan . -:,, � .... · . ... . . . v-;"', J � '".I./�(..vJl.,-...,.-:_.._ı��;,.�.,·./i.f,r� " 

" ' 
" " .... --:"� c_,.;; _;! �,"·-(��/�,J�_%i:t_..r./�;.-:-�; .. ; ,':'_:: ve mak�u l_u ' s�_sudur :e 1-erka� Mu�tafa 

A
A

A
ga'nuı� tar�fı���..!: . �.J./._,...:.J<�:, i t_, ·�ı: .. , . . , i . . . . • ; · ,· ,· dan vekıl- ı  museeeelı Kethuda-yı rah-ı abı el-Hacc Ibra--� - . · .  t · . ,. ,_.. , · · · --...- . .- y..;...-'.--:-'� Y '  P{f· 

<...2-!-..-us;.:e· -::_:;:..�i__!./ .. t'?:�)/.��';:::.:....::.!..7.j� ... �.�:A� him Ağa ve Katib-i rah-ı abi es-Seyyid Abdurrahman E-:�-�?--; �:::-:-:J�J;�t·,�:::-<-:-�·-·;:?,;,_;. .:. '"+" fendi ve 
A 
s��atin-� s�bı�a serb� l�kler� �esai

_
r z:yl-i sahif�. �G,_,;-�.2� b· . -, "'ıJ.f-;-.<•,J � '-:/ �-,..·<.!"--" : ;./ . y...:.,f"J de mektubu' I-esarnı haderne-ı rah-ı abı ler ıhbar ve ma'rı-�:�- /:,.:-:;-:-;...:�->:j!ı..:Y/.�/�;J·�;_;,:.-�..j fetleriyle tarafeynden Icab ve kabül i  havl şürlıt-ı müfside 

• _,...... .. / :.>....P./.:,.;ovr..!�t./.f '/ ' ' •  • , .  A ' d A A b ' ' bA hAh 0 ' A  ' ! 'k ' 00 .../ -G"..:./ /.�.:-<4, .. . .  � · . · , ·
. 

· "':-";..ı· •. � ...... .:-,... ;.ı:-. .-;.tp ve muvaza a an arı ey -ı at-ı sa ı - ı  şer ı ı e ı ı yuz :or;• � f "  l I}J/.J?'Jt •..-:;..:.-'}fi' y,� � ·  / 4'� ·t:l • 
• 

A '  A - A � �/ � _:ı,,;.:;.-1,._/�J/. . · 1_ �/ ' � . ,.. : ·  ·-:"'C: · . , , el i  ı guruş semen-ı medfu ve makbuza merkum el-Haee 
� -� . ' ' ;.?,./Je..r,...(f-,<v_. '.1'./;!/,�: t;. · v-y; ş ' b A H ' ' A A� ı b ' !'k l A k .. lA ;g. L �� /r'� · : ,�e;.;_; . . • · · ." ,..

_ 
· · · :- · . • a an ıcazı ga ya ey u te m ı ve ayı ı uzre tes ı m �/<:'-;...;, ./C , /r ..-'..J'-""J'V-'r/.////.:..;i• v,.V./..;..;. ' '..-';f' · � ·  . . . .  A . .  er, :-"'-. · -' 'r....:....;...:.. .': � • : . ::'. '. · . · , / - - eyledıgınde ol dah ı ber veeh-ı muharrer ıştıra ve temelluk � .. - ' · ·a ; : 1 

---J�'r'I)_,;'.J/{,J/-f'_.,r-'�4�-:-"."' ./1,/..J,Iill" • • .A • • • 1'\ • A • -_A, ;-;: .... <:: . ...../ '.V'.'-(Yi!Je�?.J'.!.b•):-ıyf;•�/'.i.. , ...... ;.,'.1 ve tesellum ve kabul ıtdukden sonra ma-ı lezız- ı merkumı r;(' ;ti;;. �-- ;:�..v:-1{-!r'.:-ı;:_y;t'.:.J;;-j..;,,.)_v��I!P�_;,-�·Jil:.l mahmiyye-i mezbüre Na' ll ımeseid kurbında Lağmağzı 
.""::'-/�_;" _

-.. " !�.11-:'�vv0•r.lvwd·�<./(;ih.r;--/ ..... �i?'.l nam meslekden erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve � . -�--- �.J�-!'�?�tVJ0-'/.-! .. /<j·/ıf�;/"ıl'rf=_: ;.;.--_.;-'� müeeddeden kanavat ü müsennat ferşiyle Hace Paşa ma�� -c. .  ;��t/:;���.-:17�'0��-,;,(,......_:1�'('·�� hallesinde sabıka Arpa emini All Ağa konağınun haremi 
(d?, ........ -:' ;r,:, ,.--?�ıfJ/'J�:J'r'r.'���'---:-�-::-"" :�''" ittisalinde vakı '  Haee Paşa vakfı müstağallatından bi ' l-i-

r7 v-;::-... ---�---__/ careteyn mutasarrıf oldığı menzi l ine iera ve ta 'yin itme-/Y�!/.ttt/1 .:J,;:/:..JY,./' J•W/ı!l'R leriyle fima ba'd ıı ısf masura ma-i leziz-i merkürnda mü-
. --:""''•& / '7"1'; �rJ � --:"'•!!!- vekkilüm mezbur el-Hace Süleyman Ağa'nun veehen mi-!r-?:!.{ı-��"'f"'�__,.._;..t .+.;��!/. ı .:.:ıır:ft ne' l-vücuh ve sebeben mine' I-esbab alaka ve medhali 

..!4/ ·ı:Y' --:"''!.! �"'- ,..u:.v. · kalmayup müşteri-i merklım el-Hacc Şa'ban Hicaz( A-.5,/ · ğa'nun ber minval-i meşrüh mülk-i müşteriisı ve hakk-ı 
sırfı olmışdur keyfema yeşa' ve hasbe mii yahtiir muta
sarrıf olsun didükde gıbbe't-tasdlk ı ' ş-şer'l ma hüve' l-va
kı' b i ' t-taleb ketb olındı .  
Fi ' l -yevmi ' t-tasi ' ve ' l-ı şrln min Şa'banü ' l-mu 'azzam se
ne isna aşere ve mieteyn ve elf 

[ 1 6  Şubat 1 798] 

Şühudü' ı-hal : 
Aynü' l -a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid Abdurrahman Efendi Katib-i ralı-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hace Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 
Mehmed Nebl Serbölük-i Süleyman[iyye] 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 

29314211 Hatt-ı lıümayun ile Kırkçeşme suyundan i/ı
san olunan sudan müfrez ve Melımet Paşa yokuşu ya
kınındaki eve bağlı suyun, maliki Mustafa Ağa tarafın-



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

dan Alırnet Ağa ve Şerife Fatma Hanım 'a satıldığına 
dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Bazarbaşı es-Seyyid Ahmed Ağa'nun 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
lezlz -i mezklır diğer hüccet i le mali kleri olan Saray-ı a
tik-i ma'mlıre hazarbaşısı  S i lalışör-i şehriyari es-Seyyid 
Ahmed Ağa ile Şerlfe Fatıma Hanım işt irak üzre malik  
oldukları ma-i lezlzi hala Bağdad kapu kethudası hace
gandan Giridi Mehmed Refi' Efendi'ye semen-i medfı1 'a 
bey' eylediğini müş' ir yedine mufassal hüccet virildiği 
i şbu mahalle şerh virildi . 

Fl 7 Receb sene 1 2 1 2  [26 Aral ık 1 797] 

Daru' s-saltanati ' 1 -al i yy e Kostantı niyyetü ' 1-m ah mi yy ed e 
Mehmed Paşa yokuşı nam mahall de vakı '  bir bab men
zil-i keblr ile derlınına cari zikri ati ma-i lezizün malik  ve 
mutasarrıfı olup bundan akdem Devlet-i aliyye darnet fi
' 1-himayeti ' r-rabbaniyyede serbostaniyan-ı hassa olan 
umdetü' l-emacid ve' l-a'yan Mustafa Ağa ibn-i Osman A
ğa tarafından ber veeh-i ati bey ' -i ikrara ve i ' ta-i h üceete 
vekllleri old ığı Bostan! es-Seyyid Ali ibn-i es-Seyyid 
Mustafa ve diğer es-Seyyid All bin es-Seyyid İbrahim 
nam kirnesneler şehadetleriyle sabit olan Şeyh Abdiiifet
tah Efendi b in ei-Hacc Mustafa nam kirnesne mecl is-i 
şer'-i şerif-i enverde i şbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızları 
hala Saray-ı atik-i ma'mlıre hazarbaşısı olup si lalışör-i 
hazret-i şehriyari olan umdetü' l -emacid ve' l-ekabir züb
detü' l-mefahir ve' l -mekarim sa'adetlü es-Seyyid Ahmed 
Ağa ibn-i Selim Ağa hazretleri ile hallle-i muhteremeleri 
Şerlfe Fatıma Han ım ibnet-i es-Seyyid Mehmed Emin A
ğa'nun malıdüm-ı mükerremeleri ve taraflarından ber 
veeh-i ati husus-ı meymenet-mahsfıslarını tasdlka vekil-i 
mürselleri olan es-Seyyid Ömer Ağa mahzarında bi '  I-ve
kale ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp müvekkilüm mu
ma i leyh Mustafa Ağa hazretlerinün yedierinde olup bin 
iki yüz on senesi Şa'banü ' l-mu 'azzam'ınun gurresi tari
h iyle müverrah bir kıt 'a mübaya'a hüccetinde tafsll ü be
yan olmdığı üzre bundan akdem ma-i lezlz- i merkümun 
maliki olan S i lalışör-i hazret-i şehriyari All Beğ ibn-i 
el-merhum İbrahim Beğ yedinde olup dokuz yüz doksan 
i ki senesi Zi ' l-ka'detü ' ş-şerlfinün evaili tarih iyle müver
rah bir kıt 'a  temllkname-i hümayundan ma 'ada defter-i 
abdan muhrec bir kıt 'a derkenar mantfıklarınca Kırkçeş
me suyından ihsan-ı hümayfın buyurılan üç masura 
mülk-i ama-i lezlzün bir masurası erbab-ı ıniyah ma' ri
fetleriyle ifraz ve Süvari kalemi klsedarı Hafız Abdu llah 
Efendi ve hallle-i muhteremeleri Hablbe Hanım'a ba hüc
cet-i mübaya'a temllk ma'ada i ki masura ma-i lezlzün da
hi ıı ısf masuras ın ı Mabeynci Ahmed Beğ ibn-i el-mer-

3 

293142/la 
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293142/lb hum Sadru ' l-esbak Halil Paşa hazretlerine ve ı11Sf ma-
�.iı, .ı..7 1 1 • - 1 • - • surası nı el-Hacc Yüsuf Şevki Efendi'ye ba hüccet ba 'de-
uJ/ ' _ :,_..,_--' �J."7· ,...... . . .) 't:?'""' • . }� v) , •j/:·..r .• · ' .. 
vv-_, '(ı1f_ v . . · ./· /, ı:r ı- ..rv V - 1.:>' ' !-bey' ve' t-ternlik bakT kalan bir masurasınun nısf ma-!:?.r': . -'/."/vf._;,.;ı; M.y'/r ...... h 0 � · Li' J J, ;.n-ı s urasını dah i ifraz ve müvekki lem miima i leyh Mustafa / v · :r'.' ( . . . _, r "" . _,.< --�_,.y - -:--'/--!t-._,_;?&)t.:�).. // �.) �!.Ji....J 1 Ağa hazretlerine bey' u temllk idüp anlar dahi ba'de' t-te-
...._.,y_r/_,. ;.;-!. ı, ll [:,  ·VL;c.i l c.; ·: .1 i., ı, : . me l l  ük salifü' z-zikr Mehmed Paşa yokuş ı fevkınde Helc[v_�_;� 1.- < J . . .  · � ./.. ..... J v/ _ �� vacı mesc id-i şerlfı ittisal inde vak ı '  meslekden erbab-ı 

- · ;_,,..._ . -' 'r-={-- /(....{ .!1.7 ��-_,;./;./).)r_ �./-t- miyah ma'rifetleriyle i fra[z] ve marrü ' l-beyan yokuşun ��/_,l/t('/:.&.)�/.;!).r t:!·r� ';.!;-: (/ı.- canib-i tahtında kain sa'adethanelerine icra ve ta 'yin bu-
. .  ı�) , .. 1 • • · yurup ol vechile malik  ve i le ' I-an mutasarrıf olup bundan / :_ .. 1:/ r _ � ..J"_ • :----:" � / !) ..!'? �; � C/_ ;li ı -. �� , L akdem hane-i mezbiirelerin i  müvekkilan-ı müma i leyhi-�/)/�;.�_;J/-''{?JI.J;; 1� JJ��//J�j. ma es-Seyyid Ahmed Ağa ve hallleleri Şerlfe Fatıma Ha

�-Y-? .!db/;/�· )1_�/} p,� }).v!�_' .,Jj..l"' f � nım'a fürCıht id üp el-yevm derünına cari n ı  sf masura ma-i 
_/.. . • 1 - ( .  lezlz yedinde bakT kalmışdı hala ma-i lezlz-i merkümı da-o�fo i' /ili !,p(�JJ�{JJ-;_/)i//t..p� hi bey ' murad itmeleriyle mahmiyye-i mezburede olan 

. . �/��y�'-':lcJ,_;.{I..? r;{!!.i.l[/)'._f f"}/.!JI menazi l  i.i çeşmeha vi.i biyar u hıyaz ve mahal l- i saireye 
r�):':P-'���Y:: '"J.�...,.?rt_,.u�_;_;..., � .!�'v.;.; 1 cereyan iden cemi' sularınun kuyudatı Haslar mahkeme

/J.Yv;;;Jlf / � _ 1 • • ) • - 1 _ 1/  sinde mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair hücec-i 
L �/�,.,. _r..;. : -: � t;;1V.J� '..1Vb<.i�'.-·; ı;-} şer' iyyeler erbab-ı miyah ma' r ifetleriyle mahkeme-i mezlv�/�.r:��li-!J1t'tty)j/..Y;JJ?;.�_,C:.v:/ bOreden gayrı mehakimde tahrlr ve temhlr olmmak bii 

/).�-'/. � l. f  .'ıl· 't: : C ./; . :.r,1. • · � emr-i all m em nO' o ldığı şi.irüt-ı m er' iyyesinden o ldı ğı na 
· -,;..-:,..r (/// �/-' ı/:ll.?�.?f::::. //1 b . 

� · · kk· ı · ·  � � · ı  h M <:!' A - h I . 1 ( . . 1 - • •  
• -. 

-
_ ·. - �- · ' � �  ı naen muve ı u m  muma ı ey ustaıa ga azret erı l/.-'!_;. '�vrı,� .,.,_l.r.!-""./�Jr.�� t:�;LI_,I:;.:-1 ma-i Iezlz-i merkümı hala atabe-i aliyye-i husrevanlde bi-

_ _,/�"'-'-'",.,� 1.:---'UJ./�"f',..,.tvıÇJj��&l-" ' 1-fı ' l  hassa su nazırı olan aynü' I-a'yan Mustafa Ağa ta

,/JJir-..f:,...:..._: �..7 · 1 • . . . -� • 1 .  · · . ,,/H rafından vekil-i müseccel i Kethuda-yı ralı-ı abi ei-Hacc .;:-�/ ��� ��-:"� . �-''f'J�!J� İbrahim Ağa ve Katib-i ralı-ı ab es-Seyyid Abdurrahman 'U1;..., 1 ı-' ;?'f_.u�,Pt.:�;;!:/)�N.'..t� · . Efendi ve zeyl- i  sahlfede mastiiru' l-esaml haderne-i riih-ı -:· _: � �J /�/l/��:1, 'J.!,j.J.J_!Y�� abiler i hbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabUl i  
_, ı./�'lt'W'(do/.;}t}_:l��i!,J'f'r�?i'J:�� fıav) ŞÜrÜt-ı mi.ifsideden ar! bey ' - i  bat-ı safıliı-i şer'! i le  
--:::_ -k'.".ıJit,L>j};/,�Li;.-��V" beynlerinde ma' IUm semen-i medfU ' ve makbuza müvek------- 1 � r-4 � kilan-ı mCınıa i leyhima es-Seyyid Ahmed Ağa ve hallle-

leri Şerife Fatıma Han ım hazretlerine bey' u temllk ve la
yıkı i.izre tesilm itdi.iklerinde an lar dah i ber veeh-i muhar
rer i ştira ve temel lük ve tesel lüm ve kabz ve kabul bu
yurmalarıyla fima ba'd n ısf masura ma-i lezlz-i mezkurda 
müvekkilüm mCıma i leyh Mustafa Ağa'nun veehen mine
' 1-vücuh ve sebeben mine' I-esbab alaka ve medhalleri 
[kalmayup] abar ve lağm ü kanavat i.i mi.isennatından 
mikdar-ı mu 'ayyen h issesine tebe' iyyet ile müvekki lan-ı 
muma i leyhima es-Seyyid Ahmed Ağa ve hallleleri Şerl
fe Fatıma Han ım'un b i ' l-işti rak mülk-i mUşteraları ve 
hakk-ı sırfları almışdur keyfema yeşaan ve hasbe ma yalı
taran mutasarrıffın olsun lar d idükde gıbbe't-tasd!kı
' 1-mu 'teber ma hüve' l -vakı '  b i ' t-taleb ketb ol ındı . 
Fi ' l-yevmi ' t-tas i '  ve' l-ı şrln min şehr-i Şa'bani.i ' l-mu'az
zam sene isna aşere ve mieteyn ve elf 

[ 1 6  Şubat 1 798] 

şuiıüdü' ı-Iıaı : 
Aynü ' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı ralı- ı  ab 
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El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Abdurrahman Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Mehmed Nebl Serbölük-i Süleymaniyye 
İbrahim Halife ÇavCış-ı rah-ı ab 

293/4212 Haslar kazası, Orta Belgrat karyesinden mül
lıak Tevkfi Mustafa Paşa katma suyundan ifraz/a El
vanzade mahallesindeki eve bağlı suyun malikinin 
Mehmet Hamit Ağa olduğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Es-Seyyid Mehmed Harold Ağa'nun . 

[Derkenar] Derun- ı  hüccetde ınuharrrer nısf- ı  masura 
ma-i leziz-i ınezküra hala Kuşcı(?) hazreti şehriyari Ömer 
Efendi ibn-i All şiraen mal ik old ığı ınüş ' ir istihkaın-ı ha
vi hüccet i 'ta ol ındı . 

Fı 2 1  R sene 1 247 [29 Kasım 1 83 1 ]  

Daru' 1-hi lafeti '  l-al i yy e Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Hace Paşa kurbında Elvanzade mahallesinde sakin iken 
bundan akdeın intikal-i dar-ı beka iden Defterdar- ı şıkk-ı 
evvel Mehmed A vni Efendi'nün verilseti zevce-i menku
ha-i ınetrükesi Üınmühan Hanım ibnet-i Mustafa Efendi 
i le sulbi oğulları es-Seyyid Mehmed Sa'ld Ağa ve 
es-Seyyid Mehmed Haınid Ağa'ya ınünhasır olup kable
' I-kasame mezbür es-Seyyid Mehmed Sa'id Ağa dahi ve
fat idüp verilseti validesi ınezbCıre Ümınühan Hanım'a l i  
eb karındaşı mCıma i leyh es-Seyyid Mehmed Hamid A
ğa'ya münhasır old ığı ba'de 't-tahakkukı ' ş-şer'i i şbu ki
tab-ı sıhhat-nisabun hafızı ınCıma i leyh es-Seyyid Meh
ıned Hamid Ağa mecl is- i  şer' - i  hatir-i lazımü 't-tevkfrde 
ikrar-ı tarnın ve ta'blr-i ani ' I-meram idüp işbu yediınde 
olup bin iki yüz üç senesi Şa'banü' l-mu'azzamınun gur
resi tarihiyle ınüverrah iki kıt'a kassam hüccetleri man
tüklarınca bi hükmi ' l-ınünasahati ' ş-şer' iyye mes'ele-i 
mirasımuz olan kırk sekiz sehınün on üç sehmi ınezbüre 
Üınmühan Hanım'un ve bakf otuz beş sehıni benüın his
se-i irsiyyem olmak üzre mürisimüz pederüm mütevef
fa-yı müına i leyhün ınecınü'  terekesini kısınet-i sahiha i le 
iktisam eylediğimüzde asrında Tevkf' i Mustafa Paşa ha
yatında bin yüz otuz iki senesinde Havass-ı refi'a kaza
sına tabi '  Orta Belgrad nam karye kurbında kimesnenün 
mülk ve harimi olmayan mevzı '- ı  halide kendi ınalıyla 
hafr·· ı abar- ı müteferrika ve tah te' I-arz lağm ü kanavat i le 
cem' u tahsil eylediği ına' ICıınu' l-mikdar suymdan müf
rez mürisimiz mütevaffa-yı mCıma i leyhün i le ' I-vefat ma
l ik oldığı bir masura ma-i lezizini dahi ber mantük-ı hüc
cet-i ınezkCıre kısınete idhal id üp nısf masurası benüın ve 
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ı11 Sf-ı aharı mezbure Ümmühan Hanım'un mülk-i mev
rusumuz olmak üzre bi ' t-terazl iktisam ve her birimüz 
hisse-i mezkuremizi ifraz ve ta'yln itdüğimizden sonra 
ben ber veeh-i muharrer irsen malik oldığum nısf masura 
ma-i leziz-i mezkurumı bundan akdem kadiıni cari oldığı 
arsa-i mahdude-i ma' IGmeden erbab-ı m iyah ma'rifetle
riyle ifraz idüp yine mahalle-i mezbı1rede hala malik ve 
mutasarrıf oldığum bir tarafdan sadr-ı Anadotı- i esbak 
merhum İbrahim Beğ Efendi menzi l i  ve bir tarafdan kal 'a 
cidarı ve bir tarafdan sadr-ı Rum-ı esbak Seretibba-i mer
hum Hayrul lah Efendi menzil i  ve taraf-ı rabi ' i  tarlk-ı 
amın i le mahdud olan menzi lüm derunına nakl ü İcra ve 
ta'yin itmemle lakin ber veeh-i muharrer malik oldığum 
nısf masura ma-i leZız-i mezkurun yedimde sened-i şer'I
si o lmamağla blgaraz ehl-i vukUfdan İstihbar ol ınup hakl
katı üzre kıbel-i şer'den yedime bir kıt'a hüccet i ' ta olm
mak matlubımdur d idükde muma i leyh es-Seyyid Meh
med Hamld Ağa'nun yedinde olup tarih-i mezbur i le 
müverrahan ve ibraz ve ihzar eylediği iki kıt 'a hüccet-i 
şer' iyyelere nazar olındukda mazmunları min kül l i ' l-vü
cuh takrir-i meşruhına mutabık bulındığından ma'ada 
mahmiyye-i mezburede olan çeşmeha vü b iyar u h ıyaz ve 
mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle suların kuyudatı 
Haslar mahkemesi s ic i l i atında mastur u mukayyed olup 
bey' u şira ve ferağ u intikal ve h ibe ve !car ve ist!car ve 
İstihbar ve istihkam hüccetleri erbab-ı miyah ma' rifetle
riyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde tahrlr u 
temhlr olmmak ba emr-i all memnu' oldığı şürut-ı mer
' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı Mustafa 
Ağa tarafından Kethuda-yı rab-ı abi e i-Hacc İbrahim Ağa 
ve Katib-i rah-ı abi es-Seyyid Abdurrahman Efendi ve 
ma-i merkümun hadimi Hass bağçe su yolcı ları Bostan! 
Abdul lah Ağa ibn-i Mehmed ve selatin-i salife serbölük
leri vesair zey l-i sahifede muharrerü' l -esaınl bademe-i 
rah-ı abiler i le mahalle-i mezbure ahalisinden eş-Şeyh 
es-Seyyid Mustafa bin es-Seyyid e i-Hacc Ömer ve 
ei-Hacc Mehmed Ağa bin Mustafa ve es-Seyyid İbrahim 
Efendi ibn-i Ömer nam kirnesneler dahi husus-ı merküm 
ınılma i leyh es-Seyyid Mehmed Hamld Ağa'nun balada 
takrlr ve beyan eylediği vech üzre aldığını her biri ala 
tarlkı ' ş-şehade ihbar itmeleriyle h ıfzen l i ' l-makal işbu 
veslka-i enlka ketb ve l i ' l-ec l i ' s-sened muma i leyh 
es-Seyyid Mehmed Hamld Ağa yedierine i 'ta ol ındı . 

Fl 22 Şa' ban sene 1 2 1 2  [9 Şubat 1 798] 
şuhudü ' ı -hal : 
Hademe-i rah-ı abi 

29314311 Haslar kazası, Müderris karyesinden Fati/ı 
Sultan Mehmet suyoluna mülhak Ali Efendi katma su
yum/an müfrez suyun maliki İbrahim Efendi tarafın-
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dan İsmail Kamil Efendi 'ye, Okçular başında Sultan 
Mehmet vakfı mesleğinden ifrazla Mir Ali malıallesin
deki Kara Mustafa Paşa vakfı musakkafatına bağfat
mak üzere satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] İsma'll Kami l  Efendi'nün 

Darü' 1-hi lafeti '  1-al i yy e Kostantın iyyetü ' 1-mahmiyyede 
Çatalçeşme kurbında Cezerl Kasım Paşa mahallesinde 
sakin serhaseki teberdaran-ı esbak olup bundan akdeınce 
Daru ' s-sa'adetü ' ş-şerlfe ağası katibi olan hacegan-ı DI
van-ı hümayundan zikri ati ma-i lezlzün malik i sa'adetlü 
mekremetlü el-Hacc İbrahim Efendi ibn-i el-merhum Os
ınan Ağa'nun taraf-ı bah irü ' ş-şereflerinden ber veeh-i ati 
hususlarını ikriha ve i 't irafa vekll oldığı teberdaran-ı Sa
ray-ı atik-i ma'mure el-Hacc Hasan Ağa bin Mustafa ve 
es-Seyyid el-Hacc Abdi Ağa bin Osman nam kiınesneler 
şehadetleriyle sabit olan ei -Hacc Mehmed Emin Efendi 
bin Yusuf nam kirnesne meclis-i şer' - i hatir- i lazıın
ü ' t-tevkTrde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı nezaret-i 
hazret-i sadr-ı peıühlde asude evkafdan sahibü ' l-hayrat 
Kara Mustafa Paşa vakfınun kaimmakaın-ı mütevel llsi ve 
hala Daru' s-sa' adetü ' ş-şerlfe ağası katibi olan Hacegan-ı 
Divan-ı hümayundan umdetü erbab i ' t-tahri'r ve' I-kalem 
zübdetü eshab i ' t-tastlr ve' r-rakam sa'adetlü mekremetlü 
İsma'il Kami l  Efendi ibn-i el-merhum Mehmed Ağa tara
fından zikri cal husus-ı meymenet-mahsuslarını tasdlka 
vekil- i şer'lieri el-Hacc İbrahim Ağa bin Osman nam ki
mesne mahzarında bi ' 1-vekale ikrar-ı tam m ve ta 'bir-i a
n i ' l-meram idüp müvekkilüm muma i leyh el-Hacc İbra
him Efendi 'nün yedinde olup bin yüz doksan sekiz senesi 
Rebl'u ' i-ahir' i nün on dördünci gün i  tarihiyle müverrah 
sic i l l- i mahfılzdan muhrec bir kıt'a hüccet-i şer ' iyyede 
tafsll ü beyan olmdığı üzre ınahıniyye-i mezburede Yah
ya kaban(?) sfıkında sakin vekil-i harc-ı sabık el-Hacc Ali 
Efendi bin Musll Ağa hayatında bin yüz yetmiş dört se
nesi tar'ih iyle ınüverrah bir kıt'a keşf hüccet mantukınca 
Havass-ı al iyye kazasında Müderris karyesi civarında ki
ınesnenün mülk ve harimi o lmayan mevzı '- ı hali'de kendi 
mal ı ve izn-i sultaniyle müceddeden dokuz aded baca 
hafr ve tahte' l -arz lağm ü kanavat i l e cem' u tahsil eyle
diği ma' lfımu' l-mikdar ma-i lezlzini ol mevzı ' a  kar\'b 
cennet-mekan ve mağfıret-n işan Ebu ' l-feth Sultan Meh
med Han-ı Gazi suyı yolına bi ' l- izn i ' l-mütevelll senevi 
dört yüz akçe hakk-ı mecra mukata'a ta'ylni i l e ba'de
' 1- i l hak ve' l - idrac bir masurasını ifraz ve alıara bey' idüp 
yedinde bakT kalan beş çuvaldfız ma-i lezlzün dahi üç çu
valdGzın ı ifraz ve lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ay
yen hissesine tebe' iyyet i le Mehıned Şerif Mol la Beğ E
fendi 'ye semen-i ma' luma ba hüccet-i şer' iyye ba'de
' 1-bey ' ma'ada iki çuvalduz ma- i lezlzini kezal ik !ağın ü 

7 

293143/la 



8 İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERi 

kanavat-ı ıneın !Okesinden mikdar-ı ınu 'ayyen h issesine 
tebe ' iyyet ile hazinedar-ı Sadr-ı all e i-Haee Ömer Ağa 
bey ' idüp ol dahi ma-i lezlz-i ınerküını salifü 'z-zikr Ce
zerl Kasım Paşa mahallesinde sakin oldığı menzi l ine i 
le ' l-vefat iera itıneğle ba'de vefat ihl zevcesi Şerlfe Ayişe 
HatOn ibnet-i es-Seyyid Mehıned i le sulbl keblr oğlı 
es-Seyyid Mehıned Raşid Efendi 'ye ınevrus oldukda an
lar dahi ma-i lezlz-i ınerküını hüccet-i mezkOre tarihi nde 
müvekkilüm rolıma i leyh el-Hacc İbrahim Efendi'ye se
men-i medfO ' ve makbOza ba'de' l-bey ' ve' t-temllk ol 
vechi le iki çuvaldOz ma-i lezlz-i ınerküın tarih-i mezbı1r
dan berü müvekkilüm ınılma i leyhün mülk-i müşteriisı ol
ınışidi el-haletü hazihl müvekkilüm muma i leyh dahi 
ma-i merküını bey' murad itıneğle ınahın iyye-i mezbu
rede olan menazi l  ve çeşıneha vü biyar u h ıyaz ve ma
hall- i saireye cereyan iden cemi' sularun kuyudatı Haslar 
mahkemesi s ic i l i atında mastUr u mukayyed olup ma-i le
zlze dair hüeee-i şer' iyyeler erbab-ı ıniyah ına'ri fetleriyle 
mahkeme-i ınezbureden gayrı ınehakiınde tahrlr u teınhlr 
ol ınınak ba emr-i all ıneınnO' oldığı şürut-ı ıner' iyyesin
den old ığın a binaen ma-i leziz-i ınerkümı abar [ve] !ağın 
ü kanavat ü müsennat-ı ıneınlfıkesinden mikdar-ı 
ınu'ayyen hissesine tebe' iyyet i le hala Hassa su nazırı 
aynü' l-a 'yan ve makbı1lu ' s-sudı1r ve' l-erkan Mustafa 
Ağa'nun tarafından vekil-i müseeeel i  Kethuda-yı rah-ı abi 
ei-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i rah-ı abi es-Seyyid 
Abdurrahman Efendi ve selatin-i salife serbölükleri 
vesair zeyl-i sahlfe[de] mektubü' l- ' 1-esarrli haderne-i 
rah-ı abiler ihbar ve ına' rifetleriyle tarafeynden Icab ve 
kabOii havl şürlıt-ı ınüfside ve muvaza'adan ar! bey '- i 
bat-ı sahlh-i şer') i le salifü ' l-beyan vakıf-ı ınüşarun i leyh 
Kara Mustafa Paşa hazretlerinün Divanyol ında Mlr Ali 
mahallesinde vakı ' medrese-i eellleleri hayratına 
vakfiyyet ile zaının ü i lhak olmak üzre hala nazır-ı 
muşanın i leyh hazretlerinün re 'y-i istihsanlarıyla 
kai ınınakaın-ı ınüvekki l- i ınılma i leyh İsına'll Kami l  
Efendi'ye beynlerinde ma' lı1m semen-i medfı1 ' ve 
makbOza bey ' u teslim eyledüklerinde anlar dahi ber 
veeh-i ınuharrer iştir§. ve tesel lüm ve kabul itmeleriyle 
fima ba'd iki çuvaldOz ma-ı leziz-i ınerküında 
müvekkilüm ınılma i leyh e l-Haee İbrahim Efendi'nün 
veehen mine ' l-vüeı1h ve sebeben mine' I -esbab alaka ve 
medhal leri kalmayup abar u !ağın ü kanavat ü ınüsennat-ı 
ınemlı1kesinden mikdar-ı ınu'ayyen hissesine tebe' iyyet 
i le vakıf-ı müşarun i leyhün hayratına vakfiyyet üzre 
zamm ü i lhak oldukdan sonra müvekkil- i kaiınınakaın-ı 
ınılma i leyh dahi ma-i leziz-i merküını vakıf-ı ınüşarun 
i leyh Kara Mustafa Paşa vakf-ı şerlfi gallesinden mer
hum müşarun i leyh Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han-ı Ga
zi vakf-ı şerifine senevi yüz altmış akçe hakk-ı mecra 
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mukata'a-i mübeyyini i le bii temessük-i mütevelll izn vi
rildükden sonra erbab-ı ıniyiih ma'rifetleriyle Okcı lar ba
şında viikı ' Sultan Mehmed Han vakfı mesleğinden ifriiz 
ve kaimmakam-ı mütevel llsi o ldığı vakf- ı müşiirun i leyhe 
teberru 'an cedld kanaviit ü ınüsenniit ferşiyle medrese-i 
celile-i ınezkGrenün çeşme ve şiidırviinına hasbeten l i ' l lii
hi te ' iilii vakfiyyet üzre icrii ve ta'yin buyurınalarıyla ibii
dul liiha şürb ü ist i 'miil buyursunlar didi didükde vekil-i 
mezbur el-Hiicc İbrahim Ağa dahi mukırr-ı vekil-i mer
küm el-Hiicc Mehmed Emin Efendi'yi cemi' kel imiit-ı 
meşruhasında viciihen tasdik ve şifahen tahkik itmeğin 
ma hüve' l -viikı ' bi ' t-taleb ketb ol ındı . 
Fı el-yevmi ' t-tiisi '  min Şevviil i ' l-mükerrem sene i snii aşe
re ve mi ' eteyn ve elf 

[9 Şevviil 1 2 1 2] [27 Mart 1 798] 
ŞühGdü' 1-hiil : 
Aynü' l-a'yiin Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
Es-Seyyid Abdurrahman Efendi Katib-i riih-ı ab 
El-Hiicc İbrahim Kethudii-yı riih-ı ab 
Es-Seyyid el-Hiicc Hasan Ağa Serbölük-i Sultan Biiyezld 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Halife ÇiivGş-ı riih-ı ab 

29314312 Haslar kazası, Müderris karyesinden Kırkçeş
me suyoluna müllıak Halil Efendi vakfı suyundan if
razla Aşık Paşa malıal/esindeki eve bağlı suyun, muta
sarrıft Halil Efendi tarafindan Züleyha Hanım'aferağ 
edi/diğine dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Züleyha Hiinı ın'un 
Diirü' 1-hi liifeti ' 1-aliyye Kostantıniyyetü ' 1-mahmiyyede 
Aşık Paşa mahallesinde viikı' Diiru' s-sa' iidetü' ş-şerlfe a
ğası hazretlerinün neziiret-i aliyyelerinde asude evkafdan 
olup bundan esbak Matbah-ı amire emini olan merhum 
el-Hiicc Halil Efendi vakf-ı şerlfı musakkafiitından lede
' 1-ahiill ve' l-ciriin ma' lGmu' l-hudud ve' l-müşteıniliit bir 
bab menzil i le el-yevın derGnına cari zikri ati ma-i lezi
zün bi ' l-iciireteyn ınutasarrıfesi olup işbu kitab-ı sıh
hiit-ni siibun hiifızesi umdetü' l-muhadderiit zübdetü ' l-mu
vakkıriit Züleyha Hanım ibnet-i Ömer Efendi taraf-ı biihi
rü 'ş-şereflerinden ber veeh-i ati husus-ı meyınenet-mah
sus larını ikriira ve i ' t iriifa vekll oldığı zat-ı mGınii i ley
hayı ma' r ifet-i şer' i yy e ile iirifiin olan İbrahim Beşe bin 
Me h med ve es-Seyyid Abdurrahman Ağa bin İ sına 'll 
nam kiınesneler şehiidetleriyle sabit olan li ebeveyn er 
karındaşı ku zat-ı k i ram zevi ' 1 -ihtiriimdan Mustafa Efendi 
meclis-i şer' -i hatir-i lazım u 't-tevkTrde hala vakf-ı ınG m ii 
i leyhün bi ' l-ıneşrGta mütevel l iyesi Esınii Hanıın'un ve
kil-i şer' Isi Mehıned Ağa bin İ sına 'll nam kiınesne hazır 
o ldığı halde bi ' 1-vekiile ikriir-ı tanım ve ta 'bir-i ani '  1-me-
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ram idüp bin iki yüz on bir senesi Saferü ' l-hayr'ınun yir
mi altıncı güni tarihiyle müverrah müvekkilem muma 
ileyha Züleyha Hanım'un yedinde olan bir kıt 'a hüccet-i 
şer' iyyede tafsil ü beyan o ld ığı üzre asrın da Dergah-ı al'i 
yeniçerileri ocağınun kisedarı Halil Efendi nam kirnesne 
hayatında Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Orta Belgrad 
karyesi kurbında kirnesnenUn mülk ve harimi olmayan 
mevzı ' -ı halide kendi mal ı  ve izn-i sultaniyle abar-ı müte
ferrika hafr ve tahte ' l-arz !ağın ü kanavat i le cem' u tahsil 
itdiği suyın ı ol mevzı 'a karib Kırkçeşme suyı lağmına 
izn-i müteve l liyle ba'de' l-i l hiik kanun-ı şehinşahi üzre 
hakk-ı mecrasından ma'ada iki masura ma-i lezlzine va
kıf-ı müşarun ileyh Matbah-ı amire emini ei-Hacc Halil 
Efendi bin otuz bir tarihinde ber mantük-ı hüccet-i mez
kGr tedavül-i eyadi ve şira'- ı şer'i i le mal ik olup sal ifü
' 1-beyan Aşık Paşa mahal lesinde sakin oldığı menzi l-i 
mezbGra i cra ve ta 'yin ve vakf-ı sahih ile vakf itdükden 
sonra ma-i lezlz-i merkümun bir masuras ın ı erbab-ı mi
yah ma' rifetleriyle ifraz vakf-ı m Cı ma i leyh müstağalla
tından ma' ICımu' l-hudCıd bağçeye mutasarrıf ei-Hacc Os
man Ağa'ya vakfıyyet üzre bii temessük-i mütevel ll ve bii 
hüccet-i istihkam icar ol ınup baki kalan bir masura ma-i 
leziz-i mezkCırun dah i nısf masurasın ı  erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle ifriiz ve kezalik mütevelll temessüki ve is
tihkam hücceti natık oldığı üzre el-Hacc Halil Ağa bin 
Ahmed nam kirnesne i le menzil-i mezblır i le ma'an ferağ 
ve tefvlz ol ınup ol vech ile mutasarrıf iken merküm 
el-Hacc Halil Ağa ber veeh-i muharrer mutasarrıf oldığı 
menzi l-i mezbCır ile n ısf ma-i lezlz-i merkümı abar [ve] 
!ağın ü kanavat ü müsennat-ı mevküfesinden mikdar-ı 
mu 'ayyen hissesine tebe' iyyet ile işbu sene-i mübareke 
Cemaziye' l -evvel ' i s i gurresinden müvekkilem ınılma i
leyha Züleyha Hanım'a beynlerinde ma' lum bedel- i med
fO '  ve makbuz mukabelesinde bii re ' y-i mütevelll ferağ-ı 
mu 'teber-i kat 'lle ferağ ve kasr-ı yed idüp fariğ-i merküm 
el-Hacc Halil Ağa'nun menzi l-i mezbCır i le n ısf masura 
ma-i lezlz-i merkümda viciihen mine' l -vücGh ve sebeben 
mine ' I -esbab alaka ve medhal leri kalmayup müvekkilem 
mCıma i leyha Züleyha Hanım'un dahi l-i havza-i tasarrufı 
olmağla müvekki lem mCıma ileyha nısf masura ma-i le
zlz-i merkuma ber veeh-i meşrCıh mutasarrife aldığını 
müş ' ir kıbel-i şer'den bir kıt' a hüccet i ' ta olmmak matlG
bımdur diyü mecl is-i şer'de bi ' l-vekale ibraz eylediği bir 
kıt'a memhCır mütevel li temessükinün mazmGn-ı min kül
l i ' l-vücGh tahrlr-i meşrCıhın a  mutabık bulınd ığından ma
'ada mahmiyye-i mezblırede olan menazil ü çeşmeha vü 
biyar u h ıyaz ve mahal l-i saireye cereyan iden cemi' su
larun kuyCıdatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastür u 
mukayyed olup bey' u şira ve ferağ u intikal ve lciir ve is
tihbar u istihkam hüccetleri erbab-ı miyah ihbar ve ma' ri-
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fetleriyle mahkeme-i mezbGreden gayrı mehakimde tahrir 
u temhir al ınmak ba emr-i ali memnG' oldığı şürGt-ı 
mer ' iyyesinden old ığına binaen hala su nazırı olan ay
nü' l-a'yan ve makbulü ' s-sudur ve' l-erkan Mustafa A
ğa'nun vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi e i-Hacc İb
rahim Ağa ve Katib-i rah-ı abi es-Seyyid Abdurrahman 
Efendi ve selatin-i salife serbölükleri vesair zeyl-i sahi'fe
de mektı1bü ' l-esam1 haderne-i rah-ı abiler dahi husus-ı 
mezbGrı vekil merkümun balada takrir u beyan ve şerh u 
ayan eylediği vech üzre ihbar idüp mütevel li-i ınılma i
leyhanun vekil-i şer'isi olan hazır-ı mezbür Mehmed Ağa 
dahi ber veeh-i meşrGh tasdik itmeğin müvekkile-i muma 
i leyha Züleyha Hanım nısf masura ma-i lezlz-i merküma 
ber veeh-i temesük-i mütevel ll mutasarrife o lmalariyçün 
li ecl i ' l-istihkam işbu vesika-i enlka ketb ve sicil l- i mah
fGza sebt ol ınup yedierine i ' ta ol ındı . 
Fi ' l -yevmi' t-tas i ' min Şevval i ' l-mükerrem sene i sna ve a
şere ve mi'eteyn ve elf 

[9 Şevval 1 2 1 2  ] [27 Mart 1 798] 
ŞühGdü' l-hal : 
Aynü ' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Abdurrahman Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Ağa Serbölük-i Sultan Bayezid 
Es-Seyyid Mehmed Raşid Serbölük-i Saray-ı Cedid 
Mehmed Nebii Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife Çavüş-ı rah-ı abi 

29314411 Haslar kazası, Orta Belgrat karyesinden mül
lıak ve Fetlıiye camii Kefevi Kasım mahallesindeki 
müştemilata bağlı Haremeyn evkaft suyunun mutasar
rıftnın Arif Ağa olduğuna dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Teberdar Arif Ağa'nun 
[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezküru' 1-ism mezbur 
Mehmed Arif Ağa ma-i lezlz-i mezkurun bir çuvalduzını 
ifraz idüp ahar kuzatdan es-Seyyid el-Hacc Hafız Ahmed 
Efendi'ye yüz y irmi beş guruş semen-i makbuza bey ' ey
lediğini müş ' ir yedine hüccet i ' ta ol ındı .  

F1 7 min Muharrem 
[Derkenar] Derun-ı hüccetde ınuharrer mGma i leyh Te
berdar ei -Hacc Mehmed Arif Ağa yedinde baki kalan üç 
çuvalduz suy ın ı lağm ü kanavatma tebe ' iyyet i le Der
gah-ı ali yeniçerileri ocağından on yed inci ceına'ati.in 
ortası çavüşlarından ei-Hacc Mustafa Ağa bin el -Hacc 
Öıner'e üç yüz yetmiş beş guruşa bedel-i ınedfU ' ve mak
buza erbab-ı miyah ına'rifetleriyle bey' u temllk eyledi-
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ğini müş' ir ımıfassal ve meşrCıh hüccet-i şer' iyye i ' ta o
l ındığı işbu mahalle şerh viri ld i .  

Fi' 21  Muharremü' I-haram sene 1 2 1 5  [] 

Daru' 1-hi lafeti ' 1-al iyye Kostantıniyyetü' 1-mahmiyyede 
Fethiyye cami ' -i şerlfı kurbın da Kefevl Kasım mahalle
s inde vakı ' Haremeyn-i şerlfeyn şerefeha' l lahü te' ala fi
, d-dareyn evkaf-ı şerlfı müsteğallatından ma' !üm u '  1-hu
dlıd ve' l-müştemi lat bir bab müfrez menzile b i ' l-icare
teyn mutasarrıf olup zikr-i ati bir masura ma-i tezize ma
l ik olan işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı Saray- ı atika-i 
ma' m Cı re teberdaran ın dan fahru' 1-emasi l vel-akran 
el-Hacc Mehmed Arif Ağa ibn-i Ebubekr mec lis-i şer' - i 
hatir-i !azı mü ' t-tevklrde ikrar-ı tam m ve takrlr-i meram i
düp mahalle-i mezbCırede vakı ' vakf-ı müşarun i leyh mu
sakkafatından ma' ! Cımu' l-hudud ve' l-müştemi lat bir bab 
menzile mutasarrıf ve itt isal inde olmağla menzi l-i mez
burdan müfrez yine vakf-ı müşarun i leyh müstağallatın
dan ebniye ve arsaya kable' l- ifraz cari olup hassa su na
zırı defter-i abdan tahrir u beyan olmdığı üzre menba ' ı  
Havass-ı refi 'a kazasına tabi ' Orta Belgrad karye[si] kur
bında İskender Ağa suyından müfrez iki masura ma-i le
zlze malike olan Züleyha Hatlin ibnet-i Mehmed bundan 
akdem bi la veled müteveffiye olup ber veeh-i muharrer 
mutasarrife o-ldığı menzi l-i mahdud-ı mezkCır can ib-i 
vakf-ı şerifden icare-i mu 'accele ve müeccele-i ma' lUme 
i le işbu sene-i mübareke Recebü' l-mürecceb' inün yedin
c i güni tarihiyle müverrah mütevel li-i vakf hacegan-ı DI
van-ı hüınayCından Osman Efendi'nün ınemhCıren yedime 
i ' ta eylediği bir kıt 'a temessük ınantCıkınca bana kar ve 
teslim olın up  el-yevm derunına cari iki masura mülk-i 
ma-i lezlz-i mezkurun dahi bir masurası abar [ve] !ağın ü 
kanavat ü müsennat-ı mem!Cıkesinden mikdar-ı mu 'ayyen 
hissesine tebe ' iyyet i l e müteveffiyye-i mezburenün vere
sesinden b i l-iştira dah i l-i havza-i tasarrufum olmağla la
kin ber veeh-i muharrer mal ik old ığum bir masura ma-i 
teziz-i merkümun sened-i şer'lsi olmayup hakikati blga
raz eb i- i vuküfdan ba'del- istihbar mlıcibiyle kıbel-i şer'
den yed ime bir kıt'a hüccet i ' ta olmmak matllıbımdur di
yü mecl is- i şer'de ibraz eylediği bir kıt 'a mütevelll te
messükinün mazmlını min kül l i ' l-vücuh takrlr-i meşrCıhı
na mutabık bulındığından ma'ada mahmiyye-i mezburede 
olan menazil ü çeşmeha vü biyar u h ıyaz ve mahal l-i sili
reye cereyan iden suların kuyCıdatı Haslar mahkemesi s i 
c i l lat ında mastur u mukayyed olup bey' u şira ve ferağ u 
intikal ve h ibe ve lcar u istlcar ve i stihbar u istihkam hüc
cetleri erbab-ı miyah ihbar ve ma'rifetleriyle mahkeme-i 
mezblıreden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr olmmak ba 
emr-i all m em nCı' o ldığı şürCıt-ı m er' iyyesinden o ldığına 
binaen husus-ı mezbCırun ebi-i h ibresi olup hazırCın- ı bi-
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' i-mecl i s hala su nazırı aynü' l-a'yan ve makbülü ' s-sudür 
ve' i-erkan Mustafa Ağa'nun vekil-i müsecceii Kethuda-yı 
rah-ı ab İbrahim Ağa ve Katib-i rah-ı abi es-Seyyi d  Ab
durrahman Efendi ve zeyl-i sahlfede mastüru ' l -esam1 se
latin-i mazıyye serbölükleri dahi husus-ı mezbur içün i s
tintak ol ınduklarında her b iri mukırr-ı mezbur e i-Hacc 
Mehmed Arif Ağa'nun balada takrlr u beyan ve şerh u 
a'yan eylediği vech üzre al ındığın ı ihbar itmeleriyle h ıf
zan l i '  1-makal işbu veslka-i enlka ket b ve sici l l - i  mahfüza 
sebt o l ınup li ec l i ' s-sened merkörn Mehmed Arif Ağa ye
dine i ' ta o l ındı . Fl ı 3 Şevval sene 1 2  ı 2 [3 1 Mart 1 798 ] 
ŞühCıdü' I-hal : 
Haderne-i rah-ı ab 

293144/2 Ceneviz ve Halkalı lağımlarının yenilenme ve 
tamirleri için eski Mathalı-ı amire emini Aziz Efen
di 'nin özel bina emini tayin edildiğine, kendisinin evkaf 
mütevellileri ve katma salıiplerini getirtip vakıfları ve 
mutasarrıf oldukları sularının keşfolunduğu üzere ta
mire mulıtaç olan malıallerini tamir ve inşaya derlıal 
başlatmasına, bu işlerin yaz mevsiminde tamamlanma
sına, bu lıususta i/ıma/i olan mütevellilerin derhal tev
liyetlerinin üzerlerinden alınacağı ve meşruta olanların 
yerlerine kaimmakam atanacağı, i/ıma/i olan katma sa
hiplerinin de sularının kesi/eceğinin kendilerine tenbi/ı 
edilmesine ve sonucun bildirilmesine dair ferman. 

[Derkenar] Mucebince amel o l ına diyü suret-i hatt-ı hü
mayün-ı şevket-makrün 
[Derkenar] Katmalarun ta'm1riyçün emr 
Akza kuzatü ' l -müsl im1n evla vul ati ' 1-muvahhidln ma'de
nü' l-fezai l ve' l -yakTn rafi ' - i  i ' l amu' ş-şerl' ate ve'd-dln va
risi ulumü ' l-enbiya ve' l-mürselln el-muhtass bi mezldi i 
nayeti ' l-meli ki ' l-mu 'ln Haslar kadlsı ve mevaliy i ' l- izam
dan şeyhül i s lam müfettiş i zldet fezai luhuma ve ift iharu
' I-emaci d  ve' l-ekarim cami 'u ' i -mehamid ve' l-mekarim 
el-muhtass b i  mezldi inayeti ' l-mel ik i ' d-daim hacegan-ı 
Divan-ı mu'al la erkanımdan sabıka matbalı-ı amirem e
m1ni olup husus-ı atl' z-zikre nazır ve bina emini nasb ü 
ta'yln olman e i-Hacc Ahmed Aziz dame mecduhu ve kıd
vetü ' 1-ulema ve' 1 -mütehakkıkTn umdetü ' 1-fezai lü' l -mü
derrisln Harerneyn-İ şerlfeyn müfettiş i Mehmed F ikri ve 
müderrisln-i kirarndan Sadr-ı a'zam müfettişi Hafidzade 
Mehmed Em1n zlde İ l ınuhuma ve mefahi ru ' l-emacid 
ve' J-a'yan evkaf mütevel llleri ve su nazırı zlde mecdu
hum tevkT' i refi' i hümayfın vas ı l  ol ıcak ma' lum ola ki 
Astane-i sa'adet-i aşiyaneme cari Kırkçeşme ve Halkalı 
sularınun ta'mlre muhtac bend ve lağm ve mecra ve te-
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razı1 ve katmalarınun vesair mahal lerinün gereği gibi ta' 
mlr ü terrnlm ve tatbirine irade-i keramet ifade-i taeİdara
neme ta'alluk idüp ol babda hatt-ı hümayun-ı inayet-mak
runum şeref-efza-yı sudur oldığına binilen hacegan-ı 
Divan-ı hümayunumdan hala Topcı lar katibi Mehmed 
Rağıb z'ide mecduhu bundan mukaddemce işbu su yol
larınun keşfı hususına me'mfır kı l ın up siz ki mevlana-yı 
mfıma i leyh imsiz tarafın ızdan mu'ayyen ümena-i şer' ve 
su nazırı vesair erbab-ı miyah i le lazım gelen mahalleri 
keşf ü mu'ayene itdürdüklerinde Kırkçeşme ve Halkalu 
su ları fi' l-asl dört kısma münkasım ve aksam-ı erba'adan 
bir kısmı Saray-ı cedld-i amirem ve Saray-ı atik-i 
ma'murem ve bir kısmı Harerneyn-İ muhteremeyn ve 
Ayasofya-i keblr'e ve bir kısmı dahi selatin-i izam ev
kafına ve bir kısmı dahi katma olmağla mülhak oldığı ev
kaf ve ashabına tahsis kı l ınmış idüğini tedklk ve iktiza 
iden tecdldat ve ta 'mirat ve enva'- i kanavat ve mikdar-ı 
mesariflerin i  ve katmalar ashabınun ism ü şöhretlerin i  
dahi tahkik birle b ir kıt'a deftere dere ve sal ifli 'z-zikr 
Saray-ı cedld ve atik-i amireme cari olan su yol larınun 
mesarifi canib-i ıniriden ve Harerneyn-İ muhteremeyn ve 
Ayasofya-i keblr ve evkaf-ı selatin-i izama cari su yol la
rınun nıesarifı dahi mütevel llleri taraflarından ve katma 
su yol larınun mesarifı ashabı can ib ierinden sarf ve ru'yet 
ol ınmak iktiza ideceğin i  defter-i mezkı1rda maddelerini 
işaret ve b i ' l- iştirak imza ve ternhlr ve senki Haslar ka
disı mevlana-yı mfıma i leyhsin sen dahi bir kıt 'a i ' lamın
da tahrlr ve Topcı lar katibi mfıma i leyhün vird iği takri
rinde mezkfır su yol larınun cereyan eylediği malıal lerin 
yemin ve yesiirında bostan zer' i an as i memnG '  olmış 
malısuratdan iken yiğirın i otuz senede bir ve adem ta'yin i 
sebebiyle menba' larından Eğrikapu taksimine gel ince su
yın basd ığı mahal lere bihadd bostan inşa ve kimi lağm ve 
kemerlerlin hazinelerinden ve kimi i lhak olmayan katma
larun su larından ma-i cari mis i l lü baş l ı  su tedarük ve bos
tan larını iska iderek İstanbul'un asi su larını itlaf ve her
kes serlka ve tediirük eylediği suyı bostanlarınun ma-i 
mahsGsı hükminde tebe' iyyet ittihaz eylediikierini ve 
keşf mfıcebince mezkGrlar ta'mlr ol ınsa ashab-ı bostan 
ber takrlb adetleri üzre su tedarükine mecbur ve tekrar 
lsal- i hasar itmeleriyle melhfız idüğini ve ahall-i kura ço
banları ve kassiib ve celeb maküleleri vesair aslıab-ı hay
vanat mevsim-i sayfda dağ ve derelerde koyun ra 'y ider 
iken su bulmadukları mahat lde ( . . . ) itdükleri katma mec
rasınun künk ve lağmın ı şikest ve hayvanatiarını sürüp ve 
buna kıyas nice hasarat o lageldiğini beyan i le fima ba'd 
işbu sularun suret-i muhafaza- i intizamlarına me'mGrlar 
ale' d-devam tekayyüd ve ihtimam idüp nef' ve avz da' iy
yesiyle amme-i ibadul lahun muhtac oldukları suyın itlaf 
ve kıl letini tecvize ittika ve mücanebet ve leyl [ü] nehar 
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vazife-i zimmetleri olan taharri ve tecessüs ve mu 'aye
nede serınCı gaflet a l ınmayup geşt ü güzar eyledükleri su
larun mahal lerinde ınesleğe i lhak olmayan katınaları bul
duklarında ınecrası ve toprak ve taşdan sedd ol ının ış ise 
kendüleri bi ' n-nefs bir iki sa'at içinde işleyüp cüz'l mad
de sah ibi gelsün ta'mlr itsün diyü terk ile iğsam(?) ve ref
te refte ol katmanun fersfıde olmasına bais olmayup cüm
lesi b i ' l - ittifak ibadul lah h ıdınetde kusur itmek ve kusur 
ve iğmazları zuhfırında hakkiarından gelinmek ve sulanın 
ralıras ında su basdığı mahallerde olan bostanlar ve suya 
muhtac olan mezrfı 'at küll iyyen men' ol ınup mahal le ve 
tarla ve çayır ol ınınak ve kassabbaşı vesair kassablar ve 
eelebierin koyunlarını sulanın semtlerinden men ' u def 
ve ahall-i kuranun koyun ve hınzir hayvanatları adet-i 
müstemirrelerinden muhkem men ' ve ba'de ez in cesaret 
idenleri te' dlb ol ınınak ve kon larda ağaç kat' ı ıneınnfı' 
ol ınağla kema fi' s-sabık men' ol ınmak ve korıcı lar 
mahal lesi leyl ü nehar münavebe vechile kol kol geşt ü 
güzar idüp ınuğayir-i rıza gördükleri hasaratları ketın 
itmeyüp derhal haber virmek ve bu maddelerde kizb ü 
ta ma' ı irtikab iden ler bi la te ' hlr te ' dlb ol ın nı ak hususları 
etrafıyla ihtimam ol ınnıağa ınuhtac idiğini iş 'ar ve tasdir 
itıneğle zikr ol ın an defter ve evkaf-ı saire rikab-ı mu'al la 
elkab-ı husrevaneme lede' t-tahrlr mfıcebince tanzim ol ın
nıak babında tekrar hatt-ı hümayfınuın şeref-riz sudtir ol
ınağla defter-i ınezkur ve evrak-ı saire bi ec ma' i ha Baş
muhasebeye kaydı ve başka başka suretleri ihrac birle 
ınütevel lllerine ve katma sahibierine yeğan yeğan sebt 
o l ınınak ve her kim bu mevsiın-i sayfda yapdırmaz i se 
kas ım ta'yln-i ( . . .  ) ol ınup fennan-ı celilü' ş-şanı ına ita'at 
itmeyenlerlin hakklarında lazım gelen te'dlbat icra olm
mak ve bi ınennehhu te 'ala evvel-i balıarda kangı mü
tevel ll ta'm\'re şürü' itınez ise tahkık ol ınup yirlerine ka
i ınmakaın lar nasbıyla ta' ınlrlerine mübaşeret itdürileceği 
lazım gelenlere ifade ol ınınak ve hala sadr-ı a'zam sütCı
de-şiyem ve vekil-i mutlak sadakat-ilmim düstur-ı ekrem 
ınüşlr-i efham nizamu' I -alem nazım-ı menazım u' 1-ümem 
Aziz Mehıned Paşa edaına' l lahu te'ala iclalehü ve za'afa 
bi ' l-izzi ve' t-( . . . ) ikbalehfı ve iktidarehfı tarafından Cene
viz lağnı ınun iktiza iden mahal leri ta'mlr ol ınacağına bi
naen Halkalu'nun dah i ana lağmı beraberce tecdld ve mü
şarun i leyh tarafından adem ta'y\'n iyle şimdiden şürfı ' 
ol ınmak ve büyük bendün tatlıiri dah i lazımeden olmağla 
buna dah i bir adem ta'yln ol ınup bu esnada mevsimi ise 
tathlr deği l ise mevsiminde ala eyyi halin tathlr itdüril
ınek ve hudavendigar-ı esbak cennet-mekan Sultan Mah
mud Han tabe seralıunun evkaf-ı şerifesine mülhak 
bend-i keblrün tathlr güni canib-i vakfdan su nazıriarına 
beş yüz guruş virilür iken su nazıriarı kendi umfırlarına 
sarf itdükleri tahkik olmağla fima ba'd bu husfıs dah i bir 
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n izam-ı kavl tahtına idhal olmmak ve bundan sonra gerek 
bostanlar ashabı ve gerek hayvanat sahibieri bendierde 
cereyan iden ma-i lezize isal- i hasarata men ' -i kül li i le 
men' ol ınup memnfı' olmayan lar lede't-tahkTk ibreten l i  
gayrih im vaz' -ı kürek vesair tehdidat i le mücazat olmala
rı husfısı dahi n izama rabt ve keza l ik aklama kayd ve su 
nazırı tarafına i lm ü haberi i ' ta ve mazmfın-ı nizarn aha
li-i kura ve çoban ve kassab ve celeb makülelerine i ' lam 
al ınmak ve su nazırı tarafından l i  ec l i ' l-muhafaza bölük
başıların h ıdmet-i lazımesi olan nezarete daima d ikkat o
l ınup bunlarda dahi rehavet vukü 'a gelür ise tahkik i le 
iktizasına göre te 'dlb leri İcra al ınmak ve sal ifü 'z-zikr 
Halkalu ve Ceneviz !ağını vesair evkiif ve han ve çeşme 
katmalarınun a'zam-ı evvel zemanından olan kireç ve 
revgan ve arnele ve levazımat-ı sairesi mahal l ine iktiza
sına göre teheyyü' ve tedarük ol ınup mevsim-i sayfdan 
sonraya kalınamasına ve gereği gibi kavl ve muhkem 
ta'mir u tecdid al ınmasına d ikkat ve nezaret itmek içün 
h ıdmete devlet-i aliyyemden dirayetlü bir kimesnenün 
dahi bu hususa müstaki l len nazır ta'yln i i le tanz'ı'mi husfı
sına irade-i seniyyem ta'al luk itmekden naşi mfıma i leyh 
el-Hacc Ahmed Aziz dame mecduhı1 b i ' l- itt ihab nazır 
nasb u ta 'yln ve canib-i ıniriden ve sadr-ı a'zam müşarun 
i leyh tarafından yapı lacaklarınun başka ve evkaf müte
vellileri ve katmalar ashabı taraflarından ta'mlr olacakla
rın başka cem'an altı kıt'a sfıret-i defterleri ihrac ol ın
mağla mı1cebi nce tanzimine i htimam ve dikkat olmmak 
fermanum olmağın bassaten işbu emr-i celllü ' l-vüzeram 
isdar almışdur imdi emr-i şerlfümi bi ibaretihl sici l l- i 
mahfı1za kay d ve mazmı1n-i münlfi iktiza idenlere i ' lam 
ve işa' at birle balada tafsll a l ınan şerayitun icrası husfı
s ında bi' I-ittifak sa 'y i derek i rade-i şahane m üzre temşiy
yet-i maslahata bezl-i ma'delet ve mevadd-ı merkümenün 
her birin i  nizam-ı kavl tahtına idhal idüp Astane-i sa'a
detüm'e cari olan ma-i lezlzün ekseriyya yol ları mürur-ı 
ezmine i le harab oldığına binilen ibadul laha su kıl Jetin
den mübtela-yı zarfiret ve ıstırab olup b i ' l-cümle su yol
larınun ta'mlr ve ihyası husfısına irade-i celllem ifade-i 
cihandarl müte 'all ık olmakdan naşl ol babda şeref-yiifte-i 
sudı1r olan hatt-ı hümayı1n-ı şevket-makrün-ı şahanem 
mı1cebince fena-pezir olan b i ' l -cümle yol l ar bundan ak
dem keşf ü mu'ayene birle Halkalu ve Ceneviz lağmları
nun tecdld ve ta'mlriyçün sabıka Matbalı-ı amire emini 
Aziz Efendi mahsus bina emini nasb ü ta 'yin ve muhtac-ı 
ta'mlr olan katmaların vesair vakf olan mahallerün sahib
Ieri ve mütevelllleri ma 'ri fetleriyle ber ınıleeb-i keşf işbu 
mevsim-i sayfda beher hal ta'mir ü termim itdüril mesi 
husfısı ba emr-i all emin-i ınılma i leyhe vesair iktiza i 
denlere tenblh al ınmış idi el-haletü hazihi Ceneviz ve 
Halkalu lağmlarınun ta'mirlerine efendi-i mfıma i leyh şü-
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rfı' ve mübaşeret itmiş old ığına binaen ba'zı evkafve kat
ına ashabınun dahi ber ınucb-i keşf fena-pezir olan ma
hal leri taraflarından mu'temed ademler ta'y'ini i le bir gfın 
evvel emr-i binalarma şürfı' ve bu babda iğınaz ve terahi 
halatı tecviz al ınmayarak cüın lesinün katmaları ashabı ta
rafından ta' ınirine mübaşeret itdüri l ınek ve tekasül iden
lerün suları kül l iyyen kat' a lınmak ve evkafdan olup ke
zalik bu sene ta'mirinde tecviz-i kusur idenlerün tevliyet
leri üzerlerinden ref ve meşrfıta o lan lara kaimmakam 
nasb al ınmak şeref-yafte-i sudür olan hatt-ı hümayfın-ı 
mülfıkanem muktezasınca olmağla imdi zikr al ınan evkaf 
mütevel l'ilerin i ve katma ashabın ı getürdüp vakfları ve 
mutasarrıf oldukları sularınun ınukaddem keşf al ındığı 
vechi le ta'mlre muhtac olan mahallerini kemal-i metanet 
ve rasanet üzre ta'mir ve inşaya derhal şürlı' ve mübaşe
ret ve işbu mevsim-i sayfda tekmil ve tetmimine müsa
ra'at eylemelerini işbu mevsim-i sayfda ta'miri hususında 
i hmal ve müsamaha veyahud tereddüd ve mu 'araza ider
ler olur i se bu mis i l lü mütevellllerün derhal tevliyetleri ü
zerlerinden ref ve ıneşrfıta olanlarun yedierine kaimma
kam nasb ve o maküle katına sahib lerinün dahi mutasar
rıf oldukları suları kat' al ınacağın ı güş-i hfışlarına gereği 
gibi ifade ve tefhim bir le hernan ta 'mir ve tecdidleri em
rine mübaşeret itmelerin i  kendülere tenbih ve te 'kide dik
kat ve ne vechi le rabıta vir i lür i se süret-i n izamma tafsi
len huzfırımıza i '  lam ve ifham ve müsara'at ve işbu husü
sa siz dah i daima dikkat ve nezaret ve hi lafından mücane
bet eylesiz d iyü . 

R 4 Za sene 1 2 1 2  [20 Nisan 1 798] 

2991011 Süleymaniye suyundan ifrazla Akşemsettin 
malıal/esindeki eve bağlı suyun satılabilmesi için hisse
darlarm vasisi Ayşe Hatun 'a izin verilmesine dair hüc
cet kaydı. 

Medine-i İstanbul'da Süleyınaniyye kurbında Akşeınsed
din mahallesinde sakin iken bundan akdem vefat iden 
Kurşıncıbaş ı el-Hacc Mehmed Ağa ibn-i Süleyman A
ğa'nun veraseti zevce-i menküba-i metrükes i Ümmü Seli
me Hatün ibnet-i Hafız İbrahim Efendi i le val idesi Ayişe 
Hatlin ibnet-i Abdul lah ve sulbi sağir oğl ı İbrahim Ed
hem ve sulb iyye keblre kızı Emine Hanıın'a ve sulbiyye 
sağlre kızı Fatıma'ya münhas ıra kable' l-kısme ınezbüre 
Fatıma dahi müteveffıye olup veraseti validesi mezbüre 
Ümınü Sellıne Hatfın i le l i  ebeveyn er karındaşı sağir-i 
ınezbfır İbrahim Edhem ve l i  ebeveyn kız karındaşı ınez
bfıre Emine Hanıın'a ba'de' l- inhisar mes 'ele-i miras ları 
bi hükmi ' l-ınünasahat i ' ş-şer' iye bin yedi yüz yiğirın i se
kiz sehınden olup siharn-ı ınezbfıreden iki yüz altmış yedi 
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sehmi mezbure Ümmü Selime Hatlin ve iki yüz seksen 
sekiz selım mezblıre Ayişe Hatlın'a ve yedi yüz seksen iki 
sehmi sağTr-i mezblır İbrahim Edhem ve üç yüz doksan 
bir selım mezblıre Emine Hanım'a isabeti ba'de't-tahak
kukı ' ş-şer') sağTr-i mezburun min kab l i '  !-eb cümlesi ve 
tesviye-i umCırını ru'yete kıbel-i şer'den bii hüccet man
sube vasi-i mezblıre Ayişe HatCın tarafından zikri at'i hu
süsa vekll oldığı zat- ı mezbüreyi arifan Molla Mustafa 
bin Mehmed ve Ömer bin Feyzu llah nam kimesneler şe
hadetleriyle sabit olan Mehmed Arif Efendi bin İbrahim 
nam kirnesne mecl is-i şer' - i  hatir-i lazıınü't-tevklrde bi
' 1-vekale takrir-i kelam ve bast-ı ani ' I-meram idüp ik i  
kıt'a h üceet-i şer' iyyede tafsll ü beyan olmdığı üzre Sü
leymaniyye suyından !ağın ü kanavatma tebe ' iyyet ile üç 
masura ma-i lezlz müteveffa-yı  evvel mezbür ei-Hacc 
Ahmed Ağa'nun i le ' I-vefat yedinde mülk ve hakkı olup 
ba' de vefiitihl ve rese-i mezbı1rı1na ba' de' l-mevrı1s vere
se-i kibar-ı ınezbürun ma-i mezbı1rda ber tashlh-i mer
küın malik oldukları hisse-i mezkı1relerini ahara bey ' mu
rad itmeleriyle sağTr-i mezblır İbrahim Edheın'in dahi 
ma-i lezlz-i mezkı1rdan kezal ik ber tashlh-i ınerküın !ağın 
ü kanavatdan mikdar-ı ınu 'ayyen h issesine tebe' iyyetle 
ber veeh-i ınuharrer irsen mal ik oldığı yedi yüz seksen iki 
sehm hisse-i şayi 'asınun ifrazı ınümkin olmadığın dan 
gayri hali üzre terk ol ın d ığı takdirce sağir-i mezbı1ra 
nema has ı l  olmayup bekası hakkında ımızırr ol ınağla sa
ğir-i mezbı1run ber veeh-i ımıharrer !ağın ü kanavatından 
mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyetle mal ik oldığı 
h isse-i mezkı1resini verese-i kibar-ı ınezbürlınun h issele
riyle ma'an suk-ı sultanide ba'de' l -müzayede semen-i 
misl iyle alıara bey' ve seınenini isti 'mal ve istirbah ol ın
ınak sağTr-i mezblır hakkında min kül l i ' l-vücuh enfa' u 
evla oldığına binilen sağTr-i mezbı1run ma-i mezbı1rdan 
ber veeh-i muharrer mal ik oldığı h i sse-i mezkı1resini 
semen-i misl iyle ahara bey'a kıbel-i şer'den izn v iri lmek 
müvekkilem vasi-i mezbı1re Ayişe Hatlın'un matllıbıdur 
didükde hakikat mukırr-ı vekil-i mezbı1run balada takrlr u 
beyan ve şerh u a'yan eylediği vech üzre idüğini zeyl-i 
sahlfede muharrerü ' l-esi'unl ınüsl i ınln ihbarlarıyla lede
' ş-şer' i ' l-enver zah ir ve mütehakkık olmağın hakiın-i 
m ev kı '  -i sadr-ı ki tab bi tevkl' i' r-refi'u'  1-müstetab tı1ba 
lehı1 ve büsne-me 'ab efendi hazretleri dahi sağir-i mez
bı1run ber veeh-i muharrer ma-i lezlz- i merkümda mal ik  
oldığı hisse-i mezkı1res ini semen-i misliyle alıara bey ' ve 
semenin i  ba'de' l-kabz defter-i kassama idhal itmek üzre 
müvekkil-i vasi-i mezbCır Ayişe Hatün'a izn v iri lıneğin 
ma vaka'a b i ' t-taleb ketb ol ınd ı .  
Fl yevıni ' s-sadis m in  Saferü ' l-hayr l i  sene erba'a aşera ve 
mi' eteyen ve elf 

[6 Safer 1 2 1 4] [ l O  Temmuz 1 799] 
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Şühfıdü · ı-hal : 
Es-Seyyid Ali Efendi 
Es-Seyyid İbrahim Beşe bin es-Seyyid Ali 
Bostani Malımüd Ağa 
EI-Hikc İbrahim Ağa Kethuda-yı ralı-ı ab 
EI-Hacc Ahmed Ağa Serkurşuncıyan-ı hiissa 
EI-Hacc Mustafa ibn-i Mehıned 

2991012 Halkalı suyundan ifrazla Kebeciler çarşısm
daki eve bağlı suyun satılabilmesi için Osman Efen
di 'ye izin verilmesine dair lı üce et kaydı. 

i le derOnuna cari bir çuvaldı1z ma-i leziz-i ınezbfır oğl ı 
sağTr-i mezbı1r es-Seyyid Ahmed Beğ'ün intikal-i adi i le 
ba'de' l- int ikal ınenzil-i ınezbfırı ınüvekki lüın ını1ına i leyh 
Osman Efendi me' zı1nen bi ' l-vesaya alıara (si l ik) mukay
yed idüp derun-ı menzile cari' ma-i leziz-i mezkı1r hali ve 
terk aldığı bir çuvaldfız ma-i leziz-i mezkfırı sfık-ı sulta
nide ba'de ' l-müzayede semen-i misliyle alıara bey 'a ve 
semenini  i sti ' ınal ve isti rbah al ınmak sağTr-i mezbı1run 
hakkında min kü l l i ' l-vücı1h enfii' ve evla oldığına binilen 
ma-i leziz-i mezkfırı alıara bey 'a  kıbe ' l- i  şer'den ınüvek
kilüm vasi-i mezbı1r Osman Efendi 'ye i zn virilmek matlı1-
bı ındur d idükde hakikat-ı hal ınukırr-ı vekil-i mezbı1run 
balada takrir u beyan ve şerh u a'yan eylediği vech üzre 
idiğini zeyl-i sahifede muharrerü' l-esami sikat-ı sahiha
tü ' l-kelimat kirnesneler ihbarlarıyla lede' ş-şer' i ' l-enver 
zahir ve mütehakkık olmağın hakiın-i ınevkı'- ı  sadr-ı ki
tab bi tevkT' i ' r-refi'u ' l-müstetab tabe lehı1 ve hüsne-me '
ab efendi hazretleri dahi sağTr-i mezbı1run ber veeh-i mu-

1 9  
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299/0/2b harrer irsen mal ik oldığı bir çuvaldfız ma-i lezlz-i mez-
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Şühfıdü' ı-hal : 
Es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa bin es-Seyyid İsma'll 
Süleyman Ağa bin el-Hacc Mustafa 
El-Hacc Ahmed Ağa bin İsma' i l  
El-Hacc Mehmed Ağa bin Ömer 
Sal ih Ağa bin Mehmed 
İbrahim Beşe bin 
Süleyman Çelebi bin Halil 

2991111 Sultan Murat (?) Hanını Galata kazası Bahçe 
karyesine inşa ettiği harap olan bendi ile Beyoğlu malı
zenine ulaşan yolun tanıiri ve yeni bir bent inşası ile, 
hasıl olan sudan nıüfrez suyun Valide Sultan vakfının 
izni ile Yahya Bey 'e ilısan olunnıasuıa dair tenıessük 
kaydı. 

S ah h 
Su nazırı ağa 
Sahib-i arz-ı hal zikr olman suya mutasarrıf  old ığı müba
yin yedinde hüccet-i şer' iyye var ise emsal ine kıyasen ic
ras ına mümana' at itdürmeyesüz di yü buyruldı .  

Fı 2 B sene 1 2 1 4  [30 Kasım 1 799] 

Emsal i su nazırı defterine derkenar ola 
Ba ferman-ı a11lerine imtisalen 
Defter-i aba nazar ol ındukda ba fennan-ı all i le Haslar 
mahkemesinden ba hüccet-i şer' iyye ile ve su nazırı ma'
rifetiyle ba'zen Fener kurbında re 'aya kul larına virildiği 
defter-i aba mukayyed olup emr u ferman sultanuru haz
retlerinindür. 

IF".Jr' /...., // ( . . . , • . . . "-;/ [',..., '_r}'./ � v  �� Ba mühr-i su nazırı Mustafa '-'��'t!J?'t_�'.)/,,;/f,. >� · � .  ·L . {.; i şbu bin iki yüz on dört senesi Receb-i şerlfinün beşinci 

� ... � 1  1 ';, . , , ı; . · . . . , "' · . "'  � "�/r ! ,� güni hüccet temhlr olınm ışdur. ctv:VJ{,·. ,. 1_ ",h�/' '�, ...;ı;-�)� pt.;(;: [5 Receb 1 2  1 4] [3 Aralık 1 799] 
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acizanemde ma-i lezlze eşedd-i ihtiyac ile muhtac oldı-
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ğurndan bir buçuk masura ma-i lezlz mübaya'a ve iştira 
ol ınmağla fakirhane-i acizanemüze mecra itdürilmek içün 
su nazırı kul larına h itaben izni havl bir kıt'a  ferman-ı all 
inayet ve ihsan al ınmak babında emr u ferman devletlü i
nayetlü merhametlü sultanuru hazretlerin indür. Bende-i 
salih i(?) Musa muhuri(?) 

Veeh-i tahr1r-i hurı1f oldur ki : 
Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan firdevs-aşiyan mer
hum ve mağfi'ırun leh Sultan Mahmud Han tabe serahu 
hazretlerinün Galata ve Tophane ve Beşiktaş ve ol hava
liye cereyan eylemek üzre Galata muzafatından Bağçe 
karyesi nam mahatlde bina buyurduktan bennd-i sağlrun 
an asi sebil- i  rniyah olan vadide zıyk ve katli olmağla 
seyl-i baran imla i le  (s i lik) ma'ada mürur-ı zemanla di
varları rlhtedar olup mücterni ' olan ma-i kalll bir tarafdan 
zayi ' ve yine merkürndan Beğoğlı nam mahatlde vakı '  
makseme gelince mefrGşe olan kanavat küll iyen harab 
olmak derece-i mertebe ( . . . ) a ldığından maksern-i mer
küma ancak sekiz lüle ma-i [ leziz] cereyan eyleyüp balada 
beyan al ınan mahatlde vakı '  çeşmelere vesair mu 'ayyen 
olan mahallere kifayet itmediğinden gayrı n ısf-ı sayfda 
bendün suyı temam olmağla küll iyen munkat ı '  olup iba
dullah mübtela-yı ızdırab olduklarına merhameten men
ba'- ı  hayOt-ı cud ve ihsan ve canib-i şehriyar ve sabit-i 
zeman şevketlü kerametlü kudretlü mehabetlü veli-i 
ni ' met-i alem ve hallfe-i rnekarim-i tu van efendirniz haz
retlerinün l i  vech i ' l lah i ' l-kerim i sm-i vafire ve mesarif-i 
keslre sarfıyla kanavat-ı merkürneyi ta'mlr ü termlm bu
yurup mecra-yı kadimden on altı lüle ma-i leziz cereyan 
ba'dehG Acıe lma nam mahallde müceddeden lağm haf
rıyla tevs i '  buyurduklarına binaen eğerçi on altı lü leden 
ziyade ma-i leziz cereyan eyleyüp ancak balada tavslf ve 
ta'yin a l ındığı üzre bend-i sağir divan rihtedar olmağla 
suyı n ısf- ı  sayfda ternam olur iken bu suretle dahi ternam 
olup kül liyen iktiza-yı muzayaka derkar olacağına binaen 
mühr-i u lya saltanat-ı s ıdk u hi lafet devletlü inayetlü ve 
merhametlü veli-i n imet mihr-i şah Valide Sultan al iyye
tü 'ş-şan ve daınet ismetuha ve zadet iffetuha efendimüz 
hazretlerinün kemal-i merhamet ve şefkatlerinden hasbe
ten l i ' l lahi te 'ala ve taleben li merdatihi ma-i mezkı1r 
irade-i aliyye-i ifadeleri ta 'alluk iden mahallere inayet ve 
ihsan buyurmaları şürGt-ı mer' iyye ve vakf- ı ma'mGlin 
bihalarından olmak üzre merhum-ı müşarun i leyh Sultan 
Mahmud Han hazretlerinün bendieri civarında Arabacı
ağlı mandırası deresi nam mahallde bend-i keblr bina ve 
inşa buyurup bend-i atlka gel ince kanavat [u] müsennat 
ferşi ve külll lağmlar hafrı ile ma-i lezlz bend-i atlka 
i lhak ol vechi le Tophane maksernine icra buyurdukların
dan sonra su nazırı ve bölükbaşılar vesair erbab-ı miyah 
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mlzan [ve] ihbarlarıyla y iğirmi üç lüle ma-i lezlz cereyan 
eyleyüp ve maksern-i mezkurun mu'anniyat-ı kadimesi 
on altı lüle ma-i leziz i le idare olanlarına bu sfıretde yedi 
lüle ma-i leziz ziyade biisıl olmağla ma-i lezizden nısf 
masura ma-i lezlz Beşiktaş kurbıncia Kıl ıç Ali 'de sahil
hanesine icra i tmek üzre istirham ve i st intak iden mer
hum Kadiasker-i esbak İbrahim Molla Efendi'nün 
mahdum-ı ( . . . ) müderrisin-i kiram-ı evvel ( . . .  ) fazi letlü 
mehabetlü Yahya Beğ Efendi hakkında derya-i lütf ü 
ihsan olınup n ısf masura ma-i lezizün sahi lhane-i mez
kfıra icrası içün yedierine v iri len temessük bu mahalle 
kayd ol ınd ı .  
Tahrlren fi' l -yevmi' t-tas i '  aşere min şehr-i Cumiide' l -ev
vel l i sene erba'a aşere ve mieteyen ve elf 

[ 1 9  Cumade' l-evvel 1 2 1 4] [ 1 9  Ekim 1 799] 

El-Hacc Yusuf Kethuda-yı hazreti yesaral lahu kaimma
kam-ı nıütevellisi vakf-ı şerif-i mezbfır. 

299/211 Haslar kazası, Edirnekapı haricinden Mahmut 
Paşayı Veli suyoluna mülhak Ahmet Ağa katma suyun
dan ifrazla Zencidikuyu mahallesindeki eve bağlı su
yun, maliki Zeynep Hanım tarafindan Ahmet Reşit E
fendi 'ye satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Abdul lah Mol lazade Ahmed Reşid Efen
di 'nün 

Ya fettah ya rezzak ya alim 
Ve mine' I-ma-i külle şey ' in hayy 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkfır menzi l  derfın ında 
cari n ısf masura ma-i leziz ile derfınına cari ma-i lezizün 
mal iki menzi l  i le Emetul lah Hatun'a bey ' ve hüccet i ' ta 
olmdığı işbu mahalle şerh v iri ldi .  

Fi 1 9  Şa' ban sene 1 227 [28 Ağustos 1 8 1 2] 

Darü' I-hi lafeti '  1-al iyye Kostantın iyye el-mahrniyyede 
Koska nam mahallde Zencirlikuyu nezdinde Hekim Çele
bi tekyesi karşus ında Sadr-ı a 'zam-ı esbak Derviş Paşa 
sarayı di nıeğle arif menzil-i kebir i le derunına cari zikri 
ati ma-i lezizün malikesi iken bundan akdem müteveffiye 
olan Emine Han ım ibnet-i e i-Hacc Mehmed Ağa ibn-i İb
rahim Ağa'nun verilseti zevc-i metruki mevali -yi  i ziimdan 
sabıka Havass-ı refı 'a  kadi'sı Mehmed Sa'ld Efendi ibn-i 
el-merhum Fetva emini esbak Osman Efendi'ye ve [ l i] e
beveyn er karındaşları Mehmed Sadık Efendi ve Mehmed 
Tah ir Efendi ile li ebeveyn kız karındaşı Zeyneb Hanım'a 
münhasıra kable' l-kısme mfıma ileyh Mehmed Sa'id Ef
endi dahi vefat idüp verilseti l i  ebeveyn er karınciaşı ve 
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hasren varis i  sadr-ı Rum-ı esbak Abdul lah Molla Efendi 
hazretlerine münhasıra ve mes'ele-i miras ları olan on 
sehmün beş sehmi muma i leyh Abdul lah Molla Efendi'ye 
ve bakf beş sehmün ikişer sehmi muma ileyhima Meh
ıned Sadık Efendi ve Mehmed Tahir Efendi'ye ve bir selı
mi muma ileyha Zeyneb Hanım'a isabeti ba'de't-tahak
kukı ' ş-şer'i m uma i leyha Zeyneb Hanım'un zevci ve tara
fından ber veeh-i ati husus-ı meymenet-mahsus ını ikrar ll 
i ' tirafa vekil oldığı zat-ı muma i leyhayı arifan Mustafa 
Ağa ibn-i Osman ve Mehmed Ağa ibn-i Hasan nam ki
mesneler şehadetleriyle ber nehc-i şer'i sabit olan fahrü
' 1-emasil ve' 1-akran sabıka Meyve-i ter gümrükcisi el
Hacc İbrahim Ağa ibn-i el-Hacc Mehmed nam kirnesne 
mecl is-i şer' -i hatir-i lazııni.i 't-tevkTrde işbu kitab-ı sılı
hat-n isabun hiifızı uındetü' 1-müderrisln i '  1-kiriim zübdetü
' 1-mehiidimü '  1-fihiim es-Seyyid Ahmed Re ş id Efendi 
ibn-i el-merhumu' l-muma i leyh sadr-ı Rfıın-ı esbak Ab
dul lah Molla Efendi hazretleri ınahzarlarında b i ' l-vekale 
ikrar-ı tilının ve ta'blr-i ani ' I-meram idüp ınüvekkilem 
zevceın muınii ileyhii Zeyneb Han ım'un yedinde olup bin 
iki yüz senesi Şevviil-i mükerrem'inün on birinci güni ta
rih iyle ıni.iverrah bir kıt 'a  ihbar hüccetinde tafsil ü beyan 
al ındığı i.izre asrında Dergiih-ı all yen içerileri ağası olan 
Ahmed Ağa bin yiğirıni üç senesinde ınahmiyye-i İstan
bul hısnı ebviibından Edirnekapusı haricinde ınukaddema 
Mehter çayırı diıneğle şehir ve hala bostanlık olan mev
zı 'da sahib-i arz izni ve kendi mal ıyla hafr-ı abar-ı müte
ferrika itdürüp tahte ' l-arz lağnı ü kanavat i le cem' u tah
sil ve ol nıevzı ' a  karib Mahmud Paşa-yı Veli suyı yolına 
i zn-i mü te ve l ll  i le i I hak u idrac itdürdiği iki buçuk kamış 
suyun sülüsi hakk-ı mecrii virilüp bakT kalan suyından 
müfrez buçuk masura ma-i carlye lağm i.i kanavat ü mü
sennatından mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyet i le 
asrında ( . . .  ) ağası Ahmed Ağa'nun validesi Afife Hiitfın 
irsen ve şirii'en ınal ike olup ba'de vefiitiha oğlı ve hasren 
varisi ınezbur Ahmed Ağa'ya mevrCıs oldukdan sonra ol 
dah i irsen mal ik old ığı nısf masura ma-i lezlz-i merküını 
erbab-ı ıniyiih ma'ri fetleriyle beş yüz guruş seınen-i med
fU' ve makbuza tezkire-i sani Nu 'man Efendi'ye bey ' it
meğle ol dahi i le ' I-vefat tasarruf i düp ba'de vefatibi ma-i 
Iezlz-i merküını ve menzil-i mezkure tedavül-i eyadl i le 
müvekki lem zevcem muma i leyhanun mürisesi mütevef
fiye-i ınuma ileyha Emine Hanıın ber ınantOk-ı hi.iccet-i 
mezkur hayat ında i le ' I-vefat mal ike ve mutasarrıfe olup 
ba'de vefatiha menzi l-i mezbur i le ma-i lezlz-i merküm 
ber tashlh-i mezbur zevcem müvekkilem muma i leyha ile 
sair Yeresesi mfima i leyhime ba'de' J-mevrfiS zevcem mÜ
vekki Jem muma i leyha menzil- i  mezbur i l e  el-yevm deru
nma ciirl nısf masura ma-i lezlz-i merkümun tash!h-i 
mezbCır üzre beş selımine hayCıtıı1da irsen mal ik m Cı ma 
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299/2/lc i leyh Abdul lah Molla Efendi i le kezalik ikişer sehmine 
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hala müvekkilem muma i leyha ber veeh-i muharrer ına
l ike oldığı nısf masura ma-i leziz-i ınerkümını abar [ve] 
!ağın ü kanaviit ü müsenniitından mikdar-ı ınu 'ayyen his
sesine tebe ' iyyet i le  hala Hiissa su nazırı aynü' l -a'yan ve 
makbulü ' s-sudur ve ' l-erkan Mustafa Ağa'nun tarafından 
vekll-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi İbrahim Ağa ve 
Katib-i riih-ı abi es-Seyyid Abdurrahman Efendi ve se-
latin-i siibıka serbölükleri vesair zeyl-i sahifede masturu
' l -esami haderne-i rah-ı abiler i hbar ve ma'rifetleriyle ta
rafeynden Icab ve kabul i h avi şürut-ı ınüfside ve mevii
zi 'adan ari bey '- i  bat-ı sahlh-i şer'!  i le  muma i leyh es
Seyyid Ahmed Reşld Efendi hazretlerine beş yüz guruş 
serneo-i medfU ' ve makbuza bey' u temllk ve tesilm ey
lediğinden anlar dahi ber minviil-i ınuharrer iştirii ve te
mel lük ve tesellüın ve kabul buyurınalarıyla fimii ba'd 
nısf masura ma-i lezlz-i ınerküında ınüvekki lem zevcem 
ınuınii i leyhii Zeyneb Hanım'un veehen mine' l-vücuh ve 
sebeben mine' I -esbab alaka ve medhalleri kalmayup abar 
[ve] !ağın ü kanaviit [ü] ınüsennat-ı meınlukesinden mik
dar-ı ınu'ayyen h issesine tebe' iyyetle mumii i leyh 
es-Seyyid Ahmed Reşld Efendi hazretlerinün mülk-i 
müşteriilan ve hakk-ı sırfları olınağla sa' ad etle şürb ü i s
t i 'ıniil buyursunlar didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer' ma hü
ve' l-vakı '  b i ' t-taleb ketb ol ınd ı .  

Fı 2 1  Zi ' l-ka'de sene 1 2 1 2  [7 Mayıs 1 798] 

şuhudü' I-hal : 
Aynü ' l-a'yiin Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
El-Hiicc İbrahim Ağa Kethudii-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Abdurrahman Efendi Katib-i rah-ı ab 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
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EI-Hacc Ömer Haderne-i Mahmud Paşa ibn 
Mustafa Usta Haderne-i Mahmud Paşa 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife çavCış-ı ralı-ı ab 

299/2/2a 

2991212 Fener Rum patriklıanesinde inşa olunan bü
yük lıavuza vakflyet ile bağlanmak üzere Maryona nas
raniye izin verilmesine dair takrir kaydı. 

S ah h 
Haslar kadlsı fazlletlü efendi ve evkaf-ı selase mütevel
llsi efendi işbu takrlre nazar ve iktizasını ba takrlr ifade 
eyleyesün diyü buyruldı .  

[Fı] selh-i N sene 1 2 1 2  [ 1 8  Mart 1 798] 

Takrlr-i kullarıdur ki: 
Fenerkapusı dahi l inde mütemekkin re 'aya fukarasınun 
ma-i lezi'zün nedreti sebebinden muzayakaları derkar ve 
bi kazai ' l lahi te 'ala gah be gah hari'klar vukü' ında def'- i  
mazarrat içün ma-i lezlze eşedd-i ihtiyacları bahir ve aşi
kar olup menfa'at-ı ibadul lalı içün havuzlar inşası husu-
sına şeref-balış-ı sudCır ve inayet huyurulan ferman-ı all- ,-� , lerine imtisalen ihdas olman havza Maryara nam nasra- /� ���(.d 
niyyeden iştira eylediğimüz iki masura ma-i lezi'zün ina- Ç',; �, · .t ;-i •/ / L 
yet-i seniyyelerine manut olan İcrasını fukara-yı mersCı- �� -'�,:;-�{E�� . 
mun ba vesatat-ı çakerl istirham itmeleriyle merahim-i a- • ��: �� . 
l iyyelerinde mercCıdur ki zikr olınan iki masurasınun su -�-- J'�� nazırı ma'rifetiyle havz-ı mezkCıra icra ve ist i 'maline 7�&�6 _-: ferman-ı all buyurı lmak i stid'asına takrlr-i çakeriyye mü- • � 
caseret kıl ındı ol babda ve her halde emr-i ferman haz-
ret-i men lehü' l -emrindür. 
Bende-i Gorgoriyos(?) patrik-i İstanbul-ı rCım hala 

S ah h 
İ ' lam al ındığı vech ile iki masura ma-i lezi'zün havz-ı 
mezkı1ra ta'yin ve icra ve senedat-ı şer' iyyesine tahrlr ve 
i ' ta olmmak diyü ba emr(?) buyruldu. 

Fı 1 2  Ra sene [ 1 ]2 1 2  [4 Eylü l 1 797] 

Ma'rı1z-ı da' i 
Derun-ı takrlrde mersı1mu' l-ism Maryona nasraniyye ba 
hüccet-i şer ' iyye mal ike oldığı iki masura ma-i tezizini 
havz-ı mezkCıra tahslsen cereyan itmek üzre salılhan vakf 
içün itdürdiğine binaen ber mantOk-ı ferman-ı all iktiza 
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iden senedat-ı şer'lsi evkaf-ı  seliise ınütevel llsi ve hassa 
su nazıı· ı vesair erbab-ı ıniyah ihbar ve ına'rifetleriyle i ' ta 
ol ınup itt ifak-ı emr-i all olmdığı iıntisiilen l i ' l-ernr-i ' l-all 
huzur-ı alllerine i' lam ol ın d ı .  

Fı 1 5  Zi ' l-h icce sene 1 2 1 2  [3 1 Mayıs 1 798] 

Takrlr-i da'l-i devlet-i aliyyeleridür ki: 
Siidır olan ferman-ı alllerine i mtisalen hacegan-ı Divan-ı  
hüınayundan siibıka Matbalı-ı amire emin i umdetü' l-er
babi ' t-tahrlr ve' l-kalem zübdetü ashabi ' t-tastlr ve' r-ra
kaın ei-Hacc Ahmed Aziz Efendi taraf- ı biihirü ' ş-şeref
lerinden ıneb'Cıs mühürdarl ık h ıdınetleriyle teşerrüf iden 
ei-Hiicc Mustafa Neslb Efendi  ve Hassa-i hümayun su 
nazırı aynü' l-a'yan Mustafa Ağa ve Kethudii-yı ralı-ı abi 
ei-Hiicc İbrahim Ağa ve Katib-i rah-ı abi es-Seyyid Ab
durrahman Efendi  ve mazbutu ' l-esaml selati'n-i salife 
serbölükleri vesair ehl-i vuküf haderne-i riih-ı abiler hazır 
oldukları halde işbu derun-ı takrlrde mersCıınu' l-ism Mar
yona bint-i Yanaki nasraniyye mecl isde bundan akdeınce 
bir ınüsli ıne bey ' itmek üzre ba hüccet-i şer' iyye şiriien 
mal ike oldığuın iki masura ma-i lezizümi mahmiyye-i İs
tanbul hısnı ebvabından bab-ı Fener dahi l inde viikı '  rCı
miyan patrikhanesi dereınında bii emr-i all hafr olınan 
havz-ı keblre icra ve iyiizen b i ' l liih i  te 'ala harlk vukü' ın 
da  ve  evkaf-ı sairede ibadullah ve  hayvanat şürb ve  is
ti 'ınal itıneleriyçün vakfiyyet üzre ta 'yin ve tahsis ba 
ferman-ı all izn ve ruhsat viri lmek matlCıbıındur didükde 
husus-ı mezbCır m Cı ma i leyhima vesiiir hazırCı n olan er
bab-ı vuküfdan istifsiir ol ındukda mukııTe-i mesfı1r Mar
yona nasriiniyyenün ber veeh-i muharrer istid 'iisı vücCıhla 
enfa' ve enseb aldığından ına'ada bin iki yüz on bir se
nesi Zi'  1-hicce'sinün on üçünci gün i tar1hiyle müverrah 
bir kıt'a  arz- ı hal balas ına ınusahhahen siidır olan fer
man-ı all mantCıkınca ınahmiyye-i mezburede Kurnkapu 
dahi l inde Cerriih İshak mahal lesinde viikı '  Erıneniyiin 
patrikhanesi kurbında müceddeden ihdas ol ınan havz-ı 
kebire vakfiyyet üzre ta'yln ve tahsis ol ınarak iki masura 
ma-i leilzün cereyanına izn ve ruhsat viri ldiği mesbuku
' 1-meseldür diyü b i ' l -ittifak i hbar eyledükleri müseccel-i 
mahsuslar ba'de' l-bey' tahsis ol ındığı ma' ICım-ı Asifiine
leri buyuruldukda bu def'a dah i istid 'a ol ınan iki masura 
ma-i lezlz-i merkümun havz-ı mezkCıra ta'yln ve icrası ve 
senedat-ı şer' iyes inün tahrlr ve i ' tiis ına bii ferman-ı all i
cazet ve ruhsat buyurulur ise ol babda emr hazret-i veliy
yü' l-eınr oldığı imtisalen l i ' l-emri ' l-all huzur-ı alllerine 
takrlr ve iflıaın ol ınd ı .  

Fı 6 min Za sene 1 2 1 2  [22 Nisan 1 798] 

Ba ınühr-i Ahmed Aziz Efendi 
Ba mühr-i Hasan Efendi . 
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2991311 Haslar kazası, Sofular malıal/esindeki eve 
bağlı Burlıan Efendi ve Bekir Sami Vakıf çeşmesi yolu 
ile bağlı suyun malikinin Mustafa Ağa olduğuna dair 
lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Aşçı Mustafa Ağa'nun 

Medine-i Hazret-i Eba Eyyub el-Ensarl dame fı rıdvanü
' 1-Bari mahalliltından Sofılar mahallesinde vakı '  Şeyhü
lislam-ı esbak Dürrizade ei-Hacc Mustafa Efendi hazret
lerinUn Kitabcılar menz i l i  dimeğle şehir bir bab menzil 
i le derGnına cari zikri ati ma-i lezlzün maliki ve medine-i 
mezburede kain imaret-i cedldenün aşçısı olan işbu 
ba' isü ' l-kitab Mustafa Ağa ibn-i Abdul lah nam kirnesne 
meclis-i şer' -i şerif- i  enverde takrlr-i kelam ve ta 'bir-i a
ni '  1-meriim id üp bin yüz otuz üç senesi Recebü' 1-ferd'i
nün sekizinci güni tarih iyle müverrah işbu yedümde olan 
bir kıt 'a hüccet-i şer' iyyede tafsll ü beyan al ınd ığı üzre 
medine-i mezburede Baba Haydar-ı Nakşibendl mahalle
s inde bir bab menzi l  i le derünına cari iki masura ma-i le
zlze es-Seyyid Abdülkerlm Efendi ibn-i es-Seyyid Meh
med hayatında mal ik ve mutasarrıf olup ba'de vefatibi 
Zeyneb bint-i Abdul lah nam hatun ma-i lezlz-i merküm
dan müfrez olmak üzre bir çuvalduz ma-i lezlze tarih-i 
merkümda vereses inden ber mantOk-ı hüccet-i mezkure 
abar ve lağm ü kanavat ve müsennat-ı memlfıkesinden 
mikdar-ı mu'ayyen h isses ine tebe' iyyetle bi 'ş-şira' i 
' ş-şer'l ba'de' t-temellük salifü ' z-zikr Sof ılar mahal lesin
de kain aslıab-ı hayratdan Burhan Efendi ve Bekir Sami 
nam sahibü' l-hayrun vakf çeşmesinün suyı yolıyla ma'an 
senevi yüz yiğirmi akçe mukata'a ta'ylni i le mahalle-i 
mezbfırede vakı '  menzi l ine icra ve ta 'yln idüp hayatında 
ber veeh-i muharrer mal ike ve mutasarrıfe oldukdan son
ra bii'de vefatiha menzil-i mezbur i le  ma-i lezlz-i merküm 
tedavül-i eyadl ve şira' -i şer'! i le benüm havza-i tasar
rufıma dahi l  olup lakin ma-i lezlz-i merküm ber minval-i 
muharrer mülk-i müşteram aldığını müş ' i r  yediünde 
senedüm olnıanıağla hakikat-i hali blgaraz ehl-i vuküfdan 
ba'de' l-istihbar kıbel-i şer'den yedüme bir kıt 'a  hüccet 
i ' ta ol ınmak matlübımdur diyü tarih-i merküm ile müver
rah ibraz eylediği bir kıt ' a  hüccet-i şer' iyenün mazmfını 
min kül l i ' l-vücuh takrlr- i meşrfıhına mutabık ve nefsü
' 1-emre muviifık bulındığından ma'ada Astane-i aliyyeye 
ve medine-i mezburede olan menazil ü çeşmeha vü biyar 
u hıyaz ve mahal l-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle ma-i 
lezlzün kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u 
mukayyed olup ma-i lezlze dair h ücec-i şer' iyyeler er
bab-ı miyah ihbar ve ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbure
den gayrı mehakimde tahrir u temhlr ol ın mak ba emr-i all 
memnfı ' old ığı şürOt-ı mer' iyyesinden old ığına binilen 
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husus- ı mezkfıra vuküf-ı tiimmları olup li eel i '  I- ihbar 
mecl is-i şer'a hazırfın olan hala Hassa su nazırı aynü
' 1-a'yan ve makbülü' s-sudur ve' l-erkan Mustafa Ağa'nun 
vekil-i müseccel i  Kethuda-yı ralı- ı  abi el-Hacc İbrahim 
Ağa ve Katib-i ralı-ı abi es-Seyyid Abdurrahman Efendi 
ve selatin-i mazıyye serbölükleri vesair zeyl-i sahlfede 
mektubü' l-esarnl haderne-i ralı-ı abiler dahi ber minviil-i 
muharrer ihbar ve inha itmeleriyle h ıfzen l i ' l-makal işbu 
veslka-i enlka ketb ü tahrlr ve li ec l i '  s-sened mezbur 
Mustafa Ağa yedine inha ol ındı . 

Fı 27 Zi ' 1-ka'detü ' ş-şer'ife sene 1 2  ı 2 [ 1 3  Mayıs ı 798] 

Şühfıdü, 1-hiil : 
İbrahim Ağa Serbölük-i Kemerler 
Fahrü' 1-eşbah es-Seyyid Abdurrahman Efendi Katib-i 
ralı-ı ab 
Fahrü' 1-akran el-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı riih-ı iib 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı iib 
Mehmed Emin Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmiiniyye 
All Halife Haderne-i Eyyub 
Usta Mehmed Anacı 
İbrahim Halife Çavfış-ı riih-ı ab 
ve gayrihim 

2991312 Haslar kazası, Belgrat karyesinden mülhak 
Halil Efendi katma suyundan müfrez su ile Derviş Pa
şa 'ya /ıatt-ı lıünıayun ile ilısan olunan suyun malikinin 
tesbitine dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Pedros zimrnlnün eviadlarınun karye-i 
Belgrad 

[Derkenar] Ma-i mezbfırun nısf masurası tüccardan Mi
hal zirnıniye bey' ol ındığı tahtında kayd olmışdur. 

[Derkenar] B ir masura ma-i lezlzün mal iki olan İstov
raki ve Dimitraki ve Yorgaki zimrnller i le Vardara ve Ka
terina nasraniyyelerden her biri ma-i mezbfırı iskerlet ve
led-i isterat i zimmlye bey' eyledüklerini müş' ir hüccet 
viri ld i .  

Fı 22 min R 1 2 14 [23 Eylül 1 799] 

Mahmiyye-i İslambol h ısnı ebvabından Fenerkapusı hari
c inde Abdi Subaşı mahal lesinde mütemekkin olup Darb
hiine-i amire sarrafı iken maktulen halik olan Pedros ve
led-i Kiryako zimrnlnün sulbl keblr oğulları işbu ba' i
sü' r-rakım Usturaki ve Dimitraki ve Yorgaki zimmller ve 
sulbiyye keblre kızları V ardara ve Katerina nasriiniyyeler 
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taratlarından ber veeh-i ati hususlarını ikrar ve i ' tirafa 
vekilieri oldığı şahs-ı mesffıratanı arifan Mehmed Ağa 
ibn-i Yusuf nam müsl im i le  Yanaki veled-i Y orgi zimmi 
şehadetleriyle sabit olan Mihal veled-i Hristo nam zimml 
meclis-i şer' -i şerif-i  enverde b i ' l-vekale takrlr-i kelam ve 
ta 'bir-i ani '  1-meram id üp müvekkilüm mesfGrGnun yedie
rinde olup bin iki yüz senesi Zi ' l-hicce-i şerlfe'sinün yi
ğirmi birinci gün i tarih iyle müverrah bir kıt'a hüccet-i 
şer' iyyede tafsll ü beyan olmdığı üzre müvekki lelerüm 
mesfGrunun murisleri babaları halik-i mersum sağlığında 
mahalle-i mezburede vakı ' ma' lu mu' 1-hudud ve' 1-müşte
miHl.t bir bab menzil-i keblr ve karşusında kain kezalik 
ma' lumu ' l-hudud bir bab ahur derunına cari i le ' l-helak 
mal ik ve mutasarrıf oldığı bir buçuk masura ma-i lezizün 
menba' ı olup asrın da Sadr-ı all kethudası Halil Efendi 
Havass-ı refi' a kazasına tab i '  Belgrad karyesinde vakı '  
cevan ibi Andonaki zimm\' tarlası ve Galata ve İbrahim 
Paşa ve i stanbul Ağası tarikiarına müntehl olan mahallde 
kendi malı ve a'mal i ile has.ı l olup ba'de' l-keşf ve' l-vezn 
mevcud bul ın an beş masura ma-i lezlzün kanun-ı şehin
şah\' üzre bir masurası hakk-ı mecra i fraz olındukdan son
ra baki kalan dört masura suyından müfrez lağm ü kana
vat ü müsennat-ı ınemlukesinden mikdar-ı mu'ayyen 
hissesine tebe' iyyetle nısf masura ma-i lezlze ve yine 
merhum Derviş Paşa'ya bir kıt' a  temllkname-i hüınayun 
mantukınca ihsan-ı hümayun buyurılan bir lüle ma-i le
zizden müfrez kezalik lağm ü kanavat ü müsennat-ı mem
lukesinden mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyet i le bir 
masura ma-i lezlz ki cem'an bir buçuk masura ma-i lezlze 
malik iken ba'de' l helak menzil-i ınerküın ve ma-i leziz-i 
mezkur tarih-i merkümda canib-i mlrlden zabt olınduk
dan sonra menzil-i merküm ve ma-i lezlz-i mezbur ba 
hatt-ı hümayun bundan akdem Etlak voyvodası olan 
Mavreyani Nikola veled-i Petro'ya teml\'k olınup ol dahi 
ber veeh-i muharrer zabt ve tasarruf üzre iken ba 'de 
helakihl yine menzil-i mahdud-ı ınezkur ve ınüştemilat ı  
olup el-yevm derünına cari b ir  buçuk masura ma-i leziz-i 
merküm ınüvekki lüm mesfürüna babaları hali k-i mersum 
Pedro zimmlnün emval-i ınetrükesi aldığından bi ' l-istir
ham yedierine i ' ta buyurılan bin iki yüz beş senesi 
Saferü' l-hayr' ınun sekizinci güni tarih iyle müverrah bir 
kıt 'a  temllkname-i hümayun ınantukınca ba eınr(?) ve 
ihsan ve inayet buyurı lup lakin ol vechile bir buçuk ma
sura ma-i lezlz-i merküma mal ik ve mutasarrıf oldukları
nı ınüş' ir yedierinde sened-i şer' iyyeleri olmamağla ber 
minval-i muharrer yedierine i 'ta buyurılan teınllkname-i 
hümayuna ba'de'n-nazar hakikat-ı hal i ehl-i vuküfdan is
tihbar olınup mOcebiyle müvekkilüm mesfGrunun yedie
rine bir kıt 'a hüccet-i şer' iyye i 'ta olınmak bi ' l-vekale 
ınatlubımdur diyü tarih-i ınerküın i le müverrah ibraz ey-

29 



30 

299/3/2b 

İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

!ediği bir kıt'a temlikname-i hümayGnun mazmGnı min 
kül l i ' l-vücuh takrlr-i meşrGhına mutabık ve nefsü' l-emre 
muvafık bul ındığından ma'ada mahmiyye-i mezburede 
olan menazi l  ü çeşmeha vü b iyar u h ıyaz ve mahall - i  sıl
ireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyGdatı Haslar 
mahkemesi s ic i l iatında mastur u mukayyed olup ma-i le
zlze d�iir hücec-i şer' iyye ler erbab-ı miyah ihbar ve ma'
rifetleriyle mahkeme-i mezbGreden gayrı mehakimde tah
rlr u temhir ol ınmak ba emr-i ali memnlı'  old ığı şürGt-ı 
mer ' iyyesinden old ığına binaen miyahun ehl-i hibresi o
lup hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan ve makbUlü ' s-sudur 
ve' l-erkan Mustafa Ağa'nun tarafından vekil-i müsecce l i  
Kethuda-yı rah-ı abi e i-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i 
rah-ı abi es-Seyyid Abdurrahman Efendi ve selatin-i sali
fe serbölükleri  vesair zeyl-i sahlfede mektubü' l-esaml ha
deme-i rah-ı abiler husus-ı merkilm içün istintak olınduk
larında balada bast u beyan ve şerh u a'yan ol ındığı üzre 
her biri ihbar ve inha itmeleriyle hıfzen l i ' l-makal işbu 
veslka-i enlka ketb ü tahrlr ve li ecl i ' s-sened müvekki-
!Gn-ı mesfürlın yedierine i ' ta o l ın d ı .  

Fı 27 Zi ' l -ka'de sene 1 2 1 2  [ 1 3  Mayıs  1 798] 

2991411 Haslar kazası, Belgrat karyesinden mülhak 
Halil Efendi katma suyundan miifrez su ile Derviş Pa
şa 'ya hatt-ı lıümayun ile ilısan olunan suyun, malikleri 
tarafindan Milıal zimmiye satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Mihal zimmlnün hücceti karye-i Belgrad 

[Derkenar] 
Nısf masura ma-i lezizün maliki Mihal zimmi ma-i lezlz-i 
mezkurı Vardara bint-i Petros zimmlye bey ' u temlik ey
lediğini ınüş ' i r  yedine hüccet viri ld i .  

Fı 22 min R sene 1 2 1 4  [23 Eylül 1 799] 

Mahmiyye-i İstanbul hısnı ebvabından Fenerkapusı hari
cinde Abdi Subaşı mahal les inde mütemekkin  iken bun
dan akdem katllen hal ik olan Darbhane-i amire sarrafı 
Pedros veted-i Kiryako zimminün sulbl keblr oğul ları ve 
ber veeh-i ati ma-i l ezizün işt iraken mal ikleri i stavraki ve 
Dimitraki ve Yorgaki zimmller i le sulbiyye keblre kızları 
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Vardara ve Katarina nasraniyyeler taraflarından ber 
veeh-i ati hususlar ı  ikrar u i ' t iril.fa vekilieri o ldığı şahs-ı 
mesflıretanı b i ' l-ma'rifeti ' ş-şer' iyye arifil.n Mehmed Ağa 
ibn-i Yusuf nam müsl im i le Yanaki veled-i Yorgi zimmi 
şehil.detleriyle sabit olan M ihal veled-i Hristo zimınl 
meclis-i şer' -i hatir-i lazımü't-tevkirde işbu baisü' r-rakım 
tüccardan diğer Mihal veted-i V asil zimmi muvacehesin
de b i ' l-vekale ikrar-ı tamm ve takrir-i kelam i düp müvek
kil lerüm mesflırunun yedierinde olup işbu tarih-i kİtab
dan bir gün mukaddem tarih iyle müverrah bir kıt'a hüc
cet-i şer' iyyede tafsll ü beyan olmdığı üzre asrında Sadr-ı 
all kethudası Halll Efendi Havass-ı refı' a kazasına tab i ' 
Belgrad karyesinde vakı' cevanibi Andonaki zimml tarla
sı ve Galata ve İbrahim Paşa ve İstanbul ağası tarikiarına 
müntehl olan malıal lden kendi mal ı ve a'mali ile hası l  o
lup ba'de' l-keşf ve' l-vezn mevcud bulunan beş masura 
ma-i lezizün kanun-ı şehinşahl üzre bir masurası hakk-ı 
mecra ifraz olındukdan sonra baki kalan dört masura su
yından müfrez lağm ü kanavat ü müsennat-ı memlukesin
den mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyet ile ı11Sf ma
sora ma-i tezizde ve yine merhum Derviş Paşa bir kıt 'a 
temllkname-i hümayı1n mantukınca ihsan-ı hümayı1n 
buyurılan bir lüle ma-i tezizden müfrez kezal ik !ağın ü 
kanavat ü müsennat-ı memlukesinden mikdar-ı mu'ayyen 
h issesine tebe ' iyyet i le bir  masura ma-i leziz ki cem'an 
bir  buçuk masura ma-i lezize müvekkil lerüm mesfı1rı1nun 
babaları halik-i mersum sağlığından i le ' l-helak mal ik ve 
ma-i teziz-i merküm olan ma' lı1mu ' l-hudı1d bir bab 
menzi l- i  kebir i le  mukabil inde vakı ' bir bab alıura 
mutasarrıf olup ba'de helakibi menzil-i merküm i le ma-i 
teziz-i mezbür bundan akdem Eflak voyvodası olan Mor
yafi Nikola veled- i Petroya bir kıt 'a temllkname-i hüma
yı1n mantukınca temllk buyurılup ol dahi ber veeh-i mu
harrer menzil-i mahdı1d-ı mezbur ve ma-i teziz-i merkü
me malik ve mutasarrıf i ken halik oldukda yine menzil-i 
mahdı1d-ı mezkur i le ma-i lezlz-i merküm malik-i evvel i  
olan halik- i  mesfı1r Pedros zimminün vereseleri müvek
kil lerüm mesfı1rı1na bi '  1-istirham bin iki yüz beş senes i  
Saferü' l- hayr' ınun sekizinci gün i tarih iyle müverrah i 'ta 
buyurılan bir kıt'a temlikname-i hümayı1n mantükınca 
redd ve temlik ve teslim buyurı lup ol vechile menzi l-i 
mahdı1d-ı mezkur i le ma-i lezlz- i merküme müvekkil le
rüm mesffırun malik ve mutasarrıf olduklarından sonra 
menzi l-i mahdı1d-ı mezkürun ma' lumu' l-mikdar mahall i
n i  ifraz ve hakk-ı tasarrufını bii ma'rifet-i mütevel li-i 
mesfQr diğer Mihal zimmlye tefvlz i düp ma'ada menzil-i 
mezbur ve müştemi lil.tı olup el-yevm derfın ına cari bir 
buçuk masura ma-i teziz-i merkümun bir masurası ma-i 
lezlz-i merk üm yedierinde ·baki kalmışidi el-haletü hazibi 
ol mikdar ma-i lezlz-i merkümun bir masurası yedierinde 
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ibka ve bakisi olup balada tafsll ü beyan olmdığı üzre 
salifü-z-zikr Belgrad karyesinde vakı ' ma' lfımu' l-hudud 
malıallden b i '  1-i ' mal mülkiyyet üzre nübu' id üp hakk-ı 
mecradan ma'ada dört masura ma-i tezizden müfrez nısf 
masura ma-i teziz-i merkumı tekrar ifraz ve bey' murad 
itmeleriyle mahmiyye-i mezburede olan menazil ü çeş
meha vü biyar u h ıyaz ve mahall-i saireye cereyan iden 
bi' !-cümle sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sicillatın
da mastur u mukayyed olup ma-i lezi'ze dair hücec-i şer
' iyyeler erbab-ı miyah ihbar ve ma'rifetleriyle mahke
me-i mezbureden gayrı mehakimde tahrlr u temhir olm
mak ba emr-i ali memnfı' oldığı şürCıt-ı mer' iyyesinden 
oldığına binaen müvekki l lerüm mesffırfın ber veeh-i mu
harrer malikler olup ifraz eyledükleri nısf masura ma-i 
lezi'z-i merkum abar [ve] !ağın ü kanavat ü müsennat-ı 
memlukesinden mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyet 
i le hala Has sa su nazırı aynü' 1-a 'yan ve makbulü'  s-sudur 
ve' l-erkan Mustafa Ağa'nun tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i 
rab-ı abi es-Seyyid Abdurrahman Efendi ve selatin-i ma
zıyye serbölükleri vesair zeyl-i süturda masturu ' l-esaml 
haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden 
Icab ve kabfıli havl şürfıt-ı müfside ve mevazi ' adan ari 
bey '-i bat-ı sahlh-i şer'l ile iki yüz el l i  guruş semen-i 
medfı1' ve makbfıza mesffır diğer Mihal zimmlye bey' u 
temlik ve teslim eyledüklerinde ol dahi ber veeh-i muhar
rer iştira ve temellük ve tesel lüm ve kabul itmeğle fima 
ba'd nısf masura ma-i lezlz-i merkumda müvekki llerüm 
mesfı1rı1nun asla ve kat 'a  alaka ve medhalleri kalmayup 
abar [ve] !ağın ü kanavat ü müsennat-ı memlfıkesinden 
mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyet i le mersüm diğer 
Mihal zimmlye ber veeh-i meşrlıh mutasarrıf oldığı 
hisse-i mukarreresine bi ' t-ta'yin cereyan itmek üzre 
mülk-i müşterası ve hakk-ı s ırfı olmışdur d idükde gıb
be' t-tasdlkı ' ş-şer' l  ma hüve' l-vakı '  b i ' t-taleb ketb ol ındı . 

Fi 28 Zi ' l-ka'de sene 1 2 1 2  [ 1 4  Mayıs 1 798] 

Şühudü' I-hal : 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Es-Seyyid Abdurrahman Efendi Katib-i rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rab-ı ab 
Mehmed Halife Anacı 

2991412 Haslar kazası, Cebeci karyesinden Kırkçeşme 
suyoluna mülhak katma sudan ifrazla Fener, Rum pat
rikhanesindeki büyük havuza Maryona nasrani taraftn
dan vakjiyet ile ta/ıs is olun up, yangından sonra bir baş-
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ka yere bağlanmak istenen suyun aklarımının vakfiyete 
uygun olduğuna dair hüccet kaydı .. 

[Kenar notu] Rum patrikhanesinde havza cari ma-i lezl
zün vakfiyyesi karye-i Cebeci 

Ma fihi min asli ' l -vakf ve'ş-şürfıt vaka'a Abdi ale'n-neh
c i ' l-manut mahkeme-i haceti ve lüzumihi fi hususi hi ve 
umumihl alimen b i '  1-hi lafeti beyne' 1-e' imrnetü' 1-eslaf 
gufira' l-fakTr es-Seyyid ( . . .  ) Kadizade Mehmed el-kadı bi 
medine-i Eba Eyyub el-Ensarl gufira lehuma. 

Darü' 1-h i lafetü' 1-al iyye Kostantın iyye e l-mahrruyyede o
lan menazil ü çeşmeha vü b iyar u h ıyaz ve mahall- i sai
reye cereyan i den b i ' l-cümle ma-i lezlzün kuyfıdatı Has
lar mahkemesi s ic i l iatında mastur u mukayyed olup ma-i 
lezlze dair hücec-i şer' iyyeler erbab-ı miyah ihbar ve ma
'rifetleriyle mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehakimde 
tahrlr u temhlr olmmak ba emr-i all memnfı'  oldığı şü
n1t-ı m er' iyyeden old ığına binaen hala Hassa su nazırı 
aynü' l-a'yan ve makbulü' s-sudur ve' l-erkan Mustafa A
ğa'nun tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi 
el-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i rah-ı abi es-Seyyid Ab
durrahman Efendi ve selatin-i salife serbölükleri vesair 
zeyl-i sahlfede mektubü' l-esami haderne-i rah-ı abiler ha
zır oldukları halde Havass-ı refi'a kazasına tabi '  suyol ı  
kuralarından Cebeci karyes iyle bağçe kurbında kain bir 
tarafdan vadi ve bir tarafdan ıskara ve iki tarafdan kon 
i le mahdfıd olup kimesnenün mülk ve harimi olmıyan 
ınevzı '- ı  hallde abar-ı müteferrika hafr ol ınup tahte ' l-arz 
lağm ü kanavat i le cem' u tahsil ve ol mevzı 'a  karib 
Kırkçeşme suyı yol ına izn-i mütevel l iyle i lhak u idrac o
l ınan ma-i lezlzün hakk-ı mecrasından ma'ada tarnın ü 
kami l  ve revan mevcfıd bulınan iki buçuk masura ma-i le
zizün ancak iki masurası işbu sene-i mübareke Rebi'u
' 1-evvel' inün yiğirıni beşinci güni tarih iyle ınüverrah bir 
kıt 'a  ınübaya'a hücceti mantfıkınca tedavül-i  eyadi i le a
bar [ve] I ağın ü kanavat ü müsennat-ı ınemlfıkesinden 
mikdar-ı ınu 'ayyen h issesine tebe' iyyet ile mal ik ve mu
tasarrıf olup şahs-ı ta' rlf-i şer'l i le  ma'rfıf olan Maryona 
bint-i Yanaki nasraniyye mecl is- i  şer' - i  hatir-i lazımü
' t-tevkTrde sabıka Matbalı-ı amire emin i ve hala evkaf- ı  
selase mütevel lisi olan hacegan-ı Divan-ı hüınayfından 
umdetü erbabi ' t-tahrir ve ' l-kalem zübdetü ashab i ' t-tastlr 
ve ' r-rakam sa'adetlü ei-Hacc Ahmed Aziz Efendi hazret
leri tarafından meb'fıs mühürdarları Mustafa Neslb Efen
di hazır oldığı halde ınahıniyye-i İstanbul h ısnı ebvabın
dan Fenerkapusı derfın ında kain Rfıml patrikhanesinün 
ehl-i zimmet fukarasına ıneşrfıta ni.iküd-ı ınevküfenün ha
la mi.itevelllsi olan işbu ba' isi.i'r-rakım Mihal veled-i 
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Kosta zimmi muvacehesinde bi tav' iha i krar-ı sahih-i 
şer'i ve i ' t iriif-ı sarih-i mer'i idüp abar [ve] lağm ü kana
vat ü müsennatından mikdar-ı mu' ayyen h issesine te be'
iyyet i le b i  hükmi ' l-menkül malike oldığum iki masura 
ma-i leziz-i merkürnun salifü ' z-zikr Patrikhane derOnına 
bundan akdem ba ferman-ı al'ı' mücededden hafr ve inşa 
olman havz-ı kebir ta'y'ı'n ve icra ol ınup iyazen bi ' l lah i 
te 'ala ol havalide vukü' bulan harik esnasında ve evkat-ı 
sairede ibadullah ve hayatında bi la man i '  şürb ü isti 'mal 
i le intifa' itmeleriyçün bir kıt' a takrir balasına ma-i le
zlz-i merkürnun ta'yin ve icra ve senedat-ı şer' iyyesi 
i ' tas ma sad ır olan musahhah ferman-ı ali mantOkınca 
me'zOn old ığuma binaen ber minval-i muharrer malik ol
dığum iki masura ma-i leziz-i merkümı mülkümden 
ba'de' l-ifraz ve ta 'yln ve tavslf eylediğüm vech üzre abar 
ve lağm ü kanavat ü müsennatından mikdar-ı mu 'ayyen 
hissesine tebe ' iyyet i le  vakf-ı sahib-i mahalle ve habs-i 
sarih-i müebbed i le vakfuma habs idüp şöyle şart ve 
ta'yln eyledüm ki vakf olan ma-i lezlz- i merküm ancak 
havz-ı mezklıra ta'yin ve tahsis kı l ınmağla bir tarik i le 
mahall-i ahara nakl ü icrası olmmaya ve batrikhane-i 
mezkureye her kim mütevelll olur ise vakf-ı mezblırı dahi 
evvelkine mütevel ll olup ma-i merkümun iktiza i den u
mOrını ru 'yet idüp ahardan bir kimesne müdahale eyle
meye diyü ta'yin-i şürlıt ve tebeyyün-i kuyud eylediğüm
den sonra ma-i leziz-i merküm abar ve lağm ü kanavat ü 
müsennatından mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe ' iyyet 
i le ve vakfiyyet üzre mütevelli-i mesfı1r Mihal zirnıniye 
def' u teslim eylediğümde ol dahi sair mütevellller evkaf
da mutasarrıf eyledükleri misi l lü iki masura ma-i lezlz-i 
merkümı tesellüm ve bi ' t-tevliye tasarruf eyledi d idükde 
gıbbe' t-tasdik ı ' ş-şer'i vakıf-ı mesfı1re Maryora nasraniy
ye i ' ade-i kelamını semt-i rucO 'a  atf ve misal-i makal ini 
savb-ı ist irdada sarf idüp abar ve lağm ü kanavat ü mü
sennatına tebe' iyyet i le  mülk-i menkül hükmünde olup 
huslısan müşa' ve müşterek ma-i lezizün vakfiyyeti ba'zı 
e ' imme-i mücteh idin rıdvanu' llahi te'ala aleyhim ec
ma'in hazeratı katında caiz olmamağla vakf-ı  mezblırdan 
rücu' iden mülküme istirdad iderüm didükde mütevel li-i 
mersOm Mihal zimmi dahi cevab-ı savaba mutasaddi o
lup eğerçi hal-i bast olman minval üzredür lakin vakf-ı 
menkül-i müte 'arif hazret-i imam-ı sal is Mehmed bin Ha
san eş-Şeybanl katında vakfı ' 1-müşa' hazret-i İmam-ı 
Rabbanl Ebi Yusuf-ı sani katında sahlh ve mu'temeddür 
diyü vakf-ı mezblırı redd ü teslimden imtina' ve vakf-ı 
mezbfırun sıhhatine hükm ve kaza ilt imas idüp hakim-i 
müşarOn i leyh 1 i izaleti ' 1-ahkam ( . . .  ) beyne yedeyh haz
retleri buzfırında müterafı ' ane ve her biri mübteğasınca 
fasl ü hasma taliban olduklarında hakim-i mı1ma i leyh da
hi tarafeynün kelamına nazar ve mü na 'un(?) l i '  1-hayr ol-
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makdan hazer i düp alil. kavl-i men yerahu mine' l-eimme
ti ' l-müctehidln vakf-ı mezbCırun sıhhatine alimen bi ' l-hi
laf-ı hükm-i sahlh kılındığından sonra vakıf-ı mesfGra 
tekrar niza'a şürCı' ve bast-ı mukaddimata rücu' idüp eğ
erçi vakf- ı merküm hükm-i mezbCır ile sıhhat buldı lakin 
Hazret-i İmam-ı A'zam ve mukteda-yı efham kat ında s ılı
hat-i lüzCımı müstelzime deği ldür bes ana binilen vakf-ı 
mezbı1rda rücu 'a ben üm i çü n miknet ve fesh-i ibtaline 
kudret o lmağın vakf-ı mezbCırda bu vech üzre rücu' eyle
düm di yü da 'vay ı istirdad id icek mütevelll-i mersCım tek
rar cevab-ı savaba mutasaddl olup eğerçi hal-i bast o l ınan 
minval üzredür lakin İmam-ı Ebu Yusuf hazretleri ka
tında vakıf mücerred vakfdur d imeğle ve İmam-ı Muham
med hazretleri kat ında teslim-i i le'  1-mütevel ll ve zikr-i 
te'cll i le vakf lazım olur İmameyn-i müşarun i leyha haz
retlerinün mezheb-i hatir-i leri üzre vakf-ı mezbCırun lü
zCımına dah i hükm taleb idicek hakim-i ınılma i leyh dil
me' I-hakkı cariyen beyne yedeyh hazretleri dahi şerayıt-ı 
hükmi mer'l aldığı halde vakf-ı mezbCırun lüzCımına dah i 
hükm-i sahlh-i şer'l ve kaza-i sarih-i mer'l idüp tescil 
itmeğİn min ba'd vakf-ı mezbCır sahlh ve lazım oldukdan 
sonra mütevelli-i mersôm dahi ma-i leziz-i merkümı 
sal ifü ' z-zikr Abdi Subaşı mahal lesinde kain İskerlet lağ
mından tarik-ı ilmmda hazine ittisalindeki tekneye i lhak 
ve bi ' l-vakfıyye yol lar ve ta'ylnleri başka başka olarak 
havz-ı merküma erbab-ı miyah ma'rifetleriyle icra ve 
ta'yln itmeğin ma hüve' l-vakı' b i ' t-taleb ketb al ındı . 

Fı 27 Zi ' l-ka'de sene 1 2 1 2  [ 1 3  Mayıs I 798] 
şuhCıdü ' I-hai : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rab-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Abdurrahman Efendi Katib-i ralı-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hüseyin Serbölük-i Sultan Bayezld 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Mehmed Halife Anacı 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife ÇavCış-ı ralı-ı ab 
Es-Seyyid Hafız Mustafa Efendi ibn-i el-Hacc Hasan 
Ahmed Efendi ibn-i Yusuf 
Es-Seyyid Mehmed Emin Efendi ibn-i Mustafa 
Es-Seyyid Mehmed Emin Efendi ibn-i es-Seyyid Süley
man 
Mehmed Arif Efendi ibn-i Mehmed Sa'ld 
İbrahim Efendi ibn-i Hasan 

2991511 Derviş Paşa suyundan ifraz/a Timürkapı, Ka
raki mahallesindeki eve bağlı suyun, maliki İbrahim E
fendi tarafindan Mehmet Emin Efendi 'ye satıldığına 
dair hüccet kaydı. 
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29915/la [Kenar notu] Kuzatdan Mehmed Eınln Efend i 'nün 
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[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer bir masura ma-i 
tezizi hala Darbhane-i amire başkatibi es-Seyyid All Beğ 
Efendi şiraen mal ik aldığını müş ' ir yedine hüccet i ' ta o
l ındı .  

Fl 23 L sene 1 23 5  [3 Ağustos 1 820] 

Darü' I-hi lafeti ' 1-ali yy e Kostantın i yy e el-mahmi yy ed e Ti
murkapu'da Nevbethane kurbında Karaki mahallesinde 
vakı' ma' lümu' l-hudud ve' l -müştemilat bir bab vakf 
menzi le b i ' l -icareteyn mutasarrıf ve el-yevm derünına ca
ri zikri ati ma-i lezlze mali k  olup hala muvakkaten Di
meşki ' ş-Şam kadlsı olan umdetü' l-meval iyi ' l- i  'zam züb
detü' 1-efadilü' 1-kiram Hilfız İbrahim Efendi i bn-i el-mer-7" - :-;·;,. /1 . / . , , _ ... ... ; .. · r ,  .. . .. ; r · · .. �, /� 1  � -"�· ..--ır·� ı:"' 1;f.'/-� � ....... _..,Y[Y�r;.· !.- � ,·f'<. r '-"· "' · _, . _. � J ' . .  , . ,/ ,. '" . . . .  , . . . r· . ,  hum Ahmed Ağa taraf-ı bahirü' ş-şereflerinden zikrl cal . � r/.-.:.t(,4.><:t"' l�vtn'(r/ ... .... '� -;._. y�:·._ '"' �:--;;:.�; J'vf..- ı-..t?-:J;ı:-/u111_,.r..���;,'yt.<:' husus-ı meymenet-mahsüslarını ikrara ve i ' ta-i hüccete 

+. ��� tr�ıf"��vı'J,!�;,.Jt'..ı./l/;1:--f..r:·../vJI.f'.J vekil ieri ald ığı Mehmed Emin Ağa bin İbrahim ve 
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bın Meh
Jrt- �;.;..;-...;../�..,;....ı:.,./.t,.;....'f'.Jjl/��.(t.f,.-,.11,.- 't;-��t;l med nam kırnesne mecl ıs-ı şer'-ı hatır-ı lazımu't-tevkTrde .r.�;.;t,�,.,� J:...;Jt..:..fv,.J'-(1..-: .1:'��-� işbu kitab-ı sıhhat-ni sabun hafızları umdetü' 1-kuzati '  I -ki

ram Anadalı kuzatı eşrafından ei-Hacc Mehmed Eınln 
Efendi bin ei-Hacc Mehmed nam kimesne mahzarında 
b i ' l-vekale takrlr-i kelam ve ta'blr-i ani ' I-meram idüp 
müvekkilüm müma ileyh Hafız İbrahim Efendi hazret
lerinUn yedierinde olup bin yüz seksen yedi senesi Şa'
ban-ı mu'azzam'ınun üçünci güni tarihiyle müverrah bir 
kıt'a mübaya'a hüccetinde tafs'il ü beyan al ındığı üzre 
merhüm ve mağfürun le h Derviş Paşa hazretleri n ün ma'
lumu' l-mikdar ma-i lezlzden müfrez olup el-yevm men
zil-i mezbur derünına b i ' t-ta 'yln cari olan bir masura 
ma-i lez'iz müvekkilüm muma i leyh tarih-i merkümeden 
berü şira' -i şer' 'i i le mal ik iken bundan akdem ber veeh-i 
muharrer mutasarrıf a ldığı menzil-i merkümı ba re'y-i 
mütevelll ferağ-ı mu'teber-i kat 'l  i le mezbur e l-Hacc 
Mehmed Emin Efendi'ye ferağ ve tefv'iz idüp ma-i leziz-i 
merküm yedinde kalmışidi el-haletü hazihl ma-i leziz-i 
merkümı dahi bey' murad itmeğle mahıniyye-i mezbu
rede olan menazil ü çeşmeha vü biyar u h ıyaz ve mahal l-i 
saireye cereyan iden b i ' l -cümle ma-i lez'izün kuyüdatı 
Haslar mahkemesi s ici l iatında mastur u mukayyed olup 
ma-i tezize dair hücec-i şer' iyyeler erbab-ı miyah ihbar 
ve ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbüreden gayrı meha
kimde tahr'ir u temh'ir olmmak ba emr-i all memnü' aldığı 
şürüt-ı m er' iyyesinden old ığına b inilen müvekki lüm mu
ma i leyh abar [ve] lağm ü kanavat ü müsennat-ı memlü
kesinden mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyet ile ber 
veeh-i muharrer mal ik ald ığı bir masura ma-i leziz-i mez
kürunı hala Hassa su nazırı aynü ' l-a'yan ve makbu-
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lü' s-sudur ve ' l-erkan Mustafa Ağa'nun tarafından vekil-i 
müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve 
Katib-i riih-ı abi es-Seyyid Abdurrahman Efendi ve sela
tin-i sillife serbölükleri vesair zeyl- i  sahlfede mektı1-
bü' l-esarnl haderne-i rah-ı abiler i hbar ve ma'rifetleriyle 
tarafeynden Icab ve kabfıl i  havl şürfıt-ı müfside ve meva
zi 'adan ari bey '- i  bat-ı sahlh-i şer'l i le  mezbur el-Hacc 
Mehmed Emin Efendi'ye beş yüz guruş semen-i medfı1' 
ve makbı1za bey' u temllk ve teslim eylediğinde ol dahi 
ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve tesellüm ve 
kabul itmeğin fima ba'd derun-ı menzil-i mezbura cari bir 
masura ma-i lezlz-i merkürndan müvekkilüm ınılma i leyh 
Hafız İbrahim Efendi hazretlerinün veehen mine' l-vücı1h 
ve sebeben mine' I-esbab alaka ve medhalleri kalmayup 
abar [ve] !ağın ü kanavat ü müsennat-ı memlfıkesinden 
mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyet i le mezbı1r el
Hacc Mehmed Emin Efendi'nün mülk-i müşteriisı ve 
hakk-ı s ırfı olmışdur keyfema yeşa ve haysüma yahtar 
mutasarrıf olsun d idükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l ma hüve
' 1-vakı '  b i ' t-taleb ketb ol ındı . 

Fl 20 min Zi ' l-hicce-i şerlfe sene 1 2 1 2  [5 Haziran 1 798] 

Şühudü' I-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Abdurrahman Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 

2991512 Haslar kazası, Cebeci karyesinden mü/hak 
Murat Paşa katma suyundan ifraz/a Tahtamale mahal
lesindeki eve bağlı vakif suyun, mutasarrıft Mehmet E
min Efendi tarafindan Ali Ağa ve Nefise Hatun 'a ferağ 
edi/diğine dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] All Ağa ve Nefise Hatfın'un karye-i Cebeci J:.:;,) 

Darü' 1-hiliifeti '  l-a1iyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Molla Gürani kurbında Tahtaminare mahallesinde vakı'  
mukaddema Saray dimeğle ma'rfıf olup hala ebniyesi 
muhterik vakf arsa-i mahdfıde ile derfınına cari zikri ati 
ma-i lezlze bundan akdem b i ' l-icareteyn mutasarrıf olan 
sabıka Daru' s-sa'adet i ' ş-şerlfe ağas ı kat ibinün serhallfesi 
el-Hacc Mehmed Emin Efendi bin Mustafa nam kirnesne 
tarafından ber veeh-i ati husfısı ikrara ve i ' tiriifa vekll ol
d ığı Bostan! All Ağa bin Abdullah ve Esir Ağa bin Ab-
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dul lah nam kirnesneler şehadetleriyle sabit olan Hüseyin 
Ağa bin Mehmed nam kirnesne mecl is-i şer'- i  hatir-i lazı
mü' t-tevkTrde işbu ba' isü' l-kitab kendi nefsinden asi ve l i  
ümm kız karındaşı Nefise bint-i Abdul lah nam hatlin ta
rafından ber veeh-i ati hususı tasdlka vekil-i mürseli olan 
All Ağa bin Ömer nam kirnesne mahzarında bi ' l-vekale 
takrlr-i kelam ve ta'blr-i ani ' I-meram idüp müvekkilüm 
muma i leyh e i-Hacc Mehmed Enlin Efendi 'nün yedinde 
olup bin iki yüz altı senesi Rebl' u ' l-evvel'inün on b irinci 
güni tarih iyle müverrah bir kıt ' a  istihkam hüccetinde 
tafsll ü beyan olmdığı üzre merhum ve ınağffırun leh Mu
rad Paşa hazretleri hayatında Havass-ı refi 'a  kazasına 
tab i '  C ebeci karyes i kurbın da K Cı h is tan nam mahallde ve 
S ırıkl ıçayırı nam mevzı 'da ınüceddeden hafr itdürdiği ba
calardan müctemi ' ma'lUmu' l-ınikdar suların ı  izn-i müte
velliyle ana lağmına i lhak u idrac itdürdükden sonra ma-i 
lezlz-i merkürnun bir masuras ını erbab-ı miyah ma'rifet
leriyle ifraz ve Yedikule suyı i le  cari olup salifü ' l-beyan 
Tahtaminare mahallesinde vakı '  sakin oldukları sarayları 
derun ına icra ve ta'yln itdürdükden sonra hala ebniyesi 
muhterik olan saray-ı ınezkur arsas ıyla derCınına cari bir 
masura ma-i lezlz-i merküme ber manruk-ı hüccet-i mez
bur tedavül-i eyadl ile mutasarrıf olan Hablbe Hatun ib
net-i Mehmed bundan akdem müteveffiye oldukda arsa-i 
mezkure ve ma-i leziz-i merküın sadriye kızı Hadlee nam 
sağireye ba'de ' l- intikal müvekki lüm muma i leyh dahi 
arsa-i mezkure ile ma-i lezlz-i ınerkümı ınüşa' - ı  şer' Iye 
binaen sağTre-i mezburenün vasisinden bi ' l-izn i ' ş-şer' l ve 
ba ma'rifet-i mütevel ll tefevvüz idüp ol vechi le arsa-i 
mezkı1re i le ma-i lezlz-i merküını bi hakk zabt ve tasarruf 
üzre iken işbu tarih-i kitab şehrinUn gurresinde arsa-i 
mezkure ile derun ına cari bir masura ma-i lezlzi vekil-i 
ınCıma ileyh All Ağa ile l i  ümın kız karındaşı mezbı1re 
Nefise Hatlin beynlerinde ma' IUm bedel-i medfı1'  ve 
makbuz mukabeles inde ba ma'rifet-i mütevelll ferağ-ı 
mu 'teber-i kat ' !  i le  b i ' l-ınünasafa ferağ ve tefvlz eyledi
ğinde anlar dah i ber veeh-i muharrer tefevvüz ve kabul 
itmeleriyle fima ba'd arsa-i mezkUr i le  abar-ı lağm ü ka
navat ü ınüsennatından mikdar-ı mu'ayyen hissesine te
be' iyyet i le vakfiyyet üzre zabt u tasarruf ol ınan bir ma
sura ma-i lezlz-i merkürnda ınüvekkilüm muma ikyh 
el-Hacc Mehmed Emin Efendi 'nün veehen mine' l-vücuh 
ve sebeben mine' 1-esbab aH1ka ve medhali kalmayup ve
kil-i ınuına i leyh All Ağa ile müvekkilesi li üının kız ka
rındaş ı Şerlfe Hatlin'un iştirakı 's-seviyy üzre dahi l-i hav
za-i tasarrufları alınışdur didükde vekil-i muma i leyh All 
Ağa dahi ınukırr-ı vekil-i ınezbCır Hüseyin Ağa'yı cemi' 
kel imat-ı ıneşrCıhasında vicahen ve şifahen bi ' l-asale ve 
b i ' l-vekale ba'de' t-tasdlk ve' t-tahkTk arsa-i mezkure i le 
ma-i lezlz-i ınerküınun hala b i ' l-fi ' l  mütevelllsi el-Hacc 
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Hüseyin Ağa'nun mühriyle mernhı1r mecl is-i şer'a  ibraz 
eylediği bir kıt'a  mütevel ll temessükinün mazmfını min 
kül l i ' l-vücfıh takrir-i meşrfıhasına mutabık ve nefsü' l-em
re muvafık bulındığından ma'ada mahmiyye-i mezbfırede 
olan menazil ü çeşmeha vü hiyar u h ıyaz ve mahall - i  sai
reye cereyan iden bi ' l-cümle ma-i lezlzün kuyfıdatı Has
lar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i 
lezlze dair hücec-i şer' iyyeler erbab-ı miyah ihbar ve 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehakimde 
tahrlr u temhlr olmmak ba emr-i all memnfı' oldığı şü
rı1t-ı mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı 
aynü' l-a'yan ve makbı11ü' s-sudur ve' l-erkan Mustafa A
ğa'nun vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi e i-Hacc İb
rahim Ağa ve Katib-i rah-ı abi es-Seyyid Abdurrahman 
Efendi ve selatin-i salife serbölükleri vesair zeyl-i sahife
de mektubü' 1-esaml haderne-i rah-ı abiler dahi husus-ı 
merkümı ber veeh-i muharrer ihbar ve inha itmeleriyle 
hıfzen l i ' l-makal işbu veslka-i enlka ketb ü tahrlr o lınup 
li ecl i ' s-sened ve' l- istihkam vekil-i mfıma i leyh All Ağa 
i le müvekkil esi mezbure Nefise Hatı1n'un yedi erine i 'ta 
o lındı . 
FI yevmi ' t-tas i '  aşare min Zi' l-hicce-i şerlfe sene isna a
şere ve mieteyen ve elf 

[ 1 9  Zi ' l-hicce 1 2 1 2] [4 Haziran 1 798] 

Şühudü ' l -hal : 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Es-Seyyid Abdurrahman Efendi katib-i riih-ı ab 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Me h med Emin Hallfe Haderne-i Yedikule 
Esir Ağa bin Abdul lah 

2991611 Haslar kazası, Burgos karyesinden müllıak 
Haseki Sultan katma suyundan ifrazla Akbıyık malıal
/esindeki eve bağlı Cedid Yakup Ağa vakfı suyunun bi
'l-icareteyn mutasarrifının Nurnan Efendi olduğuna 
dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Hekimbaşı Nu'man Efendi'nün Karye-i 
Burgos 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde ımıharrer menzil-i mezbu
nın derfın ına cari bir masura ma-i lezlze mutasarrıf olan 
Seretibba-i Sultani Nu ' man Efendi menzil-i mezbur i le 
derfınına cari ma-i l ezlzi hala S i lahdar-ı şehriyari Halil 
Ağa'ya ferağ eylediğini müş ' ir eylediğin i müş' ir1 yedi ne 

1 "eylediğini müş' ir" mükerrerdir. 
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mufassal hüccet viri ld iği işbu mahal le şerh viri ldi . 
Fl 1 9  R sene 1 2 1 7  [ 1 9Ağustos 1 802] 

işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hiifızı umdetü' l-mevaliyi' l- i
zam zübdetü' l-fudalai ' l-kiram haHi seretibba-i şehinşahl 
sa'adet1ü semahatlü mekremetlü Nu 'man Efendi ibn-i 
el-merhum el-Hacc Mustafa Ağa hazretlerinün taraf-ı ka
rlnü' ş-şereflerinden zikri cal husus-ı ıneyınenet-ınahsus
larını ikrar ve i ' tiriifa vekilieri oldığı es-Seyyid Sal ih  Ağa 
bin Ebibekir ve İbrahim Ağa ibn-i Hüseyin  nam kimes
neler şehadetleriyle sabit olan Ömer Ağa bin Mehmed 
nam kirnesne mecl is-i şer'-i şerif-i Ahmed) ve mahfel - i  
din-i münlf-i Muhammediyle zikri ati vakf-ı şerlfün .hala 
b i ' l -fi ' l-mütevellls i  fahru' l-akran Yusuf Ağa'nun tarafın
dan vekil-i mürsel i  İbrahim Ağa hazır old ığı halde bi
' 1-vekale takrir-i ketarn ve bast-ı ani ' I-meram idüp mü
vekki lüm mu ma i leyh efendi hazretlerinün yed-i sa 'adet
lerinde olup bin iki yüz altı senesi Şevval-i mükerrem'i
nün yiğirmi birinci güni tarihiyle müverraha bir kıt 'a  is
tihkam hüccetinde tafsll ü beyan olındığı üzre asrında 
Haseki Sultan Hazretleri Havass-ı refı' a kazasına tabi ' 
Burgos karyesinde Kovukkemer civarında Korubostanı 
dimeğle şehir bostan kurbın da kimesnenün mülk ve ha
rimi olmayan mevzı ' - i  hallde müte 'addid abar-ı mütefer
rika i le cem' u tahsil itdürdiği beş buçuk masura ma-i le
zlzden müfrez olup ashab-ı hayratdan sabıka Babu
' s-sa'adet i ' ş-şerlfe ağası merhüın ve ınağffırun leh Cedld 
Ya'küb Ağa nam sah ibü' l-hayrun medine-i Üsküdar'da 
kain hayrat-ı eellleleri evkafı mustakıl liitından mahmiy
ye-i İstanbul'da Ahürkapu dah i l inde Akbıyık mahallesin
de vakı '  ına' lümu' l-hudud ve' l-ınüştemi lat bir bab vakf 
menzil-i keblr derün ına kadiıni icra ve ta'yln ol ınan bir 
masura vakf ma-i lezlz ile menzil - i  mezbur mütevel ll-i 
müvekkil-i ınezbürun işbu sene-i mübareke Zi lhiccetü'ş
şerlfe'sinün yedinci gün i tarih iyle ınüverrah müvekki lüın 
mu ma i leyh efendi hazretlerinün yedine memhuren i ' ta 
eylediği bir kıt 'a  temessük mantfıkınca dah i l-i havza-i ta
sarrufı ol ınağla ol vechi le bir masura ma-i lezlz-i ınerküm 
abar ve kanavat ü ınüsennatından mikdar-ı mu 'ayyen 
hissesine tebe' iyyet i le  müvekkil- i  muma i 1eyh efendi 
hazretlerinün bi' 1-icareteyn dahi l - i  havza-i tasarrufları 
oldığını ınüş ' ir yed ierine bir kıt 'a hüccet-i şer' iyye i ' ta 
olınınak ınatlüblarıdur d idükde mahmiyye-i mezburede 
olan menazi l ü çeşıneha vü hiyar u h ıyaz ve mahall- i  sil
ireye cereyan iden bi ' l-cümle ma-i lezlzün kuyüdatı Has
l ar mahkemesi s ici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i 
tezize dair hücec-i şer' iyyeler erbab-ı ıniyah ihbar ve 
ma'rifetleriyle mahkeme-i ınezbüreden gayrı mehakimde 
tahrlr u temh\'r ol ınmak ba emr-i al\' ınemnfı ' oldığı şü
rı1t-ı m er' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı 
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aynü' l-a'yan ve makbulü ' s-sudur ve ' l-erkan Mustafa A
ğa'nun tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi 
ei-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i rah-ı abi es-Seyyid Ab
durrahman Efendi ve selatin-i salife serbölükleri vesair 
zeyl- i  sahifede mektubü' l-esaml haderne-i rah-ı abiler da
hi ber minval- i  muharrer bir masura ma-i leziz-i merküm 
hala menzil- i  mezbura b i ' t-ta'yln cari old ığını b i ' l- ittifak 
ihbar ve inha itmeleriyle h ıfzen l i ' l-makal i şbu vesika-i 
enika ketb ü tahrir ol ınup li ecl i ' s-sened ve' l-istihkam 
müvekki l- i  mu ma i l  ey h efendi hazretleri yed-i sa' adetle
rine i ' ta ol ındı . 
Fi ' l-yevmi ' s-sab i '  aşara min Zi lh iccet i ' ş-şerife sene i sna 
aşara ve mieteyn ve elf 

[ 1 7  Z 1 2 1 2] - [2 Haziran 1 798] 

Şühfıdü' I-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Abdurrahman Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid e i-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mustafa Ağa Serbölük-i [Nur-ı] Osmaniyye 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük- i  Kemerler 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 

2991612 Haslar kazası, Terkos nuhiyesinden İbrahim 
Paşa, Ahmet Kethüda, Mesih Paşa ve Sultan Süleyman 
suyoluna mülhak Mustafa Paşa katma suyunun, malik
leri tarafindan Süleyman Hurşit Efendi ve Ubeyde Ha
nım 'a satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Süleyman Hurşid Efendinün Karye-i Ter
kos 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkfır iki masura ma-i le
zizi Çavfışbaşı-i esbak el-Hacc Mehmed Sa'ld Efendi i l e  
val idesi Sa'ide Hanı ın'a bey' ol ınup hüccet i 'ta ol ındı .  

R 3 M sene 1 228 [6 Ocak 1 8 1 3] 

Darü' 1-hi lafeti '  1-aliyye Kostantın iyye e l-mahmiyye'de 
Süleymaniyye cami ' -i şerifı c ivarında Molla Gürani ma
halles inde vakı '  lede' l-ahali ve' l-ciran ma' lumu' l-hudud 
ve ' l -müştemi lat İbrahim Beğ ve Fatıma Hanım Sultan sa
rayı dimeğle arif saray-ı kebir i le derfınına cari zikri ati 
ma-i lezizün b i ' l - işt irak malikleri olup bundan akdem 
Bağdad Behişt Abad'dan gelür i ken esna-yı ralıda vefat 
iden serbevvabln-i Dergah-ı ali İbrahim Beğ ibn-i Mus
tafa Beğ Efendi'nün verilseti hallle-i muhteremeleri mer
hfıme ve mağffırun leha Sal iha Sultan tabe serahanun ke
riıneleri olup düyfını terekesinden ezyed oldığı halde irti-
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hal-i dar-ı beka iden Fatıma Hanım Sultan ibnet-i e l-mer
hum el-mebrfır Mustafa Paşa hazretleri i le  zikri  ati vere
selerine inhisiirı mütehakkık oldığını müş' ir bin iki yüz 
on iki senesi Şa'biinü' l-mu' azzam'ınun y iğirmi beşinci 
güni tarihiyle müverrah Harerneyn-İ Şerlfeyn müfettiş i  
umdetü' l-müderrisini ' l -kiram Mehmed Fikri Efendi haz
retl erinUn imzasıyla ınümzii ve hatmiyle mahtfıın bi hük
rni ' l-müniisahat i ' ş-şer' iyye bir  kıt'a mübiiya'a  hüccetinde 
tafs'il ü beyan olmdığı üzre ınüteveffıyiin-ı mfımii i leyhi
ıniinun verese-i ınünhasıralarından iffetlü Emine Hanım 
ile müteveffa Mehıned Beğ'ün sulbl kebir oğul ları Ah
med ve Hüseyin beğler ve evliid-ı sıgarı sulbl Mehıned 
Reşld Beğ ve sulbiyye kızları Neclbe ve Behiyye hiinıın
larun tesviye-i emrierin i  ru' yete ba hüccet-i şer' iyye vasi
Ieri ve zikri atı ma-i tezizi iihara bey'a  kıbel-i şer'den 
ıne'zun olan müteveffa-yı ınezbfırun zevcesi verese-i 
ınezburunun valideleri Züleyha Kadın ibnet-i Abdul lah 
ve iffetlü Zeyneb Hanım ve Huveyle Hanım i le  gaib-i a
n i ' l-be led si lahşör-i hazret-i şehriyariden All Beğ ibn-i 
Ahmed ve gaib-i ani ' I-ınecl i s  Musta'de Kadın ibnet-i Ab
dul lah'un h isse-i irsıyyelerin i  ahz ü kabza kayyim ve ba 
hüccet-i şer' iyye gurema vasisi olan Teberdar Ahmed 
Halife ibn-i Mustafa taraflarından ber veeh-i ati hususa 
vekil ieri oldığı zat- ı mfıına i leyhayı b i ' l-ına 'rifeti ' ş-şer
' iyye arifiin olan Bostan! Osman Ağa ibn-i Mustafa ve 
Suyolcular ocağınun çiivfışı İbrahim Beşe ibn-i Hüseyin 
nam kimesneler şehadetleriyle ber veeh-i şer'! sabit olan 
Teberdiir İbrahim Ağa ibn-i Osman nam kirnesne mecl is- i  
şer' -i şerif-i enverde işbu bii'  i sü '  I-kitab-ı sıhhat-nisabun 
ba' iği(?) uındetü' l-ekabir  ve' l-e 'iil l  carni 'u ' l-ıneciisır ve
' 1-ıne 'all sa'adetlü el -Hacc Süleyman Hurş'id Efendi ibn-i 
Abdülınennan hazretleri i le hallle-i muhteremeleri uınde
tü' l-muhadderat i sınetlü Ubeyde Hanım ibnet-i e l-mer
hum el-mebrur Sadr-ı esbak Hal'il Hamid Paşa hazretleri 
taraflarından zikri at'i husus-ı ıneymenet-ınahsfıslarını tas
dika vekil-i şer'lieri olan Süleyman Ağa ibn-i Mustafa 
nam kirnesne ınahzarında b i ' l-vekale ikrar-ı tamın ve tak
rir-i keliim idüp müvekkil lerüın ınuma i leyhi ınün müris
leri müteveffiyan-ı ınfıına i leyhimanun yedierinde bulı
nup bin doksan iki senesi Şa'banü ' l-mu'azzaın'ınun yiğir
mi dördünci güni tarih iyle ınüverrah Haslar sici l iatından 
ınuhrec derkenar natık oldığı üzre asrında Mustafa Paşa 
hazretleri Havass-ı refı 'a kazasına muzafa Terkos nilhi
yesinde Çınarlıçeşme kurbında kendi malıyla hafr ve ii
barı tahte ' l-arz lağm ü kanavat ile cem' u tahsil itdürdiği 
suyını ol tarihde Hiissa su nazırı vesair erbab-ı ıniyiih 
ma'rifetleri ve ına'rifet-i şer' le vezn ü ayar ve tahmin-i 
sahih i le  ba'de ' l-vezn tamm ve kamil ve revan iki  buçuk 

ı hafr-ı abar 
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masura ve bir çuvaldılz suyını ol mahallde vezir-i a 'zam 
İbrahim Paşa suyı yolına ve andan Ahmed ketlmda suyı 
yol ına ve andan Mesih Ali Paşa suyı yolına ve andan 
cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum ve mağfıret-nişan 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün suyı yolına b i  izni
' 1-mütevelll ba'de' l - i lhak buçuk masura ve bir çuvaldılz 
suyı hakk-ı mecra vir ildükden sonra baki kalan iki ma
sura ma-i lezizini mahmiyye-i mezburede Süleymaıilyye 
cami ' -i şerifı civarında vakı' sarayları derunına i cra ve 
ta 'yin itdükden sonra saray-ı ınezkur ile derunına cari iki 
masura ma-i Iezlze tedavül-i eyadi ile müteveffiyan-ı mu
ma i leyhiına malikler iken fevt olduklarında hüccet-i 
mezkure natık ald ığı üzre ala tarikı ' l-münasahati ' ş-şer
' iyye müvekkil lerüm ınılma i leyh ime ba'de' l-mevrus sa
ray-ı kebir- i mezkurı ınuına i leyh ei-Hacc Süleyman Hur
şid Efendi hazretleri i le hallle-i muhteremeleri ınılma i
leyha Ubeyde Hanım'a ale ' l-iştirak i ' s-seviyy hüccet-i 
mezkure mantukınca bey' u temllk idüp derunına cari iki 
masura ma-i lezlz-i mezkılr baki kalmışidi hala müvek
ki llerüm ınılma i leyhimün yedierinde olan iki  masura 
ma-i lezlzde saray-ı mezkurun mübaya'a hüccetinde tafsll 
ü beyan al ındığı üzre bi tarikı ' l-münasahat i ' ş-şer' iyye 
her birinün sihamlarına isabet idüp ber veeh-i muharrer 
irsen mal ik oldukları iki masura ma-i lezlzlerin i  dahi 
lağm ü kanavatına tebe ' iyyet ile müvekkil-i ınılma i leyh 
ei-Hacc Süleyman Hurşid Efendi hazretleri ile halile-i 
muhteremeleri müvekki le-i ınılma i leyha Ubeyde Ha
nım'a bey' murad eyledüklerinde mahmiyye-i mezbılrede 
olan çeşmelere ve mahall - i  sa' i reye cereyan iden cemi' 
sularun kuyudatı Haslar mahkemesi s ici l iatında mastur u 
mukayyed olup bey' u şira ve ferağ u intikal ve hibe ve 
isticar u İstihbar hüccetleri Haslar mahkemesinden gayrı 
mehakimde tahrir u temh\'r ol ın mak ba emr-i all me mn u '  
o ldığı şürut-ı m er' iyyesinden oldığına binaen ber veeh-i 
ınuharrer irsen malik oldukları iki masura suları hala 
Hassa su nazırı aynü' l-a'yan ve makbulü' s-sudur ve' l-er
kan sa'adetlü Mustafa Ağa ve Kethuda-yı rah-ı abi 
es-Seyyid Abdurrahman Efendi ve Süleymaniyye serbö
lüği Mehmed Nebi Ağa ve zeyl-i sahlfede masturu ' l-esa
mi evkaf-ı selatlıı-i ınazıyye serbölükleri vesair hademe-i 
rah-ı abiler i hbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve 
kabuli hav\' şürut-ı müfside ve ınuvaza'adan ari bey '- i  
bat-ı sahib-i şer' \'  i le  müvekkile-i ınılma i leyh el-Hacc Sü
leyman Hurşld Efendi hazretleriyle halile-i muhteremele
ri müvekki le-i mfima i leyha Ubeyde Hanım'a ale ' I- iştira
ki '  s-seviyy beynlerinde ma ' lu  m se men-i medfıl ' ve mak
buza bey' u temllk eyledüklerinde anlar dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temellük ve kabul id üp fima ba 'd iki 
masura ma-i leziz-i mezkurda müvekk i llerüm ınılma i ley
himün asla ve kat'a alaka ve medhalleri kalmayup !ağın ü 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

kanavat ü mi.isennatına tebe' iyyet i le iki masura ma-i le
ziz-i mezkı1r müvekkil - i  ınılma i leyh ei-Hacc Sü leyman 
urş\'d Efendi ile hallle-i muhteremeleri müvekkile- i  ınılma 
i leyha Ubeyde Hanım'un ale' l-işt iraki' s-seviyy mülk-i 
mUşteraları ve hakk-ı sırfları almışdur di ledükleri gibi ta
sarruf buyursunlar didi.ikde gıbbe't-tasd\'k ı ' ş-şer' l  ma va
ka'a b i ' t-taleb ketb al ındı . 
Fi ' l-yevmi ' s-sani min Saferi ' l-hayr l i  sene selase aşere ve 
mieteyn ve elf 

[2 S 1 2 1 3] [ 1 6  Temmuz l798] 
ŞühCıdü' I-hai: 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
E I-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Es-Seyyid Abdurrahman Efendi Katib-i rah-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
İbrahim Halife ÇavCış-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mustafa Serbölük-i Osmaniyye 
Es-Seyyid e l-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 

2991711 Mahmut Paşa ve Kırkçeşme suyundan ifrazla 
Kuyumcu Behşayiş mahallesindeki eve bağlı suyun sa
tılabilmesi için İbrahim Reşit Efendi 'ye yetki verildiği
ne dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Defterdar İbrahim Reşld Efendi'nün 

Darü' l-hi lafet i ' l-al iyye Kostantıniyye el-mahmiyyede L1-
le l i  cami '  -i şer\'fı civarında K uyurncı Bahşayiş  mahal
lesinde vakı '  kethuda-yı Sadr-ı esbak merhum ei-Hacc 
Mustafa Efendi 'nün menzil i  dimeğle arif menzil-i kebir 
derCınına cari zikri at\' ma-i lezizün maliki iken bundan 
akdem i rtihal-i dar-ı beka iden sabıka kethuda-yı Sadr-ı 
a' zami ve tevkl' i-i sabık es-Seyyid Abdul lah Berri Efendi 
neclü ' l-ınerhCım diğer ei-Hacc Mustafa Efendi 'nün vera
seti ha111e-i ınuhteremeleri Fatıma Hanım ibnet-i el-mer
hum Yusuf Efendi ve Sa 'adet Hatı1n ibnet-i Abdülmen
nan ve İzzet HatCın ibnet-i Abdul lah i le sulbl sagTr ınah
dCıınları es-Seyyid Mehmed Salih Beğ ve es-Seyyid Meh
med Hayynıi lah Beğ'e ve sulbiyye kerlıneleri keb\'re Şerı
fe Emine Hanım ve sagTre Şer\'fe Fat ıma Hanım'a ınünha
sıra o lup kab le' 1-kısme sagTr-i mı1ma i leyh es-Seyyid 
Mehmed Hayrul lah Beğ dahi vefat idüp veraseti vali desi 
ınılma i leyha Sa'adet HatCın i le l i  ebeveyn kız karınciaşı 
ınılma i leyha Şerlfe Fatıma Hanım'a ve l i  eb kız karındaşı 
ınılma i leyh sagTr Mehmed Salih Beğ'e ve li eb kız karın
daşı mCıma i leyha Şer\'fe Emine Hanım'a ba'de' l-inhisar 
ve mes' ele-i miras ları bi hükmi ' l-münasahat i ' ş-şer' iyye 
dört yüz otuz iki selımden olup siharn-ı mezbCırdan on se-
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kiz sehmden cem'an otuz altı sehmi ınılma i leyha Saliha 
Hanım ve İzzet Hatun'dan her birine ve otuz dokuz sehmi 
ınılma ileyha Sa'adet Hatı1n'a ve yüz yiğirmi altı sehmi 
sagTre-i ınılma i leyha Şerlfe Fatıma Hanıın'a ve yüz el l i  
dört sehıni sagTr-i ınılma i leyh es-Seyyid Mehmed Sali h  
Beğ'e ve  yetmiş yedi sehmi  ını1ma i leyha Şerlfe Emine 
Hanıın'a isabeti ba'de't-tahakkukı ' ş-şer'l sagTr-i ınılma i 
leyhima es-Seyyid Mehıned Salih Beğ ve  Şerlfe Fatıma 
Han ım'un ba hüccet-i şer' iyye vasl-i mansubeleri olup if
tiharu ' l-emacid ve' l-ekarlm cami 'ü' l-mehamid ve' l-me
karlm hala Devlet-i aliyyede şıkk-ı evvel defterdan işbu 
kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı sa'adetlü seınahatlü ei-Hacc 
İbrahim Reşld Efendi neclü' l-merhı1m Defterdar-ı esbak 
İsına'll Efendi hazretleri tarafından ber veeh-i ati hususa 
vekll oldığı İbrahim Ağa bin Hüseyin ve Mehıned Ağa 
ibn-i Hüseyin nam kirnesneler şehadetleriyle sabit olan 
Hazinedar Osman Ağa ibn-i Hüseyin mecl is- i  şer '- i  hatir
i lazıınü't-tevkTrde bi ' l-vekale takrir-i kelam ve bast-ı 
ani ' I-meram idüp marrü' z-zikr Kuyumcı Bahşayiş mahal
lesinde kain menzil-i keblr derı1nına cari kanavat ü mü
sennatına tebe' iyyet ile Mahmud Paşa-yı Veli suyından 
müfrez nısf masura ve Kırkçeşme suyından dahi müfrez 
nısf masura ma-i lezlz k i  cem'an bir masura ma-i l eziz 
müteveffa-yı evvel ınılma i leyh es-Seyyid Abdul lah Berri 
Efendi'nün ba hüccet-i şer ' iyye şiraen hayatında i le ' I-ve
fat yedierinde mülkleri olup ba 'de vefatihi verese-i ki
bar-ı ını1ına i leyhim i le sagTran-ı ınezbürana ınevrı1s ol
ınağla kanavat ü müsennatına tebe' iyyet ile derun-ı ınen
zil-i mezbı1ra cari bir masura ma-i lezizlerin i  i 'tibar-ı 
merküın üzre bey' ınurad eyledüklerinde sagTran-ı ınüına 
i leyhimanun iki yüz seksen sehm h isse-i şay i ' a-i mezkG
relerinün ifrazı ınüınkin olmayup bekası sagTran-ı ınüına 
i leyhiınanun haklarında muzırr olınağla sagTran-ı ını1ına 
i l  ey h imanun hisseleri verese-i kibarun h isseleriyle ma 'an 
misli ile ahara bey' ol ınup hası l  olan seınenleri istirbah 
ve istiğlal ol ınınak sagTran-ı ınılma i leyhiınanun hakların
da her vechile evla ve enfa' oldığına binaen veeh-i ıneş
rfıh üzre kıbel-i şer'den izn viri lmek müvekkilüın ınüşa
run ileyh efendi hazretlerinün ınatlı1bıdur didükde hakT
kat-ı hal vekil-i ınezbı1run balada tahrlr u beyan ve şerh u 
ayan eylediği vech üzre idiği zeyl-i kitabda masturu' l-e
sami ınüslimln ihbarlarıyla lede' ş-şer' i ' l-enver zahi r  ve 
mütebeyyin oldukdan sonra hakim-i ınevkı'- i  sadr-ı kitab 
bi tevkT' ih i ' r-refi ' i ' l-müstetab tuba lehı1 ve hüsne-me 'ab 
efendi hazretleri dahi verese-i kibarun hisseleriyle ma'an 
sagTran-ı  mfıma ileyhimanun ber veeh-i ıneşrı1h iki yüz 
seksen sehm h isse-i şayi ' a-i mezkurelerini semen-i mis
liyle ahara bey 'a  vasi-i müşarun i leyh efendi hazretlerine 
kıbel-i şer'den izn viri lmeğin ma hüve' l-vakı '  b i ' t-taleb 
ketb olındı. 
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Fi ' 1-yevmi ' I-hadi aşere min Saferi ' 1-hayr l i  sene sel es e ve 
aşere ve mieteyn ve elf 

[ l l S 1 2 1 3] [25 Temmuz 1 798] 

Şühudü' l-hai : 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Es-Seyyid Abdurrahman Efendi Katib-i riih-ı ab 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Laleli 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 
ve gayrihim 

299/8/1 Haslar kazası, Bayram Paşa mevkiinden mül
hak Ali Haseki katma suyundan ve Kemerler mevkiin
den Kırkçeşme suyoluna müllıak Ali Ağa katma suyun
dan müfrez suyun bir kısmının, hissedarları tarafindan 
Fatma Hanım'a satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Bayram Paşa 

[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde ınuharrer Tel l i  Haseki 
suyından nı sf masura ve Kırkçeşıne suyından kezalik nı sf 
masura ma-i lezlzün mal ikesi olup derun- ı  hüccetde mez
kı1retü ' l- ism ismetlü Fatıma Hanım ibnet-i Yusuf Efendi 
ınalike oldığı Tel i i Haseki suyından n ısf masura ma-i le
zlzi es-Seyyid Mustafa Zihnl Efendi hazretlerine yedi yüz 
guruşa ve Kırkçeşıne suyından nısf masura ma-i lezlzi 
ınılma ileyh es-Seyyid Mustafa Zihnl Efendi'nün halllesi 
Ayişe Han ım ibnet-i Ahıned'e üç yüz guruşa bey' u teın
llk eylediğini ınüş ' i r  kıbel-i şer'den ınufassal ve ıneşruh 
hüccet i 'ta olındı i şbu mahalle şerh virildi . 

Fı 27 Cumadu' 1-ahire sene 1 2 1 3  [6 Aral ık 1 798] 

Darü' l-hi lafeti ' l-aliyye Kostantın iyye el-mahmiyyede La
lel i  cami ' -i şerlfı c ivarında Kuyuıncı Bahşayiş mahal
lesinde vakı' Sadr-ı esbak merhum el-Hacc Mustafa 
Efendi menzil i  diıneğle arif ınenzi l-i keblr derunına cari 
zikri ati ma-i lezlzün mal iki i ken bundan akdem irtihal-ı 
dar-ı beka iden sabık kethuda-yı Sadr-ı penahl ve tevkl'i 
es-Seyyid Abdul lah Berrl Efendi ibn-i e l-merhum diğer 
el-Hacc Mustafa Efendi'nün veraseti hallle-i muhtereme
leri Fatıma Hamın ibnet-i el-merhum Yusuf Efendi ve 
Sa'adet Hatı1n ibnet-i Abdülınennan ve İzzet Hatı1n ib
net-i Abdul lah i le sulbl saglr ınahduınları es-Seyyid Meh-
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med Sal ih Beğ ve es-Seyyid Mehmed Hayrollah Beğ'e ve 
sulbiyye keblre kerimesi Şerlfe Emine Hanım'a ve su lbiy
ye saglre kerimesi Şerlfe Fatıma Hanım'a münhasıra olup 
kable ' l-kısme saglr-i ınılma i leyh es-Seyyid Hayrol lah 
Beğ dahi vefat idüp validesi mfıma i leyha Sa'adet Hatı1n 
ile li ebeveyn kız karındaşı saglre-i mfıma i leyha Şerife 
Fatıma ve li eb er karındaşı saglr-ı ınılma i leyh es-Seyyid 
Mehmed Salih Beğ'e ve li eb kız karındaşı ınılma i leyha 
Şerlfe Emine Hanım'a ba'de' l-inhisar mes ' ele-i mirasları 
bi  hükmi ' l-münasahat i ' ş-şer' iyye ve dört yüz otuz iki 
selımden olup siharn-ı mezbfıreden on sekizer sehmi mil
ma i leyha Fatıma Hanım ve İzzet Han ım'dan her birine ve 
otuz dokuz sehmi ınılma i leyha Sa'adet Hatı1n'a ve yüz 
el l i  dört sehmi saglr-i ınılma i leyh es-Seyyid Mehmed Sa
l ih Beğ'e ve yüz yiğirmi altı sehmi saglre-i ınılma i leyha 
Şerlfe Fatıma Hanım'a ve yetmiş yedi sehmi keblre-i mO
ma i leyha Şerlfe Emine Hanım'a isabeti tahakkukından 
sonra mfıma ileyhunne Sa'adet Hatfın ve İzzet Hatlın ve 
Şerlfe Emine Hanım ile saglran-ı mfıma i leyhima es-Sey
yid Mehmed Sal ih Beğ ve Şerlfe Fatıma Hanım'un ba 
hüccet-i şer' iyye vasl-i mansubeleri olup hala Devlet-i a
l iyyede Şıkk-ı evvel defterdan iftiharo' l-emacid  ve' l -eka
rim carni'ü' l-meharnid ve ' l-mekarim sa'adetlü semahatlü 
e l-Hacc İbrahim Efendi ibn-i el-merhum Defterdar-ı 
esbak İsma'll Efendi hazretleri taraf-ı bahirü' l-iclallerin
den ber veeh-i ati husfısı ikrara ve i ' ta-i hüccete vekllleri 
old ığı zat-ı muma ileyhunneyi arifan olan İbrahim Ağa 
ibn-i Hüseyin ve Mehmed Ağa bin Hüseyin nam kimes
neler şehad.etleriyle ber veeh-i şer'! sabit olan Hazinedar 
Osman Ağa ibn-i Hüseyin mecl i s-i şer'-i hattr-i lazımü
' t-tevklrde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun sahibesi inayetlü 
ınılma i leyha Fatıma Hanım tarafından ber veeh-i ati hu
sus-ı meymenet-mahsfıslarını  tasdlka vekil-i mürseli ku
zatdan İbrahim Efendi ibn-i Hasan mahzarında bi ' l-veka
le i krar-ı tarnın ve takrlr-i ketarn idüp müteveffa-yı mlıma 
i leyh es-Seyyid Abdul lah Berrl Efendi'nün mOrisieri mü
vekkilelerüm mlıma i leyhimün işbu yedierinde olup bin 
iki yüz senesi Muharrem'inün altıncı güni tarihiyle mü
verrah iki kıt 'a mübaya'a hüccetlerinde tafsll ü beyan o
l ındığı üzre Havass-ı refı'a kazasında Bayram Paşa nam 
mahallde vak ı '  Tel l i  Haseki dimeğle arif All Haseki su
yından müfrez nısf masura ma-i leziz mahmiyye-i mez
bfırede Sekbanlar fırunı kurbında erbab-ı miyah ma'rifet
leriyle ba'de' l-ifraz salifü ' l-beyan Kuyumcı Bahşayiş 
mahallesinde vakı'  menzi l-i kebir-i mezbı1ra icra ve yine 
asrında Hassa su nazırı All Ağa hayatında Havass-ı mez
bı1ra tab i ' Kemerler can ibinde hafr ve aba� ve tahte' l-arz 
!ağın ü kanavat i le  cem' u tahsil ve Kırkçeşme suyı !ağ-

3 hafr- ı ab ar 
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mına izn-i mütevel liyle i lhak itdürdiği ma' lilmu' l-mikdar 
suyından müfrez kezalik nısf masura ma-i lezlz mah
miyye-i mezbilrede Eski odalar başında Çukurçeşme 
mesleğinden erbab-ı mi yalı ma' rifetleriyle ifraz ve sali 
fü 'z-zikr mahalle-i mezbilrede vakı '  menzil-i keblr-i mez
bilr derilnına kadimden icrii o l ınan nısf masura ma-i leziz 
ki cem'an bir masura ma-i lezlz müteveffa-yı milmil ileyh 
es-Seyyid Abdul lah Berri Efendi hazretlerinün hayatında 
i le' I-vefat yedinde mülk ve hakkı olup bii'de vefatibi ve
reseleri müvekkilelerüm milma i leyhime mevrils olduk
dan sonra verese-i kibar-ı milma i leyhunne Sa'adet Hatiln 
ve İzzet Hatiln ve Şerife Emine Hanı ın'dan her biri i ' ti
bar-ı merküm üzre hisselerini alıara bey' murad itdük
Ierinde saglran-ı milmil i leyhimanun hisseleri dahi vere
se-i kibar-ı milma ileyhunnenün hisseleriyle ma'an alıara 
bey 'a vasl-i müşarun i leyh hazretleri kıbel-i şer'den ba 
hüccet-i şer' iyye me'ziln oldığına binilen mahmiyye-i 
mezbilrede olan çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan i
den cemi' sularun kuyüdatı Haslar mahkemesi s ici l ia
tında mastür u mukayyed olup bey' u şira ve ferağ u inti
kal ve hibe ve isticar u İstihbar hüccetleri Haslar mah
kemesinden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr ol ı ıımak ba 
emr-i ali memnil'  oldığı şürüt-ı mer' iyyesinden oldığına 
binaen derün-ı menzi l-i kebir-i mezbura cari iki kıt'a hüc
cetlerde tafsll ü beyan al ındığı üzre bir masura ma-i le
zlz-i mezkürdan lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le ber 
i 'tibar-ı merküm h isse-i şii y i '  a-i mezkurelerini hala Has sa 
su nazırı aynü' l-a'yan ve makbulü ' s-sudur ve' l-erkan 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı 
ralı-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i ralı-ı abi es-Sey
yid Abdurrahman Efendi ve evkaf-ı selatin-i mazıyye ser
bölükleri vesair haderne-i ralı-ı abiler ihbar ve ma'rifetle
riyle tarafeynden Icab ve kabill i  havl şürilt- ı müfsideden 
ari bey ' i  bat-ı sahilı-i şer'l ile müvekki le-i muma i leyha 
Fatıma Hanım'a bir yük on beş b in akçeye her biri bi
' 1-verase ve b i ' l-vesaye bey ' u temllk eyledüklerinde mü
vekkil-i muma i leyha dahi ber minval-i muharrer iştira ve 
temel lük ve kabul idüp fima ba'd derun-ı menzil-i mez
kura cari bir masura ma-i lezlz-i mezkurda olan hisse-i 
şay i ' alarında müvekkilelerüm muma i leyhunne Sa'adet 
Hatün ve İzzet Hatiln ve Emine Han ım ile saglran-ı  mü
ma i leyhima es-Seyyid Mehmed Salih Beğ ve Şerife Fa
tıma Hanım'un asla ve kat 'a alaka ve medhalleri kalma
yup !ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le müvekkile-i muma 
i leyhinıa Fatıma Hanı nı'un i ' tibar-ı merkilm üzre on sekiz 
sehmi irsen ve dört yüz on dört sehmi şiraen mülk-i mUş
terası ve hakk-ı s ırfı olmağla mecnıü'  bir masura ma-i 
leziz-i mezbüra sa'adetle mutasarrıfe olsun didükde gıb
be' t-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a  b i ' t-taleb ketb al ındı .  
Fi ' l-yevmi ' s-salis aşere min Saferi ' l-hayr l i  sene selase a-
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şere ve mieteyn ve elf 
[ 1 3  S 1 2 1 3] [27 Temmuz 1 798] 

Şühfıdü' ı-hal: 
Şahidfıne sabikün 

299/8/2 Haslar kazası, Ayvad karyesinden Sultan Sü
leyman suyoluna müllıak Mahmut Ağa katma suyun
dan ifrazla Abdi Subaşı malıallesindeki eve baği� su
yun, maliki Fatma Hanım tarafindan Mehmet Emın E
fendi 'ye satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] El-Hacc Mehmed Emin Efendi'nün karye-i 
Ayvad 
[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkfır nısf masura ve bir 
çuvalduz ve bir hi lal ma-i lezize mal ik  olu� ba'd�hG

� 
fevt 

oldukda Yereseleri ma-i Jez!z-i merkürnun bır ÇUValduz ve 
bir hilal ini yedinde ibka ma'ada nısf masuras ın ı kuzatdan 
Ahmed Efendi'ye bey' eylediğini müş' ir yedine ınufassal 
hüccet virildiği işbu mahalle şerh viri ldi .  

Fı 7 Saferü' l-hayr sene 1 225 [ 1 4  Mart 1 8 1 0] 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde ınuharrer bakT kalan bir 
çuvalduz ve bir h i lal ma-i lezlz Zeynep Hatfın'a bey� o

.
l ı

nup bu hüccet kül l iyen tehl ve battala keşide kı l ındıgı ış
bu mahal le şerh viri ldi . 

Fi 23 Saferü' 1-hayr sene 1 225 [ 30 Mart 1 8 1  O] 
Daıü' 1-hi lafeti ' 1-al iyye Kostantın iyye el-mahrniyyede 
Abdi Subaşı mahallesinde vakı '  Çalkandızade Mustafa 
Arif Efendi ibn-i el-merhum Abdul lah Efendi hanesi di
ıneğle arif mülk ınenzil arsası derfın ına cari ma-i lezlz-i 
müfrezeden zikri ati ma-i lezlz-i mezkfır !ağın ü kana
vatma tebe' iyyet i le  irsen malikesi olan Fatıma Hanıın ib
net-i mevaliyi ' I-merhüın Kınmizade Mustafa Şükrüilah 
Efendi'nün oğl ı tarafından ber veeh-i ati hususda vekll 
old ığı zat-ı ınfıına i leyhayı arifcin olan Osman Ağa ibn-i 
Abdullah Ağa ve Süleyman Ağa ibn-i Halll nam kimes
neler şehadetleriyle ber nehc-i şer'i sabit olan üındetü
' 1-müderrisln i ' l -k iram Mehmed Sa'ld Efendi ibnü' l-me
valiyi ' l-merhum Kevakiblzade AbdülbakT Efendi medt
ne-i Hazret-i Eba Eyyub ei-Ensarl mahkemesınde mec
l is-i şer'- i  şerif-i enverde işbu ba' i s 'ü l-kitab ei-Hacc 
Mehmed Emin Efendi ibn-i el-merhum el-Hacc Yusuf 
mahzarıııda ikrar-ı taının ve takrlr-i kelam idüp validem 
müvekkilem ınüına i leyha Fatıma Hanım'un işbu yedinde 
olup bin i ki yüz üç senesi Zi ' l-hicce's inün altıncı güni ta
rih iyle müverrah bir kıt 'a hüccet-i şer ' iyyede tafsll ü �e
yan ol ındığı üzre marrü ' l-beyan Abdi Subaşı ınahallesıı�
de vakı '  ınenzil- i  mezbura cari ma-i lezlzün asrında ına
liki olan Mahmud Ağa hayatında bin otuz üç senesi Ha
vass-ı refi 'a kazasında Ayvad nam karyeye karlb merhum 
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ve mağrifet-n işan Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
Küçükkemeri kurbında kendi malıyla abar-ı müteferrika 
hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdür
diği suyını  müşarun i leyh Sultan Süleyman Han hazret
lerinün Küçükkemeri suyına bi izn ' l-mütevel ll i lhiik u i d
rac idüp hakk-ı mecradan bakT suyını sal ifı..i 'z-zikr Abdi 
Subaşı mahal lesinde kain menzil- i  mezbı1ra icra ve ta'yin 
itdükden sonra menzil-i mezbfır i le derfınına cari ma-i 
leziz-i mezkı1re tedavül-i eyadi i le  ba hatt-ı hümayfın mu
ma i leyh Abdul lah Efendi mali k  olup mürur-ı eyyam ile 
ma-i leziz-i mezkfırun lağmları ve kanaviltı harab ve 
mu 'attal olmağla mfıma i leyh Abdul lah Efendi hayatında 
bin yüz yiğirmi senesi ma-i mezbfırun lağmlarını kendi 
malıyla tathlr ve ta 'mir ve künklerin i  tecdid itdürdüp ha
s ı l  olan suyını ol tarihde ba ferman-ı ali erbab-ı miyah 
ma' rifetleriyle ve ma' rifet-i şer' le keşf ve vezn ü ayar ve 
tahmin-i sahih itdürdüp hakk-ı mecradan ma'ada tarnın 
ve kami l  ve revan beş masura ve bir  çuvaldı1z su cari ve 
mevcfıd old ığı mütehakkık oldukdan sonra mecmfı' ma-i 
leziz-i mezkfırı kadimi misi l lü menzil- i  mezbfır derfınına 
ba 'de' l -icra ınılma i l  ey h Abdul lah Efendi fevt oldukda 
menzil-i mezbfır i le derfınına cari beş masura ve bir çu
valdfız suya irsen ve şiraen mal ik olan sulbi oğlı ve mu
vakkaten İzmir kadisı olup gider iken esna-yı rahda Mağ
nisa kazasında düyfını terekesinden ezyed old ığı halde 
fevt olan ınılma i leyh Mustafa Arif Efendi 'nün tereke-i 
kasırasını  ahz ü kabz ve düyı1n-ı müsbitesin i  edaya 
ba-hüccet vasisi olan İsma'il Ağa ibn-i Abdul lah erbab-ı 
gar1m ma' rifetleriyle menzil- i  mezbı1r i le  derünına cari 
beş masura ve bir çuvaldfız ma-i leziz-i mezkfırı lağm ü 
kanavatma tebe ' iyyet i l e  sılk-ı sultanide Münadi Hüseyin 
Çelebi ma'rifetiyle müddet-i medide nida ve müzayede 
olınup rağabat-ı nass b i ' l-küll iye munkat ı '  oldukdan son
ra menzil-i mezbfır ile derfınına cari beş masura ve bir 
çuvaldı1z su müteveffa-yı mfıma i leyh Mustafa Arif E
fendi'nün zevcesi Hafıze Hanım ile hemşiresi Zübeyde 
Hanım ibnet-i merhum Kırımi Mehmed Efendi üzerlerine 
üç bin yedi yüz e l l i  guruşda karar ve ziyade ile tal ib-i a
harı zuhfır itmediğine binaen vasi-i mezbür İsma'll Ağa 
menzil-i mezbfır i le derfınına cari ma-i leziz-i mezkfırı 
!ağın ü kanavatma te be' iyyet i le bin yüz seksen altı se
nesi mfıma i leyha Hafıze ve Zübeyde han ımiara ale' l-işti
raki ' s-seviyy bi ' l-vesaye ba hüccet bey ' u temllk itdükde 
anlar dahi ber veeh-i muharrer ba'de' l- iştira ve' l-kabı11 
mfıma i leyha Zübeyde Hanım dahi fevt oldukda beş ma
sura ve bir çuvaldı1z ma-i leziz-i mezkı1r on iki  sehm 
i 'tibar i le  müteveffat-ı mfıma ileyha Zübeyde Hanım ha
yatında mal ike oldığı altı sehm h isse-i şay i 'asınun üç 
sehmi kız karındaşı mfıma i leyha Hafıze Hanım ve bir 
sehmi l i  eb hemşlresi olup validem müvekkilem ınılma 



İST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

i leyhanun min kabl i ' l-eb ceddesi Ayişe Hanım'a ve baki 
i ki sehrni usubet-i nesebiyye cihetinden ammioğlı Hüse
yin Efendi'ye ba'de' l-mevrGs muma i leyh Hüseyin Efendi  
dahi fevt oldukda iki  sehm h isse-i şayi 'asmı vereseleri 
bin yüz doksan sekiz senesinde validem müvekkilem mu
ma i leyhanun ceddesi muma i leyha Ayişe Hanım'a bey' u 
temllk ol dahi ba'de' l- iştira ve' t-temellük ve' l-kabUI 
cem'an üç sehm h isse-i şayı 'aya irsen ve şiraen malike 
oldukdan sonra muma i leyha Ayişe Hanım dahi mütevef
fıye olup zikr ol ınan üç sehm ma-i leZız-i mezkur !ağın ü 
kanavatma tebe' iyyet i le sadr! keblr oğl ı ve hasren varis-i 
vahidi olan muma i leyh Mustafa Şükrüllah Efendi'ye 
ba'de' l-mevrus muma i leyh Şükrullah Efendi dahi fevt 
oldukda zikri mürur iden beş masura ve bir çuvalduz su
dan lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le üç sehm hisse-i şa
yi 'asma iktiza iden bir masura ve bir çuvalduz ve bir hi
lal ma-i leziz-i cari vali dem müvekki lem muma i leyha 
Fatıma Hanım'a mevrus oldukdan sonra irsen mal ike ol
d ığı bir masura ve bir çuvalduz ve bir h ilal ma-i lezizün 
!ağın ü kanavatma te be' iyyet i le nı sf masurasını bin iki 
yüz yedi senesi Safer'inün beş inci güni erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle Nefise Hatun'a bey' u temlik ol dahi mah
miyye-i mezburede Hekim Çelebi tekyesi kurbmda 
Mi 'mar Kemal mahallesinde vakı' sakine o ldığı menzili 
derunına ba'de't-ta'yin yedinde ancak n ısf masura ve bir 
çuvalduz ve bir h i lal suyı baki kalmışidi hala yedinde ba
ki olan ol mikdar ma-i leziz- i mezkurı dah i !ağın ü kana
vatma tebe ' iyyet i le bey ' murad eylediğinde mahmiyye-i 
mezburede olan çeşmelere ve mahall- i  saireye cereyan i 
den bi '  I-cümle sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sicil
Iatında mastur u mukayyed olup bey' u ş ira ve ferağ u in
tikal ve hibe ve i sticar u İstihbar hüccetleri erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle Haslar mahkemesinden gayrı ınehakimde 
tahrlr u temhlr olmmak ba emr-i all memnu ' oldığı 
şürut-ı mer' iyyesinden oldığma binaen ber veeh-i muhar
rer yedinde baki kalan ol mikdar suymı dahi hala Hassa 
su nazırı aynü' l-a'yan ve makbulü' s-sudur ve' l  erkan 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı 
rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i rah-ı abi es-Sey
yid Abdurrahman Efendi ve zeyl-i sahlfede muharrerü
, 1-esami evkaf-ı selatlıı-i ınazıyye serbölükleri vesair ha
deme-i rah-ı ab ller i hbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden 
Icab ve kabuli havl ve şürut-ı müfsideden ari bey '- i  bat-ı 
sahih-i şer'l i le  muma i leyh el-Hacc Mehmed Emin Efen
di 'ye iki yüz altmış guruş semen-i medfU ' ve makbuza 
bey ' u temllk eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer iş
tira ve temellük ve kabul idüp fima ba'd nısf masura ve 
bir çuvalduz ve bir h ilal ma-i l eziz-i mezkur lağm ü ka
navatına tebe' iyyet i le  muma i leyh e l-Hacc Mehmed E
min Efendi'nün mülk-i müşterası oldukdan sonra ma-i le-
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ziz- i mezklırı münasib olan malıal lden ifraz ve di led iği 
mahallde i cra i ts ün didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer' ! ma va
ka'a b i ' t-taleb ketb al ındı .  
Fi ' l-yevmi ' t-tasi '  aşere min Saferi ' l-hayr l i  sene selase a
şere ve mieteyn ve elf 

[ 1 9  S 1 2 1 3] [2 Ağustos 1 798] 

ŞühCıdü' ı-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı ralı- ı  ab 
Es-Seyyid Abdurrahman Efendi Katib-i ralı-ı ab 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Mehmed Emin Ağa Serbölük-i ralı-ı ab 
İbrahim Halife ÇavCış-ı ralı-ı ab 

2991911 Haslar kazası, Terkos nalıiyesi, Kara Alımelli 
karyesinden Mehmet Ağa, Han Mehmet Paşa, Ahmet 
Kethüda, Ebubekir Efendi, Cuyzade, Mesih Paşa ve 
Sultan Süleyman suyollarına müllıak Hüseyin Ağa kat
ma suyundan ifrazla Molla Büsrev mahallesindeki eve 
bağlı suyun bir kısmının, malikleri tarafindan hissedar 
Mehmet Celalettin Efendi'ye satılelığına dair lıüccet 
kaydı. 

[Kenar notu] Celal Molla'nun Karye-i Kara Ahmedli  

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer bir buçuk masura 
ma-i lezizün mutasarrıfı sabıka Üsküdar kadisı Mehmed 
Celaleddin Efendi vefat i düp vereseleri hala Eınln-i güm
rük-i duhan Mehmed Hidayet Ağa bin Abdul lah'a bey' 
eyledüklerini müş ' i r yedine hüccet i ' ta a l ınd ığı kaydı ba
lasıyla işbu mahalle şerh virildi . 

Fl 27 Ca sene 1 237  [ 1 9  Şubat 1 822] 

Darü' 1-hiliifeti' 1-aliyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Molla Büsrev mahallesinde vakı ' Atıfzade Ömer Vahid 
Efendi hanesi dimeğle arif menzil-i kebir derCınına cari 
ma-i lezizün maliki iken bundan akdem irtihal-i dar-ı be
ka idüp kethuda-yı Sadr-ı all-i esbak mürnil i leyh es-Sey
yid Ömer Vahld Efendi ibn-i Mustafa Efendi 'nün verilseti 
su lbl keblr oğulları umdetü ' 1-mevaliyü' 1-izam sabıka Üs
küdar kadlsı Mehmed Celaleddin Efendi hazretlerine ve 
müderrisin-i kirarndan Süleyman Ferldüddin Efendi'ye ve 
sulbiyye keblre kerime-i muhteremeleri Zübeyde Hanım'a 
ve Emetullah Han ım'a ve Ayişe Hanım'a inhisarı ba'de
' t-tahakkukı ' ş-şer'! ve m es'  ele-i mirasları yedi selımden 
olup sihiim-ı mezbCıreden ikişer sehmi mCıma i leyhima 
Mehmed Celaleddin Efendi ve Süleyman Feridüddin E-
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fendi 'den her b irine ve birer sehmi mGma i leyhunne Zü
beyde Han ım ve Emetu llah Hanım ve Ayişe Hanım'dan 
her birine isabeti tahakkukından sonra muma i leyhunne 
Zübeyde Hanım ve Emetullah Han ım ve Ayişe Hanım ta
raflarından ber veeh-i ati hususı ikrar[ a] ve i ' ta-i hüccete 
vekilieri aldığı zat-ı mfima i leyhayı bi ' l-ma'rifeti ' ş-şer
' iyye arifan olan es-Seyyid Hüseyin Ağa ibn-i es-Seyyid 
Hüseyin ve Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin nam kirnesneler 
şehadetleriyle sabit olan kuzatdan Mehmed Sa'ld Efendi 
ibn-i Abdul lah medine-i Hazret-i Eba Eyyub ei-Ensar! 
mahkemesinde mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde iş
bu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı mfima i leyh fazilet l i  
Mehmed Celaleddin Efend i  hazretleri taraf-ı bah ir i ' l-ic
lallerinden zikrl cm husus-ı meyınenet-ınahsuslarını tas
d!ka veki'I-i mürselleri olan kuzatdan İbrahim Efendi ibn
i Hasan ınahzarında ikrar-ı tamın ve takr!r-i keHl.m idüp 
bin yüz on beş senesi Safer' inün on beş inci güni tarihiyle 
ınüverrah bir kıt 'a  keşf h üceetinde tasrlh u beyan al ındığı 
üzre Suyolc ı lar kethudası ei-Hacc Hüseyin Ağa ibn-i Ö
mer Havass-ı refi'a kazasına muzafa Terkos nahiyesine 
tab i '  Kara Ahmedl i  karyesi kurbında Çınarl ıçeşme'nün 
üst tarafında vakı'  sahrada(?) Mehıned Ağa suyı ve Mu
sahib Paşa suyı diıneğle arif mecralarun beyninde men
ba' ı  olup kend i ınal ıyla beş aded baca hafr ve tahte ' l-arz 
!ağın ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği suyını erbab-ı 
miyah ma' rifetleriyle tarih- i  hüccetde ba'de ' l-vezn tarnın 
ü kamil ve revan iki  masura ve bir çuvalduz ma-i lezlzini 
ve ol tarihde mahall-i mezburda Vez!r-i a 'zam-ı es bak 
Hüseyin Paşa hazinedan Mehıned Ağa suyı yol ına ve an
dan merhum Han Mehıned Paşa suyı yolına andan Ah
med Ketbuda suyı yol ına ve andan bi ' l-fı ' l  tevkT' i olan 
Ebubekir Efendi ve merhum COyzade suyı yol ına ve an
dan Mesih All Paşa suyı yol ına ve andan merhum ve 
mağfiret-n işan Sultan Süleyman Han hazretlerinün Derin 
maslak ta'blr al ınur suyı yol ına bi izn i ' l-mütevelll i lhak u 
idrac ve kanun üzre bir çuvaldCızı hakk-ı mecra ifraz ol ın
dukdan sonra merküın ei-Hacc Hüseyin Ağa yedinde bakT 
kalan iki masura ma-i lezlzi dört sehm i ' t ibarıyla üç sehm 
hisse-i şay i 'asını tarih-i merkürnda erbab-ı ıniyah ına'ri
fetleriyle ifraz idüp ınılma i leyh Ömer Vah!d Efendi'ye 
bey ' u temllk ol dahi bir buçuk masura ma-i lezizi ma
hall-i mezbı1reden erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve 
menzi l-i mezbCır derOnına icra itdükden sonra mCıına i
leyh Ömer Vahid Efendi fevt olukda ma-i lezlz-i mezkı1r 
lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le bir buçuk masura ma-i 
lez!z i 'tibar-ı ınerküın üzre ını1ma i leyhime mevrı1s ol
ın ışidi hala ber veeh-i muharrer üç sehm h isse-i şay i 'a
larını bey ' murad eyledüklerinde mahmiyye-i mezbı1rede 
olan çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan iden bi
' I-cümle su larun kuyOdatı Haslar mahkemesi sici l iatında 

53 

299/9/lb 



54 İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

mastur u mukayyed olup bey' u şini ve ferağ u intikal ve 
h ibe ve icar ve isticar u istihkam u İstihbar hüccetleri er
bab-ı miyah ma' rifetleriyle Haslar mahkemesinden gayrı 
mehakimde tahrlr u temhlr olmmak şürut-ı mer' iyyesin
den old ığına binaen ber veeh-i muharrer mal ik o ldukları 
hisse-i şay i 'aların ı  lağm ü kanavatma tebe ' iyyet i le  hala 
Hassa su nazırı aynü' l-a'yan ve makbulü ' s-sudur ve' l-er
kan Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı 
rah-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve Süleymaniyye serbölüği 
Mehmed Ne bl Ağa ve zeyl-i sahifede masturu' 1-esarrıl 
evkaf-ı selatin-i sabıka serbölükleri vesair haderne-i rah-ı 
abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabı1li 
havl şürut-ı müfsideden ari bey '- i  bat-ı sahlh-i şer'\'  i le 
müvekkilüm ınılma i leyh Mehmed Celaleddin Efendi  
hazrederine semen-i ma'lı1m ve makbuza bey ' u temlik 
eyledüklerinde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve 
temellük ve kabul huyurup fima ba'd menzi l-i mezkı1re 
cari bir buçuk masura ma-i lezlz-i mezkurda müvekki
lelerüm muma i leyhunne Zübeyde Hanım ve Emetul lah 
Hanım ve Ayişe Hanım'un asla ve kat 'a alaka ve medhal
leri kalmayup müvekkil- i  muma i leyh Mehmed Celaled
din Efendi hazretlerinün lağm ü kanavatma tebe ' iyyet i le 
iki sehmi irsen üç sehmi  şiraen mülkleri almışdur d i le
dükleri gibi tasarruf buyursunlar didükde gıbbe't-tasdl
kı ' ş-şer'l ma vaka'a b i 't-taleb ketb ol ındı . 
Fl' 1-yevmi'  s-samin min Saferü' 1-hayr l i  sene selase aşere 
ve mieteyn ve elf 

[8 S 1 2 1 3] [22 Temmuz 1 798] 

Şühudü' l-hal : 
Aynü' l -a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab. 
E l-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rab-ı ab 
Sal ih Ağa Serbölük-i S ultan Mehmed 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mustafa Serbölük-i Osmaniyye 
Es-Seyyid İbrahim Ağa Serbölük-i Kemerler 

29911011 Defterdar İbrahim Paşa vakfina ait Karaki 
Hüseyin Çelebi mahallesindeki eve bağlı suyun bi 'l-ica
reteyn mutasarrıjlarının İbrahim Ağa, Fatma ve Züley
ha Hatunun olduğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Başçukadar İbrahim Ağa'nun 

Darü' 1-h i lafeti ' 1-aliyye Kostantın iyye e l-mahmi yy ed e o
lan çeşmelere ve mahall- i  saireye cereyan iden bi ' l-cümle 
ma-i lezizün kuyudiitı Haslar mahkemesi sici l iatında 
mastur u mukayyed olup ma-i lezize dair hücec-i şer
' iyyeler erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbı1-
reden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr olmmak bii emr-i 
all meınnu' oldığı şürut-ı ıner' iyyesinden old ığına b inaen 
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mahmiyye-i mezburede Hace Paşa kurbında Aydınoğl ı 
tekyesi karşusunda Karaki Hüseyin Çelebi mahallesinde 
vakı '  merhum Defterdar-ı esbak ei-Hacc İbrahim Paşa 
nam sahibü ' l-hayrun vakfı musakkafatından lede' l-ahall 
ve' l-ciran ma' lumu' l-hudud ve' l-müştemilat bir bab men
zil-i keblr ile derunına cari bir çuvalduz ma-i lezizün bi
' 1-icareteyn mutasarrıfları umdetü erbabi 't-tahrir ve' l-ka
lem zübdetü ashabi ' t-tastir ve' r-rakam Yazıcı Efendi haz
retlerinün başçukadarları işbu ba' isü ' l-kitab İbrahim Ağa 
ibn-i Hasan ve . val idesi Fatıma Hatun ibnet-i İsma'll ve 
zevcesi Züleyha Hatun ibnet-i Hasan taraflarından zikri 
ati hususlara vekil ieri o ld ığı es-Seyyid Isa Ağa ibn-i Ah
med nam kirnesneler şehadetleriyle sabit olan el-Hacc İb
rahim Ağa ibn-i Osman nam kirnesne meclis-i  şer'-i şe
rif-i enverde b i ' l-vekale takrir-i kelam ve bast-ı ani ' I-me
ram idüp menzi l- i  mezbur i le derunına cari bir çuvalduz 
ma-i leziz-i mezkurun mutasarrıf-ı evveli Sa'dullah Efen
di ibn-i el-Hacc Mehmed bundan akdem menzil- i  mezkur 
ile derunına cari ma-i lezlz-i merkürnun nısfını müvek
kil-i muma i leyh İbrahim Ağa'ya ve ruh' ını val idesi mez
bure Fatıma Hatun'a ve rub'-ı  alıarını dahi zevces i  mez
bure Züleyha Hatun'a ba re'y-i  mütevell i  ferağ u tefvlz 
eylediğinde anlar dahi her biri ber veeh-i meşruh tefev
vüz ve kabUl itmeleriyle ma-i lezlz-i merküm mahalle-i 
mezbürede vakı '  hekim dükkanı ittisalinde olan teraza
den kadimden erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz ve de
rün-ı menzile el-yevm cari olup ol vechile ma-i lezlz-i 
merküm müvekki llerüm muma i leyhimün dahil- i  havza-i 
tasarrufları oldığını müş' ir ve mukırr-ı mezkurun hala 
bi ' l-fi ' l-mütevelllsi Mustafa Efendi'nün bin iki yüz on iki 
senesi Zi ' l-hicce'sinün üçünci güni tarihiyle müverrah 
müvekkil lerüm muma i leyhimün yedierine i ' ta eylediği 
iki kıt 'a  temessüklerde tahrlr olmdığı üzre erbab-ı miyah
dan İstihbar ve istintak olınup takrlrleri tahrlr ve kıbel-i 
şer'den ve müvekkil lerüm müma i leyhim yedierine hüc
cet-i şer' iyye i ' ta olmmak muradlarıdur diyü ibraz eyle
diği temessüklere ba'de'n-nazar vekil-i mezburun min 
kül l i ' l-vücuh takrlr-i meşruhası üzre bul ındığından ma'a
da hala Su nazırı aynü' l-a 'yan ve makbulü' s-sudur ve
' I-erkan Mustafa Ağa'nun tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı rah-ı ab\' el-Hacc İbrahim Ağa ve Ayasofya 
serbölüği es-Seyyid Isa Ağa ve Suyolcı All Beşe nam 
kirnesnelerden her biri mecl is-i şer 'a  hazırun olup İstih
bar ol ınduklarında ma-i lezlz-i merküm müvekki!Un-ı 
muma i leyhimün ber veeh-i muharrrer dahil- i  havza-i ta
sarrufları oldığını her biri haber virmeleriyle vakı ' ü ' l-hiU 
h ıfzen l i ' l-makal işbu veslka-i enlka ketb ve li ecli ' l- istih
kam müvekki !Un-ı muma i leyhimün yedierine i ' ta ol ındı .  
Fi ' l-yevrni ' s-sanl ve' l-ışrln min  şehr-i Rebl'ü' l-ahir l i  se
ne selase aşere ve mieteyn ve elf 

,��f'/,;/��1 �� r ��! '  /f/IJ.'tft.'fll! 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

[22 R 1 2 1 3] [3 Ekim 1 798] 

Şühüdü' ı-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
EI-Hacc fbrahlm Ağa Kethuda-yı ralı-ı ab 
Es-Seyyid Isa Ağa Serbölük-i Ayasofya 
All Beşe Hademe-i ralı-ı [ab] 
İbrahim Halife Çavüş-ı ralı-ı ab 
Sal ih Beşe Hademe-i ralı-ı ab 
ve gayrihim 

29911012 Haslar kazası, Ayvad/ı karyesinden Sultan 
Süleyman suyoluna müllıak İslıiik Bey malıal/esindeki 
eve bağlı suyun, malikleri Şerife Ümmügülsüm ve Şeri
fe Sara Hatun tarafindan Hakime ve Şerife Hatice Ha
nım 'a satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Hakime Hanım ve Şerlfe Hadlee Hanım 
su ları Karye-i Ayvadl ı  

Daru' s-saltanati ' 1-al iyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Kumkapu kurbında İ shak Beğ mahal lesinde vakı '  Destari 
Süleyman Ağa menzil i  dimeğle arif lede ' l-ahali' ve' l-cl
ran ma' lı1mu ' l-hudud b i r  bab menzil-i kebir ile derünına 
cari zikri ati ma-i lezlzün mal ikesi ve mutasarrıfları Şe
rife Ümmügülsüm Hatün ve kız karındaşı Şerlfe Sara Ha
tün i bnetey es-Seyyid İbrahim bin Abdul lah taraflarından 
ber veeh-i ati husüsı ikrara ve i ' ta-i h üceete vekllleri ol
dığı zat-ı mezbüretanı ma'rifet- i şer' iyye i le arifil.n olan 
es-Seyyid Mustafa Efendi ibn-i İ brahim ve es-Seyyid 
Mehmed Arif Ağa ibn-i İbrahim nam kimesneler şehadet
leriyle sabit olan mezbüre Şerlfe Ümmügülsüm Hatün'un 
zevci Teberdar es-Seyyid All Ağa ibn-i es-Seyyid Ömer 
mecl is- i  şer' -i hatir-i lazımü ' t-tevklrde işbu bii' isü'  1-kitab 
Cezayir! i Hasan Paşa hazretlerinün rahtvani si lalışör-i 
hazret-i şehriyari Ahmed Ağa ibn-i Abdülkerlm'ün va
l idesi Hakime Han ım ibnet-i Ahmed ve halllesi Şerlfe 
Hadlee Han ım İbnet-i es-Seyyid Ömer taraflarından ber 
veeh-i ati tasdlka vekil-i mürsel leri Bostan! Mustafa Ağa 
ibn-i Ahmed nam kimesne mahzarında b i ' l-vekale ikrar-ı 
tarnın ve takr'lr-i kelam idüp müvekki llerüm mezbureta
nun yedierinde olup işbu bin iki yüz on iki senesi Cema
ziye ' l -evvel'inün yiğirmi birinci güni tarihiyle müverrah 
bir kıt'a  temllkname-i hümayunda tasrll1 ol ınan n ısf ma
sura ma- i lezlzün menba ' ı  olup Havass-ı refı 'a kazasında 
Ayvadl ı  nam karye kurbında Ayvadlı  deresinde yedi aded 
bacalarından hası l  n ı sf masura ma-i leziz merhum ve 
mağfurun leh Su ltan Süleyman Han hazretleri suyı yolına 
bi izni ' l-mütevelll i lhak ve mahmiyye-i mezbura dah i l  
oldukda mahall- i  münasibden ifraz ve menzi l-i mezbur 
derün ına ta'yln ve ila haze ' l-an cari olup menzil-i kebir-i 



İST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

mezburun mülk olan mahallerini müvekkile-i mezburetan 
Hakime Hanım ve Şer'ife Hadice Hamm'a bey' u temllk 
ve vakf olan mahall erini dahi ba ma'rifet-i mütevelll  fe
rağ-ı mu'teber-i kat' !  i le ferağ ve tefvlz anlar dahi iştira 
ve tefevvüz ve kabul idüp hala derun-ı menzi le cari ma-i 
lezlz-i mezkurı dahi bey ' murad eyledüklerinde mahmiy
ye-i mezbfırede olan çeşmelere ve mahall-i saireye cere
yan iden cemi' sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l
Iatında mastfır u mukayyed olup bey' u şira ve fen'iğ u in
tikal ve hibe ve icar ve istlcar u İstihbar u i stihkam hüc
cetleri erbab-ı miyah ma'rifetleriyle Haslar mahkemesin
den gayrı mehakimde tahrlr ve temhlr ol mmak ba emr-i 
all m em nCı' o ldığı şürfıt-ı m er' iyyesinden olmağla mü
vekkil lerüm mezbfıratan Şer'ife Ümmügülsüm ve Şerlfe 
Sara Hanım'un veeh-i muharrer üzre mal ik oldukları nısf 
masura ma-i lezlzi !ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le hala 
Hassa su nazırı aynü' l-a 'yan ve makbulü ' s-sudur ve' l-er
kan sa'adetlü Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Nişancı ser
bölüği Süleyman Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid İ
sa ve Kemerler serbölüği es-Seyyid İbrahim ve Hademe-i 
rah-ı abi All Halife vesair zeyl-i sahlfede masturu' l-esa
ml haderne-i ralı-ı abiler ihbar ve ma' rifetleriyle tarafeyn
den Icab ve kabfıl i  havl şürfıt-ı müfs ideden ari bey '- i  bat-ı 
sahilı-i şer'! ile iki yüz el l i  guruş semen-i medfı1' ve mak
buza müvekki latan-ı mezbCıretan Hakime Hamm ve Şeri
fe Hadlee Hamm'a ale' I- iştiraki ' s-seviyy bey ' u temllk 
eyledüklerinde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve 
temellük ve kabul idüp fima ba 'd menzil- i  mezbur deru
nma cari n ısf masura ma-i lezlz-i mezkurda müvekki l le
rüm mezburetanun asla ve kat 'a alaka ve medhalleri kal
mayup !ağın ü kanavatma tebe 'iyyet ile ma-i lezlz-i mez
kur müvekki letan-ı mezbfıretan Hakime Hanım ve Şerlfe 
Hadlee Han ım'un ale' 1-iştiraki ' s-seviyy mülk-i mUşterala
rı ve hakk-ı sırfları almışdur didükde gıbbe't-tasdikı
' ş-şer'l ma vaka'a b i ' t-taleb ketb ol ındı .  
Fi ' l-yevmi ' s-samin min Cumadi ' I-Cıla l i  sene selase aşere 
ve mieteyn ve elf 

[8 Ca 1 2 1 3] [ 1 8  Ekim 1 798] 

şuhCıdü' I-hai : 
Aynü ' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı ralı- ı  ab 
İbrahim Ağa Kethuda-yı ralı-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Süleyman Ağa Serbölük-i Nişancı 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
All Halife Haderne-i Nişancı 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab ve gayrihim 
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58 İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

299/1111 Haslar kazası, Sırıklıçayırı mevkiinden Kü
çük Hasan Paşa masiağına ve Sultan Bayezit suyoluna 
mü/hak katma sudan ifrazla Mercan Ağa mahallesin
deki eve bağlı suyun bir kısmının malikleri tarafından 
Hasan Efendi'ye satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Hasan Efendi'nün 

[Kenar notu] Sırıkl ıçayırı 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkfır han derunına cari 
n ısf masura ma-i lezizün mecmu ' ın ı  vefat iden Ebubekir 
Efendi'nün olmak mülahazasıyla vereseleri muma i leyh 
Hasan Efendi'ye bey ' idüp lakin ma-i mezbfır ik i  sehm 
i 't ibarıyla bir sehm bir çuvalduz ta'bir o lı nur müteveffa
nun ve4 bir çuvaldfızı dahi Şerife Rukiyye Hanım'un ol
d ığı eci lden yedine hüccet viri ldi . 

Fı 29 min Rebi'u '  I-evvel sene 1 2 1 4  [3 1 Ağustos 1 799] 

[Derkenar] işbu zahriyye mantukınca derun-ı hüccetde 
mezkı1r bir çuvaldı1z ma-i lezizde kuzatdan Halil Efendi 
şiraen malik olup yedine mufassal hüccet viri lüp bu tak
dlrce işbu hüccet kül l iyyen tehi ve bartala keşide kı l ın
dığı işbu mahal le şerh viri ldi .  

Fı 1 7  Saferü' l-hayr sene 1 225 [24 Mart 1 8 1 0] 

Darü' I -hi  lafeti' 1 -al i yy e Kostantın i yy eti ' 1-mahmi yyede 
Sultan Bayezid cami ' -i şerlfi civarında Mercan ağa ma
hal lesinde B itpazarı kurbında han-ı cedld d imeğle arif 
han derunına cari zikri ati ma-i lezlzün malik i  iken bun
dan akdem vefat iden Rumi l i  eşraf-ı kuzatından el-Hacc 
Ebubekir Efendi ibn-i el-Hacc Mahmud Efendi'nün vera
seti zevce-i menkılha-i metrı1keleri Emine Hatlin ibnet-i 
Osman ve Ayişe Hatun ibnet-i Hasan ile sulbi keblr oğul
ları es-Seyyid Abdurrahman Efendi ve Ahmed Reşld E
fendi ve Mehmed Sa'id Efendi'ye ve sulbi sağTr oğul ları 
İsma'll ve Osman ve sulbiyye kebire kızı Meryem Hanım 
ve sağTre kızı Ayişe Hanım'a münhasıra oldığı ba'de't-ta
hakkukı ' ş-şer'i ve mes'ele-i miras ları doksan altı sehm
den olup siharn-ı mezbureden altışar sehmi zevceleri 
mezburetan Emine ve Ayişe hatunlardan her birine ve on 
dörder sehmi oğulları muma i leyhim es-Seyyid Abdur
rahman Efendi ve Ahmed Reşid Efendi ve Mehmed Sa'id 
Efendi ve İsma'il ve Osman'dan her birine ve yedişer 
sehmi kızları mezburetan Meryem ve Ayişe hanımlardan 
her birine isabeti tahakkukından sonra kendi nefsinden 
asli ve mezburetan Emine ve Ayişe han ı [m] lar i le mez
bure Meryem Hanım ve muma i leyh es-Seyyid Abdur
rahman Efendi taraflarından ber veeh-i ati bey ' i  i krar ve 

4 "ve" fazladır 
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i 'ta-i hüeeete vek'il leri o ldığı zat-ı mezburanı ma'rifet-i 
şer' iyye ile arifan olan İbdihlm Ağa ibn-i el-Hace Ali ve 
es-Seyyid All Ağa ibn-i es-Seyyid Musa nam kirnesneler 
şehadetleriyle sabit olan ınılma i leyh Ahmed Reşld Efen
di ve mu ma i leyh Me h med Sa 'Id Efendi medine-i Haz
ret-i Ebi Eyyub el-Ensiiri mahkemesinde meclis-i şer'- i  
hatir- i liizımü't-tevkTrde nezaret-i hazret-i şeyhül islamlde 
asude evkafdan Sultan Bayezld Han-ı Veli tiibe seriihu 
hazretlerinün cami ' -i şerlfı suyı lağmına mülhak bi
' I-cümle sularun bey ' i  i ktiza itdükde vakf-ı müşiirun i
leyh tarafından emin ve mu'temed iidem meveud olma
dukça bey' u şiriisına i ' t ibar olmmaya diyü iki yüz on üç 
senesi evasıt-ı şehr-i Rebi 'u '  1-iihir ' i  tarihiyle müverrah 
sudur iden bir kıt 'a  emr-i eelllü ' ş-şan mueebince vakf-ı 
müşarun i leyh tarafından me'mur olan Kilar katibi 
el-Hiiee İsmii'll Efendi i bn-i el-Haee Mehmed hazır ol
d ığı halde zikri mürur iden han-ı eedldün bii ma' rifet-i 
mütevelll mutasarrıfı ve hala Esma Sultan hazretlerinün 
kethudası olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hiifızı umdetü 
erbiibi ' t-tahrlr ve' l-kalem zübdetü ashab i ' t-tastir ve 'r-ra
kam Hasan Efendi ibn-i Mehmed Efendi tarafından ber 
veeh-i ati hususı tasdlka vekil-i mürsel i  es-Seyyid Meh
med Tahir Efendi ibn-i es-Seyyid Mustafa mahzarında 
her biri b i ' l-asiile ve b i ' l -vekale ikrar-ı tamm ve takrlr-i 
ketarn idüp işbu yedimüzde olup bin yüz doksan iki se
nesi Şa'ban'ınun on beşinci güni tarihiyle müverraha bir 
kıt'a hüeeetde tafsil ü beyan ol ındığı üzre Havass-ı refi'a 
kazasında Sırıkl ıçayırı nam mahallde kagir Taşlağın kur
bında vakı '  Ali Paşa tarlası nam mevzı '- i  halide Küçük 
Hasan Paşa masiağına ve andan Sultan Bayezid Han-ı 
Veli cami '- i  şerifı suyı lağmına bi izn i ' !- mütevel li i lhak 
ol ınan sudan müfrez olup hala han-ı mezbur derunına ca
ri nısf masura ma-i teziz-i mezkur murisimüz mütevef
fa-yı mezbur el-Hacc Ebubekir Efendi hayatında malik o
lup ba'de vefati bi ber tashih-i merküm bizüm ile sağT
run-ı mezbı1rı1na ve müvekkil lerimüz mezburiina mevrus 
olmağla biz ber i 't ibiir-ı merküm sağirun-ı mezbı1rı1nun 
h isse-i mezkurelerinden mii'adii ancak altmış bir selım 
h isse-i şiiyi 'amuzı bey' muriid eylediğimüzde mahmiy
ye-i mezburede olan çeşmelere ve mahall-i siiireye cere
yiin iden cemi' sularun kuyudiitı Haslar mahkemesi sicil
Iatında mastur u mukayyed olup bey' u şira ve feriiğ u in
tikal ve hibe ve lcar ve i stihkam u İstihbar hüccetleri er
bab-ı miyah ma' rifetleriyle Haslar mahkemesinden gayrı 
mehakimde tahrir ve temhir ol ın mak bii emr-i all memnı1 ' 
o ldığı şürut-ı mer' iyyesinden olmağla !ağın ü kanaviitdan 
mikdar-ı mu'ayyen h issesiyle nısf masura ma-i l eziz-i 
mezkurdan biz ber veeh-i muharrer irsen mal ik old ığımuz 
altmış bir selım hisse-i şiiy i 'amuzı hala Hiissa su nazırı 
aynü' l-a'yiin ve makbulü' s-sudur ve' l-erkiin sa 'iidetlü 
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299111/lc Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı 
�-'/;�� :  -· L/ ; ".J, . , / .  . ralı-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa zeyl-i  sahifede muharrerü-. ( · . . v_..-r �..,-.·r·!.: 1f'/J'....,..r · ·, · ,  . · · 

,!' / .' . . . 
, Aı,vyv.-'-�� ' 1-esami evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair ha-::.,...Y/r,.t!.:.-,:,�J�-- �,. -�1;, .. _; -�: ; / deme-i ralı-ı abiler i hbar ve ma'rifet1eriyle tarafeynden . " ( -.  .r;'v,r�-7 /)S� , 1• · • 

_/./ı;,/'...J�.,.J/. _. : . . . if.J -'"'M�_, icab ve kabul i  havi şürut-ı müfsideden ari bey '-i bat-ı 

;�· ./ : ;  : . .  · �.j-:.J,·d�..Y.Jo-"j;.j_L, �;;_.·, .  sahilı-i şer'i i le  müvekkil-i ınılma i leyh Hasan Efendi'ye .JY/�,./.h!.'--'J/!;_��,_,::,.".5J..j , · /  · � bi ' l-asale ve bi ' l-vekale on dokuz bin e l l i  dokuz akçeye 
1 ��� C:Jb bey ' u temllk eylediğimüzde ol dahi ber veeh-i muharrer 

. .',:J. v v� ii?.Yr . • . .  
')' __, /,:_, " , fA ll iştidi ve temellük ve kabul itdükden sonra semeni olan 

tV. f�t ./�/ ..;. tı -/ , ·· .- ....._ meblağ-ı mezbGrı her birimüz bi kadri ' l-hısas temamen ( �; 11.1 :.i' ,-_, �_.../ :J-L i,kl' l ----
' . 1  , . >�{; -.r � ,{s.·, ahz ü kabz eyl��ük �m.a ba'd 

,
han-ı cedid derGn�na cari 

/1/ r '·' ).  . '}f/.t.l - '{Lı.� n�sf ıı:as�ır� ma-ı .ıe_
�ı z-ı me��urda

_ 
ola� �-

ltmış  bı� �ehm 
· JJ · ; oJ!  1 ;J� 1 , . . 1 ,  4, hısse-ı şay ı ' ada bızum ve muvekkıl lerımuz mezburunun 

� _... �� . iii _ij;�Y,( ' '  aslen alaka ve medhallerimüz kalmayup !ağın ü kanava-
. . J ' :._,., ·; tına tebe ' iyyet i le  müvekkil-i ınılma i leyh Hasan Efen

di 'nün mülk-i ınüşterası ve hakk-ı sı rfı alınışdur didükle
rinde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a  b i ' t-taleb ketb o
l ındı .  
Fi ' l-yevmi ' l-hamis aşere min Cuınade' l-ı11a  sene selase a
şere ve ınieteyn ve elf 

[ 1 5  Ca 1 2 1 3] [25 Ekim 1 798] 

ŞühGdü ' I-hai : 
Salih Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Es-Seyyid  İsa Serbölük-i Ayasofya 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı  ab 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
İbrahim Halife ÇavGş-ı rah-ı ab 
Ahmed Usta Haderne-i Sultan Bayezld 
Mehmed Nebi Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 

29911112 Haslar kazası, Uskumru karyesi tarafindan 
Sultan Süleyman suyoluna miilhak katma sudan ifrazla 
Bayezid-i cedid mahallesindeki eve bağlı suyun, malik
leri Hafiz Sali/ı Ağa ve Rukiye Hanım tarafindan İbra
him Rüştü Efendi 'ye satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Kisedar İbrahim Rüşdi Efendi'nün Karye-i 
Uskumrı 

[Derkenar] Ma-i lezlz-i ınezkGrı ınezbGr İbrahim Rüşdi 
Efendi 'nün vereseleri Mehmed Emin Efendi'ye bey ' ve 
yedine hüccet virildi . 

Fi 1 2  min Muharrem sene [ 1 ]2 1 8 [4 Mayıs 1 803] 

Darü' 1-hi lafeti '  1-aliyye Kostantı niyyetü' 1-mahmiyyede 
Bayezld-i cedld mahallesinde vakı ' lede' I-abali ve' 1-clran 
ma' lı1mu' l-hudı1d ve ' l-ınüşteıni lat bir bab mülk menzil 
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derunına diri zikri ati ma-i lezlzün mal ikleri olup Der
gah-ı all dame mahfı1zen bi ' l-me'all yeniçerileri ocağı
nun onuncı bölük ortas ınun çorbacısı Hafız Salih Ağa 
ibn-i Mustafa ile halllesi Rukıyye Hanım ibnet-i Mustafa 
bin Abdullah taraflarından ber veeh-i ati bey ' i  i krar ve 
i 'ta-i h üceete vekil ieri o ldığı zat-ı ınuına ileyhayı ma'ri
fet-i şer' iyye ile arifan olan Ahmed Ağa ibn-i Mehmed 
ve diğer Ahmed Ağa ibn-i İbrahim nam kimesneler şeha- ;:;_ . 

detleriyle sabit olan es-Seyyid eş-Şeyh Mehmed Sa'dul- ..// . ;/ 
lah Efendi ibn-i Sun 'u l l  ah medine-i Hazret-i Ebi Ey yu b 
el-Ensarl radıye anhu Rabbuhu' l-Barl mahkemesine mec-
lis-i şer'-i hatir-i lazıınü't-tevkTrde hala cizye kalemi kl-
sedarı olup işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı uındetü er
babi ' t-tahrlr ve' l-kaleın zübdetü ashab i ' t-tastlr ve' r-ra-
kaın İbrahim Rüşdl Efendi ibn-i Ahmed tarafından ber 
veeh-i ati hususı tasdlka vekil-i mürsel i  Mehmed Emin 
Ağa ibn-i Hüseyin ınahzarında b i ' l-vekale i krar-ı taının 
ve takrlr-i kelam idüp müvekki l lerüm mezburanun men-
zil-i mahdud-ı mezbur derfın ına cari ma-i mezburun men-
ba' ı olup Havass-ı refi'a kazasında merhum ve ınağfı
ret-n işan Sultan Süleyman Han suyı semtinde Uskuınrı 
nam karye tarafında Eski tarla di ıneğle arif ınahallde ki-
mesne mülkine ittisalden ari ınevzı '- ı  hallde ei -Hacc Ö-
mer Ağa ibn-i Yusuf kendi mal ıyla hafr itdürdüp abar-ı 
müteferrika ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u 
tahsil itdürdiği ma-i lezlzin i  ba'de ' l -vezn tamm ve kamil  
üç masura ve üç çuvald(iz suyın ı ol ınevzı 'a karlb mer-
hum-ı ınüşarun i leyh suyı yol ına izn-i mütevelliyle i lhak 
u idrac ve bir  masura [ve] bir çuvalduz suyını  hakk-ı 
mecra içün alıkonı lup bakT iki buçuk masura suyıııun nısf 
masuras ın ı bin doksan üç senesi Şa' ban'ınun yiğirmi al-
tıncı güni erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahal l- i  müna-
sibden ifraz ve salifu ' l-beyan Bayezid-i cedid mahalle-
sinde vakı'  menzi l-i mezbur derfınına ta'yln ve icra itdür
dükden sonra menzil- i  mezbfır ile nısf masura ma-i lezlz-i 
mezkura tedavül-i eyadi i le müvekkil lerüm mezburan 
malikler oldukdan sonra menzi l-i mahdud-ı mezkurı mü
vekki llerüm mezbfıran Hafız Sal ih Ağa i le hallles i Rukiy-
ye Hanım müvekki l-i mfıma ileyh İbrahim Rüşdl Efen-
di 'ye bey ' idüp derfın ına cari nısf masura ma-i leziz-i 
mezkfırı dahi bey' murad eyledüklerinde mahmiyye-i 
mezbfırede olan çeşınelere ve mahal l-i saireye cereyan 
iden sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi s ici l iatında 
mastur u ınukayyed olup bey' u şira ve ferağ u intikal ve 
hibe ve istlcar u İstihbar hüccetleri erbab-ı miyah ma'ri
fetleriyle Haslar mahkemesinden gayrı mehakimde tahrlr 
ve teınhlr olınınak ba emr-i all meınnfı' oldığı şürfıt-ı 
mer ' iyyesinden olmağla !ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le 
nısf masura ma-i leziz-i mezkfırı hala Hassa su nazırı ay
nü' l-a'yan ve ınakbulü' s-sudur ve' l-erkan sa'adetlü Mus-
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tafa Ağa tarafından vekil-i mürseli Kethuda-yı rah-ı abi 
el-Hacc İbrahim Ağa ve Suyolcısı Mehmed Emin Usta ve 
zeyl-i sahifede mastı1ru' l-esami evkaf-ı selatin-i maziyye 
serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma 'ri
fetleriyle tarafeynden Icab ve kabul i  havl şürfıt-ı müfsi
deden ari bey '-i bat-ı sahlh-i şer'i i le müvekkil-i ınılma 
i leyh İbrahim Rüşdl Efendi'ye beynlerinde ma' lfım se
men-i medfı1' ve makbuza bey ' u te mlik eyledüklerinde 
ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul 
idüp fima ba 'd menzi l-i mezbı1r derfınına cari olan nı sf 
masura ma-i leziz-i mezkurda müvekki llerüm mezbı1ran 
Hiifız Salih Ağa ve Rukiyye Hanım'un aslen ve kat'an 
alaka ve medhalleri kalmayup !ağın ü kanavatma tebe ' iy
yet ile nısf masura su müvekki l-i mfıma ileyh İbrahim 
Rüşdi Efendi'nün mülk-i müşterası ve hakk-ı sırfı olmış
dur didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a bi ' t-taleb 
ket b ol ındı . 
Fi ' l-yevmi ' r-rabi ' ve' l- ışrin min Cumade' l-Ula sene se
lase aşere ve ınieteyn ve elf 

[24 C 1 2 1 3] [3 Kasım 1 798] 
Şühfıdü' l-hal : 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rab-ı ab 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Salih Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 
Mehmed Nebi AğaSerbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 
ve gayrihim 

29911211 Haslar kazası, Küçükköy karyesinden Kırk
çeşme suyoluna müllıak İbralıim Ağa katma suyundan 
ifrazla Güngörmez malıallesindeki arsaya bağlı suyun, 
maliki Alımet Ağa tarafindan Alımet Ağa ve Raife Ha
nım 'a satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] El-Hacc Ahmed Ağa'nun Karye-i Küçük
köy 

Darü' l-hilafeti' l-aliyye Kostantıniyyetü' l-mahrniyyede 
Sultan Ahmed cami ' -i şerifı kurbın da Güngörmez mahal
lesinde Kanl ımescid nam mahal lde vakı '  asrında S iyavfış 
Paşa sarayı ba'dehfı Cebecibaşı İbrahim Ağa menzil i  di
meğle arif ınenzil-i mezburdan ancak üç yüz zira ' arsa i le 
derfının a cari zikri ati ma-i lezizün maliki  olan el-Hacc 
Ahmed Ağa ibn-i el-Hacc İsma'il tarafından ber veeh-i 
ati bey ' i  ikrar ve i ' ta-i hüccete vekll oldığı Ahmed Ağa 
ibn-i el-Hacc İbrahim ve İbrahim Ağa ibn-i Mustafa nam 
kirnesneler şehadetleriyle ber nehc-i şer'! sabit olan 
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es-Seyyid Derviş Ali Ağa ibn-i es-Seyyid Ebibekir medi
ne-i Hazret-i Ebi Eyyüb el-Ensarl radıye anhu Rabbu
bu' I-Bari mahkemesinde mecl is-i şer' -i şerif-i enverde 
hala Devlet-i aliyyede kethuda-yı sadr-ı ali efendi hazret
lerinün kethudaları olup işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı  
sa'actetlü el-Hacc Ahmed Ağa ibn-i el-Hikc Halil i le  ha
llle-i muhteremeleri Raife Hanım ibnet-i All Efendi taraf
larından zikri cal husus-ı meymenet-mahsusların ı  tasdlka 
vekil-i şer'lsi es-Seyyid el-Hacc Mehmed Emin Efendi  
ibn-i es-Seyyid Mustafa mahzarında bi ' l -vekale ikrar-ı 
tarnın ve takrir-i keHim idüp müvekki lüm müma i leyh 
el-Hacc Ahmed Ağa'nun yedinde olup bin iki yüz on bir 
senesi Cumade' 1-evvel'inün üçünci güni tarihiyle müver
raha bir kıt 'a  mübaya'a hüccetinde tafsll ü beyan old ığı 
üzre muma i leyh Cebecibaş ı İbrahim Ağa hayat ında bin 
yüz seksen iki  senesi Havass-ı refi'a kazasında Küçükköy 
haricinde S ırıkl ıçayırı nam mahallde kimesnenün mülki
ne ittisalden ari mevzı '  - ı  halide kendi malıyla abar-ı mü
te 'addide hafr ve tahte ' l-arz lağmlar [ ile] cem' u tahsil it
dürdiği suyın ı ol tarihde erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
ba'de ' l -vezn tarnın ve kami l  dört masura suyını  ol mev
z ı 'a  karlb Kırkçeşme suyı lağmına izn-i mütevel liyle i l
hak ve kanün-ı şehinşahl üzre bir masurasını  hakk-ı mec
ra içün al ıkanı lup baki kalan üç masura ma-i teziz-i mez
kür Astane-i aliyyeye dahi l  oldukda salifü ' z-zikr Sultan 
Ahmed cami ' -i şerifı kurbında Bakırkap u dimeğle arif su 
mesleğinden ifraz ve menzil-i mezbüra icra ve ta'yin 
itdükden sonra menzil-i mezbürdan ancak üç yüz zira'  
arsa i le n ısf masura ma-i leziz-i müfrezeye müvekkilüm 
müma i leyh el-Hacc Ahmed Ağa mal ik ve mutasarrıf 
oldukdan sonra müvekkilüm müma i leyh el-Hacc Ahmed 
Ağa arsa-i müfreze-i mezküreyi müvekkilan-ı mfıma i
leyha el-Hacc Ahmed Ağa ile hallleleri Rrufe Hanım'a fe
rağ-ı mu'teber-i kat '!  i le  ba ma'rifet-i mütevel ll ferağ u 
tefvlz eylediğimüzde anlar dahi ber veeh-i muharrer te
fevvüz ve kabul itdüklerinden sonra nısf masura ma-i le
ziz-i müfrezeyi dahi erbab-ı miyah ma'rifetleriyle bey' 
muract eylediğimüzde mahmiyye-i mezburede olan çeş
melere ve mahal l-i saireye cereyan iden cemi'  sularun 
kuyudatı Haslar mahkemesi s ici l iatında mastür u mukay
yed olup bey' u şira ve ferağ u intikal ve hibe ve icar ve 
istlcar u İ stihbar u i st ihkam hüccetleri erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde 
tahrlr ve temhlr ol ınmak ba emr-i ali memnu' oldığı şü
rüt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı 
aynü' l-a'yan ve makbulü' s-sudür ve' l-erkan sa'adetlü 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı 
ralı-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve Sultan Ahmed serbölü
ği Süleyman Ağa ve zeyl-i sahifede mastüru ' l-esaıni ev
kaf-ı  selatin-i maziyye serbölükleri vesair haderne-i ralı- ı  

63 

299112/la 



64 İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

299/12/lb abller i hbar ve ma'r ifetleriyle tarafeynden icab ve kabu l i  1/r�l/.1);;;�, •t, • • • • /, . 
, 

havl ve şün1t-ı müfsideden ari bey '- i  bat-ı sahlh-i şer') i le  � ,(;·�t · ·, iJ. • ,1 t:.� �...A'�:..,..._,t-�:.Vt.-� �üve�kil��-ı n:uma i leyha ei�Hacc Ah�ed Ağa � le haj � . "' n(. �i/�,.,.,.J.JJJ.J-�_,d,.,ı;}IJ,l '"tiJ lılelerı Raıfe Hanım'a beyniertnde ma' lum semen-ı med-
J/��/,/'Y_i;Jil:Jsp':,y�../.}).J;r.fl�i 1 � : 1 f�� -

ve 
__ 
mak�uza ale' l_- iştiraki' s-�eviyy bey'

. 
u

_
t�rnlik eyle-II'..J"W'/_,1'.//:J?t�.ii./1- · , ; , : • '.J���J.r ��gımuzde 

�
an

_
l a� dahı �er �ech-ı  n_ıuh�rrer ış_t ıra ve 

�
temel-

l • ' . · t!.-'!:/,J:'�...V,...Iü.;.-�J_,_:..JJ l luk ve kabul ıdup fima ba d arsa-ı mufreze-ı mezküre de-
'--- /!_; J: v �?.:,....'_.-,/� · , rfınına cari n ısf masura ma-i leziz-i mezkurda müvek-

. ':.---'; J kilüm muma i leyh el-Hacc Ahmed Ağa'nun aslen ve 
;!J,vif!11�. / 1  /.'f)1 1 . 1/Yı- �-- kat'an alaka ve medhali kalmayup lağm ü kanavatma 

./1 .. !J/ t ;:/(! � f; 1;.,-/f ,,\/ 1 1 1 'j/ tebe ' iyyet i le müvekkile-i muma i leyhima el-Hacc Ah-
� ./ ./ · ' ·  � ·� ·6 " - med Ağa ile hallleleri Raife Hanım'un ale' l -iştiraki ' s-se-. j".l" . t ' -- </ ,1 · • _,1 • v iyy mülk-i müşteraları almışdur didükde gıbbe't-tasdl-;;'r/J Jt1.1 l . ' )-J I kı' ş-şer't ma vaka'a b i ' t-taleb ketb olındı . 

· j) / .!(/�., '� 1 L. 1 ;;/��'). ' ;. • 1 , Fi' l-yevmi ' l-aşir min Cumade' l-ahir sene selase aşere ve 
, .r  · { · 1 ; -jiJ:.;.;I'/. mieteyn ve elf )/ : ". � .  _,� :p >  [ I  O C 1 2 1 3 ]  [ 1 9  Kasım 1 798] 

Şühfıdü' I-hal: 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Es-Seyyid ei-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah- ı  ab 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
E1-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
ve gayrihim 

29911212 Haslar kazası, Bayram Paşa mevkiinden mül
hak ve Kuyumcu Behşiiyiş mahallesindeki eve bağlı Ali 
Haseki suyundan müfrez suyun Mustafa Zi/ıni Efen
di'ye, Kırkçeşme suyundan müfrez suyun da Ayşe Ha
nım, maliki Fatma Hanım tarafindan satıldığına dair 
hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Es-Seyyid Mustafa Zihni Efendi'nün 

Bayram Paşa'dan 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde zikr olman cem'an bir ma
sura ma-i Ieziz hala Devlet-i al iyye-i ebedlü ' l- istimra
rımda defterdar olan Ragıb Efendi hazretlerine bey' 
alındığını müş ' ir bir kıt'a hüccet-i şer' iyye i 'ta olmdığı 
Keşşafzade Abdülkerim Efendi hazretlerinün zernan-ı 
hükumetlerinde su hücceti s ic i l linde mastur u mukayyed 
oldığı işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fl l 3  min Şa'ban sene [ 1 2]22[ 1 6  Ekim 1 807] 

Daru' s-sa1tanati '  1-aliyye Kostantıniyyetü' 1-mahmiyyede 
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Uileli cami ' -i şerifı civarında K uyum cı Bahşayiş mahal
lesinde vakı ' Sadr-ı es bak merhum ei-Hacc Mustafa 
Efendi menzil i  dimeğle arif menzi l-i kebir i le derCinına 
cari zikri at! ma-i lezizün mal ikesi Fatıma Hanım ibnet-i 
Yusuf Efendi tarafından ber veeh-i ati bey 'i ikrar ve i 'ta-i 
h üceete ve kil o ldığı zat-ı mG ma i leyhayı b i '  l-ma 'rifeti
' ş-şer' iyye arifan olan Salih Ağa ibn-i Yusuf ve Mehmed 
Ağa ibn-i Y Cisuf nam kirnesneler şehadetleriyle sabit olan 
Osman Ağa bin Hüseyin medine-i Hazret-i Ebi Eyyub 
el-Ensar'i dame fi rıdvani ' I-Bari mahkemesinde meclis-i 
şer'-i şerif-i enverde Rumil i  eşraf- ı  kuzatından olup ken
di tarafından asil ve halllesi Ayişe Hanım ibnet-i el-Hacc 
Ahmed Efendi tarafından tasdika vekil-i şer'is i  olan işbu 
kitab-ı sıhhat-nisabun hafızları sa' adetlü es-Seyyid Mus
tafa Zihni Efendi ibn-i Yahya Efendi mahzarında b i ' l-ve
kale ikrar-ı taınm ve takrir-i kelam idüp müvekkilem 
mCima i leyha Fatıma Hanım'un yedinde olup bin iki yüz 
on üç senesi Saferü' 1-hayr' ınun on üçünci gün i tarihiyle 
müverraha bir kıt ' a  ınübaya' a  hüccetinde tafsil ü beyan 
olındığı üzre Havass-ı refi'a kazasında Bayram Paşa nam 
mahallde vakı '  Tel l i  Haseki d imeğle arif All Haseki su
yından ınüfrez ıHSf masura ma-i leziz mahmiyye-i mezbu
rede sekbanlar fır ın ı  kurbında erbab-ı miyah ına' rifetle
riyle ba'de' l-ifraz salifü ' l-beyan Kuyumcı Bahşayiş ma
hallesinde vakı '  menzil-i keblr-i ınezbCir derCin ına kadim
den icra ve yine asrında Hassa su nazırı All Ağa haya
tında Havass-ı ınezbCira tab i ' Kemerler can ib inde hafr ve 
abaı-J ve tahte' I-arz lağın ü kanavat i le  cem' u tahsil ve 
Kırkçeşıne suyı lağmına izn-i müteve l l iyle i lhak itdürdiği 
ma' lumu ' l-ınikdar suyından ınüfrez kezalik nısf masura 
ma-i Iezlz mahmiyye-i ınezbCirede Eski odalar başında 
Çukurçeşme mesleğinden erbab-ı miyah ma' rifetleriyle 
ifraz ve sal ifü ' z-zikr Kuyumcı Bahşayiş mahallesinde 
vakı ' ınenzil-i kebir derCin ına İcra olın an nısf masura 
ma-i lezlz müvekki lem ınuına i leyha Fatıma Hanım'un 
yedinde ba hüccet-i mübaya'a malı ve mülki olup men
zil-i keblr-i mezburun ba'zı mülk olan mahal lerini mü
vekkilem muma i leyha muma i leyh es-Seyyid Mustafa 
Zihni Efendi hazretlerinün kayınval ideleri Fatıma Hanım 
ibnet-i ei-Hacc Ahmed ile hemşireleri Şerlfe Rab i 'a  Ha
nı ın'a ale' l-iştiraki ' s-seviyy vakf olan mahallerini dahi ba 
ma'rifet-i mütevelll ferağ u tefvlz idüp ancak ma-i lezlz-i 
mezkur yedinde bakf kalmışidi el-haletü hazihi yedinde 
baki kalan suyın ı dahi lağm ü kanavatma tebe ' iyyet i le 
bey ' murad eylediğiınüzde ınahıniyye-i mezburede olan 
çeşmelere ve mahall- i  saireye cereyan iden sularun kuyu
datı Haslar mahkemesi s ic i l iatında mastur u mukayyed o
lup bey' u şira ve ferağ u intikal ve hibe ve icar ve isticar 

5 hafr-ı iibiir 
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299112!2b u istihkam u istihbar hüccetleri Haslar mahkemesinden 
r..,�_,):;ı;,.;?hl /..-/_..f/');/;.; 11 f 1,_ gayrı mehakimde tahrlr ve temhlr olmmak ba emr-i all .ı. : ·  • -/. "'.././-' ,.,.-i.l�lı ",./_ ! - -./.rJr..;f?p&,J I ·  · ·-, . · . . /. . '-"" P-;"_,- memnfı' oldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığma binaen 

�d . .. . �-_,r-'..,0-.r�-:�.,., !Je,-':';,/.1;..; derfın-ı menzi l-i keblr-i mezbı1ra cari ma-i lezlz-i mezkfırı ·, �,1',.,/u�_r- l- . . � 

?tt :�.../� / .) t'VII!,_.,.,�J�/�J/J� !ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le hala Hassa su nazırı 
• . 'JU. · "" - if�/...-.,...;" /  :1 1 Jf · · aynü' l-a 'yan ve makbı1lü' s-sudı1r ve' l-erkan sa'adetlü 
'�"';?/(,,./.� �-, _,-n (!:/.'{ �1'V:.;...." Mustafa Ag"a  tarafından vekil-i müsecce l i  Kethuda-yı 
_;. . . �;!"-';/"' . .,.f/f-_;,(,;'.J "'�-/!./_.. �� 1; , • • • � ralı-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Saray-ı cedld serbölüği -c.:. .., /1(.JJ -'#.ru,j,.;_,_. l/1 ' ·;ı.).' ı'.' • � /. . . · · . · �""":"'r ;,o-".1" ... ,.... t..o �1 es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa ve Ayasofya serbölüği 

.�"'?'.;��:�.Y_"...:..-:.,.,;.,;...;._,_,�;.ı,�;,� es-Seyyid Isa Ağa ve evkaf-ı se liitin-i salife serbölükleri .... r, :,c...r..:J. . . . -,: � • "":�;J,./7,/'/J:-_,.. "'/� IJ.::.,'.J/,J_/1,./t VeSair haderne-i rfth-ı abiler ihbar Ve ma'rifetleriyJe ta-��� . . . . . � . ..,._, "'. :.·..,I.Jb� �.rJ.I�/_.,/;,;;;.�t,e-_,..,ı,.;..:z:, rafeynden 'icab ve kabfıl i  havl şürfıt-ı müfsideden ari ,.,._.J:�;,;J!,.jlt!�..,�:R_,/�J�./;.).i�t;p_,l!· bey '-i bat-ı sahilı-i şer' !  i le Tel l i  Haseki suyından müfrez 
�;.,1/1/ôy/_;,;.:. /;.Jih_;;dv .. ,:/l,.(l.f.r�_;..:{ �t:Jo�t nısf masura ma-i lezlz-i mezkfırı ınılma i leyh es-Seyyid 

llr[,JI,.,� ..... .;?'.f;t.0f.rt/-; �;,:);:.-/,h""":' U:�--:-1 Mustafa Zihnl Efendi'ye yedi yüz guruşa ve Kırkçeşme 
.{f.::f.;..:�,;J,;J-:'�{, J&'..-..r ,,/tu-�J;..,t:..,.V'v;Ji/fv!J � suymdan müfrez n ı  sf masura ma-i lezlz-i mezkfırı müvek-
11· � ··z Yr . .  .r ,, . .  , :.,. .. ·t. . /t.,ft /�J."-�· / .. _,.�. kile-i ınılma i leyha Ayişe Hanım'a üç yüz guruşa bey' u �'-,.,7-'/ /,A-?./....; ..,,-� ... .,.· · · �  �.,..- ..... �--.("�;., ı"Ji·(>,;lil� w.,y,f,:;,V""'.J:"f_,.,.if.i� ternlik eylediğimüzde anlar dahi ber veeh-i muharrer 

v..-. . . ' . .  , 1 • • •  Jt,J t-"'' iştira ve temellük ve kabul itdüklerinden sonra semenleri 
• • , " 11 ' · ..i!.J 1/',).r', .....,./"''f' /' . . 1 ' b' � � · ı h S 'd M t f� � ı_;i_ •. ,;,.fl rJ'/./ { _, · . v·� . . . 1 �· • ..�, • o an cem an ın guruşı m uma ı ey es- e yy ı us a a 
1 · · · - • •· ' ; �.:..: '.Jt'·l...t.!J.t.I'/J · /r. � Zihni Efendi hazretleri yedinden temamen ahz ü kabz _,/!,! .J: "J/""' .,... :.....-� . \ 

_ _  _ __ _  idüp fima ba'd derun-ı menzi l-i kebir-i mezbı1ra cari ma-i 
' r�',!ı . ' ,ı!)' /;tr! 'fl[:jı · , .: ·�v�j! lezlz-i mezkı1rda müvekkilem mfıma i l  ey ha Fatıma Hal/fe: }  ){_� ,'  / C · .'•./ "��.i;}'( nım'un aslen ve  kat'an alaka ve  medhali kalmayup !ağın ü 

1/ ,.)r� 1 .....-:' • · kanaviltına tebe' iyyet i le Telli Haseki suyı mfıma i leyh 
, :. it.�' ;_J/;,J/-!t _;,,-J/-..-:�?/../1 es-Seyyid Mustafa Zihnl Efendi hazretlerinün !ağın ü '!/J( · c! · 

�& ',J / kanaviltına tebe ' iyyet i le Kırkçeşme suyı halllesi müvek-
--: ı kile- i  mfıma i leyha Ayişe Hanım'un mülk-i müşteriilan ve 

hakk-ı s ırfları o lup di ledükleri gibi mutasarrıf olsunlar 
didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'l ma vaka'a  b i 't-taleb ketb 
o l ındı .  
Fi ' 1-yevmi ' s-sabi ' ve' 1 - ışrln min Cumade' !-ahir  sene se
lase aşere ve mieteyn ve elf 

[6 Aralık 1 798] 
Şühfıdü' ı-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı ralı-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Es-Seyid Halil Rah-ı ab-ı Mahmud Paşa 
Es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa Hademe-i saray-ı cedid 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 

299/1311 Haslar kazası, Cebeci karyesinden Güzelceke
mer suyoluna mü/hak Hüseyin Ağa katma suyundan if
razla İshak Paşa mahallesindeki eve bağlı suyun, ma
/iki Mehmet Efendi tarafindan Mustafa Ağa 'ya satıldı
ğına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] El-Hacc Mustafa Ağa'nun Karye-i Cebeci 
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[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
lezlz bundan akdem vefat iden el-Hacc Mustafa Ağa'nun 
vereseleri ma-i mezbfırı Mehmed Emin Ağa'ya bey' eyle
düklerin i müş' ir yedine mufassal hüccet v irild iği işbu 
mahalle şerh viri ldi .  

Fl 23 L sene 1 224 [ 1 Aral ık 1 809] 

Daru' s-saltanati ' l-aliyye Kostantıniyyetü ' l-mahmiyyede 
Ayasofya-i kebir kurbında İshak Paşa mahal lesinde vakı '  
sabıka Cebecibaşı Mustafa Ağa menzil i  dimeğle arif 
menzil derfınına cari zikri ati ma-i lezlzün maliki  olan 
es-Seyyid Mehmed Efendi ibn-i Halil tarafından ber 
veeh-i ati bey ' i  ikrar ve i 'ta-i h üceete vekil o ldığı saray-ı 
atik teberdarlarından Osman bin Halil ve Bostan! Ahmed 
bin el-Hacc Memiş nam kirnesneler şehadetleriyle sabit 
olan el-Hacc Emrullah Ağa ibn-i Osman medine-i Haz
ret-i Ebi Eyyub el-Ensari radı ye an h u Rabbuhu' I-Bari 
mahkemesinde meclis-i  şer ' - i  hatir-i lazımü 't-tevkirde iş
bu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı el-Hacc Mustafa Ağa 
ibn-i Halil tarafından ber veeh-i ati husfısı tasdika vekil-i 
mürseli es-Seyyid İbrahim Ağa ibn-i es-Seyyid Ali malı
zarında b i ' l-vekale i krar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp 
müvekkilüm muma i leyh es-Seyyid Mehmed Efendi'nün 
yedinde olup bin iki yüz yedi senesi Rebi 'u ' l -ahir'inün on 
altıncı güni tarihiyle müverraha bir kıt 'a  mübaya'a  hüc
cetinde tafsil ü beyan olmdığı üzre asrında Enderfın-ı hü
mayı1nda Hazine kethudası Hüseyin Ağa Havass-ı refi'a 
kazasına muzafe Cebeci karyesi s ınurı dah i l inde Şahin
deresi dimeğle arif mevzı ' i le Deliklikaya nam mahallde 
kendi malıyla abar-ı müteferrika hafr ve tahte ' l-arz lağm 
ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği suyını erbab-ı miyah 
ma'rifetiyle ba'de' l-vezn tarnın ve kamil ve revan on yedi 
masura suyı cari oldığı zahir oldukdan sonra ma-i lezlz-i 
ınezbur ol ınevzı 'a karib Güzelcekemeri suyı lağmına 
izn-i ınütevel l iyle ba'de' l-i lhak ma-i mezburun on bir 
masurası hakk-ı ınecra içün al ıkonılup ma' ada baki kalan 
altı masura suyını  salifü ' z-zikr İshak Paşa mahal lesinde 
vakı '  sakin oldığı menzil leri derfınına icra ve ta'yln it
dükden sonra ma-i mezbfırun bir masurasını erbab-ı mi
yah ma'rifetleriyle ba'de' l-ifraz Hassa nakkaşbaşısı Meh
med Ağa ibn-i Ahmed'e bey ' ol dahi mahmiyye-i mez
bfirede Kumkapu kurbında Nişancı Paşa-yı atik mahalle
sinde sakin oldukları menzilleri derfınına ba'de' l-icra ba
ki kalan beş masura ma-i lezi'ze tedavül- i  eyadi' i le Akif 
Mehıned Beğ mal ik ve mutasarrıf iken fevt oldukda ma-i 
ınezbfırı !ağın ü kanavatma tebe ' iyyet i le vereseleri beyn
lerinde ba'de ' l-iktisaın ma-i mezburun bir buçuk masu
rasına devletlü inayetlü Valide Sultan hazretlerinün kah
vecibaşı l ığı h ıdınetiyle şeref-yab olan All Ağa mal ik ol
dukdan sonra ma-i ınezbfırun nısf masurasını  ba'de' l-if-
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riiz İbrahim Efendi ibn-i Ahmed'e bey' ol dahi nısf ma
sura ma-i lezlz-i müfrezeyi mahrniyye-i mezbı1re Cebe
hane zahrında olan meslekden erbab-ı miyah ma'rifetle
riyle ifraz ve cedld yol ile marrü'z-zikr İshak Paşa ma
hallesinde vakı ' sakin oldığı menzil leri derunına ba'de
' 1-icra menzil-i mezbur derunına cari ma-i lezlz-i mezkı1-
ra müvekki lüm mı1ma i leyh es-Seyyid Mehmed Efendi 
mal ik ve mutasarrıf oldukdan sonra müvekki lüm mı1ma 
i leyh es-Seyyid Mehmed Efendi menzil- i  ınezburı mü
vekkil- i  mı1ma i leyh el-Hacc Mustafa Ağa'ya ba ına' ri
fet-i mütevelll ferağ u tefvlz idüp derun ına cari nısf ına
sura ma-i leziz-i ınezkürı dahi !ağın ü kanavatma te
be' iyyet i le  bey ' murad eylediğinde ınahıniyye-i mezbı1-
rede olan çeşınelere ve mahall- i  saireye cereyan iden ce
mi' sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sici l iatında mas
tur u mukayyed olup bey' u şira ve ferağ u intikal ve h ibe 
ve lcar ve isticar u İstihbar u istihkam hüccetleri erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle Haslar mahkemesinden gayrı me
hakimde tahrlr ve teınhir o lmmak ba emr-i ali mernnı1 ' 
oldığı şürut-ı ıner' iyyesinden oldığına b inaen hala Hassa 
su nazırı aynü' 1-a 'yan ve makbı1lü '  s-sudı1r ve ' I-erkan 
Mustafa Ağa tarafından vekil- i  müseccel i  Kethuda-yı 
rah-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve Saray-ı cedld serbölüği 
es-Seyyid Mehıned Reşld Ağa ve Ayasofya serbölüği 
es-Seyyid İsa Ağa ve zeyl-i sahlfede masturu ' l-esaml ev
kaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı a
bller ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden icab ve kabı1l i  
havl şürut-ı ınüfsideden ar! bey '- i  bat-ı sahlh-i şer'! i le 
dört yüz guruşa müvekkil-i  muma i leyh el-Hacc Mustafa 
Ağa'ya bey' u temllk eylediğinde ol dahi ber veeh-i mu
harrer iştira ve temellük ve kabul eylediğİnden sonra se
meni olan meblağ-ı mezbur dört yüz guruşı müvekkilüm 
mı1ma i leyh es-Seyyid Mehmed Efendi müvekkil- i  ınılma 
i leyh e i-Hacc Mustafa Ağa yedinden temamen ahz ü kabz 
id üp fima ba 'd derun-ı menzi le car'i n ı  sf masura ma-i le
zlz-i mezkı1rda müvekk i lüm muma i leyh es-Seyyid Meh
med Efendi 'nün aslen ve kat 'an alaka ve medhali kalma
yup ]ağın ü kanavatma tebe' iyyet i l e  müvekkil- i  muma 
i leyh el-Hacc Mustafa Ağa'nun mülk-i müşterası ve 
hakk-ı sırfı almışdur didükde gıbbe 't-tasdik ı ' ş-şer'i ma 
vaka'a b i ' t-taleb ketb ol ındı . 
Fi' l-yevmi ' s-sab i ' ve' l -ı şrin min Cumade' l-ahir  sene se
lase aşere ve mieteyn ve elf 

[27 C 1 2 1 3 ] [6 Aralık 1 798] 

Şühudü' I-hal : 
Şahidun-ı sabıkün 

29911312 Haslar kazası, Smklıçaym mevkiinden Sul
tan Bayezit suyoluna müllıak Kara Mustafa Ağa katma 
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suyundan müfrez suyun, maliki Mehmet Harndi Beye
fendi tarafindan Ali Efendi'ye, Mercan mahallesindeki 
eve bağiatmak üzere satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Mehmed Arif Efend i 'nün 
[Kenar notu] Sırıkl ıçayırı 
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299/13/2a 
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[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur üç çuvalduz ma-i ..::-�/-;-��"_;,:p:;;;J{"'� ..;�,�.��.n :-;:u_�·ıE-Iez'iz hala ibrai l nazırı Kapucıbaşı Ahmed Ağa bin İbra- . . � . ./?..fı;, /.JI.:....t),r.()� ı...,::;�-:-"/_t:'�{!:�·� 
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bır kıt 'a _huccet ı:ta ol [ ı_n]up bu ta
_
kd

.
ırce :;...'��- '( _;_11../�;:_�-'�I'•'J.!..-_,.,�;;..;./-(�..5-;/;;�j�, ış bu huccet kull ıyyen tehı ve battala keşıde kı l ındıgı ış bu �·::.;�_ �,.;_;./J,_.;'·, '(�!'"!".:...tV-:1)'� !1:., ��:,:,;..tzJJ;;,, 

h l ı  h . ' )d " p;/1· . tt,. .  J • ..-..r'�/�ı.i ' ::..'," ma a e şer vırı ı .  .· ::-'�1_.:<-..;� --' ... ·<J . : · '  . . JJ�;..;;J' �,;�- ;;_...; .. /ı 
Fl 7 Şa'ban sene 1 224[ 1 7  Eylül 1 809) �:4-::-r1" }.f,t��:�����-:'"';�./;,.;,.:,;J;v�,�_..;fi 

__ , . �;.ı.&..q . . J . .  '/�:..>-"/ı/Y�"! , / /  . ,.  
·"·.P· �J :" . :_i c;:;;,v . ·. .  /�...,� ............. t_;;..,_;_.�-'1�"',-( 

Darü' l-h ilafeti ' l-al iyye Kostantın iyyetü' l-mahmiyyede ��;_ ...... 1"-!-; �= . · (:"�......,y/7tj�,;�,� · ··:,- ! . •  1• • • 

Ç ı k b d M l ı  F ' ' h ll . d 'k ' fJI ..;;?..-4; .,-...,_,:..wJ-1 1 • . . . � �/.:.J�-; ,>1/J" ata çeşme ur ın a o a enan ma a esın e va ı • -:.·7� or , :r _2)· ���ı::� -..-�,:..,�"- ./:.- - ..,, , ' -:--':"7,-e... • "  ��'C' 1 _. 1 • , • , • .,.,.,. ,....,,.,....� ,.,....,��.,/JJ-/_,J merhum Sadr-ı es bak Hamza Paşazade umdetü ' l -mevali - ��i:--�- i'�JrJ...-.�;..-;c.�,� ('':"� 11'.:../,/ _,�,..J/;�,; � 
Yi ' l- izam sabıka Mekke-i mükerreme kadisı merhum Şe- --Jg;;.:.,� ;.:,.,�, . .  ....�'-:ı(_,ll�.i-'1J,.J/;..:._ ,.:. . � r r,.,..,.....,.,.. . ;;,/...-""'! !  .. ' .. J .... r.,#>t�P LJ".J ... -
rif Mehmed Molla Beğefendi menzil i  derCınına cari zikri �;_t..._ �·-- .... �· · <' ':�II');',:..;J·,;.;;.ı:ı.t-, '.)-� , . · '": 1 
A A  ' ' ı ' " ' ' ' ' l 'k ' ı s 'd y ' :1'///'L i,, W ı / / ' ' VJI'&. .... __. ı  atı ma-ı ezızun ırsen ve şıraen ma ı ı o an es- eyyı . ·. �.r�· . -:- /'/J:f� ;. • .:ıJ:, • 11. -'· • • • (.!f.' /.. . .... ../_'N·•y,.,.,__, il. 1 1 el-Hacc Mehmed Harndi Beğefendi ibn-i el-merhum mu- :;/ .�:--'.J�-<;!.... ı,�;;�,,·_,:....,�,�y/".;� ma i leyh Şerif Mehmed Molla Beğefendi medine-i Haz-

. : . J(l. r,..ıJ• 
ret-i Ebi Eyyub ei-Ensarl radıye anhu Rabbuhu' l-barl 
mahkemesinde mecl i s- i  şer' -i hatir-i lazımü 't-tevkirde 
nezaret-i hazret-i şeyhülis lamide asılde evkafdan merhum 
ve mağfıret-n işan Sultan Bayezid Han-ı Veli tabe serahu 
hazretlerinün cami ' -i şerlfı suyı lağmına mü! hak bi-
' I-cümle sulaıi.ın bey ' i  iktiza itdükde vakf-ı müşarun i-
leyh tarafından emin ve mu'temed adem mevcud olma-
dukça bey' u şirasına i ' tibar olmmaya d iyü bin iki yüz on 
üç senesi evasıt-ı şehr-i Rebl'u' l-ahir'i tarihiyle müverrah 
sudı1r iden emr-i ali mantukınca vakf-ı müşarun i leyh ta-
rafından me'mur olan Kilar katibi el-Hacc İsma'il Efendi 
ibn-i el-Hacc Mehmed hazır oldığı halde işbu kitab-ı sıh-
hat-ni sabun hafızı sa' adetlü Mehmed Arif Efendi ibn-i 
Süleyman Ağa tarafından ber veeh-i ati husus-ı meyme-
net-mahsCıslarını tasdika vekil-i şer' isi olan Mehmed E-
min Ağa ibn-i Mehmed mahzarında ikrar-ı tarnın ve tak-
rir-i kelam idüp i şbu yedümde olup bin ik i  yüz dokuz 
senesi Şevval-i şerifinün yiğirm i  üçünci güni tarihiyle 
müverraha bir kıt 'a hüccet-i şer' iyyede tafsll ü beyan a-
l ındığı üzre müteveffa Kara Mustafa Ağa bin yüz e l l i  
dört senesinde asrında muhzır ağalığı esnasında Havass-ı 
refi'a kazasında Sırıklıçayırı kurbında on aded baca hafr 
ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği 
suyını dört yüz aded altı pul l ık ta'bir ol ınur künkler i le 
Sultan Bayezld Han-ı Veli tabe serahu suyı yol ına izn-i 
mütevell iyle i l hak u idrac itdürdiği suyınun harab olan 
künkleri i le lağmların ı  ba'de't-ta'mlr ve' t-tathlr erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle tarih- i  merkürnda ba'de' l-vezn 
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29911312b tamm ve kamil bir buçuk masura ma-i leziz-i carinün bir . ' vji.J!f;':;,;�Y"':,.;�-:.Jt-��.(;ıP.;� -:--��� çuvaldı1zı hakk-ı mecra içün al ıkanı lup bakT kalan bir 
/. ·1 1 . /. . .  1 · ·, ./ · · • · masura ve bir çuvalduz suyından müfrez üç çuvalduz 

//' · (.. ' (/.'1-'_.l�f/.'i'l /,J�f,i t'.-;;-(;,.;t,_,/t ...; . /· · .;., . ./ ' · .... • · -'?f,..,,-_;; ma-i lezlz-i mezkı1ra valid-i macidüm Şerif Mehmed -�t t.:,'ı .___,_>�(-_,./�,.;.u�h_;)J.I / . .:./. /, . �  , · " • . . 1 . · � 
• 

J :;;� / .  -'f'...,-;;.t;j, Molla Beğefendi malik oldukdan sonra üç çuvaldı1z ma-i VJ/J...-_r ,. /; 1 ; 1 . .  . . o • • • • • ... h'://· -"-'-'!//:_,..,L:' / v-j/fiv� _,..__,� lezlz-i mezkı1r mahmiyye-i mezbı1ra dah i l  oldukda ma-�,.J,11J/(,}�.!'(;' 0 t� :..-·:;.:,J 1-',_r�;;�V/,•' ... ;A ,� , hall-i münasibden ifraz ve salifü ' l-beyan Çatalçeşme kur-..r"._ 1 . , / o  ; • ( '  ' - -"Ç L.: :.Y:,..s _/',.;1 :;;.';, t.'; t i-"',r;;;;. .. ;.,..J;f., '_;_,_._,..� . . & bında Molla Fenari mahal lesinde vakı '  menzi l leri derı1-
' :.-./· ''.'1; , . , ./. 1 :  � • 1 · / .  ·• · ,_,. nına i cra üzre iken fevt oldukda üç çuvalduz ma-i teziz-i ..... J';' (.;. J '/' .loi.J 1 ___..,N/� L / !  (/-6 ..il (":'"'  1 .:i.v. / i-"' i ,;  ( - o 1 ;  . ; • ./ t:"'?.:.f'� mezkı1r lağm ü kanavatma tebe ' iyyet i le benüm i le val i-

- · : ·:..,.,./J,!/?,,:;.,. ttt�.-t:"/ ./t--t /.�/l:f,;/--J(;,;.,:� dem Hacce Mahbı1be Hatı1n'a ba'de' l-mevrı1s ol dahi ;y)�.,/�;,v.J"'J.;.I,./_j-plltj�...;;ô�..ı/L >., ..... , ma-i lezlz-i mezkurdan irsen mal ike aldığı semen-i hisse

q/�"./'i.! ri---(,_,8nlf.j �;.;r;;·/ f/�'.:h�. s�n! ba h�c�et ban� bey_: u te�lk
�
itdü�d�n s�nr� i rsen �e 

�n'f'_.,/� � :. i,J__.;_ 1 � '{j(s. 1 . •  · 1 • . • ,.-: • şıraen mal ı k oldıgum uç çuvalduz ma-ı lezız-ı mezkurı 
'.;v.,_;,: • · :Y ;.//" ../.' � (...Y" ::/ � -1 ��:'(/ ��(. bey ' murad eylediğümde mahmiyye-i mezbı1rede olan 
�. ;�.r��:;t:/.""':'�!11,t�1J: '�-'.r (/�'.:.<.'" 'ı.. çeşmelere ve mahall- i saireye cereyan iden b i ' l-cümle su-!}1� ·�/1/ .J.fV / f,j) iJ �rj_, !lı_,_._,,.._1)�'.r-··.�,·J:I'!I ' larun kuyudatı Haslar mahkemesinde mahfı1z s ic i llaıda ff,�1�_/..J��;..J'�(r'-#.��;�� J�(i!{' �astur � n;ukay�e� �lup _b�y '  � şir�. ve fer�ğ uA intikal ve 

�(;.!)!p,.,_,,�L!*-'' 1/"..,l!,_..;,...'.J/.r.'/�}.lf-',;v'.J ı hıbe ve ıcar ve ıstıcar u ı stıhkam huccetlen Haslar mah-
9':'��.--(<>.r.J.f� Wf��(/--tJ..?w>o/;t:.J_,.;, k:mesi�d:? gayrı 

��
eha�im�e 

� 
tahrlr v� te�hlr ol ınm�k (�":U-'/�:fi� ç.;.r_,./�.J.-: �,J.J_;W, ;_%,)?J:�1 ba e�r:ı alı r;ı�mnu �ldıgı şuru�-ı mer ' ı�.esınd�n �-

ldıgı
���c� /,;...-�7/-�:;A ; ·.;Y_,· ;�f';v;Lr.,':j� na bınaen mal ık oldıgum kanavatma tebe ıyyet ıle uç çu-

..-; r' ?' �fl/: _.,;o�. L · ';  / '  ��d � h � l �  H �  � " ' )  ' � k L,...k � 1 · . . . r:;:,;�. � 1 · ; v �./.-f//..1;1 va uz suyımı a a  assa su nazırı aynu -a yan ve ma -.;t..f.� (�.;.{;;, �- 1�: .�'-.-'/.:/- . ·�:".:� bı1lü ' s-sudı1r ve' l-erkan Mustafa Ağa ta.rafından vekil-i ·Y�;.J,.�..�.Y�1.�-<rY-_r;=!r/J,_,f:;..:., müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc Ibrahlm Ağa ve 1-i�--:'"'!'�(lb..l-,./:'--.;��;h�gU/,;ı. J .{ · .;.;;v�./ Sultan Bayezld serbölüği vekil i Ahmed Usta ve zeyl-i sa/.h'bt''J,/j.l(l.l;'-?_.,tft..-':/;.:(.."":.J1:: :,,�.J);:- hlfede mastı1ru ' l-esarnl evkaf-ı se latin-i salife serbölük
)�''f.�.jli')R�• ı.;-:�-'1 ;;�...J:,.;A -� : , ""... .ı teri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle jJt.J(J!'(Y.' .f..,../ı '-!�� (..)�-s'�-;(;�� tarafeynden Icab ve kabill i  ha vi şürut-ı müfsideden ari y� � ı_,,_,.:-;...;.ı-.- �/ . .  bey '-i bat-ı sahlh-i şer'! i l e müvekki l- i muma i leyh ·.....___ __ _ -- ---�-(y L-('.,;: L:.... - �  Mehmed Arif Efendi'ye altı yüz altmış guruşa bey' u 

temllk eylediğümde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve 
temellük ve kabul itdükden sonra semeni olan meblağ-ı 
mezbGr altı yüz altmış guruşı mi.ivekkil- i mı1ma i leyh 
Mehmed Arif Efendi yedi nden temamen ahz ü kabz eyl
edüm fima ba 'd zikr i mürür i den üç çuvaldı1z ma-i lezlz-i 
merküında benüm aslen ve kat 'an alaka ve medhalüm 
kalmayup lağm ü kanavatma tebe ' iyyet i le müvekki l- i 
mı1ma i leyh Mehmed Arif Efendi'nün mülk-i müşterası 
ve hakk-ı s ırfı oldukdan sonra ma-i lezlz-i mezkurı Sultan 
Bayezld cami ' -i şerlfı kurbın da ka in ku b beden ifraz ve 
mahmiyye-i mezbı1rede Mercan Ağa mahal lesinde vakı '  
sakin aldığı ınenzi l i  derunına cari kanavatı yolına erbab-ı 
miyah ma' rifetleriyle i l  hak ve i cra ey tesünler didükde 
gıbbe' t-tasdlkı' ş-şer'l ma vaka'a b i ' t-taleb ketb al ındı . 
Fi ' l-yevmi yevmi ' s  6-sal i s  aşere min şehr-i Recebü' l-mü
recceb sene selase aşere ve mieteyn ve elf 

[ 1 3  B 1 2 1 3 ] [2 1 Aralık 1 798] 

6 "yevml" mükerrerdir  
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Şühudü' I-hai : 
Şahidan-ı sabıkan 

29911411 Haslar kazası, Çiftehavz mevkiinden Sultan 299114/la 

Süleyman suyoluna mü/hak suyun, Molla Büsrev ma- ;/ı.r�_-;.r·.::&Jb,A ..;. ; JI-, ·1. • •. Jt -: '" 
h ll . d k '  114' 114 ıfi A � h 

. 
ll

' . . _, :.?'V"" :::J� ..., 7· ' 
a esın e ı mımar ır.ıusta a ga su aznesı müteve ısı ...-,)l_,,r,fll'/_;.-_..J · · ·,_, , . ,.Jr �: · ·/ . .  · .:.Y' • -' "' 0/,.,.f."f'r�'.-#/_.-_t,b� :r"r 

Nefise Hat un tarafından yeniden inşa olunan su hazne- 4'!'v4:- . · 'c; -ı; -. ·.: � :. · · · ·. �/ . 
sine bag� lı olarak varoldug� una dair h üce et ka" dı. ·.__;;, ; ,-, ��,_;{.� �,""�· /."": ",:..;: '--�..::/-: �.J� 'J ''· �-.rJ ,.r. , _ _,_,.. ,/.· .V :11 � · 'J 1 · ' l. · '  

• • .. # • ;(_; //• �, ,:.cr(""'"�� 
[Kenar notu] Mi'mar çeşmesinün Karye-i Çiftehavz V'!?J:�,.;J�-��!'J:�)J.;vt;'/./[,;_,, ,-��J-.-'u.���wJ_,� . ::/. ; • · .-c::/r. :_r...- /,t";_,!-J_v,;�'J:h';J r Darü' I -h ilafeti ' I -aliyye Kostantın iyyetü' I -ma h mi yy ed e �"( ,j-: t;-�','ıf'--� !J.vb_, �i -:  -, : . . . �ol la H��r�v mahall�sin�� �akine zikri

� 
ati s_u haz!nesi� :J.rf!.�f_._;;;-..;�)� · -i.J-·t �_,'f:::/�X� � 

nun m
�
e��l ıh ı�e

� 
me:_

kufe n
_
uku?un be� muce�-ı _vakfı�y�- ı �tr_--?)����''t/,.JJ}��}f.JG :�· ..?r�,) ma'mu lun bıha_ mut�v�l l ıyesı ve 

_
z�tı ta' r�f-ı ş�r ' ı

� 
ı le f-:!:.�,���-".ı:/1:1-:',l,f,/t/.1�-� .. ;;; ':� 

mu'arrefe olup ışbu kıtab-ı sıhhat-�ısabun hafızesı Hacce •--"r:"���:-?ı:-''-pr.,.._i��trY'/ç;J, � . · 
Nefise Hatun ibnet-i Osman bin lbrahlm mecl i s- i şer'- i -':'/r: . ...:.��/·::;--� 'r;, •iJ. �J - · -�,� �atir-i ���ımü't-tevkT�de

. 
b_i ' t--�

evliy�-
takrir-i

. 
kela� i,

düF ... 't�)_�'-;:::v'c-;r ��::��;_:;:.:J_---;;: ışbu yerlurnde olup bın ıkı yuz on uç senesı Rebı u 1-a- ;-:�- ':";/;'/-",;f...t?.'";.�"-<�i+.;:-::;J, .  
hir'ün y iğirmi üçünci gün i tarih iyle müverraha bir kıt'a /�-:.-:.J.:'��)>...:_.:';_r_;.,...f?�rı; ; ;. ( -::'� 
vakfiyye-i ma'mfilün biha natıka oldığı üzre ashab-ı hay- �:--:;:;6v�;ı:-·,:_.;_.h,�;�;�/���:'-;_ 
� d M' ' � M �� A�  . d . � ı  �f ..r...:.-��� w t - c:- • YK ..Y.-_..1.-rat an ı mar ustaıa ga çeşmesı ımeg e arı çe ş me- ;; , ·• fJ- -;'."'1C:...i-:itM ·.V" · .f •. / ·"' 
. . h � . b d kd h 'k ) h� J �  . . :. -'PJJ'-"-' :.IL·. -�· 1 � .  �/'��� � nun su azınesı un an a em mu ten o up a a  mu- . ;1 ,· · • --�_,.-1.1-', ,��,; - � t._ . · .. � . ..__..J';J , · "' / / -_.J� .... .;...J� 1 

ceddeden binaya muhtac oldığına binaen ınahıniyye-i ·ı/;:/t;?)!!!'-t-'J:.x·<L-:.:t�../_:,;,/ı 
mezburede Müfti Ali mahallesinde vakı ' mahal le-i mez- ��� /(/�:f--"':'.r"f-'-:-!-- :....;f/'' ��;, bfire imaıniarına gallesi meşruta muhterik menzil arsası ��;i;_�;<: :·�;./,;;�J�,P/n�, 
üzerinde bi İzn i ' l-mütevelll ffiÜCeddeden kendi malumla . .-;.Py_.J',t'{:JJif�)t;;.,_...�Vb,.f �� � 
bina ve ihya eylediğüm çeşıneye vakıf- ı mfima i leyh � · 
Mi'mar Mustafa Ağa'nun ta'yln ve tahsis eylediği iki ma-
sura ma-i lez'izi çeşme-i mezkura vakfiyyet üzre ta 'yin 
eylediğini sabıka istanbul karlisı a' Iemü' I-ulemai ' I -ızam 
zübdetü ' l-fudalai ' l-fi ham sa'adet l i  semahatli Hamdul lah 
Beğefendi hazretlerinün bir kıt'a i ' Iamı natık old ığı üzre 
b i ' ş-şöhret ve't-tevatür sabit oldığın ı  müş' i r işbu bin iki 
yüz on ik i senesi Rebi'u ' l -ahir'inün evail i  tarihiyle mü-
verrah tuğra-yı garra i le mu'anven bir kıt'a emr-i ali-
şanda tasrlh ü beyan ol ındığı üzre iki masura ma-i lezlz-i 
mezkfirı vakfıyyet üzre müceddeden bina eylediğüm çeş-
me-i mezkfirenün hazinesine İcra ol ınup lakin ma-i leziz-i 
mezkurun menba' ı ferman-ı allde tasrlh ol ındığına b inaen 
husus-ı mezkfira vuküf- ı tarnınları olup mecl is- i şer' - i  şe-
rife hazırfin olan blgaraz erbab-ı miyahdan sual ol ınup 
hakikati üzre kıbel-i şer'den bir kıt 'a hüccet-i şer' iyye 
i ' ta olmmak matlfibıındur didükde ınahmiyye-i mezbure-
de olan b i ' l-cümle sularun kuyfidatı ve biyar ve men-
ha' ları Haslar mahkemesi s ic i l iatında mastur u mukayyed 
olup ma-i Iezize dair hücec-i şer' iyye erbab-ı m iyah 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbfireden gayrı mehakimde 
tahrlr ve temh'ir ol ınmak ba emr-i all memnfi' oldığı şü-
rı1t-ı mer' iyyesinden oldığına binaen atebe-i aliyye-i hus-
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revanlde hala Hassa su nazırı aynü' l -a'yan ve makbu
lü' s-sud[u]r ve' l-erkan Mustafa Ağa tarafından vekil-i 
müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve 
Kemerler bölükbaşısı  es-Seyyid İbrahim Ağa ve zeyl-i 
sahlfede masturu ' l-esami evkaf-ı selatin-i maziyye ser
bölükleri vesair haderne-i ralı-ı abilerden istihbar olm
duklarında fı ' l-hakika muma i leyha Hacce Netise Ha
tun'un vakfiyye-i ma'mCılün bihasını7 natıka oldığı üzre 
aslıab-ı hayratdan Mi 'mar Mustafa Ağa çeşmesi dimeğle 
arif çeşmenün su hazinesi bundan akdem muhterik olup 
hala müceddeden binaya muhtac old ığına b inaen mCıma 
i leyha Hacce Netise Hati'ın kendi malıyla marrü'z-zikr 
Müfti All mahal lesinde vakı ' mahal le-i mezbure imarnla
rına gal lesi meşrCıt muhterik menzil arsası üzerine bi iz
n i ' l-mütevelll müceddeden bina ve ihya eylediği su ha
zinesine vakıf-ı mCıma i leyh Mi 'mar Mustafa Ağa'nun 
vakfiyyet üzre ta'yln ve tahsis eylediği ma-i lezlzün men
ba' ı olup Havass-ı reti'a kazasına tabi ' Çiftehavz kurbın
da vakı '  Kavakl ıdere dimeğle arif namR mahallde kimes
nenün mülk ve harimi olmayan mevzı '- ı  hallde ma'lfi
mu' l-aded hacalardan hası l  ma-i lezizi lağm ü kanavatma 
tebe' iyyet i le ol tarihde mahall- i  mezbi'ıra karib Çaş[n]'i
gir kemeri ile cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum ve 
mağfıret-nişan Sultan Süleyman Han hazretlerinün suyı 
yol ına i lhak ve icra ol ınup hakk-ı mecradan ma'ada 
marrü' l-beyan iki  masura ma-i leziz-i mezki'ır lağm ü ka
navatına tebe ' iyyet i le ber manttik-ı emr-i ali muma i
leyha Hacce Netise Hatlin'un marrü'z-zikr Müfti All ma
hal lesinde müceddeden bina ve ihya eylediği çeşme-i la
tifesinde icra olınup ber veeh-i muharrer mevci'ıd oldığını 
mecl is-i şer'de her biri ala tarlkı ' ş-şehade haber virmele
riyle vakı 'u ' l-hal h ıfzen l i ' l-mekal işbu vesika-i enlka 
ketb olınd ı .  
Fi ' l-yevmi' s-samin ve' l-ışrln min  şehr-i Recebü' l-ferd se
ne selase aşere ve mieteyn ve elf 

[28 B 1 2 1 3] [5 Ocak 1 799] 

Şühudü' I-hal : 
Aynü ' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
EI-Hacc Ahmed Ağa Serbölük-i Lalel i  
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Halife ÇavCış-ı rah-ı ab 
El-Hacc Osman Anacı 

29911412 Haslar kazası, Bendenice karyesinden Hasan 

7 bihiisı 
R "nam" fazladır 
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Paşa ve Sultan Süleyman suyoluna mü/hak Hüseyin A
ğa katma suyundan müfrez suyun, maliki Şerife Rabia 
Hanım tarafından Ali Ağa'ya Bozdoğan kemerinden if
razla Kalenderhane mahallesindeki eve bağiatmak üze
re satıldığma dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] All Ağa'nun su hücceti 

[Kenar notu] Ma'zul kemerinden 

[Derkenar] Ma-i mezburun vakf oldığını9 sabit olmağla 
ma-i lezizün vakfa reddi iktiza itmeğle Hekimbaşı S inan 
Efendi vakfına i' lam i ' ta ol[ın]mışdur. 

Daru' s-sal tanatİ ' I-ali yy e Kostantın iyyetü' I -mahmiyyede 
Vezneciler kurbında Camcı Ali mahall esinde vakı' mer
hum Köse Halil Paşa menzil i  dimeğle arif menzi l  derunı
na cari zikri at1 ma-i l ezizün malikesi oldığı zeyl-i kitab
da muharrerü' l-esaffiı cema'at-i müsl imin haberleriyle 
zahir ve mütebeyyin olan zatı mu'arrefe Şerife Rabi 'a  
Hanım ibnet-i Ahmed Beğ ibn-i el-merhum el-mezbı1r 
Halil Paşa med'ine-i Hazret-i Ebi Eyyub el-Ensarl mahke
mesinde mecl i s-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde işbu ki
tab-ı sıhhat-nisabun hafızı All Ağa ibn-i Hasan tarafından 
ber veeh-i ati hususı tasdika vekll-i şer'lsi olan İbrahim 
Usta bin Mustafa nam kimesne mahzarında ikrar-ı tamm 
ve takrlr-i kelam idüp işbu yedümde olup bin yüz senesi 
Muharremü' l-haram'ınun yiğirmi yedinci güni tarihiyle 
müverraha h üceet-i şer' iyye mucebince virilen berat-ı 
hümayunda tasrlh olmdığı üzre derun-ı menzil-i mezbura 
cari ma-i lezizün menba' ı olup ol tarihde Sermi'mar 
ei-Hacc Hüseyin Ağa Havass-ı refı 'a  kazasında Bende
nice karyesi kurbında Ma'zul kemer civarında Cimridere 
dimeğle arif nam10 mevzı 'de kendi malıyla abar-ı 
müteferrika hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u 
tahsil itdürdiği suyını erbab-ı miyah ma' rifetleriyle 
ba'de' l-vezn tamm ve kamil iki masura suyını ol mevzı 'a 
karlb Hasan Paşa suyı  yolına ve andan merhum ve mağfı
ret-nişan Sultan Süleyman Han hazretlerinün Ma'zı1l  ke
meri suyı yol ına izn-i mütevel l iyle i lhak itdürdüp bir ma
surasını hakk-ı mecra içün alıkonı lup bakT bir masura su
yın ı ber muceb-i hüccet ceddüm merhum Köse Halll Pa
şa'ya tarih-i merkümda bey' u temllk itdükden sonra ol 
dahi irtihal-i dar-ı beka itdükde ma-i leziz-i mezkı1r ba
bam muma i leyh Ahmed Beğ'e ba'de ' l-mevrus ol dahi 
fevt oldukda bir masura ma-i leziz-i mezkı1r ancak bana 
mevrus almışidi hala ma-i leziz-i mezkurun lağm ü kana
vatma te be' iyyet i le nı sf masurasını ifraz ve bey' murad 

9 oldığı 
10 "nam" fazladır 
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299/14/2b eylediğümde mahmiyye-i mezbCırede olan çeşmelere ve 

-1f_2.u mahall-i saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyüdatı 

�·· 'lf��;�r:,.,r Haslar mahkemesi sici l iatında mastür u mukayed olup �!f;.,.;.;).,.�: :. ?!.f:1Lfi'�J,}/.!/� 1 • . •  , • bey' u şira ve ferağ u intikal ve hibe ve istl'ciir u İstihbar ��j1 -�..r:,--- f'�� �_.-... ...,4/ · 7�""-'/� u istihkam hüccetleri Haslar mahkemesinden gayrı meha-�1:.,/�7��/-��,'?�-(_,....--?fc:r,!t-L--- ki�d�-
t�hrlr ve �emh�r al ınmak

� 
ba e�r:i all 

��
e�ı1'  ol

. ./ �../:'9....;� t,f:; / :.J:X � � ;..J� � dıgı şurut-ı m er' ıyyesınden oldıgına bınaen hala Hassa su 
.Y1'-;/;�� ./ ..-: : (- �-'�_J._;_, · 

J '" nazırı aynü' l-a'yan ve makbı1lü ' s-sudı1r ve' l-erkan Mus-, ..-._,!. _,./, t L .,.-- J [/-"' • . "' • 

� .......... ;� ,1 �- � '...-r10:,. ı, 1  . .  : ."C/'�-. tafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı a-'_f,..:_.;; f..(':)ly-! � ;_·,� : , -;-:�/�{�_,-:-p, bl el-Hacc İbrahim Ağa ve zeyl-i sahlfede mastüru' l-e
. : · �.;)��"-/�· - . rf'l-:--����"'.Pt;f.l'; .  ·� ;  sami evkaf-ı selatin-i maziyye serbölükleri vesair hade-,_,,, , /o 0 _..,,..;,t.J'� 0 0 0 'f;J.tl;,&" ' Ah Ab�l ' hb� ' 'f ı ' ı .. d A Ab :-"2'�1 :.. V . �. · "'. _ ___..?_....,� _, · . . _ , "  . me-ı ra - ı  a ı er ı ar ve ma r ı  et erıy e taraıeyn en ıca tflb_y'.-J- ' ��...:..Ve_'J_,�:_,.,.J .'?"�iY ve kabilli havl şürfıt-ı müfsideden ari' bey '- i  bat-ı sahlh-i J;.t_;j · .:.�.��,�d ' ' · ,;:-:�'-- /�;,... şer'l i le müvekki l-i mfıma ileyh All Ağa'ya üç yüz guruş -.Jb,ıJ/r � -� {• //�/�� � ' ' df� ' kb A b ' mlAk �� . · .· - '-' v-Jr·r - - :. . · .  ·. :......-. ' -� �-� ·w ı semen-ı me u ve ma uza ey u te ı ve tes ım ey-r��-1<?-:!P.· : ?:)f:!;fi�((,�� '!', lediğümde ol dah i ber veeh-i muharrer iştira ve temellük 
, r '-=" �r.-�?'' '�--��"> ve kabUl idüp fima ba'd  derün-ı menzile cari bir masura 

:-;r� .?,;-_, 1 . :_� · ·- - - _ _  _,___ • '� 'r'[J ma-i leziz-i mezkfırun nı sf masura müfrezes inde benüm 'i/'.:� ... �� /( 1 , - �-,.,;_ı� _;;..,'(/tp!:. l.t>-' "·. ı..�u .---;----- asle�1 ve kat'an_ alaka_ ve ın
_�

dhal�� ka�ma,?'�P lağm � ka-
t . · ��/ .,..,.- �./� navatına tebe' ıyyet ı le muvekkı l- ı  muma ı leyh Alı A-t/_,)(�· ö}r.t.:'(./ .-d:' , . � .,;..)'i · ğa'nun mülk-i m üşterası ve hakk-ı s ırfı oldukdan sonra 

�(tl-/1 -:--"� v�r/� 1 vjJ-_,........,-�,�r;1 nısf masura ma-i lezlz- i ınezkCırı Bozdoğan kemerinden 
ç;_.�,_,t...:. erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve cedld yol i le c iva-c-h��;.. · r 1. rında vakı' Kalenderhane mahallesinde sakin oldıg� ı  men-

� . r, . v,;-��).:1,.,._ .,..,..-- zi l i  derfınına icra ve ta'yln eyledi d idükde vekil-i mezbür r İbrahim Usta dahi mukırre-i mezbCıre Şerlfe Rab i 'a  Ha
nım'ı cemi'-i kel imat-ı meşruhasında vicahen tasdik ve 
şifahen tahkik itmeğİn ma vaka'a b i 't-taleb ketb olındı. 
Fi ' l-yevmi' s-sab i ' ve ' l- ışrln min Şa'banü' l-mu 'azzam se
ne selase aşere ve ınieteyn ve elf 

[27 Ş 1 2 1 3] (3 Şubat 1 799] 

Şühfıdü' I-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid ei-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Laleli 
Es-Seyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Mehmed Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 
Mustafa Ağa Serbölük-i Taksim 
İbrahim Halife Çavfış 

29911413 Haslar kazası, Müderris karyesinden Fati/ı 
Sultan Mehmet suyoluna mü/hak Sinan Paşa katma 
suyundan ifrazla Çerağf Hamza mahallesindeki arsaya 
bağlı Sinan Paşa vakfı suyunun bi 'l-icareteyn mutasar
rıfinın Ahmet Raşit Efendi olduğuna dair lıüccet kaydı. 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

[Kenar notu] Müderris karyesinden Beğlizadenün 

[Kenar notu] İstihkam hücceti 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer Ahmed Raşid E
fendi nısf masura ma-i lezlzi Karhan(?) hammamcısı 
es-Seyyid ei-Hacc Osman Ağa'ya ferağ ve tefvlz eyledi
ğini müş' ir yedine mufassal hüccet viri ldiği bu mahal le 
şerh viri ldi .  

Fl gurre-i Cumade' l-ahir sene 1 22 1  [ 1 6  Ağustos 1 806] 

Dam' s-sal tanatİ' I-ali yy e Kostantın i yy e el-mahmi yy ed e 
Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han cami '-i şerlfı civarında 
Otlukcı yokuşı korbında Şeyh Rüstem mahallesinde sa
kin olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hiifızı umdetü' l-me
valiyi ' l-izam zübdetü' l-fudala ' i ' l-fiham ( . . .  ) payesiyle bl
kam olan Beğl izade semahatl i  Ahmed Raşid Efendi ibn-i 
el-merhum el-mebrı1r e l-Hacc Mustafa Ağa hazretlerinün 
taraf-ı bahirü ' ş-şereflerinden ber veeh-i atı husus-ı mey
menet-mahsfıslarını  ikrara vekll old ığı es-Seyyid Meh
med Reşld Ağa ibn-i es-Seyyid İsma'll ve es-Seyyid Mol
la Ahmed bin All nam kirnesneler şehadetleriyle sabit o
lan Mehıned Eınln Efendi bin All nam kirnesne meclis- i  
şer' -i şerif-i enverde fatih-i Yemen Vezir-i a 'zam S inan 
Paşa hazretlerinün vakf-ı şerlfınün bi ' l-meşrfıta mütevel
llsi Mehıned Abdülkadir Beğ ibn-i Süleyman Beğ mahza
rında bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrir-i kelaın idüp ınü
vekkilüın mfıma i leyh hazretlerinün yedierinde olup işbu 
bin iki yüz on üç senesi Ramazan-ı şerlfinün onuncı güni 
tarihiyle ınüverrah ınütevel l l  es-Seyyid Mehmed Abdül
kadir Beğ'ün imzasıyla mümza ve hatmiyle mahtfım bir 
kıt' a lciir temessükinde tafsll ü beyan olmdığı üzre mü
şarun i leyh Paşa hazretleri hayatında ba'zı mahallere 
ta 'yin i çü n Havass-ı refi' a kazasına tab i '  Müderris kar
yesi hudfıdı dah i linde Koyun deresi dimeğle ma'rfıf vadi
de kendi mallarıyla hafr ve tahte' l-arz )ağın ü kanavat i le 
cem' u tahsil itdürdiği suymı ol mevzı 'a karib merhum ve 
mağfıret-nişan Ebu' l-feth Sultan Mehıned Han cami '-i 
şerlfı suyı yolına izn-i mütevel liyle ilhak u idrilc itdürdiği 
suyınun hala lağmları harab olup külll ta'mlre ınuhtac 
oldığına binaen lağmlarını vesair iktiza iden mahal lerini 
taraf-ı vakfdan ta'mlr ü terınlın itmek üzre hala ınevcud 
olan suyınun fazlasından !ağın ü kanaviltına tebe ' iyyet i le 
nısf masura ma-i lezizi erbab-ı ıniyah ına'rifetleriyle sa
lifü ' z-zikr Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han suyı yolına ge
l üp Otlukcı yokuşı korbında Kanl ıfırın civarında Bostan
cıbaşı terazlısinden ifraz ve ol mahalle Çerağl Hamza 
mahallesinde kain mal ik oldukları arsa derfınına gel ince 
bundan akdem ferş eyledükleri kurşun borılar i le İcra ey
ledükleri ma-i lezlze zamm ü i lhak olmak üzre nısf ına
sura ma-i lezlz-i ınezkfırı beş yüz el l i  guruş ınu'accele-i 
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makbı1za müvekkil-i ınılma i leyhe l'ciir ve ınılma i leyh da
h i  istlciir buyurup ol vechile n ısf masura ma-i lezlz-i 
mezklirı müvekki lüm ınılma i leyh hazretlerinün havza-i 
tasarruflarına dahi l  olmağla ber �liceb-i temessük kıbel-i 
şer'den dahi bir kıt'a istihkiim hücceti tahrlr ve yedierine 
i ' tii olmmak matlliblarıdur d iyü mütevelli-i mı1mii i leyh 
Mehmed Abdülkadir Beğ'ün imziisıyla mümzii ve hatt [u] 
hatınİyle mahtlım ibraz eylediği bir k ıt 'a  temessük-i mez
kfıra nazar ol ındukda mazmlin-ı temessük vekil-i mezbı1r 
Mehmed Emin Efendi'nün min kül l i ' l-vücı1h takrlr-i meş
rı1hına mutabık ve nefsü' l-emre muviifık bul ındığından 
ma'ada mahmiyye-i mezblirede olan çeşmelere ve ma
hall-i saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuylidatı 
Haslar mahkemesi s ici l iatında mastur u mukayyed olup 
i ktiza iden hücec-i şer' iyyeler mahkeme-i mezbı1reden 
gayrı mehiikimde tahrlr u temhlr olmmak bii emr-i all 
memnli' a ldığı şürlit-ı ıner' iyyesinden o ldığına binilen 
husus- ı mezkı1ra vuküf-ı tamıniarı olup l i  ecl i ' l-ihbar 
meclis-i şer'a hazırlin olan Hassa su nazırı aynü' l-ayan 
ve makbı1lü ' s-sudı1r ve' l-erkan sa'adetlü Mustafa Ağa ta
rafından vekil-i mürseli Kethuda-yı rah-ı abi e l-Hacc İb
rahim Ağa ve Sultan Mehmed serbölüği Salih Ağa ve 
hallfesi  es-Seyyid  Ahmed ve zeyl- i  sahlfede masturu' l-e
sami evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair hade
me-i rah-ı abilerden istintak u istihbar ol ındukda fı ' l-ha
kTka vekil-i ınezbı1r Mehmed Emin Efendi'nün balada 
takrlr u beyan ve şerh u a'yan eylediği vech üzre müvek
kil-i ınılma i leyh es-Seyyid Ahmed Raşid Efendi'nün yed
Ierinde olan bir kıt'a  memhlir temessük mantlikınca nısf 
masura ma-i lezlz-i mezkı1r !ağın ü kanavatma tebe ' iyyet 
i le havza-i tasarruflarında olup sal ifü'z-zikr Çerağl Ham
za mahallesinde kain arsa derlinında mukaddem ferş ey
ledükleri kurşun bo rı lar i le i cra eyledükleri sularına 
zamm ve icra eyledüklerini her biri i hbar itmeleriyle kı
bel-i şer'den dahi müvekkil-i ınılma i leyh es-Seyyid Ah
med Riişid Efendi hazretlerinün yedierine li ecl i ' l-istih
kam işbu veslka-i enlka ketb ve i 'tii al ındı .  
Fi ' l-yevmi ' l-hiidl aşere min şehr-i Ramazani ' l-mübarek 
sene seliise aşere ve mieteyn ve elf 

[ l l Ramazan 1 2 1 3 ] [ 1 6  Şubat 1 799] 

Şühlidü' I-hai : 
Aynü' l-ayiin Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
El-Hiicc İbrahim Kethuda-yı riih-ı ab 
Sal ih Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 
Es-Seyyid Mehmed Reşld Serbölük-i Saray-ı cedld 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife Çavliş-ı rah-ı ab 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

29911511 Haslar kazası, Orta Belgrat karyesinden Çif
tehavza mü/hak Ali Ağa katma suyundan müfrez su
yun, maliki Abdüşşekür Ağa tarafından Ömer Hulusi 
Efendi'ye, Kabasakal yakınındaki meslekten ifrazla Si
nan Paşa mahallesindeki eve bağiatmak üzere satıldı
ğına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Orta Belgrad H immetzade Ömer 
Efendi suyı 

[Kenar notu] Hüccet-i bey'- i  bat 

[Derkenar] B ir masura ma-i lezizün maliki kadıasker-i 
es bak Hulusi Ömer Efendi hazretleri nı sf masurasını ifraz 
idüp devlethaneleri tahtında ve hakikat üzre b ina eyle
dükleri çeşmelerine icra 

Fi 2 Receb sene 1 2 1 4  [30 Kasım I 799] 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer bir masura ma-i 
lezizden bakT nısf masura ma-i lezize b i ' l -irsi ' ş-şer'l ına
l ike olan Rabi 'a  Hanım ibnet-i şeyhülislam Ömer Hulusi 
Efendi ma-i lezlzi Kapucıbaşı Mehmed Arif Beğ'e ba 
hüccet bey' eylediği işbu mahal le şerh viri ldi .  

Fl 2 1  S sene 1 230 [2 Şubat 1 8 1 5] 

Daru' s-saltanati ' 1-ali yye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Kadiasker cami ' -i şerlfi kurbın da S inan Paşa mahalle
sinde kain fahru' l-eşdifi' l-kuzat el-Hacc Mustafa Efendi 
menzil i  d imeğle arif menzi l  derCınına cari zikri ati ma-i 
lezlzün maliki olan AbdüşşekCır Ağa ibn-i el-merhum Sü
leyman Efendi medine-i Hazret-i Eba Eyyub ei-Ensari ra
dıya anhu Rabbuhü' I-Bari mahkemesinde mecl i s- i  şer'-i 
hatir-i !azı mü 't-tevkTrde mahmiyye-i mezburda Kabasa
kal mahal lesinde Bayram fırunı kurbında vakı' lede' l-a
hall ve' l-ciran ma' Iumu ' l-hudud bir bab menzilün hala 
malik ve mutasarrıfı olup işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun ha
fızı sabıka revnak-efza-yı sadr-ı vala-yı Rumil i  a' lemü ' l
u lema ' i '  1-mütebahhirlnefdalü ' 1-fuda ' i ' l-müteverri 'in zu
' 1-kadri ' r-refi' fazilet l i  semahaıli inayetli Ömer Hulusı E
fendi neclü' l-merhum el-mebrı1r el-Hacc Hüseyin Efendi 
ibn-i el-merhum el-Hacc Ahmed Efendi hazretlerinün ta
raf-ı alilerinden ber veeh-i ati husus-ı meyınenet-mahsus
larını tasdlka vekil-i şer'lieri olan ınüderrlsin-i kirarndan 
es-Seyyid el-Hacc Mehmed Emin Efendi bin el-Hacc Ali 
mahzarında bi tav' i ' s-siif ikrar-ı tarnın ve takrir-i kelam i
düp akd-i atiyü' z-zikrin sudfırına değin yedümde irsen 
ınülküm olup asrında Dergah-ı all yeniçerilerinün dör
dünci deveci leri ortasınun çorbacısı  ve Yeniçeriler ocağı
nun beytülmal emini All Ağa bin Ahmed'den bin altmış 
dört senesinde Havass-ı refi'a  kazasında Orta Belgrad 
nam mevzı 'da kendi malıyla abar-ı müte'addide hafr it-
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299115/lb dürdüp cem' u tahsil eylediği üç masura suyını ol mev-tlff:Jt-'?-p-/;r!-:(,��--i;},. jv;.,;'Jr./ı Cf(!.J-< zı 'a  karib Kemerl i deresi dimeğle şehir dereye inen mer

'5--:,/,- . .t!'-:_�h.!.;-���-'t;--j'�-'t-i-:'��!yı:. h�� ve ınağffirun le� Sultan Sü�e
.
ym

.
an H�n haz�e

.
tle�inün 

-:.;,., �,.·"'-'� -:�.,1�-?'-"'�'-'1/ !!f-"'1-?/A '././;?J,� bına huyurdukları Çıftehavza b ı  ızn ı ' l-mutevel l ı  ı lhak ve ..J:}..-t{J:}!'!� {''�;j_v:;J"'-:.Y��.Y.I/c;J't_:-1�;.-y·? kanun-ı şehinşahl üzre bir masurasın ı hakk-ı mecra içün /&�:�:U.)j;, f':!1; · :��t(;:-'-t ?i'-'(�'�,.Yr;/��r''r al ıkonı ldukdan sonra baki kalan iki masura suyını diledi
ı/P,//.r,,J:� ���"'.:;0-;>�:.,;tf;-:';_v--;,/'--::'jS;.·0ı.�,·, ği ınahal lden if:az idü� bir ma

�
surası? ı sa� i�li 'z-zikr S inan ..:?-!-7;.;' #:J�"!�� �!.l·,y_,t;":�"p.-'.,.l./,.,:.:VJ-' �aş� :na��l�esı.n�e vakı' tarık-ı

. �
�ass ıçınd� �asbete.n 

t".-J. /·f ... (/.�- r ::::/':;t'_.t.,�r;/�'c/ıt;h;p/;..:- 6 & · _ l ı ' J lahı te ala bına ve vakf eyledıgı çeşıneye ıcra ve bır 
ZJfi-f/i:l, 1 .. ·;��".Y.J;.:..,:. . . /,�;-,�_,_,,,..(.�i.:.)l_ ? .  - ::.:::� masurasını  dahi mahall-i mezburda kain menzil inde ba'-. ? ' �  f Y"� . // ,ı:fJ/(/' J ı.-�....-'.t 
1� :_� 'Y�;_...:;!!�.�vl!'v'e:v.;:.;;;�;..,;_.,� de' t-ta 'yin ve ' l -icra zikr ol ınan bir masura suya tedavül- i  

.r ı  ı �tr"! rf '' f.Jftf/?11',)::,. , ./__,. .-r . . ; : eyadl i le Zeyneb Hanım ibnet-i el-merhum Malatyalı İb-/M . ( · · c. . /Y.!!"/"l'-""./"' 
• J. ,/",.ss1�0-0--,...;6�'�;;�ç�;,�../1 rahlm Paşa malike oldıkdan sonra muma i leyha Zeyneb 

· ;:/'f-..ir,__,({l · ·;_;,...�- . · .� · · /- � Hanım bir masura suyını  ceddüm muma i leyh el-Hacc 
• • 

. • . . • � /".1"1.-!J�/ 1 't---. �:::.?r"/-:'�0-_,/,...17,.;;,_:.·!· :�::: .CJ Mustafa Efendi'ye semen-i medfı1' ve makbuza bey ' u 
tAP., pf�-'/t./,.-� 1 r .Y: ;,...J- temllk idüp ol dahi ber veeh-i muharrer malik iken fevt 
rh-"f-<..:/: ,<".'Ç; �"-'!'!'�-c��:? oldıkda menzi l-i mezbur i le derunına cari bir masura 

(.J•!,y{r_._,..,! "  : . . .  -.r.�_p·..-� ..... �.. ma-i lezlz lag�m ü kanavatma tebe' iyyet i l e  ancak bana 
.../.. ·, 7.J:..r.-,.�/JY-' ;.v. , . • 1 . . · • 

• • ' • "(.JJ',_JJ ll /f?.t . ' . / /. • _. ;& · · · . ,  · C.·· � ... /,... �./.-:-�--"';u; · ·, mevrı1s olup hala ber veeh-i muharrer mal ik  oldığım bir ./.c-'":PW, . , .. d '· . . ::;.--.....-' �'d. . . . . ,.w'(v.Y ... ;_,.,,ı_..,..ı/.' -"" ",}· · masura suyımı derun-ı menzilden ihrac ve ifraz id üp bey' 
• • • 

�..<.' ...... ',-,b. . 1 " / / • /"" �A/.';.I}'tt·;:.:;� 'Y-;".-�y--!�.:.:y_,{., muriid eylediğİrnde mahıniyye-i mezburede olan çeşme-
_.- . •  _,y.;,_,.!,/�t,.- 1.� iJt ' ı h l l  . � · � 'd �. ı k � ./.� :A!I . . , . : . _......,.,...,7,.,,..,;. ... /;?';..d ere ve ma a -ı saıreye cereyan ı en cerm su arun uyu--:'�;;·':���,.......,.r;_.t,..-:.v;_.L.-V.,;.;;;;;t:�.:� _,r datı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed 
·'VfY,..-.J,ı v;lf,. " . ' /  .-'/'- ·e.-"'l ...:Z,,ı.� �...Pne,..vtyt ·,,4 · · olup bey' u ş ira ve ferağ u intikal ve hibe ve İstihbar u is-· �t!'' 'Y.' · ! '/ ' '  ı:: ��.r?V.;t .)11 • :.,// o/ .....V..:..;_,...,, .- .-- . . . tihkam hüccetleri Haslar mahkemesinden gayrı mehakim-;;(/(fp...:J.;_,.t,�/ J • :;/.....-.-�;...l ...... ,,h.,_... 

d · · 

(71Yv- : 'tf"-'?-':';J� 1 
de tahrlr u temhlr al ınmak ba emr-i all ınemnu' oldığı 

:Jo';::;:::: �../0;--�tv· � ;,.J şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binaen ben ber veeh-i 

4;:, --:'�; �(.,;:.- -:-�;l;� muharrer malik oldığım bir masura ma-i lezlz- i mezkurı 7-2/ /'"L"'}}..- I �---..J�.fP · ' )ağın ü kanaviltına tebe ' iyyet i l e  hala Hassa su nazırı . ,:,.· :;./ -o/v Or_,.� 
�� aynü' l-a'yan ve makbulü' s-sudur ve' l-erkan Mustafa Ağa 

tarafından vekil-i müsecce l i  Kethuda-yı rah-ı abi ei-mkc 
İbrahim Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa ve 
zeyl- i  sahifede masturu' 1-esarni evkaf- ı selatin-i salife 
serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma 'ri
fetleriyle tarafeynden Icab ve kabul i havl şürut-ı ınüfside
den ari bey '-i bat-ı sahlh-i şer'l müvekkil-i müşarun i leyh 
Ömer Hulusi Efendi hazretlerine beş yüz guruşa bey' u 
temllk eylediğİrnde anlar dahi ber minval-i meşruh iştira 
ve temel lük ve kabul buyurduklarından sonra semeni o
lan meblağ-ı mezbur beş yüz guruş müşarun i leyh Ömer 
Hulusi Efendi hazretlerinün yed-i kerimanelerinden bi
' t-temam ve' J-kemal ahz ü kabz idüp fima ba'd derun-ı 
menzi le cari bir masura ma-i leziz-i mezkı1rda benüm as
la ve kat'a alaka ve ınedhalüın kalmayup !ağın ü kana
vatma tebe ' iyyet i le müvekkil-i müşarun i leyh Ömer Hu
lusi Efendi hazretlerinün mülk-i müşteriilan ve hakk-ı 
s ırfları oldukdan sonra bir masura ma-i leziz-i mezkı1r a
na lağınıyla cari olup mahıniyye-i mezburede Kabasakal 
kurbında başmeslekden erbab-ı ıniyah ma'rifetleriyle if
raz ve cedid yol i le mahalle-i ınezburda vakı '  el-yevm 
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mal ik oldukları sa'adethaneleri derunına ta'y'in buyurup 
sa'adetle tasarruf buyursunlar didükde gıbbe' t-tasdlkı
' ş-şer'l ma vaka'a b i ' t-taleb ketb olındı .  
Fi ' l-yevmi ' s-sabi '  aşere min Şevvali ' l-mükerrem sene se
lase aşere ve mieteyn ve elf 

[ 1 7  Şevval 1 2 1 3] [24 Mart 1 799] 

Şühfıdü' l-ha1 : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Mehmed Nebl Serbölük-i Süleymaniyye 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
EI-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 

299/15/2 Haslar kazası, Küçükköy karyesinden Sultan 
Bayezit suyoluna mü/hak Abdullah Ağanın vakıf çeş
mesine bağlı Abdullah Ağa katma suyuna engel olun
mayarak, Bezirganbaşı mesleğinden ifraz ve Emirgan
lık mesleğinden de Köprülü Mehmet Paşa suyoluna il
hak olunmasına dair hüccet kaydı. 

Sahh )jjj;;_,.�;, [Derkenar] İ ' lamı mucebince amel olmmak diyü buyu- ' 
ru ldı .  

R 16 min L sene 1 2 1 3  [23 Mart 1 799] 

[Kenar notu] Karye-i Küçükköy evkaf müfettişinün i ' la
mı 

Ma' rı1z 
Dergah-ı all kapucıbaşı larından sermehteran-ı hayme-i 
hassa-i esbak merhum Abdullah Ağa nam sah ibü' l-hay
run İslambol'da Etmeydanı kurbmda Flrfız Ağa mahalle
sinde vakı' çeşme ma-i tezizi vakfınun bi ' l-meşrfıta hala 
mütevel llsi olan Fatıma Hatun ibnet-i Abdullah tarafın
dan ber veeh-i ati hususa vekll oldığı zatını arifiin Meh
med Ağa bin All ve diğer Mehmed Ağa bin Mustafa nam 
kirnesneler şehadetleriyle sabit olan es-Seyyid Mehmed 
Efendi bin Mehmed Teftiş mahallesinde mecl is-i şer'-i 
kavlmde vakf-ı mezkfırun ber veeh-i hasbi nazıriarı ma
halle-i mezbure ahalilerinden mazbutu' l-esami kirnesne
ler hazır oldukları halde nezaret-i hazret-i şeyhül islami 
sellemü' s-sel arnide asiide evkafdan cennet-mekan fir
devs-aşiyan merhum ve mağfCırun leh Sultan Bayezld-i 
Veli Han vakfınun hala mütevel llleri taraf-ı bahiri ' ş-şe
reflerinden vekil-i müseccel-i şer'lieri vakf-ı mezkurun 
ruznamçecisi  Çelebi Mustafa Efendi bin Veliyüddin E-
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fendi muvikehesinde vakf-ı müşarun i leyhün hayrat-ı ce
Illerine cereyan iden ma-i lezlzün serbölüği es-Seyyid el
Hacc Hasan Ağa ile nezaret-i hazret-i müşarun i leyhde 
mahınl Vezlr-i a 'zam-ı esbak merhum Köprül i  Mehmed 
Paşa vakfınun hala bi '  1-meşruta mütevellisi olan serbev
vabi'n-i Dergah-ı all Mehmed Sa'id bin Affan Beğ'ün ket
hudası ve tarafeynden zikri ati hususa vekil-i müseccel i  
Ahmed Efendi b in  Süleyman nam kirnesne hazır olduk
ları halde müvekkilüm mezbGrenün mütevell iyesi oldığı 
muma i leyh Abdul lah Ağa'nun sal ifti' l-beyan çeşmesine 
cereyı1n içün hayatında bundan akdem Havass-ı refi'a 
kazasına tabi ' Küçükköy hududı dahi l inde S ırıklıçayırı 
canibinde karye-i mezbure bağları kurbında kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzı '- ı  hallde vakf-ı mezkurenün 
nüküd-ı mevküfesiyle müceddeden müte'addid baca ve 
lağmlar hafr ve tahte' l-arzdan künk vaz' ıyla iki buçuk 
masura ma-i lezlz cem' u tahsil ve mevzı '- ı  mezkurda 
vakf-ı müşarun i leyhün Söğütl i  mesleği d imeğle ma'rfıf 
mahallde vakı' ana lağmına vakf-ı müşarun ileyhün mü
tevel llsi izniyle nısf masurası hakk-ı mecra olmak üzre 
zamm ü i lhak ve erbabı beynlerinde ala vechi ' l-mu 'tad 
ba'de' l-vezn kanavat [ü] müsenniitına tebe' iyyet i le ciir'i 
olan ma-i leziz- i mezkurı hasbeten l i ' l lah vakf ve habs i
düp ol vechile ma-i mezbur ahir-i arz-ı hal hamişinde 
mastur derkenarlar niltık oldığı üzre bin yüz e l l i  bir se
nesi Rebi "u ' l-evvel ' inün yiğirmi altıncı güni tarihiyle 
müverrah Haslar mahkemesi s ici l iatından muhrec iki  
kıt'a  hüccet-i şer' iyye ve hala Hiissa su nazırı ağa defte
rinden olan derkenarlar mucebince vakıf- ı  merhum mumii 
i leyh Abdul lah �ğa'nun çeşme-i mezkuresine müddet-i 
mezbureden berü ancak cereyan ve ma-i mezkı1rdan ma
hall-i mezbura ahallleri vesair ibadu ' l l  ah şürb ve intifa' 
ve isti 'mal idegelmişler iken bu esnada vekil-i merküm 
Mustafa Efendi i le hazır-ı mezbur es-Seyyid e l-Hacc Ha
san Ağa ma-i mezkurı küll iyen kat' ve cereyiinına bi gay
rı veebin mümiina'at idederse sual ol ınup ber veeh-i mu
harrer mümana'atları men' u def' al ınmasına b i ' l-vekale 
matlubımdur diyü da'va itdükde vekil-i mezbur Mustafa 
Efendi cevabında ber minval-i muharrer hafr ve bina olı
nan lağm ve hacalar merhum muma i leyh Abdullah A
ğa'nun vakfından oldığına ve çeşme-i merkümesine ma-i 
leziz müddet-i mezkurden berü ancak cereyan idegel
diğini ba'de ' l-inkiir sactır olan ferman-ı ali'lerine imti
salen husus- ı mezkurı mahall inde b i ' l-mu 'ayene ketb ü 
tahrir ve keşf ü misaha ve terkim i çü n savb-ı şer' -i ka
vlmden mürsel mevlana Abdul lah Efendi hala Hassa su 
nazırı Mustafa Ağa ve kethudası el-Hacc İbrahim Ağa ve 
Kemerler bölükbaşıs ı  es-Seyyid İbrahim ve Sultan Ah
med bölükbaşıs ı  Süleyman ve medine-i Eyyub serbölüği 
es-Seyyid Isa ve merhum-ı muma ileyh Köprü l i  Mehmed 
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Paşa suyolcusı Mehmed Emin halifeler i l e  sair erbab-ı 29911512c 

miyah hazır oldukları halde mahal l-i mezkura varup tara- .r_;l:iJ.r U , . 
feyn muvacehesinde zikr olman lağm ve hacaları t� ' · · �";_;�-�Y�y��.J_,.,�� � . 
b i ' l-mu'ayene keşf ü misaha eyledüklerin i  mevlana-yı %�v�0.tt-:·� :J •1 � _//�)'"�/-_,.,' 
mezbur mahall inde ketb ü tahrir ve ma'an meb 'us üme- .il/,:/'f:.t.,:., · f: ,.IV-:/!�_,;-,.��,., ·v.� . · · . ,.,,_ ,-:r�, ,  , �l.�J' " na-i şer' le mecl ise gelüp tarafeyn hazır old ıkları halde ala � ;, :, : ' �- - -'':./�f;!j./0 - , . /_ /'/-":' vukü' ihi ba'de' l-inha ve ' t-takrir müdde 'i-i vekil-i mezbur - �  "(/! '.'Vffi-!.J/�1/v�·:,lY�- · : ���./.::(l.:./ıç�t:-- , es-Seyyid Mehmed Efendi ber minval- i  meşruh müdde- ·�·JI":-"lrı./ : · ;:?":l�-'---:;,.��1/ . . , 
'asmı udulden ve suyolcu taifesinden Sal ih Usta bin el- ,...:../+....;:-... 1 :  �"'-'./0��.rj�l;/_, :.� ·.; �< 
Hacc Mehmed ve Mustafa Ağa bin ei-Hacc Mehmed nam �; ; 1  . . ·. :/:i.t-f-!�t/ ;'-'ll� · , �/�";"'.f; 
kirnesneler şehadetleriyle b i ' l -muvacehe ber nehc-i şer'l ";J'."?.Y;_.)../::-r:,�� .' · . · r��-4_,�:v_p;,;.,_,{; 
isbat itmeğin mucebince ma-i mezkurun ber veeh-i mu- .. 'Y�".J.)v;4_/.i,.-. _ �_;-",,...��..__..... '{:'l,:ı . - ·_ . < 
harrer cereyanma mümana'at itmernek üzre vekil-i mer- ; ı1i�1 - , • � ��o/ .;.ı. '  . •  .,-: · ." · �-:'�� ,  
k- M J::A Efi d ' h A  bA s 'd ı HA . . ,_,.,�,· < V �/..·J./ ':../. / um ustaıa en ı ve azır-ı mez ur es- eyyı e - acc �'i.� . ./ · ı:.:,:/,,...,.V.r_ .._;. _,, 1 . / _,. _ . '..7�< 
Hasan Ağa'dan her b irine ba'de't-tenbih beynieri tevfik -:_'-!-!f},.,�_,�:y!j, . :- : f.r:_.;f/;'-:j.r�_,.,,.,� t � ·p 
olınmağla vekil-i mezbur Mustafa Efendi dahi zikr olman �·vr·� , � · - -· �:J,._r/./"�-:'.r-�·,'· .;, . .;, � _v 7 
'k' A • b A h ll • · · ıh  k k A  d • 'J/N'.-.J_,I.I ' f J '' l _.-;-. <._.,. ..... .. � / / /// ı ı masura ma-ı mez urı ma a -ı mu a -ı mez ur a . ��/.. , _, . · · · · · .r' r�br' · ' ; . · · -- � "' -', ' · r(J,.J 1')- · _,J� � ı/ · / ' 
�akf-ı müşarun i leyhün suyı yolıyla kema kan cereyan i le .... \ · y '/J' V-� 'i' ;, '/,. . ,· - · . . -,.r-',):-_y._,.�;/,:_,.,,, 
Islambol�da E?imekapusı k�_l 'a�ı ar�smda E�1ginarlık ku

_
�- Jbt_.p:. / , :/. :ı, �. -:-/:·-:�.ı.-J-:;j_P'-!�t?i/ . , 

bmda Bazerganbaşı meslegı dımegle ma'ruf vakf-ı mu- �N�": � ..1;. -. t,,:,:._,.::j;_; . 1 t: 
şarun i leyhün mesleğinden ifraz ve zikr olman Köpri l i  · .--:. ';' '; r:.v/ 
Mehmed Paşa'nun mahall-i mezburda kain Enginarlık 
mesleği dimeğle arif mesleğe kema fı ' l-evvel ba izn-i 
mütevelli  zamm ü i lhak ve ma-i mezkur merhum ınılma 
i leyh Köprül i  Mehmed Paşa suyı yolıyla mahall-i mez-
kurda vakı '  çeşme-i ınerküma icraya ta 'ahhüdan ve zikr 
olman Köprüli Mehmed Paşa vakfı mütevel llsi vekili 
hazır-ı ınezbur Ahmed Efendi dahi kadiıni üzre kendi 
lağmlarıyla iki masura ma-i leziz-i mezkurun çeşıne-i 
mezbureye cereyan itmek üzre b i ' l -vekale izn virüp bu 
vechile kül l iyen kat '-ı münaza'a ve ref'-i muhasama ey-
ledükleri s ici l i  ve huzur-ı alilerine i ' lam olmdı baki emr 
hazret-i men lehü' 1-emrindür. 
Fi ' l-yevrni' s-sab i '  Ramazanü' l-mübarek sene selase aşre
te ve mieteyn ve elf 

[7 Ramazan 1 2 1 3] [ 1 2  Şubat 1 799] 

Ba mühr-i Mehmed Sa'id müfettiş-i Efkaf 

29911611 Haslar kazası, Burgos karyesinden Ayasofya 
su lağımına müllıak Osman Ağa katma suyundan if
raz/a Servi malıal/esindeki eve bağlı suyun maliklerinin 
Hatice Hatun ve Milıri Hatun olduğuna dair lıüccet 
kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Çavuş Hadlee Hatlin suyı 

Medine-i Hazret-i Eba Eyyub el-Ensarl radıya anhu Rab
buhü' l-Bari'de Servl mahal lesinde vakı ' Hasan Ağa ha-

299116/la 
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nesi dimeğle arif bir bab vakf menzi l  i le derünına cari 
zikri ati ma-i lezlzün mal iki  iken bundan akdem vefat i 
den Za ' im el-Hacc Halil Ağa bin A li'nün veraset i zevce-i 
menkuha-i metrükesi M ihri Hatlin ibnet-i Abdülmennan 
i le sulbiyye kebire kızı Hadice Hatün'a ba'de' l-inhisar 
mes'ele-i mirasları sekiz sehmden olup siharn-ı mezbüre
den bir sehmi zevce-i mezbure M ihri Hatun'a ve yedi 
sehmi mezbüre Hadlee Hatün'a isabeti tahakkukından 
sonra ma 'rifetü' z-zat işbu ba' ise tü ' 1-kitab mezbure Hadi
ce Hatlin mecl is-i şer'- i  hatir-i lazımü't-tevkirde bi ' l-ve
rase takrir-i kelam ve bast-ı ani ' I-meram idüp mahalle-i 
mezbürede vakı '  marrü'z-zikr menzi l derünına cari ma-i 
lezizün menba' ı  olup asrında Su nazırı Osman Ağa bin 
Ali Havass-ı refı'a kazasında tab i '  Burgos karyesi civa
rında Güzelcekemere karib Söğüt l idere nam mevzı 'da 
kendi malıyla abar-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz lağm 
ü kanavat i le  cem' ve hası l  eylediği suyın ı  ba'de' l-vezn 
tamm ü kamil beş masura suyın ı  ol mevzı 'a  karib Tuna 
!ağını kurbında Ayasofya suyı lağmına izn-i mütevel liyle 
ba'de' l- i lhak bir masura ma-i leziz hakk-ı mecra içün 
alıkan ı lup baki kalan dört masura suyınun nısf masura
sını erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz !ağın ü kanavatma 
tebe ' iyyet i le es-Seyyid İsma'il Ağa nam kirnesne se
men-i ma' lum ve makbuza bey ' ol dahi fevt oldukda 
vereseleri ma-i l eziz-i mezkürı müma i leyh Hasan Ağa'ya 
bin yüz doksan yedi senes i Şevvalü ' l-mükerrem'inün se
kizinci güni semen-i medfü' ve makbuza bey ' u temlik ol 
dahi ba'de' l- iştira ve' l-kabz n ısf masura ma-i leziz-i mez
kürı sal ifti ' l-beyan Servi mahal lesinde vakı '  sakin oldığı 
menzil- i  mezbür derünına ba'de't-ta'yin ve' l -icra muma 
i leyh Hasan Ağa menzi l-i mezbur derünına cari nısf ma
sura ma-i leziz-i mezkürı mürisimüz müteveffa-yı mezbür 
Za'im el-Hacc Halil Ağa'ya semen-i ma' !Um ve makbuza 
bey ' u temlik ol dahi iştira ve temel lük ve kabz ve kabul 
eylediğİnden sonra mezbür el-Hacc Halil Ağa dahi fevt 
oldukda derün-ı menzil-i mezküra cari nısf masura ma-i 
leziz-i mezkur i 'tibar-ı merküm üzre benüm i le zevcesi 
mezbüre Mihri Hatün'a mevrüs olmağla husus-ı mezküra 
vuküf-ı tamıniarı olan bigaraz müsliminden sual olınup 
veeh-i muharrer üzre kı bel-i şer'den hüccet tahrlr 'Ve i ' ta 
olınmak bi ' l-verase muradımdur d idükde hakikat-ı hal 
mukırr-ı mezbüre Hadice Hatlin'un takrir-i meşrühası va
kı 'a mutabık ve nefsü' l-emre muvafık bul ındığından ma
'ada mahmiyye-i İslambol'da olan çeşmelere ve mahall- i  
saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyüdatı Haslar 
mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup bey ' u 
ş ira ve ferağ ve intikal ve hibe ve icar ve i sticar u i stih
kam u İstihbar hüccetleri erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
mahkeme-i mezbüreden gayrı mehakimde tahrlr u temhir 
ol ınmak ba emr-i all memnü' oldığı şürüt-ı mer' iyyesin-
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den old ığına binilen hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa 
tarafından vek\'1-i müsecce l i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc 
İbrahim Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa ve La
leli serbölüği ei-Hacc Ahmed ve zeyl-i sahifede muhar
rerü' l-esami evkaf-ı seliitin-i mazıyye serbölükleri vesair 
haderne-i riih-ı abilerden suiil ve İstihbar ol ınduklarında 
anlar dahi fi ' 1-hakTka mezbı1re Hadice Hatı1n'un balada 
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-:i .. .f,t/.;.,'/./-'3_?,1:' .... ı:,;/,_V�, �,.., _  1 1 • . • / .  . · _ r_ J - ·'-=  :.:../ -"-!X/�,J /:".Y� �!-�'-- � ',i--'.Y.'t./;/,...::"!ıı '�.; h(�, ;. ) ' 1 ' · ./.  · . :ı -' ·  · r �.r : .. -� �� ı;:.;..;.ı ı_:s.,�,..,�_,.,�,"�:::};)'__,j�,.ı, t 
;J.�_?(�.I""'e.J-:'ı., � .. "ıJ·�-:k� l . /) �._";P-�./ v "'  G(...._. -, . , .  '..J ' ı  • • • • •  • . v,;:� . wıl� '· 

-" � ............ � p ... (_,_.,_, �, ı, .; ..., ı . ') ' -
· . . , . -

711],·/ t� •/ / . . . . · . .  - :' � . --=.:-:-''""�' L,;; · If' -"'//.!'_,,;,.._ _ , .., ,__,_, ,,,, / • '  ., . /. '· takrlr u beyan ve şerh u a'yiin eylediği vech üzre salifü- . 1 -/. · < .  · ... - "...lr[_ .I •/.YJ "/'J� ' A.�.A..?'tJ/�_,_,;;,�..,, ı.,_,t.,�� � 1 1 • • • • • ' !-beyan Servi mahal lesinde vakı '  menzil-i mezbı1r derı1- 1. .; ... :.f:; ',.5 . · . . -"-'.1 -/}! v'u..!/:!" 
nına ciirl nısf masura ma-i lezlzün menba' ı  olup Havass-ı if'.''•: '" _!'_,,_.,,)//-;_,._ ",.i• ... ..:.(; ı; , ·. · · W)ı/ \fP./.1 � . -- �- : . ,.A· "''i�"-' refi'a kazasına tabi '  Çiivfiş karyesi civarında Güzelceke- i . · · .":' Y�rl/ .,) � iJ1.1 tillı:" , . (;._l....1 1f'yl1 ;J 1 !.u. ·. tJ .  ;/.ljt.;:,..-_).,,,.. 
mere karib mevzı 'da Su nazırı Osman Ağa hayatında 1 . J/ ' 

•.::-::;,,;,.!/.�//, . ,..� . , ; ·. · . . <" 1 1 • • • • • __, .A-:: � .1.--{) wı kendi miil ıyla hafr u iibiir11 itdürdiği beş masura suyını o l  � J rJ: ı.�?-..::...ı.:.:.__.; :il :?:_· . •• 1 mevzı 'a karlb Tuna lağmı kurbında Ayasofya lağmına :-_ __ - - --- ( .!/ ""'-"Y " 
izn-i mütevel l iyle i lhak itdürdüp bir masurasını  hakk-ı ._�(:;. ıf, ,;/ _, _...ı...,) ,  1 - :. 1 1 q/ı , . 1 ._; 
mecra içün alıkon ı lup bakT dört masura suyından müfrez �-.•!',... � :;-�-� � - _ 'f �>  f_ '.l. ?J. ._��· /'-":•_1�' 
lağm ü kanaviltına tebe' iyyet i le nı sf masura ma-i leziz ) J L;  _.,_,. • � · ' '.1 /•\.Jf v 
medine-i mezbfirede ana lağmından ifraz ve salifü ' z-zikr y· ..s ı  ; • ..-;.;: ;.- .'�/?_t>' ı  _:j}, .·ri '..! Y '  Servl mahallesinde viikı '  menzil-i mezbfir derfinına ciir\' r - ' � ;: · <.J._.. '." /r,;j · 

ma-i leziz-i mezkı1run malik i  mezbı1r el-Hiicc Hal\'1 Ağa ., 
bin All fevt oldıkda nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r sekiz 
sehm i 'tibarıyla bir sehmi zevcesi mezbı1re Mihri Ha
tı1n'un ve bakT yedi sehmi işbu kızı mezbfire Hadice Ha
tı1n'un yedinde mülk-i mevrı1slarıdur diyü her biri bi ' l-ic
ma' ve' l-ittifiik mecl is-i şer'de haber virmeleriyle vakı 'u
' 1-hal h ıfzen l i '  1-makal i şbu veslka-i enika ketb ve mez
bı1re Hadice Hiitfin yedine i 'tii olınd ı .  
F i  ' 1-yevmi'  s-sab i '  ve '  1-işrln min  Şevval i '  1-mükerrem se
ne seliise aşere ve mi 'eteyn ve elf 

[27 Şevval 1 2 1 3 ]  [3 Mart 1 799] 

Şühudü' l-hal : 
Aynü' l-ayiin Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Ağa Kethudii-yı riih-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Es-Seyyid Mehmed Reşld Serbölük-i Saray-ı cedld 
İbrahim Halife Çiivfiş-ı rah-ı ab 
ve gayrihim 
Temme' 1-kelam 

29911711 Haslar kazası, Bayram Paşa mevkiinden 
Mehmet Paşa suyoluna mülhak Tercüman Yunus Bey 
camii Hangalı Lütfi vakfi suyu olan Osman Efendi kat
ma suyundan mafrez suyun bi 'l-icareteyn mutasarrıji
nın Derviş Mustafa Efendi olduğu!Ja dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Bayram Paşa'dan Derviş Mustafa Beğ1ün 

ll hafr ·1 ab ar 
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299117/la su yı . :,11 ·;�· /.,�� , _ .. _.( �'" . � r�li':/. ._,.;fr.:-i/.·,�'1, f•'t. / • . / . /;:ujie..�,-�;�;)1,::," � -�'"'�--:w� [Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer bir masura ma-i 
lezizün ınutasarrıfı Derviş Mustafa Efendi'nün vereseleri 
ma-i leziz-i mezkurı fazlletlü el-Hacc Mehmed Sadık E-

• -� J ...-: : c ;- --;ıl' �' �y_.r:-v,'.J-1!/'/"'-""..;.f�- i  " · . . /_ . .  (.�, - . . 
• • • • • J. /, Q/J.r;_P-::;/..-J�e_U:',.,_,J' 1 -'/ly/.;Jt� 'u' · :/J .: � ;;1,4 :.?.' . ;;; .. v'"/f.1!: '-t-/'-='1.!:-'zv;i<.r'l. fendi'ye bey' eyledükleri işbu mahalle şerh v irildi . ).� {;�· !�;...ı;./�4-;;.,0..:/�v.-�.' .� Fi 3 R sene 1 232 [20 Şubat 1 8 1 7] 

... v;..; t 'I.J''/_.!/.1' • . . .... . . . �. ;f!--;�;.�:.:;_';e;·-�;;;;J:/1����'1-·;;: �- :t..irt� i şbu kitab-ı sıhhat-nisabun hiifızı hala Hudavendigar-ı es
�dp'/�,J/.J#, . ·v!-(�--r�:.r� \ · bak mütevellisi hacegan-ı Divan-ı hümayfından umdetü 
;,jJ_V':.,..;, , :. ·. ;  't!j'�.''?....;/�0Cr(f-., ... ·· · J· ' ? '  erbabi ' t-tahrlr ve' l-kalem zübdetü ashabi ' t-tastir ve' r-ra-

� � ,  • .1 /,..-?..,..,�l.t-1,....;/. 1 ' .. / 
.. • ''/J"t.'/j �,..,. (�J J " • • " " "' • . . ';:.4:.\#�"'·"� . · . - · l'' 'Lf,;;�_,.;-;;'.;1_, '��tj:dJ;..;;:., kam sa'adetlu Dervış Mustafa Beg Efendı ıbn-ı e l-mer-,1�Ao'� � ?�"cı,.:.·.:r��..,.Y'.d.. ;.., .,,. ,� < ..... ' 1 . ·  · .  · hum ei-Hacc Mustafa Efendi taraflarından zikri ati hu-�� " '-'?vt' fr  · · . . · ·  v--,.-..-"/(...-1 �  ,.., , �_, �"-;_;y1 -. ·, r · � -;:-/-L(::..-z:_rd-�, .  :. . . ..{ 1- ' / /; sus-ı meymenet-mahsfıslarını takrire vekil o ldığı el-Hacc fi; ·d=�·�;--"' • • • �-��>';AI.J�;)..-/1 , · . , ' _ . � � 

.y�b:cJ:iJ!!:fJd.;./::�;:Y?.JJ.,-:--��,k-3j • A 'ı :f'i:, ·;, � l ı  bın Ibrahım 
_
ve Me� med �S�dık Aga bın Ab

_
dulla_

� na� �-1..4: : . · . .  / . ��-'"..t-l ...:.J- - -r· . ıuo.<:?..J rı:� . kırnesneler şehadetlerıyle sabıt olan es-Seyyıd H useyın 

-f!;':t;;;:,_,�'_''!,>.r/.,.-f:/;;�:/.( ���'l{:;�' Efen?i b�n . es,-Sey
.�

id Me
_
hmed

. 
nam �i mesn� �ecl i�s-i 

: .?.J . ..,.?f;� --:�>� _;-�r / ç �-- / �;;;., f5�':..;-'V ,1}....,.:( şer' -ı hatır-ı lazım u ' t-tevkırde b ı '  1-vekale takrır-ı kelam ;;·--· 'J",..J-1 · • c.-<---'��;1/� • {; • 

;;r;�/3,--:--���;;:,.:.i{· · - � .  :� .�� t- ve bast-ı an i ' I-meram idüp asrında nakTbü' l-eşriif Hoca-.;;/;A-.#1�-;�./�_,.:.-;;�/ ?-:---:--:'-'-��.r: '( F � 
zade es-Seyyid Osman Efendi b in yüz on senesi Saferü-. "YfC,d:"�P�:Q_�/_,�;f'�� ' 1-hayr'ınun altıncı güni mahmiyye-i mezbfıre h ısnı ebva-

. �!;/f'.-�.fo bından Edirnekapusı haricinde Bayram Paşa bostanı kur
bında hafr-ı abar i le cem' u tahsil eylediği suyını Mah
mud Paşa-yı Veli suyı yolına izn-i mütevel l iyle i lhak u 
idrilc itdürdiği ma-i tezizden müfrez olup ashab-ı hayrat
dan merhum Terceman Yunus Beğ eş-Şehid Ra'man(?) 
cami '  -i şerlfı Hankah Lutfi vakfınun müstağal latından o
lup mahmiyye-i mezburede Serrachane kurbında Mi ' mar 
Ayas mahallesinde vak ı '  ma' lfımu' l-hudud ve' l-müştemi
lat bir bab vakf menzil arsası dertınında kadiıni icra olı
nan bir çuvald(iz ma-i leziz lağm ü kanavatma tebe ' iyyet 
i le arsa-i mezkur mütevel lisi el-Hacc es-Seyyid Mehmed 
Es' ad Efendi işbu tiir'lh-i  vesika şehrinlin dokuzıncı gün i  
tarihiyle müverrah müvekkil- i  ınfıına i leyh Derviş Musta
fa Beğ Efendi hazretlerinün yedierine memhfıran i 'ta ey
lediği bir kıt'a temessük mantfıkınca havza-i tasarrufına 
dahi l  olup ol vechile bir  çuvalduz ma-i leziz-i merküm 
lağm ü kanaviltına mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iy
yet i le  müvekkilüm muma i leyhün bi ' l- icareteyn dah il- i  
havza-i tasarrufları oldığını müş ' ir yedierine bir k ıt 'a  is
tihkam hücceti i ' ta olınmak matlfıbıdur diyü ibraz eyle
diği temessük-i mezkura ba'de' n-nazar vekil-i mezburun 
min kül l i ' l -vücfıh takrlrine mutabık ve nefsü' l-emre mu
viifık bulındığından gayrı husus-ı mezbfıra vuküf-ı tamm
ları olup l i  ecl i ' l-i hbar mecl is- i  şer' a  hazırtın olan erbab-ı 
miyahdan İstihbar ve i stintak ol ındukda ınahmiyye-i mez
burede olan çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan iden 
b i ' l -cümle sularun kuyfıdiitı Haslar mahkemesi sici l latın
da mastur u mukayyed olup bey' u ş irii ve ferağ u intikal 
ve hibe ve icar ve i stlcar u İstihbar u istihkam hüccetleri 
erbab-ı miyah haberleriyle mahkeme-i mezbfıreden gayrı 
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mehakimde tahr'ir u temhir olmmak ba emr-i ali memnG ' 299/17/lb 

oldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığına b inaen hala Hassa �jf?O� ..... .r� . 
su nazırı aynü' l-a'yan ve makbı1lü' s-sudı1r ve' l-erkan ;�� -� ·. ����;.....:;,-�_, - ·, . . . 
M .>:" A - f d k"l . .. ı · K h dA " ;/_.{JI'1· / .  • . 6V '.r"/.e'f. .V - ' ustaıa ga tara ın an ve ı -ı musecce ı et u a-yı � 

• . '.:'-"'1 '::' -:---.�_,� ;t!J' ., . .,. .· v---- -�� ...-
riih-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve Laleli cami ' -i şerifı ser- ��p.��d/..,ıfl ;/ . . J· ı .., .�� c, J��?.J 
bölüği el-Hacc Ahmed ve Mehmed Paşa suyolcısı ,t.f!J 1� --t , , ·· • · �- !;._...t---;1.1-,�u.,.l� _, f • /IF:"� L� · • _.- • ,y.;. _.,-,r� 
es-Seyyid Mustafa ve evkaf-ı selatin-i  mazıyye serbölük- �/11 ' . ;/: _'� �;'flv'.?f:J,f,.:,t:;:-_.� , - - ,· · 

. .  - � 

leri vesair haderne-i ralı-ı abilerden İstihbar ol ındukda an- " · -t0'1-'P�.;_,,..;,.f__..�-� . '- � :;.�-�
lar dahi hakikat-ı hal balada tafsi l  ü beyan olmdığı üzre ':f�_)i_;....,..J�,4> . . : �""- "-:--_!:;�,.ç..::-0 ber veeh-i muharrer bir çuvalduz ma-i leziz-i merktim ha- f1.f<t:fdf.?_.1 :(_.,.}�---(�.;-,�/.J_,7',.;_,V 
la arsa-i mezkfıra cari ve mevcfıd oldığını her biri bi ' l-ic- i:.;tt;Y_;{.;'�/. �?/_.:J)4:J.,;a. ,�. · /1 • A < ' I  . 'fAk ı · . 'd  ı b ' . ) " "k '  h "d -''/ v.Jr � . ... J .. /.-t '/_.,..-/ ma ve -ıttı a mec ıs-ı şer e 1er ırı a a tarı ı ş-şe a e ../k _ . . . �.-(�q.v;h..J z / . _ __.,. • .  
haber virmeleriyle hazır-ı mütevelli-i merktim es-Seyyid ����,�� -.. -�vr-::;('/c.�?/...t.:!J 
Mehmed Sa'id Efendi dahi mukırr vekil-i merktim bi- 1;f.:''(_;,_,.::�f,_//.:· /.. r::-: �:.--_,�''-;:'.:-J-?..--.Jl  
' I-cümle keli mat-ı meşruhasını tasdik ve tahkık itmeğle l i  ' �o/ft.'.,-tv� -:�; �-'-:",.,_,-:_7,�';.'-:_.�:.;,1 
ecl i ' �-istihkam �?.vekkil�i m?ma i ley? D�rviş

A 
Mus��f� �- .Jıı!:'(t��1_.;._, _, . ·-:�/ -'Li!�-;9��r -:,; ":,..;, fendı hazretlerınun yedıne ı şbu vesıka-ı enıka b ı  1-ıttı- �·1 • ,'�-'..-·:.-�_Jze-;./f · / .  - �  · -

fa[k] ketb ü imla o l ındı . j:-:;'. '&(.�!.,_,. A'tf-i:· �__,��:"/b�/.-;%"' 
Fi ' l-yevmi ' l-aşir min Zi ' l-ka'deti ' ş-şerife sene selase aşe- �.:V /tr�/; -". 1 ��- -��-tj;-/�y 

. If l.....,� v/_,..,_, P.'l • · - . re ve mıeteyn ve e c::; ..../ · . �J.1_�1 ...;:;; _,...::,; ,..:.._.. 
[ 1 0  Zi ' l-ka 'de 1 2 1 3] [ 1 5  Nisan 1 799] 1 1 1_p/1�t/ft.. '0:J · · · :h .  fY/v'liY · , · 

Şühfıdü · I-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife Çavuş-ı ralı-ı ab 

29911712 Haslar kazası, Kömürcü Belgrat karyesinden 
Çiftehavz suyoluna mü/hak Durmuş Mehmet Efendi 
katma suyundan ifraz/a Hoca Gıyasettin mahallesinde
ki eve bağlı suyun, maliki Rukiye Hatun tarafindan 
Mehmet Emin Ağa'ya satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Kömürci Belgrad'ı Çadırcıbaşı su
yı 

[Derkenar] Ma-i leziz-i mezburdan bir çuvaldı1z ma-i le
ziz Aşcıbaşı ei-Hacc Ahmed Ağa'ya gelmişdür. 

Fı 8 min Rebi 'u ' l-ahir sene 1 2 1 5  [29 Ağustos 1 800] 

Daru' s-saltanati ' I -ali yy e Kostantın iyye el-mahmi yyede 
Süleymaniyye cami ' - i  şerifı civarında Hace Gıyasedd'in 
mahallesinde vakı '  Yorgani İbrahim Ağa menzil i  dimeğle 
arif Iede' l-ahali ve' l-c1ran ma' lı1mu' l-hudı1d bir bab men
zil ile derfınına cari zikr i  ati ma-i lezizün malikesi olan 

'r't/Y/ ·. v. �  /�}1[1/' ·, t, 
/'.t. t'tsA- ' ·, , b-oJ.u -t. -:' P/ / . ' (..#/� .,- 1;_ � • 

• .J;..-/t 
1 (�f 
...-"yt't 1 

29911712a 
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Rukıyye Hatfın ibnet-i el-Hacc Ebubekir bin Abdul lah ta
rafından ber veeh-i ati bey ' i  i krara ve i 'ta-i h üceete vekil 
oldığı Mehmed Ağa bin Ömer ve es-Seyyid İbrahim me
dine-i Hazret-i Eba Eyyub el-Ensari mahkemesinde mec
l i s- i  şer' -i hatir-i !azı mü 't-tevkirde işbu ba' isü' 1-kitab Ça
dırcıbaşı el-Hacc Mehmed Emin Ağa bin İbrahim tarafın
dan zikri cal husfısı tasdlka vekil-i mürsel i  olan Mehmed 
Arif Efendi bin Mehmed mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı 
tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvekkilem mezbfıre Rukıy
ye HatGn'un işbu yedinde olan iki  kıt'a hücec-i şer' iyye
lerde tafsil ü beyan olmdığı üzre Durmuş Mehmed Efen
di nam kirnesne bin yetmiş  dokuz senesinde Havass-ı 
refi'a kazasına tab i '  Kömürci Belgradı karyesi s ınurında 
Kiraslıhavz kurbında derede kimesnenün mülkine ittisal
den ari mevzı '- ı  halide abar-ı müteferrika hafr ve tah
te' I-arz !ağın ü kanavat i le cem' u tahsil eylediği suyını 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle tarih-i mezburede ba'de
' 1-keşf ve' l-vezn cari ve mevcfıd olan altı masura ma-i le
zlzi ol mevzı 'a karib Çiftehavza bi izn i ' I-mütevel li ba'de
' 1- i lhak kanun-ı şehinşahl üzre iki masurası hakk-ı mecra 
içün al ıkonılup baki kalan dört masura suyını ba'de' l-icra 
ma-i lez!z-i mezbGrdan nısf masurasını  ifraz id üp !ağın ü 
kanavatma tebe' iyyet i le Mehmed Sadık Ağa nam kimes
neye bey ' ol dahi ber veeh-i muharrer mal ik old ığı nısf 
masura suyını !ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le  Yorganl 
İbrahim Ağa'ya bey' u temllk itdükden sonra mezbfır İb
rahim Ağa nısf masura ma-i lezlz-i mezbfırun nısfı olan 
bir çuvalduz suyını !ağın ü kanavatma tebe ' iyyet ve er
bab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz idüp menzil - i  mezbur it
tisalinde kain Aliye Hanım'a bey' u ta'yin idüp bir çu
valdfız ma-i lezlz-i mezkur yedinde baki kaldukdan sonra 
mezbGr İbrahim Ağa fevt oldukda menzi l-i mezbur i le de
rGnına cari bir çuvaldGz ma-i lez!z-i mezkGr lağm ü ka
navatına tedavül- i  eyad! i le  müvekki lem mezbur[e] Ru
kıyye Hatun ba hüccet mal ike olup hala ber veeh-i mu
harrer derun-ı menzile cari bir çuvaldGz ma-i l ez!z-i mez
bfırı bey' murad eylediğinde mahmiyye-i mezburede olan 
çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan iden cem!' sularun 
kuyGdatı Haslar mahkemesi s ici l iatında mastur u mukay
yed olup bey' [u] şira ve ferağ u intikal ve h ibe ve ist!car 
u istihbar u istihkam hüccetleri erbab-ı miyah ma' rifet
leriyle Haslar mahkemesinden gayrı mehakimde tahrlr u 
temhlr olı ıımak ba emr-i all memnG' oldığı şürfıt-ı mer
' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı aynü
' 1-a'yan Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethu
da-yı ralı- ı  abi el-Hacc İbrahim Ağa ve zeyl-i sah!fede 
muharrerü' l-esarn! evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri 
vesair haderne-i ralı-ı abiler i hbar ve ma' rifetleriyle tara
feynden Icab ve kabfıl i  havl şürfıt-ı müfsideden ari bey '- i  
bat-ı sahlh-i şer'!  i l e  müvekkil- i  mezbur Mehmed Emin 
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Ağa'ya beynlerinde ma' lum semen-i medfı1' ve makbı1za 
bey' u temllk eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer i ş
tira ve temel lük ve kabul idüp derün-ı menzile cari bir 
çuvaldı1z ma-i lezlz-i mezkı1rda müvekkilem Rukıyye Ha
tun'un asla ve kat'a alaka ve medhali kalmayup !ağın ü 
kanavatma tebe ' iyyet i le müvekki l-i merkuru Mehmed E
ınin Ağa'nun mülk-i müşteriisı ve hakk-ı s ırfı almışdur di
dükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb o
lındı . 

Fı 1 3  Zi ' l-hicce sene 1 2 1 3 [ 1 8  Mayıs 1 799] 

Şühfıdü' l-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayez1d 
Es-Seyyid İbrahim Ağa Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

29911713 Haslar kazası, Küçükkemer mevkiinden mül
hak Mustafa Efendi katma suyundan müfrez suyun, 
maliki Mehmet Ağa tarafindan İbrahim Efendi ve N efi
se Hamm'a, Odabaşındaki ana meslekten ifraz/a Murat 
Paşa-yı atik mahallesindeki eve bağiatmak üzere satıl
dığma dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Küçükkemer Es-Seyyid İbrahim 
Efendi ve zevcesi Nefise Hanım'un 

[Derkenar] Derun- ı  hüccetde ınezkfır bir masura ma-i le
z1z bii mülkname-i hüınayfın Afife hanım ibnet-i Abdul
lah'a teınllk al ındığını ınüş ' ir kıbel-i şer'den bir kıt 'a 
İstihbar hücceti i 'ta al ındığı işbu mahalle şerh v iri ldi .  

Fı 1 7 min Ca sene 1 226 [9 Haziran 1 8 1 1 ]  

Daru' s-sal tanati ' 1-al i yy e Kastantı n i yy e el-mahmi yy ed e 
Orı1c Gazi mahallesinde vakı'  Abdullah Paşa hanesi di
ıneğle arif ınuhterik ınenzi l arsası derfınına cari zikri ati 
ma-i lezlzün maliki olan hassa derzlbaşı olup hala Galata 
voyvodası el-Hacc Mehmed Ağa bin Halil tarafından ber 
veeh-i ati bey'a ve kabz-ı seınene vekll aldığı Ömer Ağa 
bin Ahmed ve Mustafa Ağa bin All nam kiınesneler şe
hadetleriyle ber nehc-i şer'l sabit olan Kapu çukadarı İb
rahim Efendi bin Mustafa medine-i Hazret-i Eba Eyyı1b 
el-Ensarl radıya anhu Rabbuhü' l-Bar1 mahkemesinde 
mecl is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde Başmuhasebe küt
tablarından işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hiifızı olup ınah
miyye-i mezbfırede Murad Paşa-yı atik mahallesinde sa-

87 
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kin umdetü erbiibi ' t-tahrir ve' l-kalem zübdetü aslıabi
' t-tastir ve' r-rakam es-Seyyid İbrahim Efendi bin Musta
fa i l e  hallle-i muhteremeleri Nefise Hanım ibnet-i 
el-Hiicc Mehmed Ağa tarafından zikri iiti husus-ı meyme
net-mahsı1slarını  tasdika vekil-i mürsel leri olan el-Hil.cc 
Mehmed Ağa bin Hasan mahzarında bi ' l-vekiile ikriir-ı 
tarnın ve takrir-i kelil.m idüp müvekki lüm mumii i leyhün 
yedinde olup bin iki  yüz yedi senesi Cumil.de' l-il.hire'si
nün on dördünci güni tarihiyle müverrah bir kıt 'a mübii
ya'a hüccetinde tasrih ü beyan olmdığı üzre asrında mu
'al l im-i sultani hacesi Mustafa Efendi hayatında bin on 
beş senesi Şa'bil.n-ı şerlf inün yiğirmi yedinci güni Ha
vil.ss-ı aliyye kazasında vil.kı '  mahmiyye-i mezburede ce
reyiin iden miyiih-ı su ltil.niyyenün menba' ına karib ke
meri erde kapucı değİrınanı mukabelesinde Küçükkemer'e 
karlb Haydar nam kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzı '- ı  hallde kendi mil.lıyla cem' u tahsil itdürdiği beş 
masura suyını miirrü' l-beyiin miyiih-ı sultiiniyye kemeri
ne ba'de ' l-i lhil.k kanun-ı şehinşiihi üzre beş masura suyı
nun sülüsüni hakk-ı mecrii içün tarih-i merkürnda alıkonı
lup bil.kT kalan sütüsan suyını siil ifı.i 'z-zikr Oruc Gazi ma
hallesinde vil.kı' sakin oldukları menzil-i mezbı1r derı1nı
na cari ma-i lezlz-i mezkur tedil.vül- i  eyiidi ile müşil.run i
leyh Abdul lah Paşa hayatında mal ik ve mutasarrıf o lup 
irtihil.l-i dar-ı beka eylediğinde menzil-i mezkura cari 
ma-i teziz-i mezbı1r lağm ü kanaviitma tebe ' iyyetle sul
biye kerime-i muhteremeleri Şerlfe Ril.bi 'a  Hanım mevrı1s 
olup mfımil. i leyhii Şerife Ril.bi 'a  Hanım irsen malik oldığı 
suyınun nısf masurasını  bin iki yüz beş senesi Şa'bil.
nü' l-mu'azzam' ınun selhi güni  lağm ü kanaviltına tebe ' iy
yet i le erbab-ı miyiih ma' rifetleriyle Attiir Halil Ağa'ya ve 
nısf masurasını  dahi kezalik lağm ü kanaviltına tebe' iyyet 
i le  Girldl Küçük e l-Hiicc Mehmed Ağa'nun mekteb-i la
tlfleri mütevel liyesi Fatıma Hiitı1n'a vakfiyyet üzre se
men-i medffı' ve makbfıza bey' ve bir masurasını  dahi 
lağm ü kanaviltına tebe ' iyyet i le  erbab-ı miyiih ma'rifet
leriyle ba'de' l-ifril.z bin iki yüz altı senesi Zi ' l-hicce'sinün 
on sekizinci güni Sariiyi Niizperver Kadın'a beynlerinde 
ma'IUm semen-i medfU' ve makbuza bey ' ol dahi DiivUd 
Paşa kurbında Kürkci mahal lesinde vak ı '  müceddeden 
bina itdürdiği mekteb-i latlfleri tahtında olan çeşmelerine 
vakfiyyet üzre ba'de' t-ta'yln ve' l-icril. yedinde bil.kT kalan 
bir buçuk masura suyını menzi l-i mezbur i le  tarih-i hüc
cet-i mezkı1rede müvekkilüm muma i leyh el-Hiicc Meh
med Ağa'ya semen-i medfU ' ve makbuza bey ' u temllk it
dükden sonra derun-ı menzile cari bir buçuk masura su
yınun ancak bir masurasını  lağm ü kanaviltına tebe' iyyet 
i le  bey ' muril.d eylediğinde mahmiyye-i mezburede olan 
çeşmelere ve mahall-i siiireye cereyiin iden bi ' l-cümle su
larun kuyı1datı Haslar mahkemesi sicil iatında mastur u 
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mukayyed olup bey' u şin1 ve fen1ğ u intikal ve h ibe ve 299!17/3c 
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Fi ' l -yevmi ' l-hadi' ve' l- ışrin min Zi' l-hicceti ' ş-şerife sene 
selase aşere ve mieteyn ve elf 

[2 1 Zi ' 1-hicce 1 2 1 3 ]  [26 Mayıs 1 799] 

Şühudü' t-hat : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Laleli 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 

29911811 Haslar kazası, Küçükköy karyesinden müllıak 
Ali Ağa katma suyundan müfrez su ile aynı mevkiden 
müllıak Hazinedarbaşı Ali Ağa katma suyundan müf-
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rez suyun, Abdullah Ağa tarafından Şehzade Mehmet 
Emin Efendi 'ye satıldığına dair h üce et kaydı. 

[Kenar notu] Şehzade Efendi'nün karye-i Küçükköy 

[Derkenar] Ma-i mezblırun mal iki Şehzade Mehmed E
min Efendi bir masurasını  ifraz ve el-Hace Şerlfe Sa'lde 
Hanım'a bey' 

Fl 3 min Ca sene 1 2 1 4  [3 Ekim 1 799] 

[Derkenar] Baki kalan bir buçuk masura suyını  dahi Na
zır-ı ab Mustafa Ağa'ya bey' eylediği ecilden yedinde bir 
nesne baki kalmadığı işbu mahalle şerh virildi . 

Fl 3 min Ca sene 1 2 1 4  [4 Ekim 1 799] 

Sabıka kethuda-yı hazret-i şehriyari devletlü inayetlü 
es-Seyyid Abdul lah Ağa taraf-ı alllerinden ber veeh-i iitl 
hususı ikriira ve i 'ta-i h üceete vekll o ldığı Hiifız es-Sey
yid Hüseyin Efendi bin es-Seyyi d  İsmii'll ve el-Hiicc İb
rahim Ağa bin Osman şehiidetleriyle sabit olan Hiiceziide 
Mehmed Tahir Efendi bin Abdul lah medine-i Hazret-i 
Eba Eyyub el-Ensari mahkemesinde mecl i s-i şer' -i hatir-i 
liizımü't-tevklrde mahmiyye-i İstanbul'da Yenibağçe kur
bında Nesl işiih Sultan mahallesinde sakin işbu kitab-ı 
sıhhat-nisiibun hiifızı umdetü eşriifı ' 1-kuziit Şehziide 
Mehmed Emin Efendi ibn-i el-merhum eş-Şeyh Ahmed 
Efendi'nün oğlı ve tarafından ber veeh-i ati husus-ı mey
menet-mahsus larını  tasdlka vekil-i mürsel i  Ahmed Molla 
Efendi mahzarında b i ' l-vekiile ikriir-ı tiimm ve takrlr-i ke
liim idüp müvekkilüm müşarun i leyh es-Seyyid Abdul lah 
Ağa'nun işbu yedinde olup bin iki yüz dokuz senesi Ra
mazan-ı şerlf inün on dördünci güni tarihiyle müverrah 
bir kıt' a h üceet-i şer' i yy e mantlıkınca bir kıt' a beriit-ı şe
rif-i iilişiinda tasrlh u beyan al ındığı üzre mahmiyye-i 
mezburede Timurkapu kurbında Diiye Hiitlın mahal lesin
de viikı'  Bostiincıbaşı All Ağa hanesi dimeğle arif menzil 
derlınına ma tekaddemden cari zikri iitl mii-i lezizün hii
firi olup bin el l i  dokuz senesi bostiincıbaş ı olan mlımii 
i leyh All Ağa hayatında Havass-ı refi'a kazasına tabi ' su
yalı kuralarından Küçükköy nam karye hududında Balık
l ıhavz civarında kendi miil ıyla abiir-ı mi.ite'addide hafr ve 
tahte' l-arz lağmlar ile cem' u tahsil itdürdiği suyını ol ta
rihde erbab-ı miyiih ma'rifetleriyle ba'de' l-vezn hiisı l  o
lan i ki buçuk masura suyını  izn-i mütevel l iyle havz-ı 
mezbura ba'de' l - i lhiik ma-i mezburun bir masurasını 
hakk-ı mecrii içün alıkon ı l  up baki kalan bir buçuk masura 
suyın ı mahmiyye-i mezbura dah i l  oldukda miirrü'z-zikr 
Timurkapu kurbında Diiye Hiitlın mahallesinde viikı'  sa
kin oldukları menzi l-i mezbQr derlınına icrii ve ta'yln it
dükden sonra menzil-i mezbQr ile derlınına cari bir buçuk 
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masura ma-i lezlz-i mezbur lağm ü kanavatma tebe' iyyet 
i le Hazinedarbaşı All Ağa malik ve mutasarrıf oldıkdan 
sonra mfima i leyh All Ağa dahi bin altmış üç senesi ken
di mal ıyla tekrar mahall- i  mezburede müceddeden hafr 
ve abar12 ve tahte' l-arz lağmlar ile cem' u tahsil itdürdiği 
suyını erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ba'de' l-vezn tarnın 
ve kami l  ve dört masura suyını  havz-ı mezbfira karlb ke
mere izn-i mütevell iyle ba'de' l- i lhak bir masurasın ı  
hakk-ı mecra içün ba'de' t-ta'yln bakT kalan üç masura su
yını menzi l-i mezbura cari olan bir buçuk masura ma-i le
ziz-i mezbura erbab-ı miyah ma' rifetleriyle zamm ü i lhak 
idüp cem'an dört buçuk masura ma-i lezlz-i mezkur men
zil-i mezbfir derfinına cari iken menzil-i mezbur i le  deru
nma cari dört buçuk masura ma-i lezlz-i mezkfir lağm ü 
kanavatma tebe' iyyet i le malik ve mutasarrıf olan Vezir-i 
a'zam Rami Mehmed Paşa hazretleri tarafından bin yüz 
dokuz senesinde zikri mürfir iden lağmlarun üzerine varı
lup erbab- ı miyah ma'rifetleriyle tekrar keşf ve haberleri 
hüccet olındukdan sonra bin yüz on senesinde menzil-i 
mezbfir ile derfinına cılr'i dört buçuk masura ma-i leziz ba 
ferman-ı all defter-i abdan muhrec derkenarda mezkfir 
Relsülküttab Mehmed Efendi mal ik ve mutasarrıf oldığı 
ba'de' t-tahakkukı ' ş-şer'l menzi l-i mezbur ile derfinına 
cari !ağın ü kanavatma tebe' iyyet ile dört buçuk masura 
ma-i leziz-i merküma tedavül- i  eyadl i l e  bin yüz yiğirmi 
senesinde s ilahdar-ı hazret-i şehriyari All Ağa bii hüccet-i 
şer' iyye mal ik ve mutasarrıf olup müşarun i leyh All A
ğa'nun terekesinden b i ' l-cümle emlak ü emvali can ib-i 
ıniriden ba'de' l-kabz menzil-i mezbur muhterik olup de
rfinına cari dört buçuk masura ma-i leziz-i mezkfir !ağın ü 
kanavatma tebe ' iyyet i le müvekkilüm müşarun i leyh 
es-Seyyid Abdullah Ağa hazretlerine ba hatt-ı hümayun 
temllk olınmağla temllkname-i c ihandarl mucebince mü
vekkilüm müşarun i leyh hazretlerinün yed-i kerimanele
rine müstakıl len hüccet tahrlr ve i 'ta ol ınup müvekkilüm 
müşarun i leyh hazretleri dahi ber minval-i muharrer ma
l ik oldukları ma-i leziz-i mezbfirun !ağın ü kanavatma te
be' iyyet i le bir masurasını ifraz idüp Saray-ı cedid-i ami
rede Yalı köşki kurbında çeşmeye vakfı yy et üzre bundan 
akdem ba'de't-ta'yin ve bir masura dahi lağm ü kanava
tma tebe ' iyyet i le  Timurkapu kurbında vakı '  Daru's-sa'a
deti ' ş-şerlfe ağası merhum Abbas Ağa hazretlerinün çeş
melerine kezali k  vakfiyyet üzre icra idüp yedinde ancak 
iki buçuk masura ma-i lezlz bakT kalmışidi hala yedinde 
bakT kalan iki buçuk masura suyını dahi lağm ü kanava
tma tebe ' iyyet i le bey ' muriid eylediğinde ınahıniyye-i 
mezburede olan bi ' l-cümle çeşınelere ve mahall-i saireye 
cereyan iden sularun kuyfidatı Haslar mahkemesi sicil la-

12 hafr-ı abar 

9 1  

299118/lb 
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299118/lc tında mastur u mukayyed olup bey' u ş ira ve ferağ u inti-
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,;J .(;.,?; /,-�.v h_gırrer ıştıra ve temel lük ve kabul eyledıgınden sonra fi-
• ma ba'd ik i  buçuk masura ma-i leziz-i mezkurda müvek

kilüm müşarun i leyh Abdullah Ağa hazretlerinün asla ve 
kat' ii alaka ve medhal leri kalmayup !ağın ü kanavatma te
be' iyyet i le  müvekkil- i  mGma i leyh Şehzade Mehmed E
min Efendi hazretlerinün mülk-i müşteriilan ve hakk-ı 
sırfları olmağla diledükleri gibi tasarruf buyursunlar di
dükde gıbbe't-tasdik ı ' ş-şer'i ma vaka'a b i ' t-taleb ketb o
l ındı .  

Fı 1 3  min Muharrem sene 1 2 14 [ 1 7  Haziran 1 799] 
Şühudü' l-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Haee İbrahim Kethuda-yı rah- ı  ab 
Es-Seyyid el-Haee Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Mehmed Nebl Serbölük-i Süleymaniyye 
El-Haee Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

299/1911 Haslar kazası, Kara Ahmet/i karyesinden Sul
tan Süleyman suyoluna mülhak Mehmet Paşa katma 
suyundan müfrez suyun malikleri tarafından Abdullah 
Ağa 'ya, Keçeci Piri mahallesi çarşısındaki Süleymaniye 

mesleğinden ifrazla ve yakınındaki Neslişah Sultan ma
hallesindeki çeşmelere vakfiyet ile bağiatmak üzere sa
tıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Si lahdar-ı şehriyari es-Seyyid Abdullah A
ğa'nun Edirnekapusı dah i l inde iki çeşınenün hi.ieeeti 
[Kenar notu] Karye-i Çınarlıçeşıne'den 

[Derkenar] Müvekk ilelerüm mezburanun murisleri mü-



İST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

teveffii-yı evvel mezbı1r el-Hacc Mehmed Ağa'ya tarih-i 
hüccet-i mezbı1rede bey' u temllk eylediğinde ol dahi 
ba'de' t-temellük ve' l-kabul eylediğİnden sonra ma-i le
zlz-i mezbı1run bir masurasını !ağın ü kanavatma tebe' iy
yet. 

Darü' 1-hilafeti ' i-al i yy e Kostantıniyyetü ' 1-mahmiyyede 
Süleymaniyye kurbında Akşemseddln mahallesinde sakin 
iken bundan akdem vefat iden Süleymaniyye cami ' -i şe
rlfı kurşuncıbaşısı el-Hacc Mehmed Ağa ibn-i el-Hacc 
Süleyman'un veraseti zevce-i menkılha-i metrı1kesi Üm
müseleme bint-i Hafız İbrahim Efendi i le val idesi Ayişe 
Hatı1n ibnet-i Abdul lah ve sulbi sağir oğl ı İbrahim Ed
hem'e ve sulbiyye kebire kızı Emine Hanım'a ve sulbiyye 
sağTre kızı Fatıma'ya münhasıra olup kable' l-kısme mez
bure Fatıma dahi müteveffıye olup veraseti validesi mez
bfıre Ümmüseleme Hatfın'a ve li ebeveyn er karındaşı 
sağTr-i mezbfır İbrahim Edhem'e ve kız karındaşı mezbı1re 
Emine Hanım'a münhasıra oldığı ba'de't-tahakkukı ' ş-şer '1 mes'ele-i miras ları bi hükmi ' l-münasahati ' ş-şer' iyye 
bin yedi yüz yiğirmi sekiz sehmden olup siharn-ı mezbı1-
reden iki yüz altmış yedi sehmi zevce-i mezbı1re Ümmü
seleme Hatı1n'a ve iki yüz seksen sekiz sehmi mezbı1re 
Ayişe Hatfın'a ve yedi yüz seksen iki sehmi sağTr-i mez
bfır İbrahim Edhem'e ve üç yüz doksan bir sehmi mezbfı
re Emine Hanım'a isabeti tahakkukından sonra sağTr-i 
mezbfır İbrahim Edhem'ün min kıbel i ' l-eb ceddesi ve tes
viye-i umfırını ru'yete kıbel-i şer'den ba hüccet-i şer' iyye 
vasl-i mansubesi olan mezbfıre Ayişe Hatfın ile mezbfıre 
Ümmüseleme Hatfın ve Emine Hanım taratlarından ber 
veeh-i ati husfısda vekilieri oldığı zatlarını arifan Molla 
Mustafa bin Ömer ve Ömer Beşe ibn-i Mustafa nam ki
mesneler şehadetleriyle sabit olan Mehmed Arif Efendi 
ibn-i İbrahim meclis-i şer' -i hatir-i-i lazımü 't-tevkTrde sa
bı ka silahdar-ı hazret-i şehriyari olup işbu kitab-ı sıh
hat-nisabun hafızı devletlü inayetlü es-Seyyid Abdullah 
Ağa ibn-i Abdülkerim Ağa hazretleri taraf-ı alilerinden 
zikrl cal husfısı tasdlka vekil-i şer'lieri olan Musahib-i 
hazret-i şehriyari es-Seyyid Hatif All Efendi ibn-i 
el-Hacc Mustafa Ağa mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı 
tamm ve takrlr-i kelam idüp müvekkilelerüm mezbı1ranun 
mürisieri müteveffa-yı evvel mezbfır el-Hacc Mehmed A
ğa'nun yedinde olup bin iki yüz on senesi Ramazan-ı şe
rif inün on altıncı güni tarihiyle müverraha bir kıt'a mü
baya'a hüccetinde tafsil ü beyan olmdığı üzre asrında 
merhum el-Hacc Mehmed Paşa hayatında Havass-ı refi'a 
kazasına tab i '  Ç ınarlıçeşme dimeğle arif çeşmenün garb 
tarafında Kara Ahmedl i  karyesi mezarİstanı altında ki
mesnenün mülkine ittisalden ari mevkı ' -i hallde kendi 

93 

299119/lb 



94 İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

malıyla hafr ve abar13 itdürdiği on altı aded hacalardan 
cem' u tahsil itdürdiği suyını bin yüz yiğirmi dört senesi 
erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ba'de' l-vezn ve' l -ayar 
tamm ve kamil ve revan dört masura ma-i leziz-i carisin i  
o l  mevzı 'a karlb merhum ve mağfıret-n işan Sultan Süley
man Han tabe serahu hazretlerinün suyı yolına b i  izni
' 1 -mütevelli ba'de ' l- i lhak kanun-ı şehinşahl üzre bir  ma
suras ını hakk-ı mecra içün al ıkanı lup baki kalan üç ma
sura ma-i lezlz-i mezkur mahmiyye-i mezbura dah i l  ol
dukda mahall-i münasibden ifraz ve Molla Gürani kur
bında Fener mahallesinde vakı '  menzil leri derfınına ta'
yln ve icra itdürdükden sonra müşarun i leyh el-Hacc 
Mehmed Paşa irtihal-i dar-ı beka eyledükde ma-i leziz-i 
mezkfır !ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le sulbiyye kebire 
kerimesi Fatıma Hanım'a ba'de' l-mevrı1s ol dahi müte
veffıye oldukda sadriyye keblre kızı ve hasren varisesi 
Zeyneb Hanım ibnet-i Hasan Beğ'e ba'de' l-mevrı1s muma 
ileyha Zeyneb Hamm irsen mal ike old ığı üç masura ma-i 
leziz-i mezkfırı !ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le  ve er
bab-ı miyah ma'rifetleriyle ba'de ' l-ifraz Enderun-ı hüma
yunda Serkahveci- i  hazret-i c ihan dar! sa 'adetlü Rüstem 
Ağa hazretleri ne bin ik i  yüz on iki senes i  Cumade' 1-ev
vel'i gurresinde ba hüccet bey ' u ternlik idüp yedinde an
cak iki masura ma-i lezlz-i mezkur baki kaldu[kda]n son
ra mezbur el-Hacc Mehmed Ağa dahi fevt oldukda mü
vekkilelerüm mezbfırat Ayişe Hatfın ve Ümmüseleme 
Hatfın ve Emine Hanım ile sağTr-i mezbfır İbrahim Ed
hem'e i 'tibar-ı merküm üzre ba'de' l-mevrı1s verese-i ki
bar-ı mezbfırat ber i 'tibar-ı merküm hisse-i şay i 'alarıyla 
ma'an sağTr-i mezburun h isse-i şayi 'asın ı min kıbeli ' l-eb 
ceddesi ve ba hüccet vasiyyesi olan mezbfıre Ayişe Ha
tfın kıbel-i şer' den ba hüccet me'zfın olınağla kendi ta
rafından asiileten ve sağTr-i mezbfır tarafından vesayeten 
ve ınezbfıretan Üınmüseleıne ve Emine Hanım b i ' l-verase 
ınalike oldukları h isse-i şay i 'alarını bey ' ınurad eyledük
lerinde mahmiyye-i ınezbfırede olan çeşınelere ve ma
hall-i saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyfıdatı 
Haslar mahkemesi s ic i l iatında mastur u mukayyed olup 
bey' u şira ve ferağ u intikal ve hibe ve lcar ve istlcar u 
istihbar u istihkam hüccetleri erbab-ı ıniyah ına'rifetleriy
le Haslar mahkemesinden gayrı ınehakimde tahrlr ve 
ternhlr olmmak ba emr-i all ıneınnfı' oldığı şürfıt-ı ıner
' iyyesinden oldığına b inaen hala Hassa su nazırı aynü
' 1-a'yan ve makbulü ' s-sudur ve' l-erkan sa'adetlü Mustafa 
Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi 
el-Hacc İbrahim Ağa ve Kemerler serbölüği es-Seyyid 
İbrahim Ağa ve zeyl-i sahlfede masturu ' l-esarnl evkaf-ı 
selatin-i salife serbölükleri vesair hademe-i ralı-ı abiler 

13 hafr-ı abar 
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i hbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabül i  havl 
şürfıt-ı müfsideden ari bey '- i  bat-ı sahlh-i şer' ! i le  müvek
kil-i müşarun i leyh es-Seyyid Abdullah Ağa hazretlerine 
yedi yüz elli guruş serneo-i medfı1 ' ve makbuza bey' u 
temllk eyledüklerinde anlar dahi ber veeh-i muharrer iş
tira ve temellük ve kabUl idüp fima ba'd iki masura ma-i 
lezlz-i mezkfırun bir masurasında müvekkilelerüm mez
burat Ayişe Hatfın ve Ümmüseleme Hatfın ve Emine Ha
nıın'un ve sağTr-i mezbfır İbrahim Edhem'ün aslen ve 
kat 'an alaka ve medhalleri kalmayup lağm ü kanavatma 
tebe' iyyet i le  müvekkil- i  müşarun i leyh es-Seyyid Abdul
lah Ağa hazretlerinün mülk-i müşteraları oldukdan sonra 
ber veeh-i muharrer malik oldukları bir masura ma-i le
zlz-i mezkurun nısf masurasını Edirnekapusı dahi l inde 
Keçeci Plrl mahallesinde vakı '  Süleymaniyye cami ' - i  şe
rlfı suyı mesleğinden erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz 
ve Nesl işah Sultan mahallesinde kain Küçükçeşme di
meğle arif Eınln-i ganem merhum Ahmed Ağa çeşmesine 
kadimden cari olan suyına i lhak ve zamm idüp çeşme-i 
mezbüreye ibadu' l lahun şürb ü i st i 'malleri içün vakfiyyet 
üzre ta'yln ve nısf masura suyını dahi lağm ü kanavatma 
tebe ' iyyet i le  salifü ' z-zikr Keçeci Plrl mahal lesi sfıkında 
kain Süleymaniyye mesleğinden erbab-ı miyah ma' rifet
leriyle ifraz idüp kurbında vakı '  Yeniçeşme d imeğle arif 
çeşmeye kadimden Süleymaniyye suyından cari suyına 
zamm u i lhak idüp çeşme-i mezburede ibadu' l lahun şürb 
ü isti 'malleri içün kezalik vakfiyyet üzre ta 'yin buyurup 
mahalleteyn-i mezbfıreteyn ahallleri dahi hasbl nazıriarı 
olup ila ma şae' l lahu te 'ala İcrasına her biri sa'y-ı cemll 
eyleye diyü her birine başka başka vakfıyyet üzre İcra 
buyurdılar didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi
' t-taleb ketb al ındı . 

FI 6 min Safer sene 1 2 1 4  [ 1 0  Temmuz 1 799] 
Şühfıdü' I-haı : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Serbölük Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid İbrahim Ağa Serbölük-i Kemerler 
Mehmed Nebl Serbölük-i Süleymaniyye 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Süleyman Ağa Serbölük- i  Sultan Ahmed 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 

299/2111 Haslar kazası, Kara Alımet/i karyesinden Sul
tan Süleyman suyoluna mülhak Mehmet Paşa katma 
suyundan ifrazla Akşemsettin mahallesindeki eve bağlı 
suyun, malikleri tarafindan Ahmet Ağa'ya satıldığma 
dair hüccet kaydı. 
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[Kenar notu] Korıc ıbaşı ei-Hacc Ahmed Ağa'nun 

[Kenar notu] Karye-i Kara Ahmedli 'de 

[Kenar notu] Çınarl ıçeşme'de 

[Derkenar] Merküm ei-Hacc Ahmed Ağa mal ik oldığı 
nısf masura ma-i lezlzi Va! ide kethudası Yusuf Ağa haz'i
nedan İsma'll Ağa'ya bey' u temllk eylediği işbu mahalle 
şerh viri ldi . 

Fl 1 5  min Şevval sene 1 2 1 4  [ 1 2  Mart 1 800] 

Daru' s-saltanati ' l-aliyye Kostantın iyyetü' l-mahmiyyede 
Süleymaniyye cami '- i  şerlfı kurbında Akşemseddln ma
hallesinde sakin i ken bundan akdem vefat iden Süleyma
niyye cami ' -i şerlfı kurşuncıbaşıs ı  e l-Hacc Mehıned Ağa 
ibn-i el-Hacc Süleyman'un veraseti zevce-i menkilha-i 
metrGkesi Ümmüsellme Hatlin ibnet- i Hafız İbrahim E
fendi ile val idesi Ayişe HatCın ibnet-i Abdullah'a ve sulbl 
sağTr oğlı İbrahim Edheın'e ve sulb iyye keblre kızı Emine 
Hanıın'a ve sulbiyye sağTre kızı Fatıma'ya ınünhasıra olup 
kab le'  1-kısıne ınezbure Fatıma dah i ınüteveffiye olup ve
raseti vali desi mezbure Ümmüsellme Hatlin i le  l i  ebe
veyn er karındaşı sağTr-i ınezbur İbrahim Edheın'e ve l i  e
beveyn kız karındaşı ınezbure Emine Hanıın'a ınünhasıra 
oldığı ba'de't-tahakkukı ' ş-şer'l ınes'ele-i mirasları b i  
hükmi ' l-ınünasahat i ' ş-şer' iyye bin yedi yüz yiğirıni sekiz 
selımden olup siharn-ı ınezbCıreden iki yüz altmış yedi 
sehmi zevce-i mezbCıre Ümmüsellme HatCın'a ve iki yüz 
seksen sekiz sehıni ınezbure Ayişe HatCın'a ve yedi yüz 
seksen iki sehmi sağTr-i ınezbur İbrahim Edheın'e ve üç 
yüz doksan bir sehıni ınezbure Emine Hanım'a isabeti ta
hakkukından sonra sağTr-i ınezbur İbrahim Edheın'ün min 
kıbel i ' l-eb ceddesi ve tesviye-i uınurını ru'yete kıbel-i 
şer'den ba hüccet vas'i-i ınansubesi olan mezbCıre Ümmü
sellme Hatun ve Emine Hanım taraflarından ber veeh-i 
ati hususda vekilieri old ığı zatların ı  arifan Molla Mustafa 
bin Mehmed ve Ömer Beşe bin Feyzullah nam kirnesne
ler şehadetleriyle sabit olan Mehmed Arif Efendi ibn-i 
İbrahim meclis-i şer' -i hatir-i lazıınü 't-tevkTrde hala sa
ray-ı cedld kurşuncıbaşısı olup i şbu kitab-ı s ıhhat-nisa
bun hafızı ei-Hacc Ahmed Ağa ibn-i Hüseyin ınahzarında 
bi' l-vekale ikrar-ı taının ve takrlr-i kelam idüp bin iki yüz 
on senesi Ramazan-ı şerlfinün on altıncı güni tarihiyle 
ınüverraha bir kıt'a ınübaya'a  hüccetinde tafsil ü beyan 
olmdığı üzre merhum el-Hacc Mehıned Paşa hayatında 
Havass-ı refı'a  kazasına tabi '  Çınarlıçeşme dimeğle arif 
çeşmenün garb tarafında Kara Ahınedl i  karyesi mezaris
tanı altında kendi ınalıyla hafr ve abar14 itdürdiği on altı 
aded bacalardan cem' u tahsil itdürdiği suyını bin yüz yi-

14 hafr-ı abar 
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ğirmi dört senesi erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ba'de
' 1-vezn ve ' I-ayar tamm ve kamil dört masura ma-i carisini 
ol mevzı 'a  karlb merhum ve mağfıret-nişan Sultan Süley
man Han hazretlerinün suyı yolına iznü' l-mütevelll i le 
i lhak u idrac idüp kanün-ı şehinşahl üzre bir masurasını 
hakk-ı mecra içün al ıkanı lup bakT kalan üç masura suyını 
mahmiyye-i mezbı1ra dah i l  oldukda Molla Gürani kurbın
da Fenayi mahallesinde vakı '  menzil leri derı1nına ta'yln 
ve icra itdükden sonra müşarun ileyh el-Hacc Mehmed 
Paşa irtihal-i dar-ı beka itdükde ma-i lezlz-i mezkur sul
biyye keblre kızı Fatıma Hanım'a ba'de' l-mevrus ol dahi 
müteveffıye oldukda sadriyye keblre kızı ve hasren vari
sesi Zeyneb Hanım ibnet-i Hasan Beğ'e mevrus olup ol 
dahi üç masura ma-i leziz-i mezkı1rı !ağın ü kanavatma 
tebe' iyyet i le müvekkilelerüm mezburatun murisleri mü
teveffa-yı evvel mezbı1r el-Hacc Mehmed Ağa'ya semen-i 
medfU ' ve makbuza bey ' u temllk eylediğinde ol dahi ber 
veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul itdükden 
sonra mezbur el-Hacc Mehmed Ağa dahi malik oldığı üç 
masura suyınun bir masurasını erbab-ı miyah ma'rifet
leriyle ifraz ve Serkahveci- i  hazret-i cihandarl sa'adetlü 
Rüstem Ağa'ya semen-i medfU' ve makbuza bey ' u tern
lik itdükden sonra mezbur el-Hacc Mehmed Ağa dahi 
fevt olup yedinde bakT kalan iki masura iki'5 ma-i leziz 
!ağın ü kanavatma tebe'iyyet i le  müvekki lelerüm mezbı1-
rata i 'tibar-ı merküm üzre ba'de ' l-mevrus müvekki lele
rüm kibar-ı mezbürat ma-i lezlz-i mezburda olan hissele
riyle ma'an sağTr-i mezburun hisse-i şayi 'asını ahara 
bey 'e müvekkilem vasl-i mezbı1re Ayişe Hatı1n ba hüccet 
me'zGn oldığına binaen bundan akdeınce bir masurasını  
erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ba'de' l-ifraz lağm ü kana
vatma tebe' iyyet i le sabıka Si lahdar-ı hazret-i şehriyari 
es-Seyyid Abdul lah Ağa'ya ba hüccet bey' u temllk eyle
düklerinde anlar dahi ber veeh-i meşrı1h iştira ve temel
lük ve kabul buyurup yedierinde bakT kalan bir masura 
ma-i lezlz-i mezbGrun nısf masurasını ifraz ve hala Va
l ide Sultan hazretlerinün kethudaları katib i  hacegan-ı DI
van-ı hümayGndan Resmi Osman Efendi'ye semen-i med
m· ve makbuza bey ' u temllk idüp yedierinde ııısf ma
sura ma-i I eziz bakT kalmışidi hala yedierinde bakT kalan 
nısf masura ma-i lezlzi dahi bey ' murad eylerlüklerinde 
mahmiyye-i mezbürede olan b i '  I-cümle çeşmelere ve ma
hall-i saireye cereyan iden sularun kuyGdatı Haslar mah
kemesi sicil lihında mastur u mukayyed olup bey' u şira 
ve ferağ [u] intikal ve h ibe ve lcar ve i sticar u İstihbar u 
istihkam h üceetleri erbab-ı miyah ma' rifetleriyle Haslar 
mahkemesinden gayrı mehakimde tahrir ve temhir a
l ınmak ba emr-i all memnı1' oldığı şürı1t-ı ıner' iyyesinden 

15 "iki" fazladır 
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oldığına binaen n ısf masura ma-i lezlz-i mezkGrı lağm ü 
kanavatma tebe' iyyet i le hala Hassa su nazırı aynü' l-a'
yan ve makbulü'  s-s udur ve' I-erkan sa 'adetlü Mustafa A
ğa tarafından vekil-i mürsel i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc 
İbrahim Ağa ve Kemerler serbölüği es-Seyyid İbrahim 
Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esami evkaf- ı  sela
tin-i mazıyye serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ih
bar ve ma'rifetleriyle tarafeynden icab ve kabu l i  havi 
şürGt-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı sahlh-i şer'l i le  mer
küm ei-Hacc Ahmed Ağa'ya beş yüz guruş semen-i med
fı1'  ve makbuza bey ' u temlik eyledüklerinde ol dahi ber 
veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp fima 
ba'd nısf masura ma-i leziz-i mezkurda müvekkilelerüm 
mezbürat Ayişe HatGn ve Ümmüsellme HatGn ve Emine 
Hamm ile sağir-i mezbGr İbrahim Edhem'den her birinün 
aslen ve kat'an alaka ve medhalleri kalmayup lağm ü 
kanavatma tebe' iyyet i le merküm el-Hacc Ahmed A
ğa'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı sırfı almışdur d idükde 
gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'i ma vaka'a b i ' t-taleb ketb olmdı .  

Fi  6 Saferü' 1-hayr sene 1 2 1 4[ 10 Temmuz 1 799] 
ŞühGdü ' l-hai : 
Şah idGn-ı sabıkün 

29912211 Haslar kazası, Küçükköy karyesinden Va/ide 
Sultan ve Sultan Bayezit suyoluna mülhak Afife Hatun 
katma suyundan ifrazla Mercan Ağa mahallesindeki 
arsaya bağlı suyun, maliki Rukiye Hatun tarafından 
Sedri (?) ve Yuvan zımmilere satıldığına dair lıüccet 
kaydı. 

[Kenar notu] Kerasteci Yuvan zimminün karye-i Küçük
köy 
[Derkenar] Mersuman Sedri(?) ve Yuvan malik olduk
ları üç çuvaldGz ma-i leziz-i mezkurı el-Hacc Abdi Ağa 
ibn-i el-Hiicc Mehmed'[ e] bey' eylediği işbu mahalle şerh 
virild i .  

Fi 4 min Zi ' 1-hicce sene 1 2 1 7 [28 Mart I 803 ] 

Daru' s-saltanati '  1-al i yy e Kostantın iyyetü ' 1-m ah mi  yy ed� 
Öric iler kurbında Mercan Ağa mahallesinde vakı '  Kapu 
kethudas ı merhCım Halil Ağa hanesi dimeğle arif lede
' 1-ahali ve' l-ciran ma' lumu' l-hudCıd menzi l arsası dereını
na cari zikri ati ma-i lezlzün mal ikesi olan sabıka ibrail 
nazırı serbevvabin-i Dergah-ı all merhum el-Hacc Hasan 
Ağa'nun zevce-i metrCıkesi zatı mu'arrefe Rukıyye Hatün 
bint-i Abdullah mecl is-i şer' -i şerif-i enverde nezaret-i 
hazret-i şeyhülislamide asGde evkafdan merhCım ve mağ
firet-nişan Sultan Bayezid Han-ı Veli tabe serahu hazret
lerinün cami '- i  şerlfı suyı lağmma mülhak bi ' l-cümle su
larun bey ' i  iktiza itdükde vakf-ı müşarun [ i ] leyh tarafm
dan emin ve mu 'temed bir kirnesne mevcüd olmadukça 
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bey' u şinisına i 'tibar olmmaya diyü bin iki yüz on üç 299122/lb 

senesi şehr-i Rebl 'u ' l-ahi r' i tarihiyle müverraha sudür i - ,;�).�;ll;:/�.�; ��;}J(!J��;;..�.;J):I.IJ!�/P 
den emr-i all ınantukınca vakf-ı ınüşarun i leyh tarafından • ' 

me' mür olan Mustafa Efendi ibn-i Mehıned hazır o ldığı .J:�.J:'/.JV)r ;v �;w:/ jN.)I� e)..J�·�!.iJ''"1 
halde müse l lime ferağ itınek üzre arsa-i mezkürenün ba i.:iJ/�;,�_, tY.J!(;.:,U;..��:)1.f!.t. '"/i{;;u.,  
re'y-i mütevelli' b i ' l - icareteyn mutasarrıfları olup ınüsel- 4i:J!JV..:v'}.l(;t, ,)/ı,.jtJ_yr_,;,-(..;-/J? �_,1�.1. l ime bey' itmek üzre zikri cal ma-i lezlzün tali bleri olan 1' :;/- 1 işbu ba' isü'r-rakm kendi tarafından asi ve şeriki tüccar tv,,',)J,J/j0);,p,ll.�j!iJ;y/'0.J';,J:;., yJ,.Jt 
kalfalanndan Sedri(?) veled-i İstergo nam ziınınl tarafın- �}J;:f')i_j.,.�:Jv��/Jt.J:}J); ;/.J.!)i_, t;.! � 
dan ber veeh-i at\' husus ı tasd\'ka vek\'1- i  mürseli olan Ke- �.-1. ;. . . , . 11•1 � 1 •. 1 1 •  • • • • 1 , 1 1 
� . y ı d . B k � . � � h . d ./".JJ'.;'./,N'V/.JILt.l (/.IJ,_,,; tf.J /_,..l -?ı�.,J rastecı u van ve e -ı a o nam zımmı muvace es ı n  e , 

• r 1 , ; • •• • • • ....r • • • • 

ikrar-ı taının ve takrlr-i kelaın idüp işbu yedüınde olup '/��_.�-'-'JJ��·fr-;L',�!��, ... ::f;/�-"".(/Wt 
bin iki yüz beş senesi Şa'banü ' l-mu 'azzaın' ınun yiğirıni x�����.1-'-t:A . . , t));�;:J�;;� ;j:;..;ı; .. :ı.;. • .t./:lr 
beşinci gün i tarihiyle ınüverrah bir kıt'a ınübaya'a  hücce- . . ', 1 , ;  ., • 1 t! · 1 ·/ • • 1 • /., • 

. d f "l " b  " 1 d - .. H � fi' k " ./M.J."'7 /'· · v/,JI/.I J1/j.• J /.1'!/...II:.;.I:'/J/-'/ tın e ta sı u eyan o ın ıgı uzre avass-ı re ı a azasına · " •. :/' .... · 
. ; 7 · 

tabi ' Küçükköy nam karye kurbında nübO' idüp Valide tfA ·I/.;.J!/.:..!f/ı:_/..J�p)_,r)ı, .f/JıJ"''-"./-!-'/. 
Sultan suyı yol ına andan merhum ve ınağfOrun leh Sultan ().ı.,;)'.(!J}// �.: .. :_,/.J.J:I�,;/,./Jp )f!b'-:J/. ; 
Bayezld Han-ı V el\' suyı lağınına bi izn i ' l-ınütevel ll mü! - . .  : . .  ·, � /. . . . . �· r 1 · • 1 • • f/ ; · ··· 

" f - . d ' - ı  �f fic � � /,;l./ /� ı.;:-.ı)'/J . .  vt'/J .J/"f.�,v,).JI 1Y(/j,.J hak Yusu Aga zevcesı ııneg e arı A ııe Hatun'un su- , . . . . , · "' · 

1 • . ' 1 • ' 1 ' . • • o o o o 

yından ınüfrez !ağın ü kanavatma tebe ' iyyet i le bir buçuk -:'/.. /.J"'.I (.l:J.r'_// -: ti:'.;  : /.r-:!_vi (/-': )'�,t/ / 
masura ma-i lezlze bin yüz seksen sekiz senesi Şevval-i //N..- .'.-!/..,::.; v'J� t/.J:/.J<!/ �;;, ı, ;.,..')•'.;! !:.!/ ;;/�/J 
şer\'finün on altıncı güni Kapu kethudası merhum Halil 1 . . ,, . . . / / .  , . ; ; . "·" 1 · .� � .J· L- ,_._.. _ , . . . .. � , . ri:..J. 'J)f�!/J'./� �....: "/,.,.J Y/""''" ,.�,- . ...-. Aga ba huccet-ı mubaya'a ınal ık ve ınutasarrıf oldukdan v.r:: : . :..., ·, � !'-.. :v  . .  
sonra ma-i lezlz-i ınezburı salifü ' l-beyan Mercan Ağa �,;Jv_;,:P.'JiJ..�/;J.,,r.;I/.,.Jtfr-!'li� l�.!:.- -1-' 
ma�allesi�d� kai� �nutas�rrıf ol

,
dığ
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ı ı_ne�zi l=i �.
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- j/J'J..?l�),i,;!J/}:)ı//;.;;._,;ij:(..J(;}j;���--:�"' tına te e ıyyet ı e uç çuva uz suyını er a -ı ınıya . . . .  • · . • :· . . ·, . ;. , . • . .  1 � • • • , 

ma'rifetleriyle ifraz idüp zevcesi Rukıyye Hatun'a bey' u 1.�-'.ljJJ(/d.J{)'ı, 1���..,1:/���_./.;:.-.J 
temlik ve baki üç çuvaldüz ma-i lezlz-i mezkür mü ma i- ; /';! }';,_,., yd.- : J./_,..,....J)i,j�J(L:!V0)t/,.,J[Ji� 
leyh Halil A

.
ğ�'nun ih:_' l -

.
vefıit y,edinde

,rr:ü
.
l
.
k i ike? f�vt ol- ' 'Jf.JJI,�_;ifı , ' 1 � ��!}'.; :/ ;J i ·J,,v_R�;;..ı; 

dukda menzıl- ı mezbur ı le derunına carı uç çuvalduz su- ;_,., • · · '"r · t.: ·• � .P. . . 
yını taraf-ı ıniriden ba'de' l-mu 'ıidele menzil - i  mezbür i le J�i/!;}lj..}V):./.� /,J�ttJ'.I!J.Y./".'f-': �· t�: 
üç çuvaldüz ma-i lez\'zi Kazıkçı Hasan Ağa hayatında · · ;;);,/. ,_;,1 ,t.,l1j,_.)c._j J ��-./��-}:Y.J(JJI 
ba'de' l -iştira ol dahi i le' I-vefat mal ik ve mutasarrıf olup r� · � · ,/. . .  . � ... , :_. 1 .  j ·:, '.fJ fevt oldukda menzil-i mezbür ile derunına cari üç çuval- _/y}.)'/f!J._.. � r-:/l tı.ty..n,� . ;.: .t: -:"' , ·  
dOz suyın ı zevcesi Zübeyde Hatun i le sulh\' oğl ı Mehmed 
Emin nam sağTre ba'de ' l-mevrus mezbüre Zübeyde mi-
tün dahi menzil- i ınezbOr i le derunına cari üç çuvaldüz 
suyını kendi tarafından asıileten ve sağTr-i mezbür tara-
fından vasisi olınağla kıbel-i şer'den ıne'zunen mOına i-
leyha Rukıyye HıitOn i le zevci Ahmed Ataul lah Efendi'ye 
menzil-i mezkOrı ba re 'y-i mütevelll ferağ ve ma-i lezlz-i 
ınezkOrı dah i asıileten ve vesayeten ba hüccet bey' u tem-
lik eylediğinde anlar dahi ber veeh-i ınuharrer iştiraken 
mal ik ve ınutasarrıflar iken ınOına i leyh Ahmed Ataul lah 
Efendi dahi fevt oldukda üç çuvaldüz ma-i lezlz-i mezkür 
sekiz sehın i 'tibarıyla dört sehıni ınOına i leyha Rukıyye 
Hatun'un şiraen mülki ve dört sehmi müteveffa-yı ınOına 
ileyh Ahmed Ataullah Efendi'nün hayatında mülki iken 
fevt oldukda tashlh-i merküın üzre bir sehmi zevcesi 
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299122/lc mezbure Rukıyye Hiitun'un ve üç sehmi merkilm Meh-c;-"':j);./�;/y�1;/t;.51f�5,/.J;�/�/v./u/.-.--/� med Emin Ağa'nun mülki olmağla her biri ber veeh-i mu-

, 1 -r ;  ), ., .1 • • / • • - harrer irsen ve şiriien malik o ldukları sularını tarih-i hüc-_;.w,:: ��:��·�/:/!J:fi/'-t �;p.:4f_,t:_;,�_, cet-i mezbı1rda bana bey ' idüp ol vechi le menzil- i mezbı1r ): '.,j...:.. ,�)l..A�:.,._,,.-_, �//_,..;, 1;.:,..u:-tr' IJ • arsası i le derunına cari üç çuviilduz ma-i lezlz-i mezkı1r 
• - •• ; . · v • - -:"-'-7 -':'-' benüm şiriien mülküm o ldukdan sonra mutasarrıf aldı-- /;1}:;-:J--;-J;,_/J:;J.�:/}:'./;�j �'-"�.!�;;��/',.'!?_M ğum menzil-i mezbur arsasını b i 'z-ziit kendi hüsn-i rı-;_ :V! · 1 1 , • • • • • : .. . ziirnla bundan akdeınce mesfı1riin zimmilere bii re' y-i mü-: ��J.;,f ·'..(f'-:lf.i -.v-'./J;'/�/�. 7�- , · 1._, 1_,/.'f 

t. ' • . • 
.)�""'.. . tevelll feriiğ u tefvlz idüp derunına cari üç çuviildı1z ma-i 

),-- --..,.. ,..L!.Y).')--'_.;ı, _7,;,,_;/_;J.C.-'L-tJ-� p; lezlz-i mezbı1r yedümde baki kalmışidi hala ber veeh-i 
. · . ı  r ·"/ -ıj--···- / muharrer yedümde baki kalan üç çuviildı1z suyımı dah i 

elf� If�; · , /��ı[ 1 • •  ,;;----,-- -ı- bey ' muriid eylediğümde mahmiyye-i mezbı1rede olan rV.!'\.< 1 ; /_;/ ; ; ;; • /tl çeşmelere ve mahall- i siiireye cereyiin iden cemf' sularun 
• 1 , · -< )y/.1"_- . � kuyudiitı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukay-

·&�//.� · 
:; · /. -': � 1  yed olup bey' u şirii ve feriiğ u intikal ü h ibe vü lciir u 

/ )r � '  j.r.l�.·� , �!/"-' istlciir u istihkam u i stihbiir hüccetleri erbab-ı miyiih ma' -"' J.l/1 .� ;::,_;.;;r�' rifetleriyle Haslar mahkemesinden gayrı mehiikimde tah-_, 1 /'�..;�' � � rlr ve teınhlr ol ının ak bii emr-i iili m em nu' o ldığı şürut-ı 
· mer' iyyesinden oldığına binilen ma-i lezlz-i ınezburı 

lağm ü kanaviitma te be' i yy et i le hala Has sa su nazırı ay
nü' l-a'yiin ve makbı1lu' s-sudı1r ve' l-erkiin sa'iidetlü Mus
tafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i Kethudii-yı rah-ı ii
bl el-Hiicc İbrahim Ağa ve Katib-i riih-ı abi Hüseyin E
fendi ve Sultan Biiyezld serbölüği es-Seyyid e l-Hiicc Ha
san Ağa ve zeyl-i sahlfede muharrerü ' l-esiiml evkaf-ı se
latin-i miiziyye serbölükleri vesiiir haderne-i riih-ı abiler 
ihbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden Icab ve kab u l i  h avi 
şürut-ı ınüfsideden iirl bey '- i bat-ı sahlh-i şer'l i le müvek
kil-i mesfı1r Sedri(?) zimmi i le mesfı1r Yuvan zimmiye 
bi ' l - iştiriiki ' s-seviyy altı yüz guruş semen-i medfı1' ve 
makbı1za bey ' u temllk ve teslim eylediğümde anlar dahi 
ber veeh-i muharrer b i '  1-asiile ve bi '  l-vekiile iştirii ve te
meli ük ve kabul idüp fimii ba'd menzi l- i mezbur arsası 
derunın a cari lağın ü kanaviitma tebe ' iyyet i le üç çuviil
dı1z ma-i lezlz-i mezkı1r Sedri(?) ·  ve Yuvan zimmilerün 
mülk-i müşteriilan olup lakin menba' ı lağınları hariib ol
ınağla ba'de't-ta'mfr arsa-i ınezbur derunına icraya ta'ah
hi.id eyledi ler didükde gıbbe't-tasdlkı' ş-şer'l ma vaka'a 
bi ' t-taleb ketb ol ındı . 

Fl 1 6  Saferü' l-hayr sene 1 2 1 4 [20 Temmuz 1 799] 
şuhudü ' I-hat : 
Es-Seyyid e l-Hiicc Hasan Serbölük-i Sultan Biiyezld 
Hüseyin Efendi Katib-i riih-ı ab 
EI-Hiicc İbrahim Kethudii-yı riih-ı ab 
Aynü' l-a'yiin Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
İbrahim Halife Çiivuş-ı riih-ı ab 
Salih Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 
Nebl Ağa Serbölük-i Süleymiiniyye 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
ve gayrih im 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

29912212 Haslar kazası, Kara Ahmet/i karyesinden Sul
tan Süleyman suyoluna mü/hak Mehmet Paşa katma 
suyundan ifrazla Akşemsettin mahallesindeki eve bağlı 
suyun, malikleri tarafindan Resmi Osman Efendi 'ye 
satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Resınl Osman Efend i'nün 

[Kenar notu] Ç ınarlıçeşmeden 

Fi 2 1  R sene 1 2 1 1 [24 Ekim 1 796] 

Daru' s-saltanati ' 1-aliyye Kostantıniyyetü' 1-mahmiyyede 
Süleymaniyye cami ' -i şerlfi kurbın da Akşemseddln ma
hallesinde sakin iken bundan akdem vefat iden Süleyma
n iyye kurşuncıbaşısı e l-Hiicc Mehmed Ağa ibn-i e l-Hacc 
Süleyman'un verilseti zevce-i menkilha-i metrukesi Üm
müsellme Hatun ibnet-i Hiifız İbrahim Efendi i le val idesi 
Ayişe Hiitfın ibnet-i Abdullah ve sulbl oğlı İbrahim Ed
hem'e ve sulbiyye keblre kızı Emine Hiinım'a ve sulbiyye 
sağTre kızı Fatıma'ya münhasıra olup kable' l-kısme sa
ğTre-i mezbfıre Fatıma dahi müteveffıye olup verilseti vii
l idesi mezbure Ümmüsellme Hiitun i le l i  ebeveyn er ka
rındaşı sağTr- i mezbfır İbrahim Edhem'e ve l i  ebeveyn kız 
karındaşı mezbfıre Emine Hiinım'a münhasıra oldığı ba'
de' t-tahakkukı ' ş-şer'l mes'ele-i mirasları bi hükmi ' l-mü
nasahat i ' ş-şer' iyye bin yedi yüz yiğirmi sehmden olup si
ham-ı mezbfıreden iki yüz altmış yedi sehmini zevce-i 
mezbure Ümmüsellme Hatun'a ve iki yüz seksen sekiz 
sehmi mezbfıre Ayişe Hiitfın'a ve yedi yüz seksen iki seh
mi sağTr-i mezbfır İbrahim Edhem'e ve üç yüz doksan bir 
sehmi mezbfıre Emine Hiinım'a isiibeti tahakkukından 
sonra sağTr-i ınezbfır İbrahim Edhem'ün min kıbel i ' l-eb 
ceddesi ve tesviye-i umfırın ı  ru'yete kıbel-i şer 'den bii 
hüccet vasl-i mansubesi o lan mezbfıre Ayişe Hiitfın i le 
mezbfıre Üınmüsellme Hiitfın ve Emine Hanım tarafların
dan ber veeh-i ati husfısda vekil ieri old ığı zatlarını iirifiin 
Mustafa bin Mehmed ve Ömer bin Mustafa nam kimes
neler şehiidetleriyle sabit olan Mehmed Arif Efendi ibn-i 
İbrahim mesl is-i şer' -i hatir-i liizımü ' t-tevkTrde kethu
da-yı hazret-i Viiiide Sultan al iyyetü ' ş-şiin devletlü inii
yetlü ağa hazretlerinün katibi olup işbu kitab-ı sıhhat-ni-

! O l  

299/22/2a 
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sabun hafızı hacegan-ı Divan-ı hümayfından umdetü er
babi ' t-tahrlr ve' l-kalem zübdetü ashabi ' t-tastlr ve'r-ra
kam sa'adetlü Resmi Osman Efendi i bn-i Keskin Mus
tafa Efendi tarafından ber veeh-i ati husfısı tasdlka vekil-i 
şer'lieri o lan el-Hacc İbrahim Ağa ibn-i Osman nam ki
mesne mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i ke
lam idüp bin iki yüz on senesi Ramazan-ı şerlfinün on 
altıncı gün i tarih iyle müverraha bir kıt'a mübaya'a hüc
cetinde tafsll ü beyan olmdığı üzre asrında merhum 
ei-Hacc Mehmed Paşa hayatında Havass-ı refi'a kazasına 
tabi ' Çınarlıçeşme dimeğle arif çeşmenün garb tarafında 
Kara Ahmedl i  karyesi mezarİstanı altında kendi mal ıyla 
hafr ve abar16 itdürdiği on altı aded bacalardan has ı l  olan 
suyını bin yüz yiğirmi dört senesinde erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle ba'de' l-vezn tarnın ve karnil dört masura 
ma-i carisin i ol mevzı 'a karib merhum ve mağfıret-nişan 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün suyı yolına izn-i mü
tevell iyle i lhak u idrac idüp kanun-ı şehinşahl üzre bir 
masurasını hakk-ı mecra içün al ıkanı lup baki kalan üç 
masura suyını mahmiyye-i mezbura dah i l  oldukda Moll a  
Gürani kurbmda Fenayi mahalles inde menzi l leri derfının
da ba'de' l-icra müşarun i leyh ei-Hacc Mehmed Paşa ir
tihal-i dar-ı beka itdükde sulb iyye kebire kerimesi Fatıma 
Hanım'a ba'de' l-mevrı1s ol dahi müteveffiye oldukda sad
riyye keblre kızı ve hasren varisesi Zeyneb Han ım ibnet-i 
Hasan Beğ'e ba'de ' l-ınevrfıs ınılma i leyha Ayişe Hanım 
dahi i rsen mal ike oldığı üç masura suyını !ağın ü kana
vatma tebe ' iyyet i le müvekkilelerüm mezburatun muris
leri müteveffa-yı evvel ınezbfır ei-Hacc Mehmed Ağa'ya 
bey ' u temllk idüp ol dahi ber veeh-i muharrer i ştira ve 
temellük ve kabul itdikdan sonra mezbur el-Hacc Meh
ıned Ağa malik oldığı üç masura ma-i lezlz-i mezkurun 
bir masurasını erbab-ı ıniyah ma'rifetleriyle ifraz ve Ser
kahveci-i cihandarl sa' adetlü Rüstem Ağa hazrederine 
semen-i medfı1' ve makbuza bey ' u temllk eylediğİnden 
sonra mezbur ei-Hacc Mehmed Ağa fevt oldukda yedin
de baki kalan iki masura ma-i lezlz-i mezkur !ağın ü ka
navatına tebe' iyyet i le i 't ibar-ı ınerküm üzre ınüvekkile
lerüm mezburat Ayi şe Hatfın ve Üınınüsellme Hatfın ve 
Emine Hanım i le sağir-i mezbfır İbrahim Edhem'e ba'de
' l-mevrı1s müvekkile lerüm ki bar-ı mezbfırat ma-i lezlz-i 
ınezkfırda olan h isseleri i le ma'an sağir-i mezburun hisse
sini müvekkilem mezbfıre Ayişe Hatfın ahara bey' e me' 
zun oldığına binaen bundan akde m bir masurasını ba'
de ' l- ifraz !ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le sabıka S i lah
dar-ı hazret-i şehriyari es-Seyyid Abdul lah Ağa hazretle
rine semen-i medfı1' ve makbuza bey ' u te mlik id üp yed
Ierinde baki kalan bir masura ma-i l ezlz- i mezkfırun nısf 

16 hafr-ı abar 
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masurasını erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz idüp mü- 299!22!2c 

vekkilelerüm mezbı1rat kendi h isseleriyle ma'an sağir-i ): '�;_;.-,�.,(-../_:.,-:-;.'t-�-�"u'. �;;;J:i--:. mezbı1run hisses in i ahara bey 'e müvekkilem vasiyye-i .. 1 ·v�( 'f/. · ç; ,  /.; . , , . 
mezbı1re Ay işe Hatı1n me'zı1n old ığına binaen mahmiy- ,?' /: . d : -;- � .::.. '.-"":' /( ... ...., ,..,"""__,/_;; /.- � -'  

,t(_,.· 1_..1/.....,._.- ,/� '..Y,r.'� / �--- r ' · · ye-i mezbı1rede olan cemi' sularun kuyı1datı Haslar mah- v : j/ · · · . · 1 - • - �/�.f'("'"� '-' �_.Y;.- �/�LY-!-� -_:..:.//�'.!1?'--� ,  . • . kemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup bey' u şira . . . � . ..-_._..�,ı,.::..- , ..... ;, 
ve ferağ u intikal ve hibe ve i'car ve istl'ciir u İst ihbar u /'':'-"'�' · . �-"f ' �  ., ; "J:':"../1 :--..:: .;_;</./ . •  .:..: 
istihkam hüccetleri erbab-ı miyah ma' rifetleriyle Haslar _.:;/,:�li;_v-!� .. ::-yx· ·_, · ;; p� .:;:1 _,.... 

hk . d h �k · d h �  h� ı .J,.v;-.'/!:::" ,/_,....v_, ; . . :r .  ı; - ........ "-' ma emesın en gayrı me a ım e ta rır ve tem ır o ın- ır:, ' . - · : _  . . , / ..:.�':"V: :"' �.; ',.,·0_.; , : 
mak ba emr-i all memnı1' o ldığı şürı1t-ı mer' iyyesinden l/ r � ... �*:';.�ı, � ,, �'.jj · .. ' • . /· • .......v' 
olmağla nısf masura ma-i leziz-i müfrezeyi lağm ü kana- .�::.,:��/!_..IJ!'.Y-:-/-"' 1.., ; · · , : "!: ,t'.-'-:'"7"-'-:- ' 
' b , . · ı h � l '  H'  A " ' I  ' � '/,> � ".///,!/_.,?.,i/. • / < .. J.J _,.., vatma te e ı yy et ı e a a assa su nazırı aynu -a yan ve _,vı;;:, . -� 1 - �---:--:�1 1 .;---:.,� • t ,-- . • �.� ·:- � _, '  

makbı1lü ' s-sudı1r ve' I-erkan sa'adetlü Mustafa Ağa tara- .... :;( f�/e::;_:·;,;;/1f',; � -"'· -:/--:V'ı....-- �_..� 
fmdan vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı ab� ei-Hacc İb- ;:"J'�'f.! Y/');�_._../ 1":����-�-:/., ; v  
rahim Ağa v e  Kemerler serbölüği es-Seyyid l brahim Ağa jf /�r,ç.,-_ _  c.-1  "..c.;' . : �-' .. ....Jv����p ve zeyl-i sahifede muharrerü ' l-esarni evkaf-ı selatin-i sa- -'1r.J:'_..;/10 diJ;::· , · 7�--'...L.H_,� / 
l ife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve �;.;-:;;_,;..ı�,..;.:.�-:--.iF�../.;> . · . :/: i!�' 
ma' rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabı11i havi şürGt-ı �ıYitiJJ,j �1 -:_- ,�,,..�__,�, - • •  ��J��? 
müfsideden ari bey '-i bat-ı sahih-i şer'i i le müvekkil - i  /h<il(!;;lf!.ı�//i:'.:JJ�·�n;--:--'�/: 
ınılma i leyh Resmi Osman Efendi'ye beş yüz guruş se- ).!�;, . · �- 1-f'P���_çz���{,..f , 
men-i medfı1 ' ve makbı1za bey ' u temllk eyledüklerinde _.&,)!t-'1ıl._-:·'.:.,lryj�,J; �/��� 
anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul ;Li; f )'-!....V?"'-'.- .;,;,� , fY · 1-,/'Q/�/ 
idüp fıma ba'd nısf masura ma-i leziz-i müfrezede mü- --:,/1; '..Y.f'IL.-z?e..:.c ;._, - - :� -"--:..J..,.!tv!.,/.,....1_,.�-.,.-�/ • � V./.1�)1. ' • 

vekkilelerüm mezbGrat i le sağir-i mezbGr İbrahim Ed- . • .  '7._�/L�..,.,;_p� i'..:--:-(.. ,�,'f/�_, 
hem'den her birinün asla ve kat 'a alaka ve medhalleri kal- ·7/ei-::,�'.J� .t f /· ;.; ; • V�'/ı;Jr.
mayup müvekkil- i muma i leyh Resmi Osman Efendi 'nün • '/t'!':;'-"-"/ · . �-'. ' "' -;-'-:-'ı.J",.,t.I,Y_d 'lt/J J< . WJ.J-1-r_._,.'/,�,..ıl. #'_' ' • •  .,.,.,.�- , 
mülk-i müşteriisı o lmağla sa'adetle mutasarrıf buyursun- ';(_J_,!�;_jl,r�i<.·..J_,.,_, . �P'/-:�.,.;,v,.�_:,v 
lar didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer' i ma vaka'a bi ' t-taleb ı..�:;i-'.J.!.r-::v:�_,; _; -: . �. � -'!"'.d:---:'-'t 
ketb ol ındı . ·1&0·��7. · · '?.;.;J_�P''1/ı;P'�Ji;-_ · · , /• '.,./:'� . M (.../IW'd//J..!..;(. �, - • '_.? 
Fi' l-yevmi ' s-sadis min Saferü' l-hayr sene erba'a aşere ve . r· �- - �.'Z:-' "t...i/"1 
mieteyn ve elf Y�/11�/YI..;'�I ,� . . __.;;,,�"-' 

[6 Safer 1 2 1 4] [ l O Temmuz 1 799] _,.;/ • . "/v;JNv � '' '? . .  1 

> /� );' 1 ._, · il'•��.iıJJII-�� 
ŞühGdü' I-hai : '/ f / .,- f'f:..--t.&V, ..,-. • • • � - y_;.ı,/.,:/. (/, ':; _.,,l.t)'i. Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab �.ffY�: '/ ..Y��''_ıit,ıf;i_Yft�; z.{/1 Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa /{Jı.i./ (/,ll Mustafa Ağa Serbölük-i Osman [iyye] 
Es-Seyyid İbrahim Ağa Serbölük-i Kemerler 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleyman[iyye] 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
ve gayrihim 

29912311 Haslar kazası, Petnahor karyesinden Valide 
lıamamı suyoluna mülhak Ebubekir Efendi katma su
yundan ifraz/a Takyecibaşı malıal/esindeki eve bağlı 
suyun, maliki İbrahim Efendi tarafindan Lütfuilah A
ğaya satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Hacı Lütfui lah Ağa suyı 
Medine-i Hazret-i Ebi Eyyı1b el-Ensari radıye anhu Rab-
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buhu' l-Barl'de Otakçı lar kurbında Takyecibaşı mahalle
s inde vakı ' Mehmed Sadık Efendi menzi l i  d imeğle arif 
lede' I-ahall ve' l-clran ma' !Umu' I-hudud ve' l-müştemi lat 
bir bab mülk menzil i le derfınına cari zikri ati ma-i Ie
zlzün mal iki a ld ığı erbab-ı miyah ihbarlarıyla müte'ayyin 
olan Hafız İbrahim Efendi ibn-i el-Wicc Mehmed mec
l i s- i şer' -i hatir-i Iazımü ' t-tevkfrde Ii ebeveyn er karındaşı 
olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı o lan el-Hacc Lut
ful lalı Ağa ibn-i e l-mezbur el-Hacc Mehmed mahzarında 
b i ' t-tav ' ı ' s-saf ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp mer
hum Mukata'acı Ebubekir Efendi hayatında bin kırk altı 
senesi Havass-ı refi' a kazasına tab i '  Petnahor karyesi hu
dfıdı dah i l inde Ayvalık nam mahallde kendi malıyla hafr 
ve abar'7 itdürdiği suyın ı erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ta
rih-i merkürnda ba'de' l-vezn tarnın ve kami l  üç masura 
suyını ol mevzı 'a karlb Valide harnmaını suyı yol ına izn-i 
mütevel l iyle i lhak ol ınup bir masurasın ı hakk-ı mecra i 
çün alıkan ı lup bakT kalan ik i  masura suyınun b i r  masura
sını Otakçı lar harnmaın ı karşusında vakı' hasbeten I i ' l la
hi te'ala bina eylediği çeşmeye ba'de't-ta'y1n ve bir ma
surasını dahi ol tarihde harnmam-ı mezbfır kurbında vakı ' 
menzil-i mezbfır derfınına ba'de' l-icra menzil- i mezbur 
i le derfının a  cari ma-i Iezlz-i mezkur tedavül-i eyadl i le 
ben ber veeh-i muharrer malik  olup menzil- i mezbfırı ka
rındaşum mezbura ba hüccet-i mübaya'a bey ' idüp de
rfınına cari ma-i lezlz-i mezkfırı dahi bey' murad eyledi
ğUrnde ınahmiyye-i İstanbul'da olan çeşmelere ve ma
hall- i saireye cereyan iden cemi' sularun kuyfıdatı Haslar 
mahkemesi s ic i l iatında mastur u mukayyed olup bey ' u 
şira ve ferağ u intikal ve h ibe ve lcar ve i st1car u ist ihkam 
u i stihbar hüccetleri erbab-ı m iyah ma' rifetleriyle mahke
me-i ınezbfıreden gayrı ınehakimde tahrlr ve temhlr al ın
mak bii emr-i all memnfı ' aldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden 
oldığına binaen hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan ve 
makbulü' s-sudur ve' l-erkan sa' adetlü Mustafa Ağa ve 
Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Ayasofya 
kubbesi serbölüği es-Seyyid İsa ve zeyl- i  sahlfede mu
harrerü' l-esaml evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri ve
sair haderne-i rah-ı abiler i hbar ve ma'rifetleriyle tara
feynden Icab ve kabfıl i havl şürfıt-ı müfsideden ari bey '- i  
bat-ı sahib-i şer'! i l e mezbur el-Hacc Lutful lah Ağa'ya 
beynimüzde ma' lum semen-i medfG.' ve makbuza bey ' u 
temllk eyled iğUrnde ol dahi ber veeh-i muharrer i ştira ve 
temellük ve kabul idüp fima ba'd zikri mürG.r iden bir 
masura ma-i Iezlz-i mezkurda benüm asla ve kat 'a alaka 
ve medhalüm kalmayup !ağın ü kanavatma tebe ' iyyet i le 
mezbur e l-Hacc Lutful lah Ağa'nun mülk-i müşterası ol
dukdan sonra ma-i lezlz-i mezbfırun menba' ı  lağmları ha-

17 hafr-ı abar 
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nib olmağla ma-i mezburun harab olan mahallerini ta ' ınlr 
itmek üzre ta'ahhüd eyledi didükde gıbbe 't-tasdlkı 'ş-şer'l 
ma vaka'a b i ' t-taleb ketb ol ınd ı .  
Fi ' l-yevmi' s-samin ve' l-ışrln min Saferü' l-hayr sene er
ba'a aşere ve mieteyn ve elf 

[ I  Ağustos ı 799] 
Şühudü' I-hal : 
Aynü' l -a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rab-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i 
Mustafa Serbölük-i Osmaniyye 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

29912312 Laleli camii suyundan ifrazla Aşık Paşa ma
lıallesindeki Nakşibendiye zaviyesi vakftna ait eve bağlı 
vakıf suyun bir kısmının bi 'l-icareteyn mutasarrıfinın 
Yusuf Ağa olduğuna dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Hacı Yusuf Ağa suyı 
[Derkenar] Mezbur Hacı Yusuf Ağa fevt olup ma-i ıeziz 
oğl ı el-Hacc Mehmed Ağa'ya intikal o l  dahi ma-i Iezizi 
es-Seyyid Mehmed Ağa Vekil-i harc-ı kethuda-yı Val ide 
Sultan hazretlerine ferağ ve hüccet tahrir. 

Fi 24 min Zi ' 1-hicce sene ı 2  ı 7 [ 1 7 Nisan 1 803] 
Darü ' l-hi l afeti ' l-aliyye Kostantın iyyetü ' l-mahmiyyede 
Eski odalar itti sal inde Kırkdört kapusı kurbında Kemal 
Paşa mahallesinde vakı ' Mi 'mar Tahir Ağa menzi l i  di
meğle arlfmenzil arsası i le derı1nına cari zikri ati ma-i le
zlzün sülüsan h i ssesine bi' 1- icareteyn mutasarrıf o ldığı 
i hbar al ınan i şbu kitab-ı s ıhhat-ni sabun hafızı el-Hacc 
Yusuf Ağa ibn-i Abdullah'un sulbl keblr oğl ı ve tarafın
dan ber veeh-i ati husı1sda vek\'1 a ld ığı Hayrulliih Ağa 
ibn-i Lutful liih ve Bostan! Abdullah Ağa ibn-i Mehmed 
nam kirnesneler şehiidetleriyle sabit olan el-Hiicc Meh
med Ağa medine-i Hazret-i Ebi Eyyub el-Ensiirl radıye 
anhu Rabbuhü' l-Biiri mahkemesinde mec lis- i şer' -i 
hatir-i liizımü 't-tevkTrde b i '  1-vekiile takrir-i keliim ve 
bast-ı an i ' I-meram idüp babam müvekkilüm mezbur 
el-Hiicc Yusuf Ağa'nun işbu yedinde olup bin iki yüz on 
dört senesi Rebl'u' l-evvel ' inün gurresi tarihiyle müverrah 
bi ' l-meşrı1ta mütevellisi olan es-Seyyid e l-Hiicc Mehmed 
Şiikir Ağa ibn-i es-Seyyid e i-Hacc Mehmed Tahi r  Ağa 
imziisıyla mümzii ve ha tt[ u] hatmiyle m ah tum bir kıt' a 
mütevelll temessükinde tafsll ü beyan olmdığı üzre Diiru
' s-sa'iidet i ' ş-şerlfe ağası neziiret-i aliyyelerinde o lan ev
kafdan merhum es-Seyyid ei-Hacc Mehmed Tahir Ağa 
nam siihibü' 1-hayrun mahmiyye-i mezburede Aşık Paşa 
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mahallesinde tarik-ı Nakşibendiyye zaviyesine meşrfıta 
vakfı musakkafatından marrü ' l-beyan Kemal Paşa ma
hallesinde vakı ' yevmi on akçe icarelü Mi 'mar Tahi r Ağa 
menzi l i  dimeğle arif menzi l arsası i le Lalel i cami '- i şerifı 
suyından olup Meyyit kapusı karşusında olan terazlıdan 
erbab-ı miyiih ma' rifetleriyle ifriiz ve müstakı l l  yol i le 
derun-ı arsaya ciirl nısf masura ma-i l ezize bundan akdem 
Mi 'miir Tahir Ağa mutasarrıf iken fevt oldukda arsa-i 
mezbfır i le derfınına cari nısf masura ma-i lezizi sulbi 
kebir oğlı Mehmed Akif Beğ'e ve sulbiyye kebire kızları 
Nazife ve Rüveyde hanımiara intikal-i adi i le ba'de
' 1-intikal muma i leyh Mehmed Akif Beğ üç h isse i 'ti
biirıyla mutasarrıf oldığı bir sehm h isse-i şiiyi 'asını kendi 
hüsn-i rızasıyla kız karındaşı muma i leyha Nazife Ha
nım'a ba re 'y-i mütevel ll ferağ u tefviz eylediğinde ol 
dahi tefevvüz ve kabul i düp yedinde ber veeh-i muharrer 
sülüsan h isse içün bir kıt 'a memhfır temessük kabz it
dükden sonra mfımii i leyha Nazife Hanım ber veeh-i mu
harrer mutasarrıf oldığı sülüsan h issesini b i 'z-zat kendi 
hüsn-i rızas ıyla babam müvekki lüm mezbur el-Hacc Yu
suf Ağa'ya bii re 'y- i mütevel ll feriiğ-ı mu'teber-i kat '! i le 
feriiğ u tefviz eylediğinde ol dah i ber veeh-i muharrer 
arsa-i mezkfır i le derfınına cari n ısf masura mii-i l eziz 
!ağın ü kanavatma te be' iyyet i le üç sehm i ' t ibiirıyla bir 
sehmi mfımii i leyhii Rüveyde Hanım'un ve iki sehmi 
babam müvekki lüm merküm el-Hiicc Yusuf Ağa'nun ber 
muceb-i temessük dahi l- i  havza-i tasarrufı o lup lakin ye
dinde müstakı l len hücceti olmamağla hazırfın olan er
bab-ı miyahdan suat o l ınup hakikati üzre kıbel-i şer'den 
i stihkam hücceti tahr!r ve babam müvekkilüm merkürnun 
yedine i ' tii olmmak muriidıdur diyü ibraz eylediği bir 
kıt' a temessük-i mezkfıra nazar ol ındukda fı ' l-haklka ve
kil-i mezbfırun mazmfını min kül l i ' l-vücuh takririne mu
tabık ve nefsü' l-emre muvafık aldığından mii'adii mah
miyye-i mezbfırede olan çeşmelere ve mahall - i  saireye 
cereyan iden cemi' sularun kuyfıdiitı Haslar mahkemesi 
sici l iatında mastur u mukayyed olup bey' u şirii ve feriiğ 
u intikal ve hibe ve !cil.r ve i st!car u i sıihbar u istihkam 
hüccetleri mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehiikimde tah
rir u temhir olmmak bii emr-i iili memnfı' old ığı şürfıt-ı 
mer ' iyyesinden oldığına binilen husfıs-ı mezbfıra vuküf-ı 
tamıniarı olup l i  ecli ' l - ihbiir mec lis-i şer 'a hiizırfın olan 
Hiissa su nazırı aynü' l-a'yiin ve makbulü ' s-sudur ve' l-er
kiin Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethudii-yı 
ralı-ı iibi el-Hiicc İbrahim Ağa ve Ayasofya serbölüği 
es-Seyyid Isa ve Sultan Me h med cami ' -i şerlfı serbölüği 
Sal i h  Usta ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esiirni evkaf-ı 
selatın-i ıniizıyye serbölükleri vesiiir haderne-i ralı- ı abi
l er ihbar ve ma'rifetleriyle miirrü' l-beyiin Kemal Paşa 
mahallesinde vakı ' lede ' l-ahiil! ve' l-ciriin ma'!Umu' l-hu-
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[8 Ra 1 2 1 4] [ 1 0 Ağustos 1 799] 

Şühudü' l-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lil.leli 
Salih Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 

29912411 Laleli camii suyundan Meyyit kapısı karşı
sından ifrazla Nakşibendiye zaviyesi vakfına ait Kemal 
Paşa ma/ıallesindeki arsaya bağlı suyun bir kısmının 
bi 'l-icareteyn mutasarrıfının Revide Hanım olduğuna 
dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Mi'mar Tahir Ağa kerimesi Revlde Hanım 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde ınezkfır nısf masura ma-i 
lezlz-i ınerküından Revlde Hanım'un ınal ike aldığı h isse-i 
ına' lfıınesi Şerlfe Rukıyye Hanıın'a bey' o l ınup işbu hüc
cet kül l iyen tehl ve battala keşlde olınup ınezbfıre Rukıy
ye Hanım yedine hüccet viri ldiği bu mahalle şerh viri ldi . 

Fı 1 6 Cumade' l-evvel sene 1 223 [ 1 0 Temmuz 1 808] 

Daru' s-saltanati ' 1-aliyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Eski odalar ittisal inde Kırkdört kapusı kurbında Kemal 
Paşa mahal lesinde vakı ' lede' l-ahall ve' l -clran ma' lümu
' 1-hudfıd Mi ' ınar Tahir Ağa ınenzi l i  d i ıneğle arif ınenzil 
arsası i le Lale l i  cami ' -i şerlfı suyından Meyyit kap us ı 
karşusında o lan su terazlısinden ta'ylni zetnan ında er
bab-ı ıniyah ına'rifetleriyle ifraz ol ınup ınüstakı l l  yol i le 
menzil- i ınezbfır arsasında olan su hazinesine cari nısf 
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masura ma-i lezize bundan akdem Mi 'mar Tahir Ağa 
yevrnl on akçe i care i l e  bi '  1-icareteyn mutasarrıfıken fevt 
oldukda arsa-i mezkur i le derCinına cari nısf masura ma-i 
lezize üç h isse i 'tibarıyla sulbi kebir oğl ı Mehmed Akif 
Beğ'e ve bir sehmi sulbiyye kebire kızları Nazife ve 
Revide hanımiara intikal-i adi i le ba'de ' l-intikal muma 
ileyh Mehmed Akif Beğ mutasarrıf oldığı bir sehm h is
se-i mezkGresini kendi hüsn-i rızas ıyla kız karındaşı mG
ma ileyha Nazife Hanım'a ba re 'y- i mütevel li ferağ ve 
tefviz eylediğinde muma i leyh[a] Nazife Hanım dahi te
fevvüz ve kabul itdükden sonra mutasarrıf o ldığı iki 
sehm hisse-i şayi 'asını ba re'y-i mütevel li b i ' z-zat kendi 
hüsn-i rızasıyla el-Hacc Yusuf Ağa ibn-i Abdul lah'a fe
rağ-ı mu'teber-i kat 'l i le ferağ ve tefvlz itdükden sonra 
menzil-i mezbur arsası i le derCin ına cari nısf masura ma-i 
lezlz lağm ü kanaviltına tebe' iyyet i le üç sehm i ' t ibarıyla 
iki sehmi mezbı1r el-Hacc Yusuf Ağa'nun ve bir sehm 
h isse-i şayi 'asınun mutasarrıfesi olan işbu kitab-ı sılı
hat-ni sabun hafızesi Revlde Hanım ibnet-i e l-mezbı1r 
Mi 'mar Tahir Ağa'nun li ebeveyn er karındaşı ve tarafın
dan ber veeh-i ati hususa vekil o ld ığı zatı aritan olan 
Haynıl lah Ağa ibn-i Lutful lalı ve Bostan! Abdullah Ağa 
ibn-i Mehmed nam kirnesneler şehadetleriyle sabit olan 
muma i leyh Mehmed Akif Beğ medine-i Hazret-i Eba 
EyyGb el-Ensarl radıya anhu Rabbuhü ' I-Bari mahkeme
sinde mecl is-i şer' - i  hatir-i lazımü 't-tevkTrde b i ' l-vekale 
takrir-i kelam ve ta 'blr-i ani ' I-meram idüp karındaşım 
müvekkilem muma i leyha Revlde Hanım'un i şbu yedinde 
olup bin iki yüz on dört senesi Saferü' l-hayr'ınun yiğirmi 
dokuzuncı güni tarih iyle müverrah b i ' l-meşruta mütevel
llsi olan es-Seyyid Mehmed Şiikir Ağa ibn-i es-Seyyid 
el-Hacc Mehmed Tahir Ağa'nun imzasıyla mümza ve 
mahtum bir kıt 'a temessükde tafsil ü beyan olmdığı üzre 
Daru' s-sa' adeti ' ş-şerlfe ağası nezaret-i aliyyelerinde olan 
evkafdan merhum es-Seyyid el-Hacc Mehmed Tahir Ağa 
nam sahibü' l-hayrat mahmiyye-i mezbCirede Aşık Paşa 
mahallesinde kain tarik-ı Nakşibendiyye zaviyesine meş
ruta vakfı musakkafatından marrü ' l-beyan Kemal Paşa 
mahallesinde vakı ' yevmi on akçe icarelü Mi 'mar Tahir 
Ağa menzil i  dimeğle arif menzi l arsası i le nısf masura 
ma-i lezlze bundan akdem Mi 'mar Tahir Ağa bi ' l - icare
teyn mutasarrıf iken fevt oldukda menzil- i mezbur arsası 
i le derCinına cari nısf masura ma-i leziz üç sehm i ' tiba
rıyla iki selımine mutasarrıf olan ei-Hacc Yusuf Ağa ve 
bir sehm hisse-i şay i 'asına ber mGceb-i temessük müvek
kilem mezbure Revide Hanım mutasarrıf olup lakin ber 
veeh-i muharrer müstakı l len yedinde hücceti olmamağla 
hazırCin olan erbab-ı miyahdan sual ol ınup hakikati üzre 
kıbel-i şer 'den istihkam hücceti tahrlr ve karındaşım mu
ma i leyha Revlde Han ım yedine i 'ta ol ınmak matlCibıdur 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 1 09 

diyü ibraz eylediği bir kıt' a temessük-i mezbüra nazar 299124/lc 

olındukda fı ' l-haklka vekil-i merkürnun mazmünı min �_,_;,/.J4-.�.r.:;?.s.'dll_,.., .;, ·/, ' ·  .o� ;, , , .  1 • • 
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istlcar u İstihbar u i stihkam hüccetleri erbab-ı miyah -J./J.ff._./.;,;.,...;�A!..:.-.?-.?--__, _:�.;. ·_, .,. ır ;.;vvt 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde ����-'l· l/ : :.._J1'/f'.;, /. • . .  , _ :· � . •. · : r' · "'  ..-_irj' L :" /f,..,/..- .; " _..,..,..,. �J · 

tahrir u temhir olmmak bii emr-i ali memnu '  aldığı şü- _:P.:.1 1 • i. . · ; . . { · . · . . -· � 
rüt-ı mer' iyyesinden oldığına binilen husus-ı mezbura vu- .:, �J-���/.,._:b.f.;_; � ;'J'.rk./'c-.L:-'/'��VJ;' 
küf-ı tamıniarı olup l i  ecl i ' l - ihbar mec lis-i şer'a hazırun ;...J.�..-l!!-'�! .. -<--;.�;,p:-.,_:.__r,J-�� �·,;· .. , ; 
olan hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan ve makbulü ' s-su- �1,.;.,..1· 1..); , /  • 
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A A A •• A � ' 0 0 0 JOO:J./ • •,'/r,...'J"J_ •• _ 1 ° _ • ./,.., , 0 dur ve' I-erkan sa 'adetlu Mustafa Aga tarafından vekı l-ı • � . � �_,-":"7 . .u""1'.!..bv 
müsecce l i  Kethuda-yı rah-ı abi e l-Hacc İbrahim Ağa ve ......._ _ _  rJJ,.!;;/J::,?-./ ,?� .' Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa ve Sultan Mehmed ca- -- � "' ...$.'.; 1  
rrıi'-i şerifı serbölüği Sal ih Usta ve zeyl-i sahlfede muhar- • � ----- �-: � ---__ 
rerü' l-esami evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair 
haderne-i riih-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle marrü' l-be-
yan Kemal Paşa mahal lesinde vakı ' Mi 'mar Tahir Ağa 
arsası d imeğle arif vakf menzil arsası i le Laleli cami'- i 
şerifı suyından olup Meyyit kapusı karşusında olan su te-
razüsinden erbab-ı miyah ma'rifetleriyle müfrez n ısf ma-
sura ma-i lezize müstakı l l  yol i le derun-ı arsada olan su 
hazinesine ta'yin zemanından i la haze' l-an cari ma-i le-
zlz-i mezküra bi ' l-icareteyn Mi 'mar Tahir Ağa mutasarrıf 
olup fevt oldukda arsa-i mezkure i le derunına cari nısf 
masura ma-i leziz-i mezkür üç sehm i 't ibarıyla bir sehm 
h isse-i şay i 'asına yevml üç buçuk akçe icare i le müvek-
kile-i muma i leyha Revide Hanım'un uhde-i tasarrufında 
ald ığın ı  her biri bi ' l-icma' ve' l-ittifak ala tarikı ' ş-şehade 
haber virmeleriyle ba'de' t-tescil h ıfzen l i ' l-makal l i  ecli-
' 1-istihkam işbu veslka-i enika ketb ve müvekkile- i müma 
i leyha Revide Hanım yedine i 'ta alındı . 

Fı 8 Re b i' u ' !-evvel sene 1 2 1 4  [ 1 O Ağustos 1 799] 

Şühudü · I-hal : 
Şahidun-ı sabıkün 

29912412 Haslar kazası, Kirazlıhavz mevkiinden mül
hak Mehmet Ağa katma suyundan ifrazla Katip Sinan 
mahallesindeki eve bağlı suyun, malikleri Derviş Meh
met Bey ve Haflze Hanım tarafindan Sofalı Mehmet A
ğa'ya satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Derviş Mehmed Beğ suyı 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde mezkur bir çuvalduz ma-i 
leziz Emine Hanım'a bey' ol ınup hüccet i 'ta al ındı . 

Fı 2 Receb sene ı 249 [ ı  5 Kasım 1 833] 
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299/24/2a 

İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

Daru' s-saltanati ' 1-al iyye Kostantın iyye e l-mahrniyyede 
Katib S inan mahallesinde vakı ' E lmas Paşazade sarayı 
dimeğle arif lede' l-ahali ve ' l -dran ma' lumu ' l-hudud 
menzil- i keblr-i müfrez dah i l iyye ta'bir al ınur menzil- i 
müfrez-i mezbfır i le derfınına cari zikri ati ma-i lezizün 
maliki o lan Safalı Mehmed Ağa ibn-i Ömer tarafından 
ber veeh-i ati husfısı ikrara ve i ' ta-i hüccete vekll aldığı 
Süleyman Ağa ibn-i ei-Hacc Mustafa ve Ali Ağa ibn-i 
Mustafa nam kirnesneler şehadetleriyle sabit olan Halil 
Ağa ibn-i Mustafa mec lis- i şer' - i  hatir-i lazımü 't-tevklrde 
mektubi-i hazret-i sadr-ı a'zaml hulefalarından olup işbu 
kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızaları hacegan-ı Divan-ı hüma
yundan umdetü erbabi ' t-tahrir ve' l-kalem zübdetü asha
b i ' t-tastir ve' r-rakam sa'adetlü Derviş Mehmed Beğ E
fend i  ibn-i Abdullah ve hallleleri Hafıze Hanım ibnet-i 
Mehmed Efendi taraflarından ber veeh-i ati husus-ı mey
menet-mahsfıslarını tasdlka vekil-i şer'lieri o lan el-Hacc 
Ahmed Ağa ibn-i All mahzarında b i ' l-vekale ikrar-ı 
tamm ve takrir-i kelam i düp müvekki lüm mezbfır Safal ı 
Mehmed Ağa'nun işbu yedinde olup bin yüz doksan altı 
senesi Şa'banü ' l-mu'azzam'un yiğirm i  beşinci gün i  tar'i
h iyle müverrah bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsll ü be
yan olmdığı üzre asrında Su nazırı kaimi el-Hacc Meh
med Ağa Havass-ı refi'a kazasında Kirasl ıhavz kurbında 
Pervane tarlasında hafr u abar/H itdürdiği suyından müfrez 
lağm ü kanavatma tebe' iyyet i l e nısf masura ma-i leziz
den o lup el-yevm derun-ı menzil - i  mezbura cari bir çu
valduz ma-i lezlze mutasarrıf müvekkilüm mezburun ye
dinde ba hüccet-i mübaya'a mülki olup menzil- i mezbfırı 
müvekkilüm ınerküm ınüvekki l- i muına i leyh Derviş 
Mehmed Beğ Efendi i le halllesi mlıma i leyha Hafize Ha
nım bundan akdem bey' idüp derlınına cari bir çuvaldfız 
ma-i lezlz- i mezklırı dah i bey' murad eylediğinde mah
miyye-i ınezbfırede olan çeşınelere ve mahall - i  saireye 
cereyan iden cemi' sularun kuylıdatı Haslar mahkemesi 
sici l iatında mastur u mukayyed olup bey' u şira ve ferağ 
u intikal ve h ibe ve Idr ve isticar u istihbar u istihkam 
hüccetleri erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mez
blıreden gayrı ınehakimde tahrlr u temhlr olmmak ba 
emr-i all meınnlı ' aldığı şürlıt-ı mer' iyyesinden oldığına 
binaen bir çuvalduz [ma-i leziz-i ]  ınezklırı dahi hala Has
sa su nazırı aynü' l-a'yan ve makbUiü ' s-sudur ve' l-erkan 
sa'adetlü Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i Ket
huda-yı rab-ı abi e i-Hacc İbrahim Ağa ve ma-i mezburun 
serbölüği Süleyman Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Sey
yid Isa Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü ' l-esami evkaf-ı 
selatin-i sal ife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler 
i hbar ve ma 'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kab(i!i havl 

IR hafr-1 abar 
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şürut-ı müfsideden ar! bey '- i bat-ı sahlh-i şer'l i le müvek
kil-i mfıma ileyh Derviş Mehmed Beğ Efendi i le hallle-i 
muhteremeleri mfıma i leyha Hafize Hanım'a beynlerinde 
ma' lum semen-i medfıl' ve makbuza bey' u ternlik eyle
diğinde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve teme l lük 
ve kabul idüp fima ba 'd bir çuvalduz ma-i leziz-i mezkur
da müvekki lüm merküro Sofalı Mehmed Ağa'nun as la ve 
kat'a alaka ve medhal i kalmayup !ağın ü kanaviitma te
be ' iyyet i le müvekkil- i mı1ma i leyh Derviş Mehmed Beğ 
Efendi i le müvekkile-i mı1ma i leyha Hafiza Hanım'un bi
' 1-iştiraki' s-seviyy mülkleri olmağla diledükleri gibi ta
sarruf buyursunlar didükde gıbbe 't-tasdlkı 'ş-şer'l ma va
ka'a bi ' t-taleb ketb o l ındı . 
Fl' l-yevmi' l-hamis aşere min şehr-i Rebi 'u ' l-evvel sene 
erba'a aşere ve mieteyn ve elf 

[ 1 5  Rebi 'u ' l -evvel 1 2 1 4] [ 1 7  Ağustos 1 799] 
ŞühOdü ' I-hai : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Ma-i mezbür serbölüği Süleyman Ağa 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Halife Çavı1ş-ı riih-ı ab 

29912511 Haslar kazası, Cebeci karyesinden Sultan Sü
leyman suyoluna mülhak sudan ifrazla Firuz Ağa ma
hallesindeki arsaya bağlı suyun malikinin Mehmet Sait 
Bey olduğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Cebeci Saray-ı Amire'de Hass oda 
ağalarından Hacı Hüseyin Ağa 
Daru' s-sal tanatİ ' I-ali yy e Kostantın i yy e el-ma h mi yyede 
Kırkçeşıne kurbında Flrı1z Ağa mahallesinde vakı ' asrın
da Sultan ketlıudası el-Hacc Hüseyin Ağa hanesi d imeğle 
arif ınenzi l  arsası derfınına cari zikri ati ma-i lezlzün ir
sen maliki olup hala Enderun-ı hümayı1nda Hass oda ağa
larından işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hiifızı umdetü' l-ema
cid ve' l-ekarim sa'adetlü Mehmed Sa'ld Beğ ibn-i 
el-merhum Ahmed Beğ ibn-i el-merhum ınılma i leyh 
el-Hacc Hüseyin Ağa tarafından ber veeh-i ati husı1sı tak
rlre vekilieri old ığı Mustafa Ağa ibn-i e l-Hacc Mustafa 
ve Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin şehadetleriyle sabit olan 
diğer Mustafa Ağa ibn-i Hasan nam kirnesne meclis-i 
şer'- i hatir-i lazıınü't-tevkTrde bi ' l-vekale takrir-i kelam 
ve bast-ı ani ' I-meram idüp müvekkilüm ınılma i leyh 
Mehmed Sa'ld Beğ i şbu yedinde olup Haslar mahkemesi 
sici l iatından muhrec derkenarda tafsll ü beyan ol ındığı 
üzre bin yüz otuz altı senesi Şa'banü' l-mu'azzam'ınun 
dördünci güni tarihiyle müverrah bir kıt'a mübaya'a hüc-

l l l  

299/24/2b 

299/25/la 
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299/25/lb cetinde tafsil ü beyan olmdığı üzre Havass-ı refi'a ka-1�/f.&,;'..· ,;& · 1: ,.: • .. ı • • 
zasına tab i ' Cebeci karyesi kurbın da Derin mastak önün-• 'lı /  • · .. , 1l-";'"' · · - .  · 1 1�.7..-..J-,J, W:;://J..J�JJ�.;. de menba' ı  o lup merhum ve mağfıret-n işan Sultan SüleyV'���/t,Jf!//.-i��/ft;;;��ı...- _ ,_,·, i;Ai"....t· t./-1., man Han aleyhi ' r-rahmeti ve ' l-gufran hazretlerinün suyı 

./)'LJ,h��:.c_,�" f.ı ' . ·  1 1  • •  • · ': � • ( � ·.z.t. J yolından b i  izn i ' l-mütevel l i  i lhak ol ınan dört masura ma-i 
/ !fl�)t ' .' ·.� ��-· ���-d'/ ��t&JJtJ.,.,ı� lezizün ınaliki olan Mehmed Ağa ibn-i el-Hacc Hasan E·;.� • ';/. �...J�l.tJ!:ıo, ;,/;'.,�)�;) ; •. J,:,,r;,,;r;_._,�J/ fendi mal ik o ldığı suyınun !ağın ü kanavatma tebe ' iyyetle -'fl:"ii'rii.'J' , , .  1 • · A • A • • • 

• 

· 

. • • · #ij '.)/--:,'!,;;_;;�!_?ıP .  IA� .. ;....:JIJ • nısf masurasını erbab-ı mıyah ma'rıfetlerıyle ba'de' l-ıf-
jyJıYJ!J,, i!!..uf.;_.!v . • . ... 1

• 
j • • • �_, raz müvekkilüm ınuma i leyh Mehıned Sa'ld Beğ'ün ceddi ,.:;t;;,;;, · · , . , f�_/..�,�,.'/.P/.r./��_,�·JI;.',f../.i.f_,.. muma i leyh el-Hacc Hüseyin Ağa ibn-i Mehmed Ağa'ya �_,,:J.f�':;(:'-�t-,.-��i'� t,:,_,.�..;;'-'.J/)/.,f�"�· bey' u temlik eylediğinde ol dah i ba'de ' l - iştira ve' t-te-

: 1 ·.1 t;;lr.:J t.J· �.,..../-:/ ,...,.).�· . / ,, 1 . 1 • melli.ik nı sf masura ma-i leziz-i ınezkurı salifü 'z-zikr Fi-.-').J:/J� · ·  . :  • • � . . �.UV/.)'�.:t ·- A � • A • • A A • · . ,JI;I�J.i;'(J'..f'�)p . . . · · •· . .  ruz Aga mahallesınde vakı ' menzı t- ı mezbur derunına ıc-,JSJ>;::r,j., � {".t:'� �)'Jtf.!11VM�>; ra itdükden sonra muma i leyh e l-Hacc Hüseyin Ağa fevt 
'- , � -·--- . ı i  ?J:ı;.;.�� ��../"'(_/�� olup veraseti sulbl kebir oğlı Ahmed Beğ'e ba'de' l-inhi 
· ,·.ı..���:t . • ı)!  -- - - - - ----� sar ol dah i fevt oldukda sulbl keblr oğlı müvekkilüm mu-
•'Jv1 � j� , ·;�' ' · , . .  ı'/ tl/'' , ma i leyh Mehmed Sa'id Beğ'e mevrus olup lakin müvek-.�. '1 ) .1,.�_ 1 : : 1  ;_.JJ/, , 'J:/�J.:-"'/ J� kilüm ınuma ileyh Mehıned Sa'id Beğ'ün veeh-i muharrer 

/. ._, ,.;: !; ttJ.Jjv,r üzre mülki oldığını müş' ir yedinde hücceti olmamağla 
· . : ,,,;.?;,_, ' hazırun olan erbab-ı miyahdan suat u İstihbar o l ınup kı-

.... _.  � • · · bel-i şer'den hüccet-i şer' iyye tahrir ve yedine i ' ta olm
mak matlubıdur diyü ibraz eylediği derkenara nazar ol ın
dukda fi ' l-hakTka vekil- i mezburun min kül l i ' l-vücuh tak
rir-i meşruhına mutabık ve nefsü' l-emre muvafık bulındı
ğından ma'ada mahmiyye-i mezburede olan b i ' l -cümle 
çeşmelere ve mahall- i saireye cereyan iden sularun kuyu
ctatı Haslar mahkemesi s ic i l iatında mastur u mukayyed o
lup bey' u şira ve ferağ u intikal ve h ibe ve icar ve i sticar 
u i stihbar u ist ihkam hüccetleri erbab-ı miyah ma'rifetle
riyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde tahrir u 
temhlr olmmak bii emr-i ali memnu' oldığı şürut-ı mer
' iyyesinden oldığına b inaen husus-ı mezbura vuküf-ı 
tarnınları olup hazırun olan kirnesnelerden suat ve İstih
bar o l ınan hala Has sa su nazırı aynü' 1-a 'yan ve makbulü
' s-sudur ve' l-erkan Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü
seccel i  Kethuda-yı rah-ı abi Süleyman Ağa ve Süleyma
n iyye serbölüği Mehmed Nebi Ağa ve Nur-ı Osmaniyye 
serbölüği Mustafa Ağa ve zeyl-i sahlfede masturu ' l -esa
ml evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesair hademe-i 
rah-ı abilerden nısf masura ma-i leziz-i müfreze lağm ü 
kanavatma tebe' iyyet i le müvekkil - i  muma i leyh Meh
med Sa'id Beğ'ün ceddi ınuma i leyh el-Hacc Hüseyin A
ğa'dan müstakı l l  mülk-i mevrusı oldığını her biri b i ' l-ic
ma' ve' l- ittifak haber virmeleriyle hıfzen l i ' l-makal işbu 
vesika-i enika ketb ve li ecli ' s-sened müvekkil- i muma 
i leyh Mehmed Sa'id Beğ yedine i ' ta ol ındı . 

Fi 1 9  Rebi'u' l-ah i r  sene 1 2 1 4  [20 Eylül 1 799] 

Şühuctü ' I-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
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Süleyman Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osınaniyye 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 

299/2512 Haslar kazası, Müderris karyesinden Sultan 
Süleyman suyoluna müllıak İbrahim Efendi katma su
yundan ifrazla Gedik Paşa malıal/esindeki arsaya bağlı 
suyun, maliki Melımet Sadık Efendi tarafindan Ayşe 
Hanım 'a satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Müderris Hace Ayişe Hanım suyı 

[Derkenar] Mfıma ileyha Ayişe Hanım malike oldığı bir 
masura ve bir çuvalduz suyını Hadice Hanım ibnet-i Si
lahdar Mustafa Paşa'ya bey' 

Fi 7 min Receb sene 1 2 1 4  [5 Aralık 1 799] 

Darü' l-hilafeti ' l-al iyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Gedik Paşa kurbında Dlvane All mahallesinde vakı ' Tez
kire-i sani İbrahim Efendi hanesi diıneğle arif menzil ar
sası derfınına cari zikri ati ma-i lezlzün maliki hacegan-ı 
Divan-ı hüınayfından sabıka mektı1bl-i hazret-i sadr-ı all 
es-Seyyid Mehmed Sadık Efendi ibn-i Abdul lah tarafın
dan ber veeh-i ati husfısı ikrara vekil oldığı Mustafa Ağa 
ibn-i Mehıned ve diğer Mustafa Ağa ibn-i e l-Hacc Mus
tafa şehadetleriyle sabit o lan Feyzu llah Efendi ibn-i Sü
leyman Efendi mec lis- i şer' -i şerif-i enverde müvekkil- i 
muma i leyh es-Seyyid Mehmed Sadık Efendi'nün vali
desi olup işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızesi Ayişe Ha
nı ın ibnet-i es-Seyyid Ahmed Efendi tarafından zikri ati 
husfısı tasdika vekil-i şer'isi olan Mehmed Emin Ağa 
ibn-i Süleyman mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve 
takrlr-i kelam idüp müvekkilüm muma i leyhün yedinde 
olup bin iki yüz altı senesi Şevvalü ' ş-şerifinün yiğirmi 
sekizinci gün i  tarih iyle müverrah bir kıt'a mübaya'a hüc
cetinde tafsil ü beyan olmdığı üzre asrında tezkire-i sani 
olan İbrahim Efendi Havass-ı refı'a kazas ına tab i '  Mü
derris karyesine karlb Cimridere dimeğle arif mahallde 
kimesnenün mülkine ittisalden ari ınevzı ' - ı hallde abar-ı 
müteferrika hafr ve tah te ' I-arz la ğın ü kanavat i le cem' u 
tahsil eylediği suyınun lağınları harab olup ta'mir ve tat
hlre muhtac olmağla zikr o lınan yolları mfıma i leyh İbra
him Efendi hayatında kendi mal ıyla ta'mir ve tatbi r  it
düklerinde mevcfıd ve cari olan suyınun mikdan ma' ri
fet-i şer' le ve erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ba'de' l-keşf 
ve' l -vezn tarnın ü karnil ve revan üç masura ve bir çu
valduz ma-i leziz cari ve ınevcfıd oldığı zahir ve nümayan 
oldukdan sonra ma-i l ezlz-i ınezbfırı mahall-i mezbura 

1 1 3 
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karlb merhum ve mağfıret-nişan Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün i stanbul'a cari ana lağmına ba'de' l-i lhak 
kanun-ı şehinşahl üzre üç çuvaldCızı hakk-ı mecra içün if
raz ol ın up baki kalan iki buçuk masuradan müfrez !ağın ü 
kanavatma tebe' iyyet i l e bir masura ve bir çuvaldı1z ma-i 
lezlze tedavül-i eyadl i le bundan akdem malik olan Kapu
dan-ı derya Ebubekir Paşa ve ba'dehCı müteveffıye Sadı
ka HatCın'un zevci Musa Ağa i le sadr! keblr oğlı Mehmed 
Beğ ba'de't-temessük arsa-i mezkure i le derunına cari 
ma-i lezlze ş iraen malik olan İbrahim Ağa ve Mehmed 
Beğ'den her biri arsa-i mezkı1re i le ma-i leziz-i mezkurı 
bin yüz yetmiş dört senesi Receb'inün on dördünci güni 
Hazine-i hümayCın kethudası Tırnakcızade Abdurrahman 
Ağa'ya ba'de ' l -bey' ol dahi fevt oldukda keb!r oğul lar ı 
Sellm Beğ ve Hasan Beğ i le sulbiyye kebire kız ı Aişe 
Hanun'dan her biri irsen mal ik oldukları arsa-i mezkı1re 
i le bir masura ve bir çuvaldı1z ma-i leziz-i mezkurı Ebu
' 1-feth Sultan Mehmed Han cami '- i şerlfı hatibi el-Hacc 
Osman Efendi 'ye ba 'de' I-bey ' ol dahi arsa-i mezkı1re i le 
derCınına cari ma-i leziz-i mezkCırı müvekkilüm ınılma 
i leyh es-Seyyid Mehmed Sadık Efendi'ye bey' idüp ol 
vechi le ma-i leziz-i mezkCır ba hüccet şiraen mülki olmış
idi ma-i leziz-i mezkCırı müvekki lüm ınılma i leyh bey ' 
murad eylediğinde mahmiyye-i mezbCırede olan çeşmele
re ve mahal l-i saireye cereyan iden cemi' sularun kuyı1-
datı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed o
lup bey' u şira ve ferağ u int ikal ve h ibe ve icar ve i sticar 
u İstihbar u i st ihkam hüccetleri erbab-ı m iyah ma'rifet
leriyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde tahrlr u 
temhlr al ınmak ba emr-i all memnu' oldığı şürı1t-ı mer
' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı aynü
' 1-a 'yan ve' I-kabulü ' s-sudı1r19 ve' I -erkan sa 'adetlü Musta
fa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi 
Mustafa Ağa ve Katib-i rah- ı ab! Hüseyin Efendi ve Sü
leymaniyye serbölüği Neb! Ağa ve zeyl-i sahifede mastı1-
ru ' l-esaml evkaf- ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair 
haderne-i rah-ı abiler i hbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden 
Icab ve kabuli havl şürut-ı müfsideden ari bey '- i bat-ı 
sahih-i şer'l i le validesi müvekki le-i mezbure Ayişe 
Hanım'a tarih-i kitabdan altı ay mukaddem bin yüz guruş 
semen-i medfı1' ve makbı1za bey ' u temlik ve teslim ey
lediğinde ol dah i ber veeh-i muharrer tarih-i mezbı1rede 
iştira ve temellük ve tese llüm ve kabz ve kabul i tdükden 
sonra fima ba'd arsa-i mezkCıre derCınına cari bir masura 
ve bir çuvaldı1z ma-i leziz-i mezkı1rda müvekkilüm ınılma 
i leyh es-Seyyid Mehmed Sadık Efendi'nün asla ve kat 'a 
alaka ve medhali kalmayup tarih- i merkürndan berü vali 
des i müvekkile-i mezbüre Ayişe Hanım'un mülk-i müşte-

19 ınakbı11ü '  s-sudGr 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

rası ve hakk-ı sırfı olmışdur didükde gıbbe't-tasdikı
' ş-şer' i ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı . 

Fı 25 min Rebi 'u ' l-ahir sene 1 2 14 [26 Eylül 1 799] 

Şühudü' I-hai : 
Aynü ' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı abi 
Süleyman Ağa Kethuda-yı riih-ı abi 
Hüseyin Efendi Katib-i riih-ı abi 
Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Mehmed Emin Serbölük-i Köprül i 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

299/26/1 Piri Mehmet Paşa vakfına ait Kasap Timür 
malıal/esindeki ev ve arsaya bağlı suyun bi 'l-icareteyn 
mutasarrıfinın Mustafa Aşir Efendi olduğuna dair lıüc
cet kaydı. 

[Kenar notu] Şeyhül is lam hazretlerinindür. 

[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde muharrer ma-i lezizün 
mutasarrıfı Mustafa Aşir Efendi hazretlerinün mutasarrıf 
oldukları bir masura ma-i t ezizi mahdüm-ı mükerremleri 
Mehmed Hanlf Efendi'ye ferağını müş' ir işbu istihkam 
hücceti tahrir ve yed-i kerimanelerine i ' ta o l ındı . 
Hala revnak-efzay-ı mesned-i sadr-ı fetva ve piraye-i fer
ma-yı erike-i takvii sultanü' I-ulema ve burhanü' l-fudala 
nu 'man-ı zernan-ı Ebu Hanife-i devran allametü ' l -enam 
şeyhu meşayih i ' l-islam kerlmü'z-ziit şerlfı.i' s-sıfat kaşif-i 
esrari 'd-dekayık mazharu envari ' l-hakayık mecma'u
' 1-bahreyn fazi u semahat-i mülteka' I -ebhür-i cüd[u] ina
yet vazı '- ı eşedd-i h immat mültecii-yı amme-i ümmet 
devletlü meremmetlü i nayetlü ei-Hacc Aşir Mustafa E
fendi 'nün beyanı ati husus-ı meymenet-mahsüslarında ka
lem-i hüccet ve rakam-ı şer' - i  kavim i le ketb ü tahrir ve 
tastir olmmasını tefhime irade buyurduklarına binilen 
kıbel-i bahirü ' ş-şereflerinden es-Seyyid el-Hacc (s i lik) 
Efendi ibn-i Ahmed medine-i Hazret-i Eba Eyyüb el-En
sari radıya anhu Rabbuhü' I-Bari mahkemesinde mecli s- i  
şer'- i hatir-i lazımü't-tevkTrde b i ' l-vekale takrl'r-i kelam 
ve bast-ı ani ' I-meram idüp müma i leyh efendimüz haz
retlerinün yed-i kerimanelerinde olan bin iki yüz on dört 
senesi Rebl 'u '  1-evvel 'inün yiğirmi üçünci gün i tarihiyle 
müverraha zikri ati vakfun b i ' l-meşruta mütevel lisi o lan 
müderrisin-i k irarndan es-Seyyid Aziz Beğ Efendi 
imzasıyla mümza bir kıt'a temessükde tafsil ü beyan o
l ındığı üzre Daru' s-sa' adet i ' ş-şerife ağası n ezaret-i aliy
yelerinde asüde sadr-ı evkafdan esbak Plri Mehmed Paşa 

ı 1 5  
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZIZ DEFTERLERİ 

hazretlerini.in evkaf-ı eelllerinden mahmiyye-i İ stanbul'da 
Kassab Timurhan mahallesinde vak ı '  lede ' l-ahall ve' l -cl
ran ma' lumu' l -hudud arsa ve ebniyelü vakf menzil derô
nına cari bir masura ma-i lez!ze tedavül- i eyadl i le bi
' 1-iciireteyn ınutasarrıfe olan iffetli.i ei-Hace Şer'ife Sa'lde 
Han ım ibnet-i Şeyhülislam-ı esbak Yahya Tevfik Efendi 
bi ' z-zat kendi hüsn-i rızasıyla mi.işarun ileyh el-Hacc 
Mustafa Aşir Efendi ibn-i e l-merhum el-mebrôr Re!sü l
küttab-ı esbak ei-Hacc Mustafa Efendi efendimüz hazret
lerine ferağ-ı mu'teber-i kat '! i le feriiğ ve tefv!z eyledi
ğinde an lar dahi ber veeh-i muharrer tefevvüz ve kabul 
buyurdukların ı mi.iş' ir taraf-ı vakfdan viri len temessi.ik-i 
mezkur mucebiyle bir masura ma-i lez!z-i merküm dahil- i 
havza-i tasarruflarında aldığın ı havl Haslar mahkemesi 
sic i l lilt ında sebt-i kayd i le istihkamı muhtevl kıbel-i şer'
den hi.iccet tahrlr o lmmasını mi.işarun i leyh efendimUz 
hazretlerini.in emrieridür diyi.i ibraz eylediği bir kıt'a te
messük-i mezkura ba'de' n-nazar fi ' l-haklka vekil- i  mer
küm es-Seyyid e l-micc Halil Efendi'nün min kül l i ' l-vü
cuh takrlrine mutabık ve nefsi.i ' l-emre ınuviifık bul ındı
ğından ma'ada mahmiyye-i mezburede olan çeşınelere ve 
mahal l-i saireye cereyan iden bi '  I -cümle sularun kuyudatı 
Haslar mahkemesi sic i l iat ında mastur u mukayyed olup 
bey' u şira ve ferağ u intikal ve hibe ve !ciir ve istlciir u 
İstihbar u istihkam hüccetleri erbab-ı miyah ihbar ve 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde 
tahrlr u temhir o lmmak bii emr-i all memnG' old ığı şi.i
rôt-ı ıner' iyyesinden oldığına binilen li ec l i ' l-ihbar mec-. 
lis-i şer' a hazırun olan hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa 
ve Kethuda-yı rah-ı abi Süleyman Ağa ve zeyl-i sahlfede 
masturu ' l-esaml evkaf-ı selatin-i sillife serbölükleri vesa
ir sikat-ı sahlhati.i ' l-kel imat haderne-i rah-ı abilerden İstif
sar u İstihbar o l ındukda fı ' l-vakı ' Sadr-ı esbak Pir! Meh
ıned Paşa vakfından olup mahrniyye-i mezburede Kassab 
Timurhan mahallesinde vak ı '  Iede ' l-ahall ve ' l-clran ma'
Iômü ' l-hudud ve' l-mi.iştemi lat menzil derunına cari bir 
masura ma-i lez'iz lağm ü kanaviltına tebe ' iyyet ile muma 
i leyh e i-Hacc Mustafa Aşir Efendi'mi.iz hazretlerini.in ber 
muceb-i temessük uhde-i tasarruflarında a ldığını her biri 
bi ' l -icma' ve' l -ittifak ala tar'ikı ' ş-şehade haber virmele
riyle vakı ' u ' l-hal h ıfzen l i ' l-makal kıbel-i şer'den işbu 
istihkam hücceti tahr'ir ol ınup l i ecl i ' s-sened mi.işarun i
leyh efendimüz hazretlerinün yed-i kerimanelerine i 'ta o
lındı . 

Fı 27 Rebl 'u ' l-ahir sene 1 2 1 4  [28 Eylül l 799] 

şuhudü · I-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır- ı  rah-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Mehmed Neb'i Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
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Es-Seyyid e l-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Mehmed Ağa Haderne-i Azablar 
İbrahim Halife Çavfış-ı ralı-ı ab 
ve gayrihim 

299/2612 Haslar kazası, Sırıklıçayırı mevkiinden Kü
çük Hasan Paşa masiağına ve Sultan Bayezit suyoluna 
mülhak sudan ifrazla Bayezit camii semt pazarı yakı
nındaki eve bağlı suyun bir kısmının malikinin Şerife 
Rukiye Hanım olduğuna dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Sırıkl ıçayırından Hüseyin Efendi'nün müş
terek oldukları Şerlfe Rukıyye Hanım'un 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkfır nısf hana mutasar
rıf ve derfınına cari n ısf masura ma-i lezizün bir çuval
duzına mal ike olan Şerlfe Rukıyye Hanım mutasarrıfe ol
dığı han-ı mezkfırun n ısfıyla mal ike oldığı bir çuvaldfız 
ma-i lezlzi Ahmed Ataul lah Efendi'ye ferağ ve yedine 
mufassal hüccet i ' ta olmağla bu takdlrce i şbu hüccet kül
l iyen tehl ve battala keşlde kı l ındığı işbu mahalle şerh vi
rildi . 

Fl 29 C sene ı 224 [ ı  ı Ağustos 1 809] 

Daru' s-sal tanatİ ' 1-al i yy e Kastantı n i yy e el-mahmi yy ed e 
Sultan BayeZıd Han-ı Veli cam i ' i  c ivarında semt bazarı 
kurbında han-ı cedld dimeğle arif vakf hanun nısf h isse-i 
şay i 'asınun bi ' l-icareteyn mutasarrıfesi ve han-ı mezkfır 
derfınına cari nısf masura ma-i lezi'zün bi ' l-iştiraki ' s-se
viyy mal ikesi o lan i şbu ba' isetü ' l-vesi'ka Şerlfe Rukıyye 
Hanım ibnet-i e l-merhum Safi es-Seyyid Mehmed Efendi 
tarafından ber veeh-i ati hususa vekll o ld ığı zat-ı mezbfırı 
arifao es-Seyyid e l-Hacc Hasan Ağa ibn-i es-Seyyid 
Abdurrahman ve Mustafa Ağa ibn-i el-Hacc Mustafa 
nam kimesneler şehadetleriyle sabit olan Mehmed Arif 
Efendi ibn-i AbdulbakT nam kirnesne mec lis-i şer' -i şe
rif-i enverde han-ı mezkfırun h isse-i alıarına mutasarrıf o
lan hala i smetlü Esma Sultan aliyyetü' ş-şan hazretlerinün 
kethudaları sa'adetlü Ömer Ağa'nun katibi Hasan Efendi 
ibn-i Mehmed Efendi tarafından ber veeh-i ati husfısı tas
di'ka vekil-i müseccel i  Süleyman Ağa ibn-i All i le neza
ret-i hazret- i şeyhül is lamlde asfıde evkafdan Sultan Baye
zld Han-ı Veli tabe serahu hazretlerinün cami ' -i şerifine 
cari su yı lağmına mülhak b i '  !-cümle sularun ve iktiza i
den hücec-i şer' iyyeleri tahrlr ol ındukda vakf-ı müşarun 
i leyh tarafından emin ve mu'temed adem mevcfıd olma
dukca tahrlr olmmaya d iyü tuğra-yı garra i le mu 'anven 
bir kıt'a emr-i all sudfır eylediğine binaen vakf-ı müşarun 

1 1 7 

299/26!2a 



1 1 8 

299/26!2b 

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

i leyh tarafından me'mlır olan vakf- ı  müşarun i leyhün su 
yolu katibi Mustafa Efendi ibn-i Mehmed hazıran olduk
ları halde b i ' l-vekale takrlr-i kelam ve ta'blr-i ani ' I-me
ram idüp bin iki yüz on üç senesi Cumade' l-evvel 'inün on 
beşinci güni tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccetde tafsll ü 
beyan al ındığı üzre Havass-ı refi'a kazasında Sırıklıçayırı 
nam mahallde menba' ı  olup Taşlağın kurbında A ll Paşa 
tarlası nam mevzı 'da Küçük Hasan Paşa masiakma andan 
Sultan Bayezld Han-ı Veli suyı yolına izn-i mütevel l iyle 
i lhak ol ınan sudan müfrez olup han-ı mezklır derlınına 
cari nısf masura ma-i lezlze müvekkilem mezblıre Şerlfe 
Rukıyye Hanım i le eşraf-ı kuzatdan el-Hacc Ebubekir E
fendi bi ' l - iştiraki ' s-seviyy malikler iken ınılma i leyh E
bubekir Efendi fevt olup zevce-i menklıhaları i le beş 
nefer sulbl keblr ve sağir oğul ları i le iki nefer su lbiyye 
keblre ve sağlre kıziarına ba'de ' l- inhisar verese-i kibar-ı 
mezbı1rı1n ma-i lezlz-i mezblırun mecmu' ın ı  kendülerinün 
olmak mülahazası i le doksan altı sehm i ' tibarıyla verese-i 
kibar-ı mezblırlın altmış bir sehm hisse-i şayi 'aların ı mü
vekkil- i ınılma i leyh Hasan Efendi 'ye bey ' u temlik ve o
tuz beş sehm hisseleri baki kalmışidi lakin nısf masura 
ma-i lezlz-i merküm iki sehm i ' tibarıyla bir ·çuvaldlızı 
müteveffa-yı mezblır el-Hacc Ebubekir Efendi'nün ve bir 
çuvaldlızı dahi muma i leyha Şerlfe Rukıyye Hanım'un 
olmağla husus-ı mezblıra vuküf-ı tamıniarı olan erbab-ı 
miyahdan sual ol ınup kıbel-i şer'den hüccet tahrlr al ın
mak müvekki lem muma i leyhanun matllıbıdur diyü ibraz 
eylediği hüccete ba'de'n-nazar vekil-i mezburun min 
küll i '  1-vüclıh takrlrine mutabık ve nefsü' 1-emre muvafık 
bulındığından ma'ada mahmiyye-i mezblırede olan çeş
melere ve mahall- i saire[ye] ce re yan iden b i '  I-cümle su
larun kuylıdatı Haslar mahkemesi s ic i l iatında mastur u 
mukayyed olup bey' u şira ve ferağ u intikal ve h ibe ve 
icar ve i stlcar u İstihbar u i st ihkam hüccetleri erbab-ı mi
yah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezblıreden gayrı meha
kimde tahrlr u temhlr al ınmak ba emr-i all memnG' oldığı 
şürlıt-ı mer' iyyesinden oldığına binilen l i  ecl i ' l- ihbar 
mecl i s-i şer'a hazırlın olan hala Hassa su nazırı aynü' l-a '
yan Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i Kethuda-yı 
rah-ı abi Süleyman Ağa ve Katib-i rah- ı abi Hüseyin E
fendi ve Sultan Bayezld serbölüği es-Seyyid e i-Hacc Ha
san Ağa ve zeyl-i sahlfede masturu ' l-esaml evkaf-ı sela
tin-i sillife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abilerden 
istifsar ve istintak ol ındukda fı' l-haklka han-ı mezklır de
runına cari ma-i mezblırun menba' ı olup Havass-ı refi'a 
kazasında Sırıkl ıçayırı nam mahal lde All Paşa tarlası 
nam mevzı 'da Küçük Hasan Paşa masiağına andan mer
hum Sultan Bayezld Han-ı Veli suyı yol ına izn-i mütevel
l iyle i lhak ol ınan sudan müfrez han-ı mezblır derlınına 
cari n ısf masura ma-i lezlze muma i leyh el-Hacc Ebu-
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bekir Efendi hayatında mCıma i leyha Şerlfe Rukıyye Ha
nım ibnet-i Safi es-Seyyid Mehmed Efendi 'nün bi ' l- işti
rak mal ikleri iken muma i leyh Ebubekir Efendi fevt ol
dukda vereseleri ma-i lezlz-i mezbCırun mecmCı' ını dok
san altı sehm i 'tibarıyla altmış bir sehmi fuzCıll bey' idüp 
ancak i ' tibar-ı merküm üzre otuz beş sehm verese-i mez
burı1n yedinde bakf kalmışidi lakin n ısf masura ma-i le
zlz-i mezbur iki sehm i 'tibarıyla bir çuvaldCızı i 'tibar-ı 
merküm ile verese-i mezburun ve müvekkil- i muma i leyh 
Hasan Efendi'nün her birinün ve bir çuvaldCızı dahi !ağın 
ü kanavatma tebe ' iyyet i le müvekkil-i mCıma ileyha Şerı
fe Rukıyye Han ım'un malı ve mülki oldığın ı her biri bi
' 1-icma' ve' l- ittifak ala tarlkı ' ş-şehade haber virmeleriyle 
hıfzen l i ' l-makal kıbel-i şer'den l i  ec l i ' s-sened işbu ve
slka-i enlka ket b ü i ' ta o l ındı . 

Fı 29 min Rebl 'u ' l-ahir sene 1 2 14 [30 Eylül 1 799] 

Şühudü' l-ha.I : 
Aynü ' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i [Sultan] Bayezld 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Laleli 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

299/2711 Haslar kazası, Kömürcü Belgrat karyesinden 
Sultan Süleyman suyoluna müllıak Mustafa Ağa katma 
suyundan müfrez suyun, maliki Ümmügülsüm Hanım 
tarafindan Melımet Ağa'ya, Haydar Paşa yakınındaki 
lağımdan ifrazla Haraçcı Kara Alımet Bey malıallesin
deki eve bağfatmak üzere satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Kömürci Belgrad Suyolcı Meh
med Ağa'nun 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkCır nısf masura ma-i 
lezlz medine-i Eyyub'da Defterdar Kara Süleyman ma
hallesinde cami ' tahtında çeşmeye cari olup işbu hüccet 
küll iyen nehl ve batıala keşlde kıl ındığı işbu mahalle şerh 
virildi . 

Fl 3 Muharrem sene 1 225 [8 Şubat ı 8 ı O] 
Daru' s-saltanati' 1-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Kapan-ı dakik dahi l inde Haraçcı Kara Mehmed Beğ ma
hallesinde sakine Ümmügülsüm Hanım ibnet-i Hasan E
fendi tarafından ber veeh-i ati husCısı ikrara ve i ' ta-i hüc
cete vekil oldığı zatını arifan olan Mehmed Beşe ibn-i 
Musl ı ve İbrahim Beşe ibn-i Hüseyin nam kirnesneler şe
hadetleriyle sabit o lan Ahmed Ağa ibn-i Abdul lah mec-

1 1 9 

299/26/2c 

299127/la 
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l i  s-i şer' -i hatir-i lazımü ' t-tevkTrde işbu kitab-ı s ıhhat-ni
sabun hafızı Mehmed Ağa ibn-i İsma'il nam kirnesne 
mahzarıı1da bi ' l-vekale i krar-ı tarnın ve takrir-i kelam 
idüp müvekk ilem muma i leyha Ümmügülsüm Hanım'un 
yedinde olup Haslar s ic i l iatından muhrec hüccetde tafsil 
ü beyan olmdığı üzre merhum Mustafa Efendi ibn-i Ha
san Beğ hal-i hayat ında Havass-ı refi'a kazasında Kö
mürci Belgrad karyesi sınurında Karayani bayırı dimeğle 
arif mevzı 'da kendi malıyla abar-ı müte 'addide hafr ve 
tahte ' l-arz lağm ü kanavat i l e  cem' u tahsil itdürdiği suyı 
tarih-i mezburede keşf ü tahrir ve erbab-ı miyah ma'rifet
leriyle ba'de' l-vezn karnil dört masura ma-i leziz cari o
lup ma-i leziz-i mezburı ol mahal le karib Sultan Süley
man Han hazretlerinün çeşme suyı yolına i lhak u idrac 
idüp kanun üzre hakk-ı mecra içün bir masura alıkanı lup 
baki kalan üç masura ma-i lezize şiraen malik olan 
ei-Hacc All Ağa ibn-i Mustafa ma-i mezburun nısf masu
rasını ifraz ei-Hacc İbrahim Ağa ibn-i Receb nam kimes
neye bey ' ol dahi ma-i leziz-i mezbürı marrü'z-zikr Ha
raçcı Kara Mehmed Beğ mahallesinde vakı ' menzil inde 
icra itmeğle menzi l-i mezbur i le n ısf masura ma-i leziz 
tedavül-i eyadi i le Abdülkadir Efendi malik oldukdan 
sonra mezbGr Abdül kadir Efendi menzil-i mezbGr i le de
rGn ına cari nısf masura ma-i leziz-i mezkürı müvekkilem 
rolıma i leyha Ümmügülsüm Hanım'a bin yüz doksan do
kuz senesinde ba hüccet-i mübaya'a bey' u temlik idüp ol 
vechi le n ısf masura ma-i leziz-i mezkGr mülki o lmağla 
ber veeh-i muharrer mal ike ald ığı suyını bey' murad ey
lediğinde ınahıniyye-i mezburede o lan çeşmelere ve ma
hal l-i saire cereyan iden bi ' I-cümle su larun kuyudatı Has
lar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i 
lezize dair h ücec-i şer' iyyeler mahkeme-i mezbGreden 
gayrı mehakiınde tahrir u teınhir olmmak ba emr-i all 
ıneınnu' oldığı şürut-ı ıner' iyyesinden oldığına binaen 
hala Has sa su nazırı aynü' 1-a 'yan ve makbGiü' s-sudGr ve
' I-erkan Mustafa Ağa ve Kethuda-yı rah-ı abi Süleyman 
Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü ' 1-esaml evkaf-ı sela
tin-i sal ife serbölükleri vesair hadetne-i ralı-ı abiler i hbar 
ve ma'rifetleriyle müvekki lem mGma i leyha Ümmügül 
süm Han ım nı sf  masura suyın ı tarafeynden icab ve kabul i 
havi şürut-ı müfsideden ari bey '- i bat-ı sahilı-i şer'! i l e  
ınezbur Mehıned Ağa'ya üç yüz guruş semen-i medfU ' ve 
ınakbGza bey' u temlik eylediğinde ol dahi ber veeh-i 
ınuharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp fima ba'd nısf 
masura ma-i leziz-i mezkGrda müvekkilem ınılma i leyha 
Üınınügü lsüm Han ım'un asla ve kat 'a alaka ve medhali 
kalmayup ]ağın ü kanavatma tebe ' iyyet i le mezbı1r Meh
ıned Ağa'nun mülk-i ınüşterası oldukdan sonra ma-i le
zlz- i mezkurı Haydar Paşa kurbında lağmdan ifraz er
bab-ı ıniyah ına' rifetleriyle Haraçcı Kara Mehmed Beğ 
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mahallesinde menzilinde icra ve ta'yin eylediler didükde 
gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb al ındı . 
Fl 3  min Cumade' l-evvel sene 1 2 14 

Şühudü' ı-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

[3 Ekim 1 799] 

29912712 Haslar kazası, Ceheci karyesinden Sultan Sü
leyman suyoluna mülhak katma sudan müfrez suyun, 
maliki Mehmet Sait Bey tarafindan Mustafa Efendi'ye, 
Sinekli Hamam karşısında, Talimhane yakınındaki eve 
bağfatmak üzere satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Cebeci Serracln-i hassa katibi Ha
fız Mustafa Efendi'nün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde zikr o l ınan ı11 Sf masura 
ma-i lezlz hacegan-ı Divan-ı hümayundan es-Seyyid Ha
lll Zihnl Efendi'ye semen- i medfı1' ve makbı1za bey' idüp 
yedine mufassal hüccet virildiği işbu mahal le şerh virildi . 

Fl 1 5  Za sene [ 1 ] 22 1  [24 Ocak 1 807] 

Daru' s-saltanati ' 1-aliyye Kostantın i yy e el-mahmiyyede 
Kırkçeşme kurbında Flruz Ağa mahallesinde vakı ' asrın
da Sultan kethudası el-Hacc Hüseyin Ağa hanesi dimeğle 
arif menzi l arsası derunına cari zikri ati ma-i lezlzün ir
sen maliki olup hala Enderı1n-ı hümayun hass oda ağala
rından Mehmed Sa'ld Beğ ibn-i el-merhum Ahmed Beğ 
tarafından ber veeh-i ati hususı ikrara ve i ' ta-i hüccete 
vekll a ldığı Bostan] Mehmed Ağa ibn-i Ömer ve Osman 
Ağa ibn-i Ahmed nam kirnesneler şehactetleriy le sabit o
lan Bostan] Mustafa Ağa ibn-i All nam kirnesne mecl i s-i 
şer'-i hatir-i lazımü't-tevklrde hal a  serracln-i hassa katibi 
hacegan-ı Divan-ı hümayundan işbu kitab-ı sıhhat-nisa
bun hafızı umdetü erbabi 't-tahrlr ve' l-kalem zübdetü as
habi ' t-tastlr ve' r-rakam sa'adetlü Hafız Mustafa Efendi 
ibn-i Hüseyin tarafından ber veeh-i ati husus-ı meyme
net-mahsuslarını tasdlka vekil-i mürseli o lan halvac ıba
şı-i hassa esbak Ahmed Ağa ibn-i İsma'll mahzarında bi
' 1-vekale ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp müvekkilüm 
mı1ma i leyh Mehmed Sa'ld Beğ'ün işbu yedinde olup bin 
iki yüz on dört senesi Rebl 'u ' l-ah ir'inün on dokuzuncı 

1 2 1  
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güni tarihiyle müverrah bir kıt 'a hüccetde tafsil ü beyan 
alındığı üzre Havass-ı refı'a kazasına tabi ' Cebeci kar
yesi kurbında Derin mastak önünde menba ' ı  olup mer
hum ve mağfıret-n işan Sultan Süleyman Han hazretleri
nün suyı yolına bi izni ' l-mütevelli' i lhak a lınan dört ma
sura ma-i lezizün mal iki Mehmed Ağa ibn-i el-Hacc 
Hüseyin Ağa'ya bin yüz otuz altı senesi Şa'banü' l-mu 'az
zam'ınun dördünci güni ba hüccet bey' ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temellük ve kabul itdükden sonra ma-i 
teziz-i mezkurı sal ifti'z-zikr Firuz Ağa mahal lesinde 
menzil-i mezbı1ra icra itdükden sonra fevt oldukda sulbi 
kebir ağlı muma i leyh Hüseyin Ağa'ya ba'de ' l-intikal ol 
dahi fevt oldukda müvekkilüm ınılma i leyh Mehmed 
Sa' id Beğ'e mevrı1s almışidi hala ber veeh-i muharrer 
mal ik o ldığı nı sf masura ma-i leziz-i mezkı1rı bey' murad 
eylediğinde mahmiyye-i mezbı1rede olan çeşmelere ve 
mahall-i saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyı1datı 
Haslar mahkemesi sici l i at ında mastur u mukayyed olup 
bey' u şira ve ferağ u intikal ve h ibe ve icar ve istidr u 
İstihbar u istihkam hüccetleri mahkeme-i mezbureden 
gayrı mehakimde tahrir u temhir al ınmak ba emr-i ali 
m em nO' o ldığı şürut-ı m er' iyyesinden oldığına binaen 
hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan Mustafa Ağa ve Kethu
da-yı ralı-ı abi Süleyman Ağa ve zeyl-i sahifede mastı1-
ru ' l-esami evkiif-ı selat'ı'n-i mazıyye serbölükleri vesair 
haderne-i rah-ı abller ihbarlarıyla tarafeynden icab ve 
kabul i havi şürut-ı müfsideden ari bey '- i bat-ı sahilı-i 
şer'i i le müvekkil-i ınılma ileyh Hafız Mustafa Efendi'ye 
beynlerinde ma' lı1m serneo-i medfı1' ve makbı1za bey ' u 
temllk eylediğinde ol dah i ber veeh-i muharrer iştira ve 
temellük ve kabul idüp fıma ba'd derun-ı menzil- i mez
bı1ra cari n ısf masura ma-i teziz-i mezkı1rda müvekkilüm 
muma ileyh Mehmed Sa'id Beğ'ün asla ve kat 'a alaka ve 
medhali kalmayup müvekkilüm muma i leyh Hafız Mus
tafa Efendi'nün mülk-i müşterası oldukdan sonra ma-i 
leziz-i mezkurı mahall-i münasibden erbab-ı miyah ma' 
rifetleriyle ifraz ve müstakı l l  yol i le S inekl i hammam 
karşusında vakı' Ta' Ilmhane kurbın da sakin oldukları sa
' adethane lerine icra buyursun lar didükde gıbbe't-tasdikı
' ş-şer'i ma vaka'a bi ' t-taleb ketb al ındı . 

Fi 3 min Cumade' l -evvel sene 1 2 1 4  [3 Ekim 1 799] 

Şühudü' l-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Kethuda-yı ralı-ı abi Sü leyman Ağa 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Es-Seyyid Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Mehmed Ağa Serbölük-i Haydar Paşa 
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299/2911 Haslar kazası, Cebeci, Çınarlıve Pirinççi ara
sındaki mevkiden Yedekçi Mehmet Paşa, Safer Ağa, 
Güzelce Mehmet Paşa, Baba Mustafa Ağa ve Sultan 
Süleyman suyollarına mülhak İbrahim Bey katma su
yundan müfrez suyun maliki İbrahim Bey tarafindan 
Mustafa Efendi'ye Sinekli Hamam karşısında, Talim
lıane yakınındaki eve bağiatmak üzere satıldığına dair 
lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Cebeci Serrikin-i hassa katibi Ha
fız Mustafa Efendi 
[Derkenar] Derün-ı hüccetde muharrer Hafız Mustafa E
fendi nısf masura ma-i lezizi hacegandan Ahmed Cemi! 
Efendi'ye sekiz yüz guruşa bey' eylediğini müş ' ir yedine 
mufassal hüccet tahrlr ol ındı . 

Fl 1 3  Şa'ban sene [ 1 ]2 1 8  [28 Kasım 1 803] 
Zikri ati ma-i lezizün hafiri İbrahim Beğ ibn-i el-merhum 
Genç Mehmed Paşa tarafından ber veeh-i ati husfisı ik
rara ve i 'ta-i h üceete vekilieri o ldığı Bostan! Mustafa A
ğa ibn-i All ve İbrahim Beşe ibn-i Hüseyin nam kirnesne
ler şehadetleriyle sabit olan el-Hacc Kamil Ağa ibn-i 
Mehmed medine-i hazret-i Eba Eyyub el-Ensari mahke
mesinde mec lis-i şer ' - i  hatlr lazımü't-tevklrde hala serra
cin-i hassa katibi hacegan-ı Divan-ı hümayfindan işbu ki
tab-ı sıhhat-nisabun hfıfızı umdetü erbab i 't-tahrlr ve' l-ka
lem zübdetü ashabi ' t-tastlr ve' r-rakam sa'adetlü Hfıfız 
Mustafa Efendi ibn-i Hüseyin tarafından ber veeh-i ati 
husus-ı meymenet-mahsfislarını tasdlka vekil-i şer'lsi 
halvacıbaşı-ı hassa esbak Ahmed Ağa ibn-i İsma'\'1 mah
zarında bi ' 1-vekale ikrar-ı tam m ve takrir-i kelam id üp 
bin yüz doksan bir senesi Havass-ı refı'a kazasında Cebe
ci ve Pirinçci ve Çınarl ı nam mahaller beynlerinde on bir 
aded baca kendi malıyla hafr u abar-211 eylediği hacalardan 
hası l ve müctemi ' olan suyını tarih-i mezburede erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle ba'de' l-vezn tarnın ve kami l üç 
çuvalduz suyını ol mahalle karlb Yedekçi Mehmed Paşa 
suyı yolına andan Safer Ağa suyı yol ına andan Güzelce 
Mehmed Paşa suyı yolına andan Daru' s-sa'adeti ' ş-şer'ife 
ağası Baba Mustafa Ağa suyı yolına andan cennet-mekan 
firdevs-aşiyan merhum ve mağfıret-nişan Sultan Süley
man Han hazretlerinün suyı yolına bi izn i ' l-mütevelll i l 
hak u idrilc idüp kanun-ı şehin-şahl üzre bir çuvaldfiz 
hakk-ı mecra içün alıkanı lup baki kalan ı11Sf masura ma-i 
teziz-i mezkfirı lağm ü kanavatma tebe' iyyet ile h ibe mu
rad eylediğinde mahmiyye-i mezbfirede olan çeşmelere 
ve mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuyu
clatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed 
o lup bey' u şirfı ve ferağ u intikal ve hibe ve kar ve is-

111 hafr-ı iibiir 

1 23 

299/29/la 
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299/29/lb tlcar u İst ihbar u i stihkam hüccetleri erbab-ı miyah ma'ri-
i..ı;Ç}/.-: t.iJ/.6() k,· fetleriyle Haslar mahkemesinden gayrı mehakimde tahrir tr;_,:;:, C. 

• 
� t V.,lle-�;,..lh�f, }' . _ u temhir olmmak ba emr-i all mernnı1 '  oldığı şürı1t-ı 

• . -;-_,1_,�-' .... �.;.�� • • •• , :' • � mer ' iyyesinden olmağla binaen aleyh hala Hassa su na-.{).1-'"'="--=-.�:/).1� ·
. �"�J�..:/..J_,,ı(� zırı aynü' l-a'yan ve makbı1lü ' s-sudı1r ve' l-erkan sa'adetlü i0_.�i/.,.!.; . . . ._,��Ar.&...- t./.'J.-f.tJ�i Mustafa Ağa ve Kethuda-yı rah-ı abi Süleyman Ağa ve 

· 1  'J' • '.J'!�J�;I�iJ .. flv.Jvfl · . .  ·. / .. Mehmed N
A
e?i OAğa

A 
ve zeyl-i �a�ifed� ma��Gru' l-esaml 

;u -'./J�fJ�.I(t.J.II'.,;... , . . V..-! t'..Vftp& evkaf-ı selatın-ı mazıyye serboluklerı vesaır haderne-ı ��/.JJ/.J I ·�·· ,' �.;lf.t_,.J..J�IIll_p 1,;.�Jf rah-ı abiler ihbar Ve ma' rifetieriyie n ısf masura ma-i le-;;.,�J/{..j'.). 1 :....:-. -'IJ1rf.I:/.J.'•!y:.J-C� . , · • zlz-i ınezkı1rı !ağın ü kanavatma tebe ' iyyet i le müvekki l-i 
• :L . .  ' .

• . lu,.,.J.:<...-'!/�J!- . �.r..ı ı..... ınılma i leyh Hafız Mustafa Efendi yedine sahiha-i şer' iy<"'.Pi;,p�:, )'.:...;:. 0 ·r . ' "-:" �:.}ıJ-_;,(.,�t:.:!..-vJ ye i le h ibe ve temlik eylediğinde o l  dahi ber veeh-i mu
.,H,� f-t..Y f,." ;,; :; .... J.JJ "  -:,./,j;;;�(;�t, :.: harrer mecl is-i h ibede bi la man i '  ittihab ve temel lük ve (, '  o o /'/-:--y/JI /.;) 1 - /· C-/· : -e' /, . .  . · · �J--tJ'..J ;, _. . . kabul idüp !ağın ü kanavat i le n ısf masura ma-i lezlz-i '/,.I.V/;Jf.,� ·" ' • . . . . .... � -�/_,, o 

h 
• - ..,_,_) '  • ' ·  • · _,. mezkı1rda müvekki lüm mı1ma i leyh el-Hacc Ibra im :..:.;;';i..;; . . . - :,.�_,_rı -J ..... , 1 - . / .  • ·o _,r -_..jvıP_ · . ( · · ·�,:.w�-t.;r Beğ'ün asla ve kat 'a alaka ve medhal i kalmayup !ağın ü . . ;...J,�Wu " . "-(/_,P/.:..;.;���1 . .  / J()JI�(:'.-:'tll'v,., kanavatma tebe ' iyyet i le müvekkil- i muma i leyh Hafız 

•. • ..J.Y,Jo'> _;L: :, ·ı . · o Mustafa Efendi'nün mülk-i ınevhubı o lmağla ma-i lezlz-i �_;;bc)i:...-; . · , 0  . o;...J�_:ıv:.,;_ ( .� 'C, �! ("' J ... 1.-t [.-"ı., .U . o ....- :;:A "'· mezkı1r mahrniyye-i mezbı1ra dah i l  o ldukda erbab-ı mi-
t.f...ı)'Y/ · • 

· "" r.f.)...I.I", I.J...... c,, l �P' yah ma'rifetleriyle mahall-i münasibden ifraz ve S inekli • /:. � ;:!/ !.t;;.J./.. .. . 
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• J � _Y.)J�.)I.;/_,I:r{_, ·

· ·. k- · r. harnınarn karşusında vakı ' Ta' limhane kurbında sakin ol-
c i.J}!J/.Jl.l_.t..-�'.Jf_;./ · �/�If- e:.� dukları menzil leri derfınına icra ve ta'yin buyursunlar di-r . �!--t?�.:;,�_::..,, · '------ -- . � dükde gıbbe' t-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a b i ' t-taleb ketb o-

· ---

299/29/2a 

l ındı . 
F1 3 Cumade' l-ı1la sene 1 2 14 [3 Ekim 1 799] 

Şühudü' ı-ııaı : 
Şahidı1ne sabıkun 

29912912 Haslar kazası, Cebeci karyesinden müllıak ve 
Yedikule suyundan ifrazla Tahta Minare mahallesin
deki Beşir Ağa vakfı arsasına bağlı Murat Paşa katma 
suyundan müfrez suyun bi 'l-icareteyn mutasarrıftnın 
Musa Ağa olduğuna dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] El-Hacc Musa Ağa'nun Karye-i Cebeci 

Daru' s-saltanati ' 1-aliyye Kostantın iyyetü' 1-mahrniyyede 
Molla Gürani kurbında Tahtaminare mahallesinde vakı ' 
!ed e' I-ahali ve' 1-clran ma ' lı1mu '  l-hudı1d ve' 1-mi.iştemi lat 
saray diıneğle arif muhterik vakf menzi l arsası i le de
runına cari zikri ati !ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le ma-i 
lezlze b i ' l- icareteyn ınutasarrıf olup işbu kitab-ı sılı
hat-nisabun hafızı el-Hacc Musa Ağa ibn-i Ömer mec lis-i 
şer'- i hatir- i lazımü't-tevkTrde sabıka arsa-i mezkı1re i l e 
derunına cari ma-i lezizün mutasarrıfı Al i  Ağa ibn-i Ö
mer nam kirnesne hazır oldığı halde takrir-i kelam ve 
bast-ı ani ' I-meram idüp Daru' s-sa'adet i ' ş-şerife ağası 
merhum e l-Hacc Beşir Ağa vakfınun b i ' l -fi 'I mütevel llsi 
olan el-Hacc Hüseyin Ağa işbu bin iki yüz on dört senesi 
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Cumiide ' l-evvel ' inün birinci gün i  tarihiyle müverrah 299/2912b 

mü mza ve mahtCım yedi ne virdükleri bir kıt' a temessük .,./_;sJ�t. �- . / • 
i le bir kıt'a istihkam hüccetinde tafs'il ü beyan olmdığı ... r..��/�t.:.:..;-,....:. ; ' / / . 
üzre merhum ve mağfCırun le h Murad Paşa hazretleri ha- . ·,·1. '� /.....-fo J; - . · � �-...-7 �, '-' (.;·'--,..,. ,  t -'.--1 /p/ -

• yatında Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Cebeci karyesi kur- · , .'� p..-b,.:..� ... .? - /.-. -'&.-;'� ,: ... :_,"_, _,_r/ /.; '.!!_ , , • �/ j/� - · -� bında KCıhistan nam mahal lde ve S ırıkl ıçayırı nam mev- ..-.r-'ll''-..,..:v ,.. • -. "' ,.._� p, � -v., 
zı 'da müceddeden hafr itdürdiği hacalardan müctemi ' .:.};j, _/ .  · :__,.;�-:'('/...;/�-->�_,�/ -:�# ./ .-r�_. .• /t t /. . �--� /- � ma' IOmu' l-mikdar sularını ana lağmına izn-i mütevel l iyle ,;� . / · . ..-r-. /� /, .. ,.r_;,.-L'...:. • -

• - .... -
ba'de' l -i lhak ma-i teziz-i mezkCırun lağm ü kanavatma ' ./.���� ·:_;.,.�-, , .::::r-?/...-/�_/4?'/ 
tebe' iyyet ile bir masurasın ı  erbab-ı miyah ma'rifetleriyle __,::?/-'-"3· . ..-1{_,..,t,...,H L/,'-f/bL.����-�_:/ 
ifra[z] idüp mahmiyye-i mezburede Yediku l le suyı i le ca- --�??/;J.· ..--:--:-�1:(.r;'-:_,d . � - ri olup salifü ' l-beyiin Molla Gürani kurbında Tahtamina- h�� � e,..,�--j:?'� ��c--� 
re mahallesinde viikı ' sakin oldukları sarayları derunına ./!".fi;-:"�0/fb.� , ��-,...A� ta 'yln ve icra itdürdükden sonra saray-ı mezkur muhterik "���.L.::s-;-·_�"-1'�/�_:;;/�,;.J.,.:: olup hala arsa olmağla arsa-i mezkure i le derılııma cari .;:�'v.�:Y �.;(,i/. · ;-"":e..::--��-,. , . · 

bir masura ma-i leziz-i mezkOra tedavül-i eyadi i le bun- '"'-'_:.i,�· ���t:a,_.... .· . � ";'rJ-�an . a_�demce mutasarrıf 
_
o lan h_iizır-ı �ne�bur

. 
All Ağa ...,_, 

• 
/ · ·?;:· l�'t /�""·/��_,� -:-' ;��5� 

ıbn-ı ümer mutasarıf oldıgı arsa-ı mezkure ıle bır masura � "t,(hf_;_,C_._r. , _ ��Z.r--i..r 
ma-i leziz-i mezkurı bi 'z-zat kendi hüsn-i rızasıyla bana ;_.;.-Jf..#/,,..J • • • "-:"'J.J-.--_,:.. ·,,_.: .r: 
c � - k , � · ı c � - f � ı d ' • ' d b d h ' :_,w,.r, ı.,_,.. ı , - .-�//"''-ıerag-ı at ı ı e ıerag u te vız ey e ıgın e en a ı ;_.:../ • , , • . _:/.....0'�--t; :._..., . tefevvüz ve kabul idüp ol vechi le arsa-i mezkOr i le bir ,. �  �- �/_J,_,::;,..� ' ... ·/// . ,/t .·;'·"' /-'..- ��tl� t.llt// '/· - ,.-;-&"/ �./ / - - . • masura ma-i lezlz-i mezkOr vakfiyyet üzre ber mOceb-i ·, �f_.A.f&-:"t.;l;,, / ·  ·. .t?-"�.J{;_,�-""t '-·/� / . � ,, A' Y1. • __..,- :;.--:-temessük uhde-i tasarrufumda olmağla suiil ol ınup kıbel-i /, ��/�::.j/iik, . -' --�.v�t:.-./_ . , 
şer'den dahi yedime bir kıt 'a istihkiim hücceti i ' ta ol ın- q_:...;'f,_,..._ v�� . ����?�;,.-� . -

-
- � 

mak muradumdur d i  yü takrir-i meşruhına mutabık ibraz ... � . .,� //_ / � �--....:� • • 
V...,...J/ 

eylediği temes�ük-i �ez�O� ve .. h�ccet-i �n:ıezkOra
�
ba'de- d��: �/;�-::--: ·'--'_,�:__;:"411��� 

' n-nazar mazmunı m ın kul l ı ' l-vucuh takrırıne mutabık ve  , - -� t,, . .-J--:-,../� --:· . _ - . 0)_,._...-_.,ı,., , 
nefsü' l-emre muviifık bul ındığından ma'adii mahmiyye-i :::{;-P;�'-"__Jr , / . ::'.;.ı-?;;�_.;/'ı , :...1 ·=-" , '·/' � ....... -- ...;;.;/ _.{/. , � -· 
mezburede olan çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan ' - ·-:-- '-'/,;zqj'_.r_/ !'-'_ ' �.// z��; �- ;..;; �v/ iden bi' l-cümle sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sicil- ,..._,/_-r;:,,..,,...,_.�-,.;�- :JY.-_...�,1,,.-•t/_,; " -. . ·;...- ---' 
ı � d � k d ı b '  · � c � - � / , • - � ,;-'/ • / ,-_,� ,_,ı.� . atın a mastur u mu ayye o up ey u ş ıra ve ıerag u ,·t-'' v_):_ ... ,- . - ... ;·":---......:, '��· . , ' - . 

/ 

intikal ve hibe ve lciir ve istlciir u İstihbar u istihkam hüc- � '_;'. ·- � ;' - � (.i.  t' � (:_t.! �//( ;.;_ :���--
cetleri erbab-ı � i

.
yiih ma'ri!etleriyle �aslar mahke

�
mesin� 

. �.�:t���"'��-:�6� -�,::;: �:,:���(-':"1 
den gayrı mehakımde tahrır ve temhır ol ınmak ba emr-ı �:v:t-;-.�_;ı? .:..-{ -_;..?i- �-� .:-��/,___._,. 
iili memnCı' oldıg· ı şürut-ı m er' iyyesinden oldıg· ına binaen � 1 ,  ı i,:- . · 4 # ...-, . .  '�C;;� J (.i.:/;_ ::. __ :� • · -. ...-- , ' '  (? - . ' ..... � t b t  I i  ecl i ' l-ihbiir hazırfın olan erbab-ı miyahdan suat ve istih- . , . _ _  ·--:::�-� ' / y ,_,;;. ;� ,�_,c,.'/ · ,  · _ b� 1 d kd H� � " ' 1  ' � M c� A" - 1 ' r · ' - - -- · · - ...... ...-r'?$' ./ ar o ın u a assa su nazırı aynu -a yan ustaıa ga -"-<: -;.,' --:& ,.:.�---;:---;--7 __ _:" .:.. :--/ 
tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı riih-ı ii bl Süley- �,.. � � :,.____....-. · :.Ju.��,;ı....- ; 2_;:;_, · ·;, · 
man Ağa ve Nur-ı Osmiiniyye serbölüği Mustafa Ağa ve • ' , . -;:' ·' •:r- .:.--__.: 
zeyl-i sahlfede muharrerü ' l-esaml evkaf-ı seliitin-i mazıy- ı/.t o ı;-[� ��- ' ._:..'/, , _' , ,; -:--· .;,;._,{ - -� ye serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abilerden istifsar u -:-'�;; . - e.- .J.:_.- ? f'/ 
istihbiir ol ındukda fı ' l-hakTka Molla Gürani mahallesi �-...- . . -� i.. ' '  
kurbın da Tahtaminare mahal lesinde vakı ' I ed e' I-ahali ve-
' 1-clran ma' lOmu' l-hudOd ve' l-müştemilat saray dimeğle 
arif vakf arsa ile derılııma cari bir masura ma-i leziz mu
kırr-ı mezbur ei-Hacc Musa Ağa'nun ber mOceb-i temes
sük dah il-i havza-i tasarrufında olup bir masura ma-i le
zlz arsa-i mezbur derunına el-yevm cari ve mevcOd ol
dığını her biri bi ' l-icma' ve' l-itt ifiik ala tarlkı ' ş-şehiide 
haber virdüklerinden gayrı fariğ-i mezbur All Ağa muh-

.:.;:::.....,..'r� 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

birun-ı mezbun1nı cemi'-i kel imat-ı meşruhalarını vica
hen tasdik ve şifahen tahkik itmeğİn işbu i stihkiim hüc
ceti tahrir ve l i  ec l i '  s-sened mezbur el-Hiicc Musa Ağa 
yedine i ' tii ol ındı . 

Fı 1 5  Cumiide' l-evvel sene 1 2 1 4  [ 1 5  Ekim 1 799] 

Şühudü' I-haı : 
Aynü' l-a'yiin Mustafa Ağa Nazır- ı riih-ı ab 
Süleyman Ağa Kethudii-yı riih-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i riih-ı ab 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
EI-Hacc Ahmed Serbölük-i Laleli 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmiiniyye 
İbrahim Halife Çiivuş-ı riih-ı ab 
ve gayrihim 

29913011 Haslar kazası, Bendenice karyesinden Hasan 
Paşa ve Sultan Süleyman suyollarına mü/hak Hüseyin 
Ağa katma suyundan ifraz/a Hekimbaşı Sinan Efendi 
vakfına ait, Cfimcı Ali mahallesindeki eve bağlı suyun 
mutasarrifının İbrahim Ağa olduğuna dair hücct kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Kemerler 
[Kenar notu] Vakfun aldığını müş' ir hüccet 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur nısf masura ma-i 
tezize Sanduk emini Osman Ağa'ya bii temessük-i müte
velli b i ' l-iciireteyn mutasarrıf aldığını müş' ir istihkiimı 
hiivl hüccet i'ta ol ınmağla bu takdirce işbu hüccet kül
liyyen tehi ve battiila [keşlde] kı l ındığı işbu mahal le şerh 
viri ldi . 

Fı 1 2  M sene 1 239 [ 1 8  Eylül 1 823] 

Darü' 1-hiliifeti ' 1-aliyye Kostantın iyyetü' 1-mahmiyyede 
Sultan Bayezid Han-ı Veli cami ' - i  şerifı civarında Vez
neciler hammiimı karşusında Ciimcı Ali mahal lesinde va
kı' merhum Köse Halil Paşa hanesi dimeğle arif menzil 
ile derunına cari zikri iiti ma-i lezlzün mütevel llsi teber
dar-ı hiissadan işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hiifızı ei-Hacc 
İbrahim Ağa ibn-i e i-Hacc All mecl is-i şer' -i hatir-i liizı
mü't-tevklrde bi ' t-tevl iye takr!r-i keH1m ve ta'bir-i ani
' I-meram idüp işbu yedinde olup bin yüz senesi Muhar
rem'inlin yiğirmi birinci güni tarih iyle müverraha bir kıt
'a hüccet-i şer' i yy e mı1cebince viri len beriit-ı iilişiinda 
tafsil ü beyan olmdığı üzre derun-ı menzi l-i mezbura cari 
ma-i lezlz-i mezburun menba' ı olup ol tarihde Sermi ' 
mar-ı hiissa ei-Hiicc Hüseyin Ağa hal-i hayat ında Ha
vass-ı refı 'a kazas ında Bendenice karyesi kurbında Ma'
zı11 kemer civarında Cimridere dimeğle arif kimesnenün 
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mülkine ittisalden ari mevzı '- ı hallde kendi malıyla beş 
aded abar-ı müteferrika hafr ve tahte' l -arz !ağın ü kana
vat i le cem' u tahsil itdürdiği suyını erbab-ı miyah ma'ri
fetleriyle ba'de' l-vezn tarnın ve karnil iki masura ma-i le
zlz-i mezkurı ol mevzı 'a karib Hasan Paşa suyı yolına ve 
andan merhum merhı1m21 Sultan Süleyman Han hazretle
rinün Ma'zı11 kemeri suyı lağmına izn-i müteve l l iyle i l 
hak itdürdiği suyınun bir masurası hakk-ı mecra içün alı
kanı lup baki kalan bir masura suyını merhum Köse Halil 
Paşa'ya ba hüccet bey' u temllk anlar dahi ma-i l eziz-i 
mezburı mahmiyye-i mezbura dahi l  o ldukda Bozdoğan 
kemerinden erbab-ı ıniyah ma' rifetleriyle ifraz ve men
zil-i mezbur derunına İcra itdürdükden sonra ınfışarun i
leyh Halil Paşa i rtihal-i dar-ı beka itdükden sonra men
zil-i mezbur i le derunına cari bir masura ma-i lezlz-i 
mezkı1r sulbi keblr oğlı Ahmed Beğ'e ba'de' l-mevrı1s ol 
dahi fevt oldukda menzil - i  mezbfır i le derfınına cari ma-i 
lezlz-i ınezkur sulbiyye kebire kızı Şerlfe Rab i ' a  Hanım'a 
ba'de ' l-mevrı1s ınılma i leyha Şerlfe Rabi 'a Hanım men
zil - i  mezbfır i le derunına cari ma-i leziz-i ınezbfırı zevc-i 
dahi l i  Za' im el-Hacc Osman Ağa'ya ba hüccet bey' u 
temlik idüp mı1ma i leyh el-Hacc Osman Ağa dahi ınen
zil-i ınezbur i le derunına cari ma-i l ezizi bin yüz doksan 
altı senesi Cuınade' l-evvel ' inün yiğirmi birinci güni mü
tevel lisi oldığum Hekimbaşı S inan Efendi vakfınun bi
' 1-fi ' 1 mütevel llsi o lan Mehmed Ağa'ya vakf-ı ınezbı1r nü
küd-ı ınevküfesinden olmak üzre semen-i mu 'accele-i 
ma' lı1meye ba hüccet bey' u temllk eylediğinde ol dahi 
vakfıyyet üzre işt ira itdükden sonra muma i leyh e i-Hacc 
Osman Ağa Nazır-ı vakf İstanbul kadisı ma'rifetiyle 
menzil - i mezbı1r i le ma-i lezlz-i mezkfırı lağın ü kanavatı
na tebe' iyyet i le beher ınah kırk beşer akçe icare-i müec
cele i le mı1ma i leyh el-Hacc Osman Ağa'ya b i ' t-tevliye 
lcar ve teslim ol dahi ber veeh-i muharrer isticar ve kabı11 
idüp ol vechi le menzil-i mezbı1r i l e ma-i leziz-i mez
bı1r[a] el-Hacc Osman Ağa b i ' l -icareteyn ınutasarrıf iken 
bi la veled fevt oldukda menzil- i mezbı1r i le ma-i leziz-i 
mezbı1r canib-i vakf-ı şerife aid ve rac i '  ol ınağla ma-i le
ziz-i ınezbfır lağm ü kanavatma tebe ' iyyet i le vakfiyyeti 
ınüş' i r kuyudata sebt ü kayd ol ınup kıbel-i şer' den dahi 
hüccet tahrir ve i 'ta olmmak bi ' t-tevl iye muradumdur di
yü mütevel li-i ınerküınun ibraz eylediği beriit-ı allşan ve 
tarih-i mezbı1r i le müverraha vakfiyyet üzre olan hüccet-i 
mezkı1ra ba'de' n-nazar müteve111-i ınerküın el-Hacc İbra
him Ağa'nun min kül l i ' l-vücı1h takrlr-i ıneşruhına muta
bık ve nefsü' l-eınre ınuvafık bul ındığından ına' ada ınah
miyye-i ınezburede olan çeşınelere ve mahall-i saireye 
cereyan iden cemi' sularun kuyfıdatı Haslar mahkemes i  

2 1  "merhum" mükerrerdir. 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZIZ DEFTERLERİ 

sici l i at ında mastur u mukayyed olup bey' u ş ira ve feriiğ 
u intikal ve h ibe ve lciir ve istlciir u İstihbar u istihkam 
hüccetleri mahkeme-i mezbureden gayri mehiikimde tah
rlr u temhlr olmmak bii emr-i all memnfı' oldığı şürfıt-ı 
mer' iyyesinden oldığına b inaen li ecl i ' l - ihbiir mecl is-i 
şer'a hiizırun olan Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafın
dan vekil-i müseccel i  Kethuda-yı ril.h-ı abi Süleyman Ağa 
ve Süleymaniyye serbölüği Mehmed Nebi Ağa ve zeyl-i 
sahifede masturu' l-esiirni evkaf- ı seliitin-i miizıyye serbö
lükleri vesiiir haderne-i riih-ı abilerden i stihbiir ol ındukla
rında fı ' l-hakika siilifü ' z-zikr Hacı Ali mahal lesinde va
kı ' Köse Halil Paşa hanesi d imeğle arif menzil derunına 
cari bir masura ma-i lezizün nısf masurasını m uma i leyhii 
Şerife Rab i 'a Han ım Kalenderhane mahal lesinde sakin 
Ali Ağa ibn-i Hüseyin Ağa'ya bey' ve nı sf masurası men
zil- i mezbur derfınına i la hiize' l-an vakfiyyet üzre cari ve 
mevcfıd aldığını her bir i b i '  1-icma' ve ittifak ala tarikı
' ş-şehade haber virmeleriyle viikı ' u ' l-hal h ıfzen l i ' l-ma
kal işbu vesika-i enlka ket b ve l i  eel i '  s-sened mütevel ll-i 
merküm İbrahim Ağa yedine i ' ta ol ındı . 

Fl l 7 min Cumade' l-ulii sene 1 2 14 [ 1 7  Ekim 1 799] 

[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde muharrer dört masura 
ma-i tezizi Mustafa Aşir Efendi mahdum-ı mükerremleri 
Mehmed Hafıd hazretlerine ferağ buyurduklarını hiivi 
temessük mantfıkınca ahkam hücceti tahrir ve mfıma 
i leyh yed-i kerimanelerine i ' tii ol ındı . 

Fl 5  Za sene 1 2 1 5  [20 Mart 1 80 1 ]  

Devlet-i al iyye-i Osmaniyye darnet fi ' l-h imiiyeti' r-rabbii
niyye'de bi ' l-fı ' l  şeref-bahşii-yı mesned-i fetvii ve zi
net-efzii-yı sadr-ı takvii olan sultanü' l-ulemai ' l -iziim ve 
bürhiinü' l-fudaliii ' l-fihiim bi ' l-fi ' l  ve' l -kemal vahidü-
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' d-dehr b i 'ş-şerefı ve' l- iclal kaşif- i rumuzi ' l-hakayık fa
tih-i künuzi' d-dekayık şeyh-i meşayih i ' l-islam-ı hasene
tü' 1-eyyam selle me' l l  ah u '  1 -azlzü' 1-allam madam e' 1-leyall 
ve' l-eyyam devlet l i  inayet l i  atıfetti veliyyü'n-ni 'am ker
rubü'ş-şiyem el-Hacc Mustafa Aşir Efendi nec l i  el-mer
hum el-mebrur Relsülküttab el-Hacc Mustafa Efendi'müz 
hazretlerinün beyanı ati husus-ı meymenet-mahsuslarını 
kalem-i huceste [ve] rakam-ı şer' - i  kavim i le ketb ü tahrir 
ve terkim ü tastir olmmasını tefhime irade buyurdukları
na binfren kıbel-i bahirü ' ş-şereflerinden me'mur olan 
es-Seyyid e l-Hacc Halil Efendi ibn-i Ahmed Ağa habib-i 
Huda ve resUl-i kibriya şefi ' -i ruz-ı ceza Hazret-i Mu
hammedü' l-Mustafa salla' l lahu aleyhi ve ala al ihl ekme
le' t-tehaya hazretlerinün mihmandarı ve meğazl [ve] es
farda yar ve alemdan selatin-i Osmaniyye'nün mayeü
' 1-iftiharı ve hulefa-i İslamiyye'nün mu'zamu' l-ihtiyarı 
Halid bin Zeyd Ebi Eyyub el-Ensarl aleyhi Rahmetü
' I-Bari hazretlerine mensube belde-i tayyib mahkemesin
de mecl is-i şer'- i hatir-i lazımü't-tevklrde b i ' l-vekale tak
rir-i kelam ve bast-ı ani ' I -meram idüp müşarun i leyh e
fendimüz hazretlerinün yed-i kerimane vel iyyü 'n-nu 'a
malarında olup bin ik i yüz on dört senesi Rebl'u' l-ev
vel ' inün yiğirmi üçünci güni tarihiyle müverrah zikri at\' 
vakfun kaimmakam-ı mütevel l\'si es-Seyyid Mehmed A
tau llah Efendi'nün imzasıyla mümza ve hatmiyle mahtfim 
bir kıt'a temessük i le Haslar mahkemesi sici l iatından 
muhrec keşf hüccetinde tafsll ü tasr\'h al ındığı üzre as
rında şeyhül islam olup veda'- ı  alem-i fanl iden Ebezade 
Abdul lah Efendi hayatı nda Havass-ı refı'a kazasına tab i ' 
Bağçe Belgrad karyesi hududı dahi l inde kestanel ik içinde 
vakı ' mevzı '- ı hallde nübu ' i düp Langazade Mustafa E
fendi suyı dimeğle arif nısf masura ma-i l ez1z i le bin yet
miş yedi senesi Muharrem'inde İslambol ağası olan Al\' 
Ağa mahall-i mezburda kendi mal ıyla dokuz aded baca 
hafr ve lağm [ü] kanavat i le cem' u tahs\'1 eylediği üç ma
sura ma-i lez\'zi mezbur Al\' Ağa'nun veresesinden iştira 
idüp ve yine mahall-i mezburda müşarun i leyh Abdul lah 
Efendi hayatında sekiz aded baca dahi tekrar hafr itdür
düp has ı l  o lan suyını Al\' Ağa veresesinden i ştira al ınan 
dokuz aded bacanun lağmına zamm u i lhak ve atik lağm
ları dahi ta'm\'r ve tathlr ve sularun kemal-i kı l leti vak
tinde rah-ı ab\'ler beyninde ala vechi ' l-mu 'tad vezn ü ayar 
ol ındukda marrü 'z-zikr Langazade suyı n ısf masura ve 
saniyen mezbur Ali Ağa veresesinden iştira o lman su i le 
tekrar müceddeden hafr al ınan sekiz aded hacalardan ve 
tathir al ınan atik lağmlarına zamm u i lhak olman su ki 
cem'an on bir buçuk masura suları cari ve müfrez(?) 
ald ığı zahir ve nümayan oldukdan sonra sal ifu' l-beyan 
Langazade suyını merhum Valide Sultan havzına gelen 
suyı yolına ve marrü 'z-zikr Ali Ağa veresesinden iştira 
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olman su ile müceddeden hafr itdürdiği sekiz aded ba
calardan hası l  suymı merhume Valide Sultan deresi i le 
Belgrad karyesinden Çiftehavz'a giden suyma bi izn i
' 1-mütevel l l i lhak u idrac ve hakk-ı mecrası ifraz olınduk
dan sonra baki kalan sekiz masura ve üç çuvalduz suyı 
mahmiyye-i İslambol'a dahi l  o ldukda mahall- i münasib
den ifraz ve Zeyrek kurbmda Timurhan mahal lesinde va
kı ' menzi l leri derunına ta'yin ve İcra idüp ba'dehu ir
tihal-i dar-ı beka eylediğinde menzi l- i mezbur i le deru
nma cari sekiz masura ve üç çuvalduz sudan baki !ağın ü 
kanavatma tebe ' iyyet i le dört masura ma-i leziz tedavül-i 
eyadi i le fahrü' l-muhadderiit iffetlü i smetlü e l-Hacce Ra
hime ibnet-i e l-merhum Kadiasker-i esbak Arabzade Ab
durrahman Efendi bii hüccet mali ke o lup ba'deha men
zil- i mezbur i le derunma cari dört masura ma-i leziz-i 
mezkurı mahmiyye-i mezburede Ebu ' l-feth Sultan Meh
med Han cami '- i şerlfı civarında Pirinççi S inan mahalle
sinde vakı' saye-i nezaret-i hazret- i şeyhül is lamide asude 
Şeyhül is lam-ı esbak es-Seyyid Yahya Tevfik Efendi'nün 
bina ve ihya huyurdukları medrese-i celileleri vakfına 
akar olmak üzre i ştira olmup ahara icarı lazım gelmeğin 
beher şehr yüz seksen akçe icare-i müeccele i le isticara 
tali be olan fahrü ' 1-muhadderat mu ma i leyha el-Hacce 
Rahime Hanım'a b i ' t-tevl iye icar ve tesilm ve tefviz ol 
dahi ber veeh-i muharrer isticar ve tefevvüz ve kabUl 
idüp ta'miriyçün temessük i ' ta itdükden sonra muma 
i leyha el-Hacce Rahime Han ım müteveffıye oldukda 
menzil-i mezbur i le derunına cari dört masura ma-i leziz 
sadriyye kebire kızı olup vakf-ı mezburun bi ' 1-meşruta 
müteve l l iyesi ei-Hacce Şerlfe Sa'ide Hanım ibnet-i va
kıf-ı müşarun i leyh es-Seyyid Yahya Tevfik Efendi'ye 
ba'de' l - intikal anlar dahi mecmu '- ı menzi l- i mezbur i le 
derunına cari ma-i leziz-i mezkfırı hüsn-i rızasıyla müşa
run i leyh el-Hacc Mustafa Aşir Efendi hazretlerine fe
rağ-ı mu'teber-i kat'! i le ferağ u tefviz eylediğinde anlar 
dahi nam u şanlarına elyak tefevvüz ve kabul buyurduk
larını müş' ir taraf-ı vakf-ı müşarun i leyhün kaimmakam-ı 
mütevel lisi olan es-Seyyid Mehmed Ataul l ah Efendi'nün 
memhur[ en] i 'ta eylediği temessüki mantukmca müşarun 
i leyh el-Hacc Mustafa Aşir Efendi'mizün dah i l- i havza-i 
tasarruflarında o lmağla Haslar mahkemesi sici l latma sebt 
ü kaydıyla istihkamı havi müşarun i leyh efendimüz 
hazretlerinün yed-i kerimane vel iyyü' n-nu'manelerine kı
bel-i şer'den bir kıt'a hüccet-i şer' iyye i ' ta olmması ira
deleridür diyü ibraz eylediği temessük-i mezkura ve keşf 
hüccetine ba'de ' n-nazar vekil-i merküm es-Seyyid 
el-Hacc Halll Efendi 'nün min kül l i ' l-vücuh takrir-i meş
ruhma mutabık ve nefsü' l-emre muvafık bul ındığından 
ma' ada Darü' 1-h i  lafeti ' 1-al i yy e Kostantın iyyetü' 1 -mah
miyyede olan çeşmelere ve mahall- i saireye cereyan iden 
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b i ' l -cümle sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici llatın- 299/30/2d 

da mastur u mukayyed olup bey' u şira ve ferağ u intikal � • .:If,_ ., 
ve h ibe ve lciir ve i stlcar u İstihbar u i stihkam hüccetleri � "'--:://,_,..,(,�._, ,� � 1  • - • 

erbab-ı miyah ma' rifetleriyle mahkeme-i mezbureden !'A�!.J'�;, � :J :·::·· ���"�J.�,.;.-i�-' 
gayri mehakimde tahrlr ü temhir o lmması ba emr-i all :1(:.,·1 ,  ;_;· _.,."4--"'?"�.�_:.,�_? /.;..//'# .:/1 
memnfı' oldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen :: U:'-,tr��!�J!n:.;l '  ·. � - "'· . .  
husus-ı mezbura vuküf-ı tarnınları o lup l i  eel i '  I- ihbar ,;//!.!�(:!� �, �- ' C�---:'"'� 
meclis-i şer'- i münire hazırlin olan hala Hassa su nazırı ,J1� . .  � � �r �r?·�/ı:-""; b VI 
aynü' l-a'yan ve makbulü ' s-sudur ve' I-erkan Mustafa Ağa , �_,..,�!:}ırtfi�' � � ·. ' ·, 

ve Kethuda-yı rah-ı abi Süleyman Ağa ve Haydar Paşa su �_j-· , ·."': '{(: ,_,..,/:-_./"-; "' yolcısı Mehmed Usta ve zeyl-i sahlfede masturu ' l-esaml Q;.r : �� 1 - . "'? �7,.,)/p.--t_V�.:�/_. 
evkaf-ı seliitin-i salife serbölükleri vesair sikat-ı sahihatü- �·�:;.,;:�-!=-�(lif�/ - - - : , .  
' 1-kel imat haderne-i rah-ı abilerden istifsar u i stihbar o- :; '::��--;;,.v,/:f:_,:;�� V -�- �:"Ü 
l ındukda fi ' l-vakı ' mahmiyye-i mezburede Zeyrek kur- 'P'��v-�..v/ .;t"' (: �Jf/�' 
b;nda Timurhan 

"
mahallesin,de vakı '_ �erh�m. Şe�hül i�- ../;,.JJ'f)•IJ�./l ''!.?�-::!.-���_.P _.,.v_..,;.?' 

lam-ı esbak Ebezade Abdul lah Efendı hanes ı dımegle arıf ...j/)Vi'' , · � �--�(�1 · 1/ • 

menzil i le derfınına cari sekiz masura üç çuvalduz -1.--� -�c ... ��_,�, 1/ _./:v-!��/� 
suyından baki lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le dört ma- J/r-_.,���"j_- C:..�__!::,-'�(?:'1/. sura ma-i l ezlz-i mezkUr Şeyhül isHim-ı esbak merhum -::r..if.._:. -:r/'�_./ ,.;���-
es-Seyyid Yahya Tevfik Efendi vakfından beher şehr yüz u.;. ':"Z.(_,.. -;:.!;.-::_;..-' � �.:14-v 
seksen akçe iciire i le iffetlü el-Hacce Şerlfe Sa'ide Ha- "'"�!�' .::::;_ 1 /  · / • -:";,!--?i · 
nım ibnet-i vakıf-ı müşarun i leyh es-Seyyid Yahya Tev- /_j . ..- 7 (_-"'(,:...; .:::.-� �  � / 
fik Efendi'nün b i' l-iciireteyn tasarrufında olmağla ınılma -' ���- r-;-� 1/,.J;-;.,."!'t'P 
i leyha e l-Hacce Şerife Sa'lde Hanım dahi menzi l-i mez- V_; ��� ... ,.:;_tv 
b" ' ( d " " " d " 'i h t. · � ,....�-:-% � / . /  · .·. . ur ı e erunına carı ört masura suyını ınüşarun ı ey -:- .:,:... · _ J',..,r . .. .;. . " L-"'& v)J-/'"'L.> 1 f.. ...__. 

el-Hacc Mustafa Aşir Efendi necl i  el-merhum el-mebrur · �� , , . , � .. � aL-· Relsülküttab e l-Hacc Mustafa Efendi efendimüz hazretle-
rine ferağ u tefviz eylediğin i  müş ' ir kaimmakam-ı müte-
vel llsi es-Seyyid Mehmed Ataul lah Efendi'nün i 'ta eyle-
di ği memhfır temessük mantfıkınca müşarun i leyh efendi 
efendimüz hazretlerinün nam u şanlarına elyak uhde-i 
tasarruflarında oldığını her biri b i '  1-icına' ve' I-ittifak ala 
tarlkı ' ş-şehade haber virmeleriyle l i  ecl i ' l- istihkam işbu 
vesika-i enlka b i ' l - ibtiğa ketb ü imla o lındı . 
Fi ' l -yevmi ' l-hadl ve' l -ışrin min Cumade' l-ula sene erba-
'a aşere ve mieteyn ve elf 

[2 1  Ca 1 2 1 4] [2 1 Ekim 1 799] 

Şühfıdü' I-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Mehıned Emin Serbölük-i Köpr i l i  
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mehmed Usta Hadeıne-i Haydar Paşa 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 
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299/3111 Haslar kazası, Ciimcı Ali mahallesindeki va
kıf eve bağlı suyun Hekimbaşı Sinan vakftna ait oldu
ğuna dair hüccet kaydı. 

Ma'ruz-ı da'! 

Mahmiyye-i İslambol'da Sultan Bayezld cami ' - i  şerifı ci
varında Vezneci ler harnmaını karşusın[da] Camcı A ll 
mahallesinde sakine ve zatı mu'arrefe Şerife Rabi 'a Ha
nım ibnet-i Ahmed Beğ ibn-i Köse Halll Paşa medine-i 
Eyyub mahkemesinde mecl i s- i şer' -i hatirde zikri ati 
vakfun hala mütevel lisi Teberdar e l-Hacc İbrahim Efendi 
ibn-i ei-Hacc Ali nam kirnesne mahzarında salifü' z-zikr 
Camcı Ali mahal lesinde vakı ' lede' l-ahali ve' l-ciran ma'
lumu ' l-hudud büyut-ı adlde ve müştemi lat-ı saireyi muh
tevi mülk menzi l i bin yüz seksen iki senes i Şa'ban'ınun 
on beşinci gün i  tarih iyle müverrah Mahmud Paşa naibi 
Mustafa Efendi 'nün hatt[u] hatmin i  havi bir kıt'a hüccet-i 
şer' iyyede tasrlh olmdığı üzre zevcüm müteveffa es-Sey
yid Osman Ağa ibn-i Ahmed'e hayatında beş bin guruşa 
baten bey ' u temlik ve teslim eylediğümde ol dahi ber 
veeh-i muharrer iştira ve temellük ve tesel lüm ve kabz ve 
kabul itdiğinden sonra semeni olan beş bin guruş muta
lebesinden ve bey ' - i  mezkurun takrir-i semenine müte 'al
l ıka amme-i da'vadan zevcüm müteveffa-yı muma i leyh 
es-Seyyid el-Hacc Osman Ağa'nun zirnınetini ibra-i amın 
i le ibra vü ıskat itmemle menzi l- i mahdud-ı mezkurda 
benüm kat 'a alaka ve medhalüm kalmayup zevcüm müte
veffa-yı muma i leyh es-Seyyid e l-Hacc Osman Ağa'nun 
veeh-i muharrer üzre mülk-i müşterası oldığını müş ' i r  
es-Seyyid All Rıza Efendi ibn-i e l-micc İbrahim nam ki
mesne tarafından vekil-i müsbi tesi olup hüccet-i mezku
reyi zevcüm müteveffa-yı mfıma i leyh yedine b i ' l-vekale 
ba'de' l - i ' ta zevcüm müteveffa-yı mfıma i leyh es-Seyyid 
el-Hacc Osman Ağa mal ik oldığı menzil- i mezkurı haya
tında bin yüz doksan altı senesi Cumade' l-evvel ' inün yi
ğirmi birinci güni ashab-ı hayratdan merhum Hekimbaşı 
S inan Efendi vakfına akar o lmak içün mütevel li-i esbak 
el-Hacc Mehmed Ağa'ya semen-i ma' !Um ve medfü' ve 
makbuza bey ' u tesilm mütevelli-i esbak merküm dahi 
vakf-ı mezbur içün ber veeh-i muharrer i şt ira ve tesel lüm 
ve kabUl itdükden sonra menzil- i mahdud-ı mezkfırun ca
n ib-i vakfdan icarı lazım gelrneğin mütevel li-i esbak mer
küm ei-Hacc Mehmed Ağa menzil - i  mahdud-ı mezkurı 
zevcüm mezbur el-Hacc Osman Ağa'ya icar ve teslim ol 
dahi isticar ve tesellüm ve kabul itdükden sonra muma 
i leyh es-Seyyid el-Hacc Osman Ağa bi la veled fevt olup 
menzil-i mahdud-ı mezkur mah!Ul ve canib-i vakf-ı mer
küma aid ve rac i '  oldukda vakf-ı mezburun hala mütevel
lisi merküın el-Hacc İbrahim Efendi menzil-i mahdud-ı 
mezkfırı ber veeh-i muharrer mahlü l i  o lmak üzre b i ' t-tev-
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l iye zabt itdükde menzil- i mezkı1r derı1nına el-yevm diri 
olup malike old ığum bir masura ma-i lezizimün n ısf ma
suras ını gaib-i ani ' I-mecl i s Ali Ağa ibn-i Hasan nam ki
mesneye serneo-i ma' lum ve medfU' ve makbuza bundan 
akdeınce bey' itmemle nısf masurasını benüm mülküm 
olmak üzre yedümde bakf kalmışidi hala mütevel li-i 
merküm el-Hacc İbrahim Efendi zikr olman bir masura 
ma-i lezlzi dahi menzil - i  mahdud-ı mezkfır i le ma'an 
mah!Cıl i olmak üzre zabt itmeğle sual o lınup müdahalesi 
men ' olmmak mat lfıbumdur d iyü ba'de'd-da'va ve' l-is
tintak mütevel ll-i merküm el-Hacc İbrahim Efendi dahi 
cevabında i şbu yedümde olup işbu bin yüz seksen iki 
senesi Şa'banü' l-mu'azzam'ınun on beşinci güni tarihiyle 
müverrah Mahmud Paşa nilibi Mustafa Efendi 'nün imza
sıyla mümza ve hatmiyle mahtı1m bir kıt' a mübaya'a hüc
cetinde tasrih olmdığı üzre müdde' iyye-i mezbfıre Şerife 
Rabi 'a Han ım mal ike oldığı lede' l-ahall ve' l-ciran ma' lı1-
mu' l-hudı1d büyı1t-ı adlde ve' l-müştemilat-ı saireyi muh
tevi b i r bab menzil i le derün-ı menzi le cari bir masura 
ma-i lezlz-i mezkı1rı tarih-i hüccet-i mezkı1rede zevci mü
teveffa-yı mfıma i leyh es-Seyyid e l-Hacc Osman Ağa'ya 
beş bin guruşa bey' u temlik ve teslim idüp o l  dahi ber 
veeh-i muharrer işt i ra ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 
kabı1l itdükden sonra serneo-i mezkurun mutalebesine 
müte'al l ıka ve bey'- i mezkı1run takrlr-i mer ' iyetine mü
te 'al l ıka amme-i da'vadan zevcüm müteveffa-yı mezbfı
run zirnınetin i  ibra vü ıskat idüp menzi l- i mahdı1d-ı mez
kı1r i le zikr ol ınan bir masura ma-i lezlzde kendünün as
len ve kat 'an alaka ve medhali kalmayup zevci mütevef
fa-yı ınılma i leyh es-Seyyid el-Hacc Osman Ağa ibn-i 
Ahmed nam kimesnenün mülk-i müşteriisı ve hakk-ı sırfı 
o ldığını müş' ir mezbı1re Şerife Rabi 'a Han ım'un tarafın
dan vekil-i müsbi tesi olan es-Seyyid Ali Rıza Efendi 
ibn-i e i-Hacc İbrahim nam kirnesne müteveffa-yı mezbfır 
es-Seyyid ei-Hacc Osman Ağa'nun yedinde hüccet-i mer
kürneyi ba'de ' l - i 'ta mezbı1r es-Seyyid el-Hacc Osman 
Ağa dahi hayatında malik old ığı menzi l- i mahdı1d-ı mez
kı1r i le derün-ı menzile cari bir masura ma-i lezlz-i mer
kümı bin yüz doksan altı senesi Cumade' l-evvel ' inün yi
ğirm i  birinci güni tarihiyle müverraha kezal ik yedümde 
olan bir kıt 'a hüccet-i şer' iyyede dahi tafsll ü beyan o
l ındığı üzre mütevel lisi oldığum Hekimbaşı Sinan Efendi 
vakfına akar olmak içün serneo-i ma' lı1m ve medfı1' ve 
makbı1za mütevelll-i esbak mezbı1r el-Hacc Mehmed E
fendi 'ye bey ' u tesilm ol dahi ber veeh-i muharrer vakf-ı 
mezbı1r içün b i ' t-tevl iye i şt ira ve tesel lüm ve kabz ve 
kabul itdükden sonra müteveffa-yı mezbfır es-Seyyid 
e l-Hacc Osman Ağa menzi l - i  mahdı1d-ı mezkı1re i le bir 
masura ma-i lezlz-i merkümı mütevel ll-i esbak el-Hacc 
Mehmed Efendi'den mu 'accele ve müeccele i le istlcar ve 
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tesellüm ve kabz ve kabul idüp menzil�i mahdud-ı mez
kur i le bir masura ma-i teziz-i merküm lağm ü kanavatma 
tebe'iyyet i le mezbur es-Seyyid e l-Hacc Osman Ağa'nun 
bi ' l -ieareteyn taht-ı tasarrufında iken bi la veled fevt ol
dukda menzil-i mahdGd-ı mezkfır i le bir masura ma-i le
zlz-i merküm mahlCı l  ve mütevel llsi old ığum vakf-ı mer
küma aid ve riie i '  olup menzil- i mahdGd-ı mezkCır ile bir 
masura ma-i lezlz-i merküme vakf-ı mezbCır musakkafii
t ından o lmak üzre b i ' t-tevliye vaz '-ı yed iderüm diyü 
mazmCın ını min kül l i ' l-vüeGh takr!r ve22 meşrCıhına muta
bık iki kıt' a  hüceet-i şer' iyyeler ibrazıyla ba'de'd-def' 
müdde'iyye-i mezbCıre Şerlfe Rabi ' a  Hanım zikr olman 
bir masura ma-i lez!z bey '- i mezbCırede dah i l  o ldığını 
ba'de ' l- inkar rafi ' (?) müteve lll-i mGma i leyh ei-Hacc İb
rahim Efendi hüecet-i mezkCırelerün mazmCınların ı  lede
' t-tezkiye adaletleri zahir olan es-Seyyid AbdülbakT 
Efendi ibn-i Mehmed ve es-Seyyid Ahmed Efendi ibn-i 
es-Seyyid Mustafa nam kirnesneler şehadetleriyle müd
de' iyye-i mezbCıre Şerlfe Rabi 'a Hanım muvacehesinde 
veeh-i şer'l üzre isbat itmeğİn mCıcebince el-yevm men
zil-i mezbGr derCın ına cari nısf masura ma-i lezlz-i mez
kfırdan mezbCıre Şerlfe Rabi 'a Hanım'un keff-i yedine 
ba 'de' t-tenblh ve nı sf masura ma-i l ez!z-i mezkurun tez
kiyesi mevcCıd olmamağla huzCırına tevkif olmdığı ba'
de' t-tescll b i ' l - i ltimas mübaşirleri MCımeı All kul ları 
ma'rifetiyle huzur-ı alllerine i ' lam o l ındı . 

F1 24 min Ca sene 1 2 1 4  [24 Ekim 1 799] 

Darü ' l-hiliifeti ' l-aliyye Kostantın iyyeü' l-mahmiyyede 
Yenibağçe kurbında Neslişah Sultan mahallesinde sakin 
umdetü eşriifı ' l-kuzat Şeyhzade Mehmed Emin Efendi 
ibn-i el-merhum Şeyh Ahmed Efendi'nün oğlı ve tarafın
dan ber veeh-i at! bey ' i  ikrara ve i ' ta-i hüeeete vekll ol-

ız takrlr-i 
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dığı Molla All bin Osman ve İbrahim Beşe ibn-i Hüseyin 
nam kirnesneler şehadetleriyle sabit olan fahrü ' 1-eşra
fi ' l-kuzat Ahmed Efendi medine-i Hazret-i Ebi Eyyub 
el-Ensari mahkemesinde mec li s- i şer' -i hatir-i lazımü
' t-tevkirde işbu kitab-ı s ıhhat-ni sabun hafızı hala Hassa 
su nazırı aynü' l-a'yan ve makbülü ' s-sudür ve' l-erkan 
sa'adetlü Mustafa Ağa ibn-i (boş) mahzarında b i ' l-vekale 
ikrar-ı tarnın ve takrir-i kelam idüp babam müvekkilüm 
mfima i leyhün işbu yedinde olup bin iki yüz on dört se
nesi Muharrem'inün on üçünci gün i  tarihiyle müverraha 
bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsil ü beyan o lmdığı üzre 
zikri ati ma-i lezizün hafiri b in e ll i  dokuz senesinF3 Dev
let-i aliyyede Bostancıbaşı All Ağa hayatında Havass-ı 
refı'a kazasına tabi ' suyol ı kuralarından Küçükköy nam 
karye hudfidında Bal ıkl ıhavz c ivarında kendi malıyla a
bar-ı müte 'addide hafr ve tahte' l-arz lağmlar i le cem' u 
tahsll itdürdiği suyını ol tarihde erbab-ı miyah ma'rifet
leriyle ba'de' l -vezn has ı l  o lan iki buçuk masura suyını 
izn-i müteve l l iyle havz-ı mezbfira ba'de' l - i lhak ma-i 
mezbfirun bir masurasını hakk-ı mecra içün alıkonı lup 
baki kalan bir buçuk masura suyını mahmiyye-i mezbura 
dah i l  oldukda Timurkapu kurbında Daye Hatfin mahalle
s inde vakı ' sakin oldukları menzil leri derfinında icra it
dürdiğinden sonra menzil-i mezbfir i le derfinına cari suyı
n ı lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le Hazinedarbaşı All A
ğa'ya ba'de' l-bey' ol dahi bin altmış üç senesi kendi ma
l ıyla mahal l-i mezburede müceddeden hafr ve abar24 ve 
tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği su
yını erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ba'de' l-vezn tarnın ve 
kami l ve revan dört masura suyını Havass-ı mezbfira ka
rib kemere i zn-i müteve ll iyle ba'de' l - i lhak bir masuras ını 
hakk-ı mecra içün ba'de' t-ta'yin baki kalan üç masura 
suyını dahi menzil- i mezbfir derfinına cari bir buçuk ma
sura ma-i leziz-i mezbura erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
zamm u i lhak i düp cem'an dört buçuk masura ma-i leziz-i 
mezbGr menzil- i merkilm derfinına cari iken menzi l-i 
mezbfir i le derfinına cari dört buçuk masura ma-i leziz-i 
mezbfira lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le malik ve muta
sarrıf olan Vezir-i a'zam Ram! Mehmed Paşa hazretleri 
tarafından bin yüz dokuz senesi zikri mürfir iden lağm
larun üzerinde erbab-ı miyah ma' rifetleriyle tekrar keşf 
ve haberleri hüccet ol ındukdan sonra bin yüz on sene
s inde menzil-i mezbfir ile derfinına cari dört buçuk ma
sura ma-i leziz ba ferman defter-i abdan muhrec derke
narda mezkGr Reisülküttab Mehmed Efendi malik oldığı 
ba'de' t-tahakkukı ' ş-şer' i menzi l-i mezbfir i le derfinına 
cari dört buçuk masura ma-i leziz-i mezbGra tedavül- i e-

ı .ı  senesinde 
24 hafr-ı abar 
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kanavatma tebe ' iyyet i l e kezal i k  ifraz i düp Timurkapu 
kurbında vakı ' Daru ' s-sa' adet i ' ş-şerife ağası merhum 
Abbas Ağa hazretleri n ün çeşmelerine vakfı yy et üzre ta' 
yin ve icra i tdürdüp yedinde ancak ik i buçuk masura ma-i 
leziz baki kalmış idi ol vechi le yedinde baki kalan suyını 
dahi Şeyhzade babam mfıma i leyh Mehmed Emin Efen
d i 'ye bey ' u temlik ol dahi ik i  buçuk masura ma-i lezizün 
bir masuras ını bundan akdem Hacce Şerife Sa'lde Ha
nım'a bey' ol dahi Yenihammam kurbında vakı ' menzi l i 
derfınına ta'yln idüp yedinde baki kalan bir buçuk masura 
ma-i lezlz-i mezbfırı ]ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le 
bey ' muriid eylediğinde mahmiyye-i mezbfırede o lan çeş
melere ve mahall- i saireye cereyan iden cemi' sularun 
kuyfıdatı Haslar mahkemesi s ic i l iatında mastur u mukay
yed olup bey' u şira ve ferağ u intikal ve hibe ve lcar ve 
i stlcar u istihkam hüccetleri erbab-ı m iyah ma'rifetleriyle 
mahkeme-i mezbureden gayri mehakimde tahrlr ve tem
hlr al ınması bii emr-i all memnı1' aldığı şürfıt-ı mer' iyye
sinden oldığına binaen hala Hassa suyol ı kethudası Sü
leyman Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa ve 
zeyl-i sahifede muharrerü ' l -esaml evkaf-ı seliitin-i salife 
serbölükleri vesair s i  ka tü sahihati ' 1-kel imat haderne-i 
rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve 
kabı11 i  havl şürfıt-ı müfsideden ari bey ' - i  bat-ı sahlh-i 
şer') ile mfıma i leyh Mustafa Ağa'ya yedi yüz e l l i  guruş 
semen-i medffı' ve makbfıza bey' u temllk eylediğinde 
anlar dahi ber veeh-i muharrer işt ira ve temellük ve kabul 
idüp fima ba'd bir buçuk masura ma-i leziz-i mezkurede 
babam müvekkilüm muma i leyhün asla ve kat 'an alaka 
ve medhal i kalmayup lağm ü kanavatma tebe ' iyyet i l e 
mfıma i leyh Mustafa Ağa'nun mülk-i mUşteraları ve 
hakk-ı sırfı almışdur d idükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma 
vaka'a b i ' t-taleb ketb ol ındı . 
Fi ' l-yevmi ' s-sal is min Cumade' l-Cıla sene erba'a  aşere ve 
mieteyn ve elf 

[3 Ca 1 2 1 4] [3 Kasım ı 799] 
ŞühCıdü' l-hai : 
Süleyman Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
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Mehmed Nebl Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid e l-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Laleli 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Mehmed Errıln Serbölük-i Köpri l i  
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mehmed Usta Haderne-i Haydar Paşa 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

29913212 Haslar kazası, Ayvad karyesinden Kırkçeşme 
suyoluna mü/hak Mahmut Ağa katma suyundan ifrazla 
Çakır Ağa mahallesindeki bahçeye bağlı sudan bir kıs
mının, maliki Zübeyde Hanım tarafından Şerife Nefise 
Hanım'a satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Şerife Nefıse Hanım'un Karye-i Ayvadl ı  

[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde elan n ısf masura ma-i 
l ezize mal ike olan Nefıse Hanım ibnet-i Hazinedar All 
Ağa ma-i lezlz-i mezkur mülkname-i hümayı1n çukadar 
ağalık h ıdroetiyle şeref-yab olan Dergah-ı mualla kapucı
başı larından es-Seyyid Mustafa Ağa ibn-i es-Seyyid Sü
leyman Ağa'ya hüccet olmdığı işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fi 8 Şevval sene I 2 1 5(?) [22 Şubat 1 80 1 ] 

Darü' 1-hi lafeti ' 1-aliyye Kostantıniyyetü' 1-mahrniyyede 
Aksaray kurbında Çakır Ağa mahal lesinde mescid-i şerif 
karşusında kain bir bab bağçe derunına cari zikri ati ma-i 
lezizün mal ikesi o lan Zübeyde Hanım ibnet-i e l-merhum 
Defterdar-ı esbak Behcet Mehmed Efendi tarafından ber 
veeh-i ati bey ' i  ikrara ve i ' ta-i h üceete vekil o ldığı zat-ı 
muma ileyhayı arifan olan Abdülvehhab Ağa ibn-i 
Mehmed ve Hafız İsma'il Efendi ibn-i Mehmed nam ki
mesneler şehadetleriyle sabit olan es-Seyyid el-Hacc 
Mehmed Efendi ibn-i e l-Hacc Hafız Mustafa nam kimes
ne mecl is-i şer' -i hatir-i lazımü ' t-tevklrde işbu kitab-ı 
sıhhat-ni sabun hafızesi fahrü' l-muhadderat Şerife Nefıse 
Hanım ibnet-i Hazinedarzade Ali Ağa tarafından ber 
veeh-i ati hususı tasdika vekil-i şer' lieri olan Hafız Ab
dülvehhab Efendi ibn-i Mehmed mahzarında bi ' l-vekale 
ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvekkilem ınılma i 
leyhanun işbu yedinde o lup b in ik i  yüz on ik i  senesi Sa
ferü ' l-hayr'ınun on dördünci güni tarih iyle müverraha bir 
kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsil ü beyan olmdığı üzre 
mahmiyye-i mezburede Abdi Subaşı mahallesinde Çal
kandızade suyı dimeğle arif ma-i lezizün hatiri olan Mah
mud Ağa hayatında bin otuz üç senesi Havass-ı refı'a ka
zasına tab i ' Ayvad nam karyeye karlb Sultan Süleyman 
Han hazretlerinün Küçükkemer kurbında kendi malıyla 
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abar-ı müteferrika hafr ve tahte' l-arz !ağın ü kanavat i le 
cem' u tahsil eylediği suyını Küçükkemer'e izn-i müte
vell iyle i lhak u idrac idüp hakk-ı mecrasından ma'ada 
ma' lumu ' l-mikdar suyını salifü ' z-zikr menzil - i  mezbura 
ba'de' l -icra ma-i leziz-i mezkureden üç buçuk masura ve 
üç çuvalduz ve üç hi lal ma-i lezlzün tedavül- i eyadi i le 
irsen ve şiraen mal ikesi olan mfıma i leyh Çalkandızade 
zevcesi Hafize Hanım ma-i mezbfırun nısf masurasın ı  All 
Ağa'ya bey' ol dahi med'ine-i Eyyfıb'da Davfıd Ağa ma
hallesinde Çin i l i(?)çeşmeye İcra ve n ısf masurasını dahi 
sabıka Rumi l i  kadiaskeri Derviş Mehmed Efendi'ye bii 
hüccet bey ' ol dahi salifü ' z-zikr Davfıd Ağa mahal lesinde 
bağçes ine icra ve bir buçuk masurasın ı hacegandan A li 
Efendi'ye bey' ol dahi Aksaray kurbında Gureba Hüseyin 
Ağa mahal lesinde İcra ve bir buçuk masurasını Müderris
zade Mehmed Arif Ağa'ya yed-i aslah o lmak üzre ternlik 
ve bakT üç çuvaldfız ve üç h ilal suyınun dahi n ı sf masura
sını ifraz ve sabıka Tuz emini İbrahim Ağa'ya bey' ol da
h i  salifü ' z-zikr bağçe-i mezkfıra cari ol dah i n ı sf masura 
ma-i lezlz-i mezkfırı ei-Hacc Ahmed Nfırullah Ağa'ya 
bey ' ol dahi ma-i mezbfırı müvekki lem mezbure Zübeyde 
Hanım'a bey' u temllk idüp ol dahi bağçe-i mezkurun 
hakk-ı tasarrufın ı müvekkile-i mezbfıre Şerlfe Nefise Ha
nım'a tefvlz idüp derfınına cari nısf masura ma-i lezl'z-i 
mezkfırı dahi bey' murad eylediğinde mahmiyye-i mez
burede olan menazil ü çeşmehii ve mahall- i saireye cere
yan iden cemi' sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l
Iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezize dair hücec-i 
şer' iyyeler mahkeme-i mezbureden gayri mehakimde tah
rlr u temhlr olmmak bii emr-i all mernnu '  oldığı şürfıt-ı 
mer' iyyesinden oldığına binilen hala Su nazırı Mustafa 
Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı riih-ı abi Sü
leyman Ağa ve zeyl-i sahlfede masturu' l-esarn1 evkaf-ı 
selatin-i mazıyye serbölükleri vesair haderne-i ralı-ı abi
ler ihbarıyla n ı  sf masura ma-i leziz-i mezkfırı tarafeynden 
Icab ve kabfıli havl şürfıt-ı müfsideden ari bey '- i bat-ı sa
hih-i şer'! ile müvekki le-i mezbfıre Şerlfe Nefise Hanım'a 
beynlerinde ma' lum semen-i medfı1' ve makbuza bey ' u 
temllk eylediğinde ol dah i işt ira ve temellük ve kabul i
düp fima ba'd n ısf masura ma-i lezlz-i mezkurda müvek
kilem mfıma ileyha Zübeyde Hanım'un aslen ve kat'an 
alaka ve medhal i kalmayup müvekkile-i mezbfıre Şerlfe 
Nefise Hanım'un mülk-i müşteriisı ve hakk-ı s ırfı olmış
dur didükde gıbbe' t-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a b i ' t-taleb 
ketb ol ındı . 

Fi 1 1  min C sene 1 2 1 4  [ 1 0  Kasım 1 799] 

Şühfıdü' I-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı ralı- ı  ab 
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El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid İbnihim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

299/33/1 Haslar kazası, Ayvad karyesinden Kırkçeşme 
suyoluna mülhak Mahmut Ağa katma suyundan ifrazla 
Çakır Ağa mahallesindeki bahçeye bağlı suyun, maliki 
Zübeyde Hanım tarafindan Şerife Nefise Hanım'a sa
tıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Şerlfe Nefise Hanım Karye-i Ayvadl ı 

Darü' l-hi lafeti ' l-al iyye Kostantı niyyeü' l-mahmiyyede 
Aksaray kurbında Çakır Ağa mahallesinde mescid-i şerif 
ittisalinde vakı ' lede' l-ahali ve' l -clran menzil derunına 
cari zikri ati ma-i lezlzün malikesi olan Zübeyde Hanım 
ibnet-i el-merhum Defterdar-ı esbak Behcet Mehmed 
Efendi tarafından ber veeh-i ati bey ' i  ikrara ve i ' ta-i 
hüccete vekll old ığı zat-ı muma ileyhayı arifao Abdül
vehhab Ağa ibn-i Mehmed ve Hafız İsma'll Efendi ibn-i 
Mehmed nam kirnesneler şehadetleriyle sabit olan 
es-Seyyid Mehmed Efendi ibn-i Mustafa meclis-i şer'-i 
hatir-i lazıınü ' t-tevkTrde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafı
zesi fahrü' l -ınuhadderat Şerlfe Nefise Hanım ibnet-i Ha
zlnedarzade All Ağa tarafından ber veeh-i ati husus-ı 
meymenet-mahsusların ı tasdlka vekll-i şer' 'isi olan Hafız 
Abdülvehhab Efendi ibn-i Mehıned mahzarında bi ' l-ve
kale ikrar-ı tatnın ve takrir-i kelam idüp müvekkileın mu
ma i leyhanun yedinde olup bin iki yüz on iki senesi Sa
ferü' l-hayr'ınun on dördünci gün i  tarihiyle müverraha bir 
kıt 'a mübaya'a hüccetinde tafsll ü beyan olmdığı üzre 
mahmiyye-i mezburede Abdi Subaşı mahal lesinde vakı ' 
Çalkandızade suyı diıneğle arif ma-i lezlzün asrında ha
fir i olan Mahmud Ağa hayatında bin otuz üç senesi Ha
vass-ı refi'a kazasına tab i '  Ayvad nam karyeye karlb Sul
tan Süleyman hazretlerinün Küçükkemeri kurbında kendi 
ınalıyla abar-ı müteferrika hafr ve tahte' l-arz !ağın ü ka
navat i le cem' u tahsil eylediği suyın ı salifü ' z-zikr Kü
çükkemer suyı yolına izn-i mütevell iyle i lhak u idrac 
idüp hakk-ı ınecrasından ma'ada ma' luınu' l-mikdar suyı
nı salifü ' z-zikr menzi l- i mezbura ba'de' l -icra ma-i lezlz-i 
mezkurdan üç buçuk masura ve bir çuvalduz ma-i lezizün 
tedavül-i eyadl ile mal ikesi olan muına i leyh Çalkandı
zade zevcesi Hafize Hanım ma-i mezkfırun nısf masura
sını es-Seyyid All Ağa'ya bey' ol dahi medine-i Eyyub'da 
Davud Ağa mahal lesinde Çin i l içeşme'ye İcra ve n ısf ma
surasını Kadiasker-i esbak es-Seyyid Mehmed Efendi 'ye 
bey' ol dahi Davud Ağa mahallesinde bağçesine icra ve 
bir buçuk masurasını dahi Müderriszade Mehmed Arif 
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Ağa'ya yed-i aslah olmak üzre temllk idüp ve nısf ma
surasını dahi hacegan-ı Divan- ı hümayundan A li Efen
di 'ye bey ' ol dahi Aksaray kurbında Gureba Hüseyin Ağa 
mahallesinde sakin aldığı menzil i nde icra ve baki kalan 
üç çuvalduz ve üç h iliil suyınun dahi nı sf masurasın ı  ifraz 
sabıka Tuz emini İbrahim Ağa'ya bey ' o l  dahi salifü
' z-zikr Çakır Ağa mahal lesinde sakin aldığı menzil i  derlı
nma ba'de' l - icrii ol dahi n ısf masura ma-i leziz-i mezkurı 
Rukıyye Hatun ve Fatıma Hiitun'a ale' l-işt iriiki ' s-seviyy 
bey' u temlik ol dahi mal ike o ldukları n ısf masura ma-i 
lezlz-i mezkurı müvekkilem mumii i leyhii Zübeyde Hii
n ım'a ba'de' l-bey ' ol dahi menzil-i mezkı1run hakk-ı ta
sarrufını müvekki le-i mlımii i leyha Şerlfe Nefise Hiinım'a 
tefvlz id üp derunına cari nı sf masura ma-i l ezlz-i mezklırı 
dahi bey ' muriid eylediğinde mahmiyye-i mezburede olan 
menazi l ü çeşmehii vesiiir mahallere cereyiin iden cemi' 
sularun kuyudiitı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u 
mukayyed olup ma-i lezlze dair h ücec-i şer' iyyeler er
bab-ı miyiih ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayri 
mehakimde tahrlr u temhlr al ınmak bii emr-i iili mernnu '  
o ldığı şürut-ı mer' iyyesinden old ığına binaen hala Hiissa 
su nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Ket
hudii-yı riih-ı abi Süleyman Ağa ve zeyl-i sahifede mastu
ru' l-esiirni evkaf-ı selatin- i miizıyye serbölükleri vesair 
haderne-i rah-ı abiler ihbiirıyla n ısf masura ma-i leziz-i 
mezklırı bey' - i  bat-ı sahlh-i şer') i le beynlerinde ma' lfim 
semen ve25 makbuza müvekkile-i mezbure Şerlfe Nefise 
Hiinım'a bey' u temlik ve teslim eylediğinde ol dahi iştira 
ve temellük ve kabul idüp fimii ba'd n ısf masura ma-i le
zlz-i mezkurda müvekkilem mezbure Zübeyde Hanım'un 
aslen ve kat 'an alaka ve medhali kalmayup müvekkile-i 
mezblıre Şerlfe Nefise Hanım'un mülk-i müşteriisı ve 
hakk-ı s ırfı almışdur didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l ma 
vaka'a b i ' t-taleb ketb al ındı . 

Fı l l  min C sene 1 2 1 4  [ 10 Kasım 1 799] 

Şühudü' I-hal : 
Şahidiin-ı siibık 

29913312 Hatt-ı hümayun ile Halkalı suyundan ihsan 
olunan Darphane-i Atik yakınında, Simkeşhane 
mahallesindeki eve bağlı suyun, maliki Ahmet Bey 
tarafindan Mehmet Sait Bey 'e satıldığına dair hüccet 
kaydı. 

[Kenar notu] Köpri l iziide Sa'ld Beğ'ün 

Darü' 1-hi lafeti ' 1-al iyye Kostantıniyyetü' 1-mahmiyyede 

25 semen-i 
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Sultan Bayezid Han-ı Veli kurbında Darbhane-i atik c iva
rında S imkeşhane nam mahallde Eğeci ler sCıkında vakı ' 
asrında Sadr-ı all kethudası Derviş Mustafa Efendi ha
nesi d imeğle arif menzi l ile derfinına cari zikri ati ma-i 
lezlzün maliki iken bundan akdem veda'-ı alem-i fani 
iden Yahya Beğ ibn-i el-merhum Çaprasl ı Hasan Paşa 
hazretlerinün sulbl sağir oğl ı ve hasren varis-i vahidi 
zu 'amadan es-Seyyid Ahmed Beğ'ün tesviye-i umCırın ı 
ru'yete kıbel-i şer'den ba hüccet-i şer' iyye vasi-i man
subesi olan Osman Efendi ibn-i Abdullah tarafından ber 
veeh-i ati bey' i  ikrar ve i ' ta-i hüccete vekll o ldığı el-Hacc 
Mehmed Ağa ibn-i Ömer ve Salih Ağa ibn-i Mehmed 
nam kirnesneler şehadetleriyle sabit olan Hafız İbrahim 
Efendi ibn-i Mustafa mec lis-i şer'-i hatir-i lazımü't-tev
kTrde Dergah-ı all kapucı başı larından o lup işbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun hafızı umdetü' l-emacid ve' l-ekarim Köp
ri l izade sa' adetlü Mehmed Sa'ld Beğ ibn-i el-merhum 
Affan Beğ tarafından ber veeh-i ati husus-ı meyme
net-mahsCısların ı tasdlka vekil-i şer'lieri olan Abdul lah 
Ağa ibn-i Mustafa mahzarında b i ' l-vekale ikrar-ı tarnın 
ve takrir-i kelam idüp müvekkilüm mezbı1run vasisi ol
dığı sağTr-i merküm es-Seyyid Hasan Beğ'ün yedinde o
lup bin iki yüz on bir senesi Cumade' l-ah ir'inün beşinci 
güni tarih iyle müverraha bir kıt 'a hüccet-i şer' iyyede taf
sll ü beyan olmdığı üzre ma tekaddemden ba hatt-ı hüma
yı1n-ı şevket- makrfin Halkalı suyından i hsan-ı hümayfin 
buyurılan bir masura ma-i leziz salifü ' z-zikr Sultan Ba
yezid Han-ı Veli kurbında Saray-ı atik civarında kain 
Taksim kubbesinden ifraz olman nısf masura ma-i lezizi 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mfima ileyh Derviş Mustafa 
Efendi müstakı l l  yol i le marrü' l-beyan Soğan Ağa ma
hallesinde vakı ' hasbeten l i ' l lahi te'ala bina olman çeş
meye vakfiyyet üzre ta'yln ve nısf masurasını dahi müs
takı l l  diğer yol i le menzil- i mezbı1ra ta'yin ve icra idüp 
mCıma i leyh Derviş Mustafa Efendi fevt oldukda menzil-i 
mezbfir i le derCın ına cari nısf masura ma-i leziz sulbi ke
blr oğulları Derviş Mustafa Efendi ve Ahmed Sa'id Efen
di'ye mevrfis olup mfima i leyh Derviş Mustafa Efendi 
irsen malik oldığı bir çuvaldfiz suyını lağm ü kanavatma 
tebe' iyyet i le erbab-ı miyah ma' rifetleriyle çeşme-i mez
kı1re suyına zamm u i lhak idüp cem'an üç çuvaldfiz ma-i 
leziz çeşme-i mezburede vakfiyyet üzre cari olup ancak 
derun-ı menzile cari bir çuvaldCız ma-i leziz-i mezkı1ra 
irsen malik olan ınılma i leyh Ahmed Sa'ld Efendi ma-i 
Iezlz-i mezkfirı müteveffa-yı mCıma i leyh Yahya Beğ'e ba 
hüccet-i şer ' iyye bey ' u temlik idüp ol dahi fevt oldukda 
bir çuvaldı1z ma-i leziz-i mezkCır oğlı sağTr-i ınılma i leyh 
es-Seyyid Ahmed Beğ'e ba'de' l-mevrus menzil-i mah
dı1d-ı mezkfirı müvekki lüm mfima i leyh Osman Efendi ba 
re'y-i mütevelll müvekkil- i ınılma i leyh Mehmed Sa'id 
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Beğ'e fen'iğ u tefvlz idüp derfınına caii' bir çuvaldfız ma-i 
leziz-i mezkfırı dahi ahara bey'a  kıbel-i şer'den me'zfın 
old ığına binaen bi ' l-vesaye bey' murad eylediğinde mah
miyye-i mezburede olan çeşmelere ve mahall - i saireye 
cereyan iden cemi' sularun kuyudatı Haslar mahkemesi 
sici l iatında mastUr u mukayyed olup bey' u şira ve ferağ 
u intikal ve h ibe ve icar ve isticar u istihbar u istihkam 
hüccetleri erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mez
bureden gayri mehakimde tahrlr u temhir olmmak ba 
emr-i all memnfı '  oldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden old ığına 
binilen bir çuvaldfız ma-i leziz-i mezkfırı lağm ü kana
vatma tebe' iyyet i le hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan ve 
makbfılü' s-sudur ve' l -erkan Mustafa Ağa tarafından ve
kil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi Süleyman Ağa ve 
zeyl-i sahifede masturu ' l -esarn1 evkaf-ı selatin-i mazıyye 
serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler i hbar ve 
ma'rifetleriyle tarafeynden icab ve kabuli havi şürfıt-ı 
müfsideden ari bey '-i bat-ı sahlh-i şer'i i le beynlerinde 
ma' lum semen-i medfU ' ve makbuza bi ' l-vesaye muma i
leyh Mehmed Sa'ld Beğ'e bey' u temllk ve teslim eyledi
ğinde anlar dahi ber minval-i muharrer iştira ve temel lük 
ve tesel lüm ve kabul idüp derun-ı menzile cari bir çuval
duz ma-i leziz-i mezkurda müvekkilüm merkiim Osman 
Efendi'nün vasisi old ığı sağfr-i muma i leyh es-Seyyid 
Ahmed Beğ'ün aslen ve kat 'an alaka ve medhal i kalma
yup müvekkil-i mfıma ileyh Mehmed Sa'id Beğ'ün mülk-i 
müş[te ] rası o lmağla di lediği gibi tasarruf buyursunlar di
dükde gıbbe' t-tasdlkı ' ş-şer' l ma vaka'a bi' t-taleb ketb o
l ındı .  

Fı 1 9  Cumade' l-ahir sene 1 2 1 4  [ 1 8  Kasım 1 799] 

Şühudü' I-hal : 
Şahidfın-ı sabıkiin 

299/3411 Haslar kazası, Çınarlıçeşme mevkiinden Sul
tan Süleyman suyoluna mü/hak, Kanlıfirın, bodur te
raziden ifrazla Servi mahallesindeki eve bağlı Osman 
Ağa katma suyundan müjrez suyun malikleri Hüseyin 
Ağa ve Safiye Hatun tarafindan Ayşe Hanım'a satıldı
ğına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Çınarl ıçeşme'de Vezlr-i a'zam Yusuf Ziya 
Paşa halilesi Ayişe Hanım 

[Derkenar] Derun-ı hüccet-i mezkfır nısf masura ma-i le
zlz İbrahim Edhem ve Nuri Beğ'e istihkamen hüccet tah
rlr ve i 'ta ol ındı . 

Fı 1 7  M sene 1 226 [ 1  1 Şubat 1 8 1 1 ]  

işbu kitab-ı sıhhat-nisab-ı müstetab yedierine vasıl ve 
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hitabe-i belagat-nisab-ı harnil bala-nişin sadaret-i uzma 
ve' l-emakin vekalet-i kübra mah-ı cihan-tab-ı sipihr ve 
ikbal mühr-i münlr-i mülk- i cah-ı celal iiyin-i devletü' l-a
l iyye vekil-i saltanatİ ' s-seniyye devr-i mükerrem huces
te-i hisiii asaf- ı muhterem sahib-i kemal memduhu' l-fisal 
mahmudü' l-hisiil niizımu mesal ih- i mülk-i mi l let hiifızu 
merasim-i din-i devlet mu ' in-i hükkam-ı şeri 'at devletlü 
atüfetlü serdar-ı ekrem el-Hacc Yusuf Ziya Paşa haz
retlerinün hallle-i muhteremeleri umdetü' l-muhadderat 
zübdetü ' l-muvakkırat i ffetlü i smetlü Ayişe Hanım ibnet-i 
(boş) hazretleri taraf-ı bahirü'ş-şereflerinden zikri ati hu
sus-ı meymenet-mahsuslarını tasdlka vekll-i mu'teber-i 
şer'lieri olup hala kapu kethudal ık h ıdmetleriyle şe
ref-yab buyurı lan hacegan-ı Divan-ı hümiiyfından sa' a
detlü es-Seyyid Me h med Efendi hazretlerinün mu ' temed
leri olan es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa ibn-i es-Seyyid 
İsma'll mahzarında mahmiyye-i İstanbul'da Mahmud Pa
şa cami '- i şerlfı c ivarında Servl mahallesinde vakı ' Der
gah-ı all kapucıbaş ı larından hassa kassabbaşıs ı e l-Hacc 
Osman Ağa hanesi dimeğle arif lede' l-ahall ve' l -ciran 
ma' !Umu ' l-hudud ve' l-müştemi liit menzil - i kebir i le deri1-
nına cari zikri ati ma-i lezlzün bi '  I- iştiraki ' s-seviyy ma
l ikleri iken bundan akdem vefat iden muma i leyh el-Hacc 
Osman Ağa ibn-i el-Hacc Himmet'ün terekesi düyunına 
vefa itmeyüp emlakinün bey ' i  lazım geldiğine binilen 
menzil- i mezbur i le derunına cari ma-i lezizün bey ' ine ba 
ferman-ı all me'mur olan İpekci el-Hacc (boş) Ağa ibn-i 
Ali i le müteveffa-yı muma i leyhün halile-i muhteremeleri 
Safiyye Hatun ibnet-i Abdul lah taraflarından ber veeh-i 
ati hususa vekll oldığı zat-ı mumii ileyhayı arifiin Hiifız 
Hasan Efendi ibn-i Mehmed ve Mehmed Ağa ibn-i 
Hüseyin nam kirnesneler şehadetleriyle sabit o lan İbra
him Efendi ibn-i Abdülkadir yedine Hazret-i Eba Eyyub 
e l-Ensari mahkemesinde meclis-i şer' -i hattr-i liizımü
' t-tevkTrde bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrir-i kelam idüp 
bin iki yüz sekiz senesi Rebi'u' l-ahir' inün on yedinc i  gü
ni tarihiyle müverrah bir kıt 'a mübaya'a hüccetinde tafs'il 
ü beyan ol ındığı üzre asrında Hazinedar el-Hacc Osman 
Ağa hayatında Havass-ı refi'a kazasında Çınarl ıçeşme 
kurbında yedi aded baca hafr ve tahte' l-arz !ağın ü ka
navat i le cem' u tahsll itdürdiği suyını ba'de ' l-vezn ol 
mahal le karib merhum ve mağfıret-n işan Sultan Süley
man Han hazretlerinün mahmiyye-i mezbura cari su yolı
na bi izn i ' l -mütevel l i  i lhak u idrıle itdürdiği iki buçuk 
masura suyından ınüfrez n ısf masura suyını !ağın ü ka
navatına tebe ' iyyet i le Arife Hatun'a bey ' ol dahi e l-Hacc 
Mehmed Ağa'ya bey' ol dahi ber veeh-i muharrer iştira 
ve temellük ve kabUl itdükden sonra ber veeh-i muharrer 
mal ik o ldığı nısf masura suyını mahıniyye-i mezburede 
Bozdoğan kemerinden ifraz ve kadim! Süleymaniyye su-
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yı yolına cari olup Kanl ıfır ını kurbında o lan bodur teni
zilden erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ba'de' l -ifraz marrü
' 1-beyan Servi mahallesinde vakı ' sakin ald ığı menzil-i 
mezbürda ba'de ' t-ta'yin ve' l-icra o l  dahi fevt oldukda 
menzil- i mezbfır ile derfınına cari n ısf masura ma-i lezize 
tedavül- i eyadi i le ba hüccet malikeler olan Dergah-ı ali 
kapucıbaşı larından müma i leyh kassabbaşı el-Haee Os
man Ağa ibn-i e l-Haec Himmet i le zeveesi metrükesi Sa
fiyye Hatün ibnet-i Abdul lah b i ' l- iştiraki ' s-seviyy malik
ler iken müma i leyh el-Hacc Osman Ağa fevt o ldukda 
terekesi düyfınına vefa itmeyüp ernlakinün dahi bey ' i  
lazım geldiğüne binaen konak-ı mezbfır i l e  n ısf masura 
ma-i leziz-i mezkfırı bey'a ba ferman-ı all me'zün olan 
müvekkilüm mfıma i leyh İpekci Hüseyin Ağa menzi l-i 
mezbfırı müvekkile-i mfıma i leyha Ayişe Hanım'a bundan 
akdem bey' u ternlik idüp el-yevm derün-ı menzile cari 
n ısf masura ma-i lezi'z-i mezkürı !ağın ü kanavatma te
be' iyyet i le müvekkilelerüm mfıma i leyh İpekci Hüseyin 
Ağa ile mfıma i leyha Safiyye Hatı1n'dan her biri ber 
veeh-i muharrer bey ' murad eyledüklerinde mahrniyye-i 
mezbfırede olan çeşmelere ve mahall - i  saireye cereyan i 
den bi ' l-cümle sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sicil
Iatında mastfır u mukayyed olup bey' u şira ve ferağ u 
intikal ve h ibe ve icar ve isti'car u isıihbar u istihkam 
hüecetleri erbab-ı m iyah ma' rifetleriyle mahkeme-i mez
bfıreden gayrı mehakimde tahrlr u temhir olmması ba 
emr-i ali memnfı' aldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden o ldığına 
binaen nısf masura ma-i lezi'z-i mezkfırı lağm ü kanava
tma te be ' iyyet i l e hala Has sa su nazırı aynü' 1-a 'yan ve 
makbülü' s-sudür ve' l-erkan sa'adetlü Mustafa Ağa tara
fından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi Süleyman 
Ağa ve Süleymaniyye serbölüği Mehmed Nebl Ağa ve 
zeyl- i sahi'fede muharrerü ' l-esaınl evkaf-ı selatin-i salife 
serbölükleri vesair sikat-ı sahihati ' l-ke l imat haderne-i 
rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden icab ve 
kabilli havi şürfıt-ı müfsideden ari bey'- i bat-ı sahih-i 
şer'! i le müvekkile-i mfıma i leyha Ayişe Hanım beynle
rinde ma'lüm serneo-i medfü ' ve makbüza bey ' u ternli'k 
eyledüklerinde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve 
temellük ve kabul idüp fima ba'd menzil-i mezbür deru
nma el-yevm cari n ı sf masura ma-i l eziz-i mezkürda mü
vekkilelerüm müma i leyhadan her biri nün asla ve kat 'a 
alaka ve medhal leri kalmayup !ağın ü kanavatma tebe ' iy
yet i le müvekkile-i müma i leyha Ayişe Hanım'un mülk-i 
müşterası ve hakk-ı sırfları olmağla diledükleri gibi sa 'a
detle tasarruf buyursunlar didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer' i 
ma vaka'a bi ' t-taleb ketb alındı . 
Fı' l-yevmi ' s-tas i ' ve' l- ışrin min Cumadi ' l-ahir sene er
ba'a aşara ve mieteyn ve elf 

[29 Cumade ' l-ahi r  1 2 14 ] [28 Kasım 1 799] 
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Şühudü' ı -hal 
Aynü' l-ayan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid e l-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mehmed Emin Serbölük-i Köpr i l i . 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer n ısf masura ma-i 
lezizün maliki Süleyman Efendi fevt olup veresesi ma-i 
mezkurı Halil Ağa'ya ba'de' l-bey ' mezbı1r Halil Ağa dahi 
ma-i mezburı Yusuf Agah Efendi hazretleri Mehmed Na
zif Beğ'ün validesi Latıfe kadın ibnet-i Abdul lah'a bey' 
eylediğini müş ' ir istihkamı havl hüccet-i şer ' iyye i ' ta o
l ındığı kaydı balasıyla işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fi 5 R sene 1 243 [26 Ekim 1 827] 

Darü' 1-h i lafeti ' 1-aliyye Kostantın iyye el-mahrniyyede 
Sultan Bayezid cami ' -i şerlfı civarında Soğan Ağa ma
halles inde vakı '  Rodos l ı  el-Hacc Ahmed Ağa hanesi di
meğle arif menzi l derunına cari zikri ati ma-i lezizün 
malikesi Zübeyde Hanım ibnet-i Ş ıkk-ı evvel defterdan 
Behcet Mehmed Efendi tarafından ber veeh-i ati hususı 
ikrara ve i ' ta-i hüccete vekll o ldığı zat-ı muina i leyhayı 
arifao Bostanl Hüseyin Ağa ibn-i Mehmed ve Sal ih Çe
lebi ibn-i Mehmed nam kirnesneler şehadetleriyle sabit 
olan Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin  mecl is-i şer'- i hatir-i 
Iazımü't-tevkTrde hala hudavendigar-ı esbak merhum ve 
mağfıret-nişan Sultan Mahmud Han hazretlerinün vakf- ı 
şerifleri mütevelllsi hacegan-ı Divan-ı hümayundan işbu 
kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı sa'adetlü Süleyman Efendi 
ibn-i el-merhum Mustafa Efendi taraf-ı meymenet-mah
sı1slarını tasdika vekil-i şer'lieri es-Seyyid Mehmed Re
şid Ağa ibn-i es-Seyyid İsma'il mahzarında bi ' l -vekale 
ikrar-ı tarnın ve takrir-i kelam idüp müvekkilem ınılma i
leyha Zübeyde Hanım'un işbu yedinde olup bin iki yüz 
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on dört senesi Cumade' l-ahir'inün yiğirmi birinci güni 
tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccetde tafsll ü beyan olm
d ığı üzre asrında Suyolcular kethudası el-Hacc Hüseyin 
Ağa hayatında Havass-ı refi'a kazasına muzafe Terkos 
nahiyesine tab i ' Kara Ahmedli karyesi kurbın da Çınarlı
çeşme'nün üst tarafında kain salırada kimesnenün mül 
kine ittisalden ari mevzı ' - ı  hallde kendi malıyla beş aded 
baca hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le 
cem' u tahsil itdürdiği suyını ba'de' l-vezn tarnın ve kami l 
iki masura bir çuvalduz ma-i carisin i  mahal l-i mezburda 
Vezir-i a'zam hazinedan Mehmed Ağa suyına andan Ah
med Kethuda suyına andan Mesih Paşa suyına andan 
merhum ve mağfıret-nişan Sultan Süleyman Han haz
retlerinün Derin Maslak ta'bir ol ınur suyı yolına bi iz
n i ' l-mütevelll i lhak ü idrac i düp kanun üzre bir çuvaldu
zını hakk-ı ınecra içün al ıkon ı lup baki kalan iki masura 
suyından müfrez !ağın ü kanavatma te be' iyyet ile nı sf 
masura ma-i lerize tedavül- i eyadi i le malik olan Rodosi 
el-Hacc Ahmed Ağa tarlk-ı Hacc'da fevt oldukda menzil-i 
mezbur ile ma-i leziz-i ınezkurı yedi bin beş yüz guruş 
mu 'accele ile müvekki lem mu ma i leyha Zübeyde Ha
nı ın'a teınllk ol ınup mucebince yedi ne bir kıt'a teınllknii
me-i hümayun i ' ta ol ınup mantukınca ve erbab-ı m iyahun 
ma-i lezizün cereyan ve mevcud oldığını havl bir kıt 'a 
hüccet-i şer' iyye viri lüp ol vechi le ma-i leziz-i mezkur 
mülki olınağla malik oldığı nısf masura ma-i l eziz-i mez
kurı menzi l-i mezburdan ifraz ve bey ' murad eylediğünde 

· mahmiyye-i mezburede olan çeşmelere ve mahall- i sili
reye cereyan i den bi '  I-cümle sularun kuyudatı Haslar 
mahkemesi sic i l iatında mastur u mukayyed olup bey' u 
şira ve ferağ u intikal ve h ibe ve !'dir ve istlcar u i st ihbar 
u istihkam hüccetleri mahkeme-i mezbureden gayrı me
hakimde tahrlr u teınhlr olmmak bii emr-i all memnu ' ol
dığı şürut-ı m er' iyyesinden oldığına binilen nı sf masura 
ma-i leziz-i mezkurı hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan ve 
makbulü' s-sudur ve' I-erkan sa' adetlü Mustafa Ağa tara
fından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi Süleyman 
Ağa ve Süleymaniyye serbölüği Nebl Ağa ve zeyl-i sahi
fede masturu' l-esami evkaf-ı seliitin-i miizıyye serbö
lükleri vesair haderne-i ralı-ı abiler i hbar ve ma'rifetleriy
le tarafeynden Icab ve kabfıl i havl şürüt-ı ınüfs ideden ari 
bey '- i bat-ı sahilı-i şer'! i le beş yüz e l l i  guruş semen-i 
medfU' ve makbuza müvekki l- i muma i leyh Süleyman 
Efendi [ 'ye] bey ' u temllk eylediğünde anlar dahi iştira ve 
temel lük ve kabül buyurup fıma ba'd ı1 1Sf masura ma-i 
leziz-i mezkurda müvekkilem muma i leyha Zübeyde Ha
nıın'un asla ve kat 'li alaka ve medhali kalmayup müvek
kil- i muma i leyh Süleyman Efendi'nün mülk-i müşteriisı 
ve hakk-ı s ırfı o ldukdan sonra malik oldukları nısf masu
ra ma-i leziz-i ınezkürı Sultan Bayezid kurbında Tavukcı-
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lar köşesinde olan Süleymaniyye mesleğinden ifraz ve 
cedid yol i le İğneci ler karşusında vakı ' sakin oldukları 
menzilleri derCınına icra buyursunlar didükde gıbbe' t-tas
dikı 'ş-şer'i ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı . 

Fi 29 min C sene 1 2 14 [28 Kasım 1 799] 

Şühudü ' l-hal : 
Aynü ' l-ayan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid Mehmed Reşid Ağa Serbölük-i (si l ik) 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Salih Hallfe Haderne-i rah-ı ab 

[Derkenar] MCıma i leyh Ca'fer Fevzi Efendi bir masura 
ma-i lezlzi dördünci Re'fet kaoın hazretlerine bey ' 

Fi l l  min Receb sene [ 1 ]222 [ 1 4  Eylül 1 807] 

Darü' l-h i l�fet i ' l-aliyye Kostantıniyyetü' l-mahrniyyede 
Gedik Paşa kurbında Emin S inan mahallesinde Akarçeş
me civarında vakı ' menzil derCınına cari zikri ati ma-i le
zlzün el-yevm maliki olan hacegan-ı Divan-ı hümayCın
dan olup hala Devlet-i aliyyede kethuda-yı hazret-i kaim
makam-ı sadaret-i penahl o lan devletlü inayetlü İbrahim 
efendi ibn-i Ahmed Ağa hazretleri taraf-ı bahirü' ş-şeref
lerinden husus-ı ati ' I-beyanı ikrar ve i 'ta-i hüccete vekil 
o ld ığı All Ağa ibn-i Musa ve es-Seyyid Halil Çelebi ibn-i 
Hasan nam kirnesneler şehadetleriyle sabit olan Mehter
başı Hüseyin Ağa ibn-i Osman mecl i s- i şer'- i hatir-i lazı
mü' t-tevklrde işbu kitab-ı s ıhhat-ni sabun hafızı umdetü
' 1-müderrisin i ' l-kiraın Ca' fer Beğ Efendi ibn-i el-mer
hum Reisülküttab Mehmed Raşid Efendi taraflarından 
ber veeh-i ati husus-ı meymenet-mahsCısların ı tasdika ve
kil-i şer'lieri es-Seyyid Hüseyin Ağa ibn-i es-Seyyid 
Me h med nam kiınesne ınahzarında bi ' 1-vekale ikrar-ı 
tarnın ve takrir-i kelam idüp müvekkilüm ınüşarun ileyh 
hazretlerinün işbu yedierinde olup bin iki yüz on bir se
nesi Cumade' l-ahir'inün beşinci gün i  tarih iyle ınüverrah 
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bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsll ü beyan olmdığı üzre 
Murad Paşa mahallesi ahalisinden Hasan Ağa nam ki
mesne hayatında Havass-ı refi'a kazasında UzuncaabM 
başında Ortaçeşme nam mahal lde kendi malıyla abar-ı 
müte 'addide hafr ve tahte ' l-arz ]ağın ü kanavat ile cem' u 
tahsil itdürdiği suyın ı  ol mevzı ' a  karlb merhum Da
ru ' s-sa'adetü' ş-şerife ağası Mustafa Ağa suyına andan 
merhum ve mağfıret-nişan Sultan Süleyman Han hazret
lerinün suyı yolına bi izni' l-müteve l li i lhiik u idrilc idüp 
hakk-ı mecradan baki iki buçuk masura suyından müfrez 
bir masura ma-i l ezlze ismetlü Ayişe Hanım ibnet-i 
el-merhum Dürriziide Mustafa Efendi malike iken bir 
masura ma-i leziz-i mezkurı müvekkilüm müşarun i leyh 
İbrahim Efendi hazretlerine bin iki yüz guruş semen-i 
medfı1' ve makbuza mukabelesinde ba hüccet-i şer' iyye 
bey ' u ternlik idüp anlar dahi iştira ve temel lük ve kabul 
buyurduktanndan sonra bir masura ma-i l ezlz-i mezkurı 
mahrniyye-i mezbura dahil oldukda Sadefciler başında 
olan teriizuden erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifriiz ve ce
did yol ile sal ifü ' z-zikr Gedik Paşa kurbında Akarçeşme 
civarında vakı ' menzil-i mezblır derlınına icra ve ta'yin 
itdükden sonra müşarun i leyh İbrahim Efendi menzil-i 
mezblırı müvekkil-i ınılma i leyh Ca'fer Beğ Efendi'ye 
ferağ olup derunına cari bir masura ma-i l eziz-i mezkurı 
dahi bey ' murad eylediğinde mahrniyye-i mezburede olan 
çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cürnle su
larun kuylıdatı Haslar mahkemesi sic i l iat ında mastur u 
mukayyed olup bey' u şira ve ferağ u intikal ve hibe ve 
lcar ve istlcar u İstihbar u istihkam hüccetleri erbab-ı mi
yah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezblıreden gayrı meha
kimde tahrlr u temhlr o lmmak bii emr-i all memnı1' oldığı 
şürut-ı mer' iyyesinden old ığına binilen bir masura ma-i 
lezlz-i ınezklırı !ağın ü kanaviltına tebe ' iyyet ile hala Has
sa su nazırı aynü' l-a 'yan ve makbulu' s-sudur ve' l-erkan 
Mustafa Ağa ve Kethuda-yı rah-ı abi Süleyman Ağa ve 
Süleymaniyye serbölüği Mehmed Nebi Ağa ve zeyl-i sa
hifede muharrerü ' 1-esaml evkaf- ı selatin-i sali fe serbö
lükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma' rifetleriy
le tarafeynden Icab ve kabCıli havl şürut-ı müfsideden ari 
bey '-i bat-ı sahilı-i şer'l ile vekil-i muma ileyh Ca'fer 
Beğ Efendi'ye beynlerinde ma' lum semen-i medfı1' ve 
makbuza mukabelesinde bey' u teınlik buyurduklarında 
anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul 
idüp fiına ba'd !ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le bir ma
sura ma-i leziz-i mezkurda müvekkilüm müşarun i leyhün 
asl a  ve kat 'a alaka ve medhali kalmayup müvekkilüm 
muma i leyh Ca'fer Beğ Efendi'nün mülk-i müşteriisı ve 
hakk-ı sırfı olmağla sa' adetle tasarruf buyursunlar didük
de gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a b i ' t-talep ketb ol ındı . 

FI S  Recebü' l-ferd sene 1 2 1 4  [3 Aralık 1 799] 
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ŞühCıdü ' l-hal : 
Aynü ' l-ayan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mustafa Ağa Serbölük-i NCır-ı Osmaniyye 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife Haderne-i rah-ı ab 
ve gayrih im 

29913512 Haslar kazası, Smklıçayırı mevkiinden Sul
tan Bayezit suyoluna mü/hak, Alpazarı mevkiinden Sul
tan Ahmet suyoluna aktarma katma sudan ifrazla So
ğan Ağa mahallesindeki eve bağlı suyun, maliki Cafer 
Bey tarafindan İbrahim Efendi 'ye satıldığına dair h üc
e et kaydı. 

[Kenar notu] S ırıkl ıçayır ı Vezir kethudası İbrahim Efen
di 'nün 
Darü' I-h i lafeti ' I-al i yy e Kostantın i yy e el-mahrni yy ed e /f. �� /:i.,-J 
Sultan Bayezid kurbın da Soğan Ağa mahal lesinde vakı ' 
Reisülküttab Mehmed Reşid Efendi hanesi dimeğle arif 
menzi l den1nına cari zikri ati ma-i lezlzün malik i olan 
umdetü ' l-müderrls in i ' l-kiram Ca'fer Beğ Efendi ibnü
' 1-merhCım Reisülküttab Mehmed Reşld Efendi tarafın-
dan ber veeh-i ati husCısı i krar ve i ' ta-i hüccete vekll ol-
dığı Süleyman Ağa ibn-i Mehmed Emin ve All Ağa ibn-i 
Yusuf nam kirnesneler şehadetleriyle sabit olan es-Sey-
yid Hüseyin Ağa ibn-i es-Seyyid Mehmed mec lis- i şer'-i 
hatir-i !azı mü 't-tevkTrde hacegan-ı Divan-ı hümayCından 
olup hala Devlet-i a l iyyede kethuda-yı hazret-i kaimma-
kam-ı sadaret-penahi olan devletlü inayetlü İbrahim E-
fendi ibn-i Ahmed Ağa taraf- ı bahirü' ş-şereflerinden ber 
veeh-i ati husus-ı meymenet-mahsCıslarını tasdika vekil-i 
şer'lieri o lan mehterbaşı larından Hüseyin Ağa ibn-i Os-
man mahzarında b i ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrir-i ke-
lam idüp müvekki lüm mCıma i leyh Ca'fer Beğ Efendi'nün 
i şbu yedinde olup bin yüz doksan sekiz senesi Rebi ' Cı
' 1-ahir'inün y iğirmi beşinci güni tarihiyle müverrah bir 
kıt'a hüccetde tafsil ü beyan olmdığı üzre zikri cai ma-i 
lezizün ınenba' ı  olup Havass-ı refi'a kazasında Sırıkl ı-
çayır i le Del ikl itaş d imeğle arif mevzı 'da abar-ı ınüte'ad-
dide hafr ve tahte' l-arz !ağın ve hacalardan has ı l  ma-i le-
zizün hakk-ı mecrasmdan ma'ada bir masura ma-i lezlze 
b i ' l- irs i ' ş-şer' i malik  olan Ahmed Çelebi ibn-i Mustafa 
ma-i leziz-i mezkCırdan !ağın ü kanavatma tebe ' iyyet i le 
nısf masurasın ı  erbab-ı ıniyah ma'rifetleriyle ifraz ve 
mahmiyye-i mezbfirede Güngörmez mahallesinde sakine 
Hacce Rabi 'a Hatun'a bey' o l dahi müteveffiye oldukda 
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299/35/2b sadr! kebir oğlı Ahmed Beğ ile sadriye kebire kızı Rabi 'a vJ'ft�-'�-i-),; �� t, ...ı.;_ 15_,· iJ: ;_:,,/_, ,.f � ./;., J;, Hanım'a ba'de' 1-mevrus anlar dahi irsen malik oldukları 
· ,;i · 

· n ısf masura ma-i leziz-i mezkfırı müvekkilüm muma i-_/,.v�l � .-;";'_}/_r)/.rfi:.V'� � u . ; ,.;L ' .) .� 1 h C ' � B - E� d' ' . . d 1 . - - · ı h M h • .  • . . . • .  ( . • .,..... · . � :_!,J.r( J? ey a ı er eg ıen ı nun pe er en muma ı ey e -(,Y't!/;-.)...v/_;;,J_;.!(!�l.Jf.,C, 1/.,., tf /. J.' · . med Raşid Efendi ibn-i Ca'fer Ağa'ya beş yüz guruş se
Jf:�J-�;.d�c.l. /, . . -

� 
- _-', //.P ....., r.1.; men-i medfü ' ve makbuza bii hüccet-i şer ' iyye bey ' u 

j�; J� �/��;Jt. �J-'�� � <J..., f.;:..--'......,_,-:-'-: '  t�mllk
_
e�led�kl�rinde �nlar dahi

.
ba'd�' l-iştir� ve'�t�mel 

. - � tfr-:-lc L..J?__.vl.--N.. �· luk ma-ı lezız-ı mezkurı mahmıyye-ı mezbura dah ı l  ol-
;:,;A(-{1/.f,'"" �·· · . ·: . J t/  � cıl .. Lf'�J:':.-;./ dukda Atbiizarı kemerinden Sultan Bayezid Han-ı Veli 

rı� .J eftr:.t . . �ı�.:.:;_, t:;--:J-; � ....... �;.. "�p&- suyı yolından erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve Sul;1 r. /1._/�,;�J:/,J/ J - · , . . _ tan Ahmed Han suyı yolına ba'de ' l - ilhiik menzil - i  meziJ,;ffC.:�_..;_,, . . . · .:.)J::.":"-:-:/1 t.f.J...f�_, �fır derfınına icr� �e ta'yin _ eyle??k!e�in?e� sonra mfıma 
· vu& /. . (...-../�/..!'--'/if,...., lf-�J� ,ı ., ı l eyh Mehmed Raşıd Efendı dahı ırtıhal-ı dar-ı beka eyle-

,.., . �,r,..-J�;.;;v_,...ı . · ; . , . ....... .; / .<..;s ' diğinde menzil-i mezkfır i le derfınına cari nısf masura t.�;;{��� ·,; , .......... ...-!".-.; 'dv l;.,� lu;.,l.:f� ma-i leziz-i mezkı1r mahdum-ı mükerremleri müvekkilüm 
/»,_,. ;J . 1 .' � ı-;,.,-;....U'J�Jr'�ıJ! .. /:s-c/�L .  ��ma i l:yh_ �a'fer Beğ Efen� i'ye ba_'de' l�intikal_ �üvek-

, 1 •  �J!i'�....;i.J; Il!!-J/f;_/_p� • . . _.,..; k�ltim ı::ıuma
_
ıl�yh

.
��' fer _Beg �fe�d� dah ı  �enzı l - ı_ mez-

-:l(.·ç�.))-_,J...,PJ,/ ı.; ,  1 - :).-.JJ IJ..'c �..;J.'-' kurı muvekkıl-ı muşanın ı leyh lbrahım Beg Efendı haz-(!�f!�ı.:;,/_, :: '.):-_ t.,,/,..,...;�jl.fn�,J,;Ç_; retlerine feriiğ ve tefviz idüp derfınına cari n ı sf masura 
� •1 •  :.JJ?'/ [�.: � t'·lf,/u;� . , : �J ma-i leziz-i mezkurı dahi bey ' murad ey i ediğinde mah-J'/'.;(...fb(V.,C,; - . : ::-"';/(./'Jbc/-':'-' miyye-i mezbfırede olan çeşmelere ve mahall - i  saireye 

fiil�..,::.; 1 . .  • ��t.,..,.,.;.ı t'�,.;,�;,_,.{;, . . cereyan iden cemi' sularun kuyfıdatı Haslar sici l iatında 
w.; ·"' .  ,/ �-:_t',:;,/.J""": f.t.:7.,._, .. /�J.:it: �:; lf..v ' mastOr u mukayyed olup bey' u ş ira ve ferağ u intikal ve 

'.lif.,��{;.(.� 11 . • • 'J�./ J:,:.,"' hibe ve iciir ve isticiir u İstihbar u i stihkam hüccetleri er-�_.:,'r;.-:�!.-C. . v.r � �_,(:, �;Jt�/_,J[,..:...;, bab-� n:iyah ma'_rifetleriy�e mahkeme-� mezb_fı�e�en gay_rı 
�..t!- . 

_ �-Y-f��: .. ::,.;j · . , , mehakımde tahrır u temhır olmması ba emr-ı alı memnu '  
1 �:-.J ,,ı:ı.') �ı......� ;j 1 • • • (-: :v ı/.I....,_,,;JJJ. o ldığı şürfıt-ı m er' iyyesinden oldığına binilen müvekki-

.lJ.!f_j/�...2- �.: - :1../fi,/!J?�./)';;V .;.,i ·(L' , !üm mfıma i leyh Ca'fer Beğ Efendi irsen malik old ığı ' •  c � L:.(  1 ' ....M/� - ' - • - - - A ' . �ıt'_,�:1 1 - _ 
• nısf masura ma-ı lezız-ı mezkurı hala hassa su nazırı 

� · .._.,... --::.....ı.t� �... aynü' l-ayan ve makbulü' s-sudur ve' l-erkan Mustafa Ağa 

i-�ı....� ve Kethuda-yı rah-ı abi Süleyman Ağa ve zeyl-i sahifede 
· ,-'t l_ muharrerü' l-esami evkaf-ı seliitin-i sillife serbölükleri 

vesair sikat-ı sahihatü' 1-kel imat haderne-i riih-ı abiler 
ma'rifetleriyle tarafeynden icab ve kabfıli havl şürfıt-ı 
müfsideden ari bey '- i bat-ı sahih- i şer'! i le müvekkil- i 
müşarun i leyh İbrahim Efendi hazretlerine beynlerinde 
ma' lum semen-i medfü ' ve makbuza bey ' u temlik ey
lediğinde anlar dahi ber minval-i muharrer iştira ve te
mellük ve kabUl huyurup fima ba'd derun-ı menzi l-i mez
kura cari nısf masura ma-i leziz-i mezkGrda müvekkilüm 
ınılma ileyh Ca'fer Beğ Efendi'nün asla ve kat ' a  aliika ve 
medhali kalmayup lağm ü kanaviltına tebe' iyyet i le mü
vekkil-i müşarun i leyh İbrahim Efendi hazretlerinün 
mülk-i müşteriilan ve hakk-ı s ırfları olmışdur sa'adetle 
tasarruf buyursunlar didükde gıbbe't-tasdiki ' ş-şer 'i ma 
vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı . 

Fı 5 Recebü' l-ferd sene 1 2 1 4  [3 Aral ık 1 799] 

Şühfıdü ' l-hal : 
Şahidfıne sabıkün 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

299/35-A/1 Haslar kazası, Bayram Paşa mevkiinden 
Mahmut Paşa camii suyoluna ve Sultan Bayezit, Deste
ci/erbaşı ana lağımından ifraz/a Emin Sinan mahalle
sindeki arsaya bağlı katma suyun, maliki İbrahim E
fendi tarafindan Cafer Beyefendiye satıldığına dair 
hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Bayram Paşa'dan 

[Derkenar] Muma i leyh Ca'fer Beğ Efendi'nün bir ma
sura ma-i lezlz-i mezkurı dördüne i Re' fet kadın'a bey' . 

Fı l l  min Receb sene ( 1 )222 [ 1 4 Eylül 1 807] 

Daru' s-saltanti ' 1-al iyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Gedik Paşa kurbında Ern1n S inan mahallesinde vakı ' 
sadr-ı esbak merhum Rağıb Paşa kerimesi Leblbe Hanım 
menzil i  dimeğle arif menzil arsası derfınına cari zikri ati 
ma-i lezlzün maliki hala rikab-ı hümayfinda kethuda-yı 
Sadr-ı kaimmakamı olan hacegan-ı Divan-ı hümayfından 
umdetü erbabi ' t-tahrlr ve' l -kalem zübdetü ashabi ' t-tastlr 
ve' r-rakam devletlü inayetlü İbrahim Efendi ibn-i Ahmed 
Ağa hazretlerine taraf-ı alllerinden ber veeh-i ati husfısı 
ikrara vekll aldığı All Ağa ibn-i Yusuf ve es-Seyyid Halil 
bin Hasan nam kirnesneler şehadetleriyle sabit olan meh
terbaşı ları Hüseyin Ağa ibn-i Osman meclis-i şer' -i ha
tir-i lazımü 't-tevkTrde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı 
fahru ' l-müderrisln i ' l-kiram fazlletlü Ca'fer Beğ Efendi 
ibn-i el-merhum Relsülküttab Mehmed Raşid Efendi ta
rafından ber veeh-i ati husfısı tasdlka vekil-i müsecceli 
olan es-Seyyid Hüseyin Ağa ibn-i es-Seyyid Mehmed 
mahzarıııda b i '  1-vekale ikrar-ı tam m ve takrlr-i k e l am i
düp müvekkilüm mfıma i leyh İbrahim Efendi'nün işbu 
yedinde olup bin iki yüz sekiz senesi Şa'banü' l-mu'az
zam'ınun on üçünci güni tarih iyle müverrah bir kıt'a hüc
cet-i şer' iyyede tafsll ü beyan al ındığı üzre zikri cal ma-i 
lezlzün menba' ı olup Havass-ı refi'a kazası havallsinden 
Edirnekapusı haricinde Bayram Paşa kurbında Osmaniy
ye cami ' -i şerifine cari su yı terazusi verasında kain Büs
rev kethudalığı dimeğle arif lağm hacalardan hasıl suyını 
o l mevzl'a karib Mahmud Paşa-yı Veli cami '-i şerlfı suyı 
yol ına bi izn i ' l -mütevel ll i lhak u idrilc ve hakk-ı mec
radan bakT kalan kami l  iki masurasını mahmiyye-i mez
bura dah i l  oldukda bundan akdem Sultan Bayezld Han 
cami ' -i şerlfı civarında Desterecilerbaşında ana I ağının
dan ifraz ol ınup ve müşterek yol i le sal ifti 'z-zikr Emin 
Sinan mahallesinde vakı ' menzi l derunına icra ve ta'yln 
ol ınup menzi l-i mezkur bundan akdem muhterik oldukda 
arsa-i haliye kalmağla menzil arsasıyla derfınına cari iki 
masura ma-i lezlz-i mezkura tedavül-i eyadl ile malik 
olan si lalışör-i hazret-i şehriyari ve serbevvabin-i Der
gah-ı all Ahmed Ağa ibn-i Abdurrahman mal ik old ığı iki 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

masura ma-i lezlz nısf masurasın ı  Derviş Mustafa Efen
di'ye ve nı sf masurasını Mühürdar Ahmed Efendi ['ye] te
varlh-i muhtelife i le ba hüccet-i şer' iyye başka başka 
bey' idüp yedinde baki kalan arsa-i mezkı1re ile derı1nına 
cari bir masura ma-i lezlz-i mezkı1rı dahi müvekkilüm 
müşarun i leyh İbrahim Efendi'ye bey' u temllk idüp anlar 
dahi ber veeh-i muharrer ba 'de' t-temellük ve' l-kabı11 ma
l ik ve mutasarrıf oldukdan sonra arsa-i mezkı1rı müvek
kil-i mı1ma i leyh Ca'fer Beğ Efendi 'ye bey' idüp deru
nma cari bir masura ma-i lezlz-i mezbı1rı dahi bey' murad 
eylediğinde mahmiyye-i mezbı1rede olan çeşmelere ve 
mahall- i saireye cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuyfıdatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup 
bey' u şira ve ferağ u intikal ve h ibe ve kar ve istlcar u 
İstihbar u istihkam hüccetleri erbab-ı miyah ma' rifetle
riyle mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehiikimde tahrlr u 
temhlr olmması ba emr-i all memnfı' oldığı şürfıt-ı 
mer ' iyyesinden oldığına binilen hala Hassa su nazır-ı ay
nü' l-a'yan ve makbı11ü ' s-sudı1r ve' l-erkan sa'adetlü Mus
tafa Ağa ve Kethuda-yı ralı- ı abi Süleyman Ağa ve zeyl-i 
sahlfede mastı1ru' l-esam1 evkaf- ı selatın-i sillife serbölük
leri vesair haderne-i ralı-ı abiler i hbar ve ma' rifetleriyle 
tarafeynden kab ve kabı1li havl şürfıt-ı müfsideden ari 
bey'-i bat-ı sahilı-i şer'! i le müvekkil-i ınılma i leyh Ca'fer 
Beğ Efendi'ye beynlerinde mallım semen-i medfı1 ' ve 
makbuz mukabelesinde bey' u temllk buyurduklarında ol 
dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul idüb 
fima ba 'd arsa-i mezkfıre derfınına cari bir masura ma-i 
lezlz-i mezkı1rda müvekki lüm müşarun i leyh İbrahim E
fendi hazretlerinün asla ve kat 'a alaka ve medhall eri kal
mayup lağm ü kanavatma tebe' iyyet ile müvekkil-i ınılma 
i leyh Ca'fer Beğ Efendi'nün mülk-i müşteriisı ve hakk-ı 
s ırfı olmağla sa'adetle tasarruf buyursunlar didükde gıb
be' t-tasdlk ı ' ş-şer' l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb olındı . 

R 5 Recebü' 1-ferd sene 1 2 1 4  [3 Aralık 1 799) 

Şühfıdü' l-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı ralı-ı ab 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Es-Seyyid İbrahim Ağa Serbölük-i Kemerler 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 

299/35-A/2 Haslar kazası, Küçükköy karyesinden Sul
tan Bayezit suyoluna mü/hak Kara Çiivuş Ahmet Ağa 
katma suyundan ifraz/a Soğan Ağa mahallesindeki eve 
bağlı suyun, bir kısmının malikinin Zübeyde Hanım ol
duğuna dair lıüccet kaydı. 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Daru' s-sal tanat i ' I -al i yy e Kostantın i yy e el -m ah mi yyede 
Sultan Bayezid Han-ı Veli cami '-i şerlfi civarında Soğan 
Ağa mahal lesinde vakı ' Rodosl ı e i-Hacc Ahmed Ağa ha
nesi dimeğle arif menzi l  i le derOnına cari ma-i lezizün 
el-yevm mal ikesi oldığı ihbar olman işbu kitab-ı s ıh
hat-nisabun hafızesi ismetlü iffetlü Zübeyde Hanım ib
net-i el-merhum Defterdar-ı esbak Behcet Mehmed Efen-
di tarafından ber veeh- i ati husus-ı meymenet-mahsOsları
nı takrlre vekll oldığı zat-ı mOrnil i leyhayı arifan Süley
man Ağa ibn-i Mustafa ve Mustafa Ağa ibn-i e l-Hacc 
Mustafa nam kiınesneler şehadetleriyle sabit olan Meh
ıned Ağa ibn-i Hüseyin i le zikri ati ma-i lezizün beş sehın 
i 'tibariyle bir sehm hisse-i şay i 'as ınun i rsen malikesi 
o lan Ayişe Hanım'un karındaşı ve tarafından ber veeh-i 
ati bey ' i  ikrar ve i ' ta-i h üceete vekll o ldığı kezalik zat-ı 
mfıına i leyhayı arifan Mehmed Emin Ağa ibn-i Ali ve 
Mehmed Efendi ibn-i Ahmed şehadetleriyle sabit olan 
eş-Şeyh Ahmed Efendi ibn-i el-Hacc All Ağa mecl is-i 
şer ' -i hatir-i !azı mü 't-tevkTrde nezaret-i hazret-i şeyhül
is lamide asude evkafdan Sultan Bayezld Han-ı Veli tabe 
serahu hazretlerinün cami ' -i şerifine cari suyı I ağınma 
mülhak bi ' l-cümle sularun iktiza iden hücec-i şer ' iyyeleri 
tahrlr ol ındukda vakf-ı ınüşarun i leyh tarafından emin ve 
mu'teıned adeın olmadukca tahrlr olmmaya diyü emr-i 
all sadır oldığına binilen vakf-ı ınüşarun i leyh tarafından 
ıne' ınOr olan Suyol ı katibi Mustafa Efendi ibn-i Mehmed 
hazır old ığı halde her biri b i ' l-vekale takrir-i kelam ve 
bast-ı ani ' I-meram idüp müvekkilem muma i leyha Zü
beyde Hanım'un işbu yedinde olup bin iki yüz on dört 
senesi Cumiide' l-ahir'inün onuncı güni tarihiyle müver
rah bir kıt'a temllkname-i hümayun ve tevarlh-i muhte
llfe i le hücec-i şer ' iyyelerde tafsll ü beyan olmdığı üzre 
bundan akdem kaftanı ağalığı i le tarlk-ı Hacc-ı şerlfde 
vefat iden mOma i leyh Rodosl ı ei-Hacc Ahmed Ağa'nun 
sakin oldığı konak ve emlak canib-i ıniriden zabt ol ınup 
ma-i lezizün Soğan Ağa mahal lesinde vakı ' menzil- i 
mezbOrı i le derOnına cari ma-i lezlz ve ınüştemilat-ı sai-

1 53 



1 54 İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

resi fün1ht ol ınup hası l olan bahasıyla eytamına ve zev
cesi batnında olan cenlne sihiim al ınmak üzre tanzim o
l ındığına binaen menzil-i mezbur i le derunına cari ma-i 
lezlz yiğirmi yedi bin beş yüz guruşda müvekkilem mu
ma i leyha Zübeyde Hanıın üzerine karar ve ziyade i le ta
l ib-i alıarı keff-i yed birle ol mikdar guruş Haz'ine-i ami
reye teslim olınup yedi ne temllkname-i hümayı1n i 'ta 
ol ınmağla derun-ı menzile cari ma-i lezlzün hatiri olup 
Kara Çavuş Ahmed Ağa hayatında Havass-ı refi'a kaza
sına tabi ' Küçükköy kurbında S ırıkl ıçayırı nam mahallde 
Dimitraki tarlası dimeğle arif nam mevzı ' a  abar-ı müte
ferrika hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil 
itdürdiği suyını mahall-i mezbCırda Bağlarbaşı nam ma
hall de cennet-mekan firdevs-aşiyan merhCım ve mağfı
ret-n işan Sultan Bayezld Han-ı Veli hazretlerinün Çifte
maslak ta'blr ol ınur suyı lağmına izn-i mütevel l iyle i lhak 
u idrilc olman ma-i leziz-i mezbı1r tedavül- i eyadl ile Ko
ca YCısuf Efendi malik oldukdan sonra lağm-ı mezkurun 
suyı tarafına müceddeden dört aded baca hafr ve tah
te' I-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği suyını 
şiraen mal ik oldığı lağm-ı mezkura andan müşarun ileyh 
hazretlerinün Çiftemas iağına ba'de' l-i lhak erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle vezn ü ayar ol ındukda mecmı1' baca ve 
lağmlardan has ı l  tarnın ve kamil bir masura ve bir çu
valdı1z suyınun bir çuvalduzı canib-i vakfa hakk-ı mecra 
içün alıkonı lup ma'ada bir masura ma-i leziz kezalik 
tedavül-i eyadl ile ba hüccet-i şer' iyye malik olan sadr-ı 
Anadol ı muhzırlarından el-Hacc All Ağa malik ve mu
tasarrıf iken fevt oldukda bir masura ma-i lezlz beş selım 
i ' tibarıyla iki sehmi su lbl kebir oğlı eş-Şeyh Ahmed 
Efendi'ye ve bir sehmi kızları Şerlfe Hacce Rukıyye Ha
nıın ve Fatıma Münlre Hanım ve Ayişe Hanım'a ba'de
' 1-mevrüs müma ileyha Şerife Rukıyye Hanım ve Fatıma 
Hanım'dan her biri irsen malik oldukları ma-i lezlzden 
birer selımden iki selım hisse-i şay i 'alarını Ayişe Hanım 
ibnet-i Hasan Ağa'ya bey' u temllk ol dahi salifü ' z-zikr 
Soğan Ağa mahal lesinde vakı ' menzi l-i mezbı1ra ba'de
' 1-icra ve muma i leyh eş-Şeyh Ahmed Efendi dahi ma-i 
lezlz-i mezkurdan irsen malik oldığı iki selım hisse-i şa
yi 'as ını dahi müteveffa-yı muma i leyh Rodosl ı el-Hacc 
Ahmed Ağa'ya bey' u temllk ol dahi menzil - i  mezbı1r tah
tında olan çeşmeye hasbeten l i ' J lahi ' l-müte ' al vakfiyyet 
üzre ba'de ' l- icra muma i leyha Ayişe Hanım müteveffıye 
oldukda şiraen malik oldığı iki selım ma-i lezlz oğlı ve 
hasren varis i ınılma i leyh el-Hacc Ahmed Ağa'ya ba'
de' l-mevn1s ol dahi iki sehm ma-i tezize irsen malik iken 
tarik-ı Hacc'da fevt oldukda menzi l-i mezbur ile derunına 
cari iki selım ma-i lezlzi havl ba hatt-ı hümayun-ı şev
ket-makrün mucebince temllk ol ınup bir selım h isse-i şa
yi 'asını dah i müvekkilem muma ileyha Zübeyde Hanım'a 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

beynlerinde ma' lı1m semen-i medfU ' ve makbuza bey ' u 
temllk eylediğinde ol dah i ber veeh-i muharrer iştira ve 
temel lük ve kabul idüp ol vechi le müvekkile-i ınılma i
leyha Zübeyde Hanım'un ber veeh-i muharrer uhdesinde 
aldığını müş ' ir yedinde hücceti o lmamağla vuküf-ı 
tarnınları olan erbab-ı m iyahdan İstihbar ve i stifsar ol ınup 
kıbel-i şer 'den yedine hüccet-i şer' iyye i ' ta alınmak mü
vekkilem muma i leyhanun muradıdur diyü ibraz eylediği 
temllkname-i hümayun ve tevarlh-i muhtelife i le hücec-i 
şer' iyyelere nazar ol ındukda vekil-i mezbur Mehmed A
ğa'nun min kül l i ' l-vücuh takrlrine mutabık ve nefsü' l-em
re muviifık bul ındığından ma'ada mahmiyye-i mezburede 
olan çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan iden bi
' I-cümle sularun kuyudiitı Haslar mahkemesi sici l iatında 
mastur u mukayyed olup bey' u şira ve ferağ u intikal ve 
hibe ve lcar ve istlciir u istihbar u istihkam hüccetleri er
bab-ı ıniyah ına'rifetleriyle mahkeme-i ınezbureden gayrı 
mehakiınde tahrlr u temhir al ınınası bii emr-i ali memnu ' 
aldığı şürut-ı ıner' iyyeden olınağla husus-ı ınezbura vu
küf-ı tamıniarı olup li ecl i ' l-ihbar mec lis-i şer'a hazırun 
olan hassa su nazırı aynü' l-a'yan ve makbı1lü' s-sudı1r 
ve' l-erkan Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i Ket
huda-yı rah-ı abi Süleyman Ağa ve Sultan Bayezid ser
bölüği es-Seyyid e l-Hacc Hasan ve zeyl-i sahlfede mu
harrerü' l-esarnl evkaf-ı seliitin-i ınazıyye serbölükleri ve
sair sikat-ı sahihat i ' l-kel imat haderne-i rah-ı abilerden is
tifsar u İ stihbar ol ındukda fı ' l-hakTka Soğan Ağa mahal
lesinde vakı ' Rodosl ı el-Hacc Ahmed Ağa hanesi diıneğ
le arif ınenzi l i le derunına cari ma-i lezlzün i rsen maliki 
iken bundan akdem tarlk-ı Hacc'da vefat iden ınuına ileyh 
Rodosl ı el-Hacc Ahmed Ağa'nun sakin aldığı ınenzil-i 
ınezbur i le derunına cari bir masura ma-i leziz beş sehın 
i ' tibarıyla iki sehıni yiğirıni yedi bin beş yüz guruş 
mu 'accele i le bir sehm h isse-i şay i 'as ınun şiraen ınaliki 
olan Zübeyde Han ım ibnet-i Defterdar-ı esbak Behcet 
Mehmed Emin Efendi'nün uhdesinde aldığını her biri 
bi ' l -icma' ve' l-ittifiik ala tarikı ' ş-şehade ihbar itdüklerin
den ma'ada vekil-i ınezbur eş-Şeyh Ahmed Efendi dahi 
bir sehm h isse-i şay i 'ayı ber veeh-i muharrer bey' eyledi
ğini mecl is-i şer 'de ba'de ' l- ikrar vekil-i mezbur Mehmed 
Ağa ınüvekkile-i ınılma i leyhiiya iziifetle tasdik ve tahkik 
itıneğin l i  ecl i ' s-sened işbu vesika-i enika ketb ve ınılma 
i leyha Zübeyde Hanım yedine i ' ta ol ındı . 

Fl 2 1 rnin Cumiide' l-ahir sene 1 2 1 4 [20 Kasıın 1 799] 

Şühudü' l-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır- ı ralı- ı  ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı riih-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osınaniyye 
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Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i S ultan Bayezid 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 

299136/la 29913611 Haslar kazası, Küçükköy karyesinden mü/hak 

;�'V ...lı-- 'li� . . . v. / /. .. 
Nişancıbaşı Ali Ağa ve Hazinedarbaşı Ali Ağa katma �/;/_,t�-;;:/'1/�v- "'�'.!'1�--:/·'ij./: sularından müfrez suyun, "!.aliki Mustafa Ağa tarafın-/*--'"' ���'"':'/;P:. .. <;'��-;.91 dan Şapcı Musa yahudiye, Uskübf mahallesindeki tera/rtf?-(:-y,;, --��"?1<;-1 __:_./j�� :i .:/;;r/ ziden ifrazla buradaki eve bağiatmak üzere satıldığına 1/' '  _..,_ .,--r ''-' ,..:Y/. 1 /. ' 
d · h k d f v�ı:./L/, / :  . · . :�d!.#.fw_/l,/'�d./ aır üccet ay ı. ,·"'- - ' ,P�/_p� ; 2::. ' � \� /JIJ)�_.f1_.,�,:?���;;;_;..,'..f,1".;4'f.-!,.. [Kenar notu] Karye-i Küçükköy Şapcı Musa Yehudl'nün 

� /- t L: , ·[:U:Y:/t�:;t • /. 1., , / - ":'-' � .-:_#/�i,;//;��'/ -'U/!!'.t..-;p�c.;' Zikri ati ma-i Iezizün malik i olan hala Hassa su nazırı r lv : ,
· 

./.' ':�;},!}Y:--"'_;,., ·:�1;/tJ Mustafa Ağa ibn-i Mehmed mecl i s- i  şer '- i hatir-i lazımü-\'· \�'/-;P.;.t"J',;�; ... t��l(.  � .: > . . k h . . .tı:"P-'..-t!/..1/� t>r;. :---: , : :��� ' t-tev Trde ma mıyye-i Is lambo l'da Tüfenkhane kurbında 

(IJJI!::.J�; ,;,f;t ";;--!/� '/ �-I;-7�'J!.-//)! Seferikoz mahallesinde mütemekkin o lup zikri cal ma-i 
• , / · ';/- -"' 1""v--"'"''t · • lezizün hücceti tahrir ol ınmasına bin iki yüz on dört se-;nl;y/ ·:r. lu · . �. ı,o� .. /'1' / ./ ·. '/-' � -:'.ı/t_;.y�/_.; , . ..- · .... / nesi Receb-i şerlfinün ikinci gün i  musahhah ferman- ı  all '--·-"/� 'ffv' ;/, · · �/t!;J-'· , · ·,;; · .. f �--!..,C:..?y_;:..,· ·, . · _. ,.�, sadır oldığına binaen işbu ba' isü' r-rakkam Şabcı Musa ,//J;� 1 - ,,/��· . ,. / • · '-""· ·  ..-_,4•(/:..- t... • • ...-:·� / ":'.!' 'ı�� lp veled-i Isak Yehfıdi tarafından ber veeh-i ati husfısı i.�.J../. ' . ' .uı.ı_._,.�--.tJI-"' ' . - � ı.  :..vv;&,.,, ·.i .:. : · 

· ;.{;:./ı/..-.�, tasdika vekil- i  mürsel i Bostan! Hüseyin Ağa ibn-i Abdul-· ı. · · ' -/....-;/'/ 't 't / "  y / '· -'//'..ft.r/.l� i. . ·/_ · , '_.!  v_..-"'u , :  lah mahzarında bi 't-tav 'i' s-si'iff ikrar-ı tarnın ve takrir-i : .  . /r.f"�-"...:- 1/1 . . · ../_...,,�, /'' ;..h·'l!:;_.,,.,i,e:[;·. ':""/�_.ı;_.,_.,/v- kelam idüp işbu yedümde olan bin üç yüz on dört senesi 
ıf'/--!>'l : ,- ..-:��-�-/��- -, . -, J! . Cumade' l -evvel' inün üçünci gu"n i  tarihiyle müverrah bir ?Jr· · 'Y-':/t)?aA. · ·' . ";"/''�//rA _/r;./ı_:.,,r· '·· .., Y(v_._,..,l,-,.:....-4.�;::.tt kıt 'a mübaya'a hüccetinde tafsll ü beyan olmdığı üzre " . . '"'!/lll lt 1 / - c; c-'" - -:;:--�;.!-;/(/_'/ c�'"�--'/-'�"'--'- ':Y asrında Devlet-i aliyyede b i ' l-fı ' l  n işancıbaşı olan All 
:--.� ;1'/. . .  ...-; ; /-'�-'1..-:vtf;:.,_, ;., .. ·:, /;;--;- Ağa hayatında Havass-ı refi'a kazasına tab i '  su yol ı  ku-. -:_.!',.r''C/ " . .  _ ._,... � ,/---/,/. . 

r.1A '< - ·5'' · .-/.IJ" d' · · . · _,. ralarından Küçükköy nam karye hudfıdında Balıklıhavz .::.� �-/,i:.r/;. · . '//" '!./� ... ���/i� Yt,//fo' · . · .• /(t''''i.f-',,.. t 'rft · . · civarında kendi maJ ıyJa abar-ı müteferrika hafr ve 
. ( ---:'/',,_,�,� . ; . . v '-'.;.r/" .. ı-�'''--' ·/.  -'...V'c,v0t - _:.  . • _, � • tahte ' l-arz lag-m ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdig- i  su-. -;:.dy./ · 1 . ' � .... :;., ... ! . . . ' t. . , • "'-"":rJ / · . · ( .. //"_./, yını erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ba'de' l-vezn hasıl olan /,.t/,'.:-!--.1/.t . -.. q ./(1-//c-i., ' . . , · . •  ('J't · · • / · J/.f.?· . . · · '--'//?P iki buçuk masura suyını izn-i müteve ll iyle havz-ı mezbu-. .  -..to rtl · ..- . " !_.J.I r,_ı.._ 'J ,;., -; / .  J,fu,< -:;"'-."':-�"'..J-' </.""'cr. .v �rı' ra ba'de' l - ilhak ma-i mezbfırun bir masurası hakk-ı mecra -t < ):�'..1-:� / "'"j? ;..-;....;_, ';r _:....:: iç ün alıkonı lup bakT kalan bir buçuk masura suyını mah-� ... ;;, , il 1. . . ' -----...-� d, . . .  

,.,� , , , ff '- ""' ... /!-r't · ... . "' ·' (J/;��;.,�.!t- miyye-i mezbura dah i l  oldukda mahall - i  münasibden if-./ �,��,....; .1 " . u:-,..J..;-�//J· · . ..  ; , .. # "".-5 '. -.r . •  ':"' .:..(.ttt.-!:'. -.t , . . ..-Y/....- (;;.;'_:, raz ve Timurkapu kurb ında Daye Hatfın mahal lesinde va-. Cl_x.l"/j;,ç;'.ı.JYI / • ..V_;�I 4./;/,.:.0 1 · ... A ;A . �;�.-:-�ı,/;· / ::;/-!:,t..� kı ' sakin oldukları menzi l leri derfınına icra itdükden son-
. ·-::-..ft �-·,. ''( ·. · - � ,.. /vu1 ..:: . · ,· 

, · ... ;..u .-1"/;..X �f_,.,n .:...._; ra menzil- i mezbfır i le derfınına cari ma-i mezbfırı !ağın ü 
' • �'(,(..:,, if;;_ v;.:_, , kanavatma tebe' iyyet i le Hazinedarbaşı A ll Ağa'ya ba' 

de' l -bey' ol dah i bin altmış üç senesi ma-i mezburun 
menba' ı mahall inde kendi malıyla müceddeden hafr u 
abar6 itdürdiği suyını erbab-ı m iyah ma'rifetleriyle ba'
de-' 1-vezn tarnın ve kamil ve revan dört masura suyını 
havz-ı mezbura karib kemere izn-i mütevell iyle ba'de
' 1- ilhak bir masuras ını hakk-ı mecra içün al ıkonılup bakT 
kalan üç masura suyını dahi menzi l- i mezbura cari bir bu
çuk masura ma-i Iezlz-i mezbura erbab-ı m iyah ma'rifet-

26 hafr-ı abar 
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leriyle zamm ü ilhak idüp cem'an derün-ı menzil-i mez
bı1ra cari dört buçuk masura ma-i leziz-i mezbfır[a] lağm 
ü kanavatma tebe' iyyet i le malik ve mutasarrıf olan Ve
zir-i a'zam Raml Mehmed Paşa hazretleri tarafından ta'
yin ol ınan mu'temedleri bin yüz dokuz senesi zikri mürfır 
iden ma-i lezlzün menba ' ı  lağmları erbab-ı miyah ma'ri
fetleriyle tekrar keşf ve haberleri hüccet olındukdan son
ra bin yüz on senesinde menzil-i mezbfır i le derfınına cari 
dört buçuk masura ma-i leziz ba ferman-ı all defter-i ab
dan muhrec derkenarda mezkı1r Reisülküttab Mehmed E
fendi mal ik oldığı ba'de't-tahklkı ' ş-şer' i menzil-i mezbı1r 
i le dört buçuk masura ma-i lezlz-i mezkı1re lağm ü kana
vatma te be' iyyet i le bin yüz yiğirmi senesinde S ilahdar-ı 
hazret-i şehriyari All Ağa ba hüccet-i şer' iyye malik olup 
ol dahi fevt oldukda b i ' l-cümle emlak ü emvali canib-i 
mirlden ba'de ' l -kabz menzi l- i mezbı1r muhterik olup de
rfın ına cari ancak dört buçuk masura ma-i lezlz-i mezbı1r 
lağm ü kanavatma tebe ' iyyet i le bin iki yüz dokuz senesi 
S i lahdar-ı hazret-i şehriyari es-Seyyid Abdul lah Ağa'ya 
ba hatt-ı hümayfın temllk ol ınmağla ber mfıceb-i temlik
name-i cihandarl mal ik old ığı ma-i lezizün lağmları ile 
harab olan su yol ların ı  ba'de't-ta'mlr bir masurasın ı  ifraz 
idüp saray-ı cedld-i al iyyede Yal ı Köşkü kurbında vakı ' 
çeşmeye vakfiyyet üzre ba'de ' t-ta'yin ve' l - icra ve bir 
masurasını dahi lağm ü kanavatma tebe ' iyyet ile kezalik 
ifraz idüp Timurkapu kurbında vakı ' Daru' s-sa 'adetü
' ş-şerlfe ağası merhum Abbas Ağa hazretlerinün çeşme
lerine vakfiyyet üzre ta 'yin ve İcra itdirdüp yedinde an
cak iki buçuk masura ma-i leziz baki kalmışidi hala ye
dinde bakf iki buçuk masura suyını dahi müşarun i leyh 
es-Seyyid Abdul lah Ağa Şeyhzade Mehmed Emin Efen
di 'ye ba hüccet bey ' ol dahi iki buçuk masura ma-i le
zlzün bir masurasını ifraz idüp bundan akdeınce Hace 
Şerlfe Sa'lde Hanım'a bey' u temllk idüp ol dahi Yeni
harnınarn kurbında vakı ' sakin oldığı menzi l leri derfınına 
ta 'yi n ve i cra itdükden sonra yedinde baki kalan bir bu
çuk masura suyı bana bey' u temllk eylediğinde ben dahi 
ber veeh-i muharrer malik oldığum bir buçuk masura su
yımı bey' murad eylediğİrnde mahmiyye-i mezbı1rede o
lan çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle 
sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l iat ında mastur u 
mukayyed olup bey' u şira ve ferağ u intikal ve hibe ve 
icar ve isticar u istihkam hüccetleri mahkeme-i mezbı1re
den gayrı mehakimde tahrlr u temhlr olmmak ba emr-i all 
memni'ı' olmdığı şüri'ıt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
hala Hassa suyol ı kethudası Süleyman Ağa ve Süleyma
n iyye serbölüği Mehmed Nebl Ağa ve zeyl-i sahlfede 
muharrerü' l-esami evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri 
vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tara
feynden icab ve kabul i ha vi şürfıt-ı mü fs ideden ari bey ' - i  
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bat-ı sahih-i şer'i i le müvekkil- i mesfı1r Şabcı Musa Ye
hudl'ye yedi yüz el l i  guruş semen-i medfı1 ' ve makbuza 
bey ' u temllk eylediğinde ol dah i ber veeh-i muharrer iş
tira ve temellük ve kabGI id üp fima ba 'd bir buçuk masu
ra ma-i lezlz-i mezkı1rda benüm asla ve kat 'a alaka ve 
medhalüm kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le 
müvekki l-i mezbur Şabcı Musa Yehudl'nün mülk-i müş
teras ı oldukdan sonra ma-i lezlz-i mezkı1r ı mahmiyye-i 
mezbı1rede Üskübl i mahallesinde olan terazı1den ifraz ve 
cedid yol i le salifü '  z-zikr Seferikaz mahallesinde kain 
mütemekkin aldığı menzi l derfın ın a  ta'yln ve İcra eyledi 
didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer' l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb 
o l ındı . 

Fl 5 min Receb sene 1 2 1 4  [3 Aral ık 1 799] 

Şühudü' t-ha ı :  
Süleyman Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
EI-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Mehmed Ağa Haderne-i Azablar 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah- ı ab 

29913711 Haslar kazası, Müderris karyesinden Sultan 
Süleyman suyoluna mü/hak İbrahim Efendi katma su
yundan ifrazla Divane mahallesindeki arsaya bağlı su
yun, maliki Ayşe Hanım tarafindan Hatice Hanım 'a 
satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Müderris Hadlee Hanım'un suyı 

[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde muharrer bir masura 
ve bir çuvaldı1z ma-i lezlzün mal ikesi Hadlee Hanım 
ibnet-i S i lahdar-ı esbak Mustafa Paşa mal ike aldığı ma-i 
tezizini hacegan-ı Divan-ı hümayundan sabıka Süvari 
mukabelecisi el-Hacc Mehmed Rağıb Efendi'ye beynle
rinde ma' IGm semen-i medfG' ve makbuza bey' eylediği
ni müş ' ir mufassal hüccet tahrlr i le muma i leyh yedine 
i ' ta al ındı . 

Fl 1 5  Muharrem sene 1 2 1 6  [28 Mayıs 1 80 1 ]  

Daru ' s-saltanati' 1-al iyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Gedik Paşa kurbında Dlvane Ali mahallesinde vakı ' Tez
kire-i sani İbrahim Efendi hanesi dimeğle arif menzil ar
sası derunına cari zikri at! ma-i lezlzün malikesi olan A
yişe Hanım ibnet-i es-Seyyid Ahmed Efendi tarafından 
vekll aldığı zat-ı muma i leyhayı arifan Süleyman Ağa 
ibn-i Mustafa ve İbrahim Beşe ibn-i Hüseyin şehadetle
riyle sabit olan Mehıned Memiş Ağa ibn-i ei-Hacc All 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

mecl i s-i şer ' - i hatir- i lazımü't-tevklrde işbu kitab-ı sıh
hat-nisabun hiifızesi umdetü ' l-muhadderat zübdetü ' l-mu
vakkırat ismetlü Hadice Hanım ibnet-i el-merhum S ilah
dar-ı esbak Mustafa Paşa hazretleri taratlarından ber 
veeh-i ati [husus-ı] meymenet-mahsusların ı  tasdika ve
kil-i şer 'ileri o lan devletlü inayetlü Beyhan Sultan hazret
lerinün kapu çukadarı o lan Mustafa Ağa ibn-i Mehmed 
mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrir-i kelam i
düp işbu müvekkilem ınılma i leyhanun yedinde olup bin 
iki yüz on dört senesi Rebl'u ' l-ahir'inün yiğirmi beşinci 
güni tarih iyle müverrah bir kıt'a mübaya'a hüccetinde 
tafsil ü beyan ol ındığı üzre asrında Tezkire-i san! olan 
ınılma i leyh İbrahim Efendi Havass-ı refi'a kazasına tabi' 
Müderris karyesine karib Cimridere dimeğle arif malıall 
de kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı' -ı hallde ii
bar-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz !ağın ü kanavat i le 
cem' u tahsil itdürdiği suyınun lağmları harab ve mu'at
tal olup ta'mir ve tathlre muhtac olmağla müceddeden 
zikr ol ınan kuyuları muma i leyh İbrahim Efendi hayatın
da kendi malıyla ta'mir ve tathir itdüklerinde mevcud ve 
cari olan suyınun mikdan erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
ve ma'rifet-i şer' le ba'de ' l-keşf ve' l-vezn tarnın ve kamil 
ve revan üç masura ve bir çuvalduz suyı cari ve mevcud 
oldığı zahir ve nümayan oldukdan sonra ma-i mezburı 
mahall-i mezbura karib merhum ve mağfıret-n işan Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün İstanbul'a cari suyınun ana 
lağmına ba'de' l-i lhak kanun-ı şehinşahl üzre üç çuvalduz 
hakk-ı mecra içün ifraz olınup baki kalan iki buçuk ma
sura suyından müfrez !ağın ü kanaviltına tebe' iyyet i le bir 
masura ve bir çuvalduz ma-i lezlze tedavül- i eyadi ile 
bundan akdem mal ik o lan Kapudan-ı deryil Ebubekir Pa
şa ve ba'dehu müteveffıye Sadıka Hiitun'un zevci Musa 
Ağa i le sadri kebir oğlı Mehmed Beğ ba'de't-temel lük 
arsa-i mezkure ile derunına cari ma-i lezize şiraen malik 
olan İbrahim Ağa ve Mahmud Beğ'den her biri arsa-i 
mezkure i le ma-i lezlz-i mezkurı bin yüz yetmiş dört se
nesi Receb'inün on dördünci güni Hazine-i hümayun ket
hudası Tırnakcızade Abdurrahman Ağa'ya ba'de' l-bey ' ol 
dahi fevt oldukda sulbi kebir oğulları Selim Beğ ve Ha
san Beğ ile sulbiyye keb'ire kızı Ayişe Hanım'dan her biri 
irsen mal ik oldukları arsa-i mezkure ile derunına cari bir 
masura ve bir çuvalduz ma-i lezlz-i mezkurı Ebu' l-feth 
Sultan Mehmed Han cami '-i şerifı hatibi el-Hacc Osman 
Efendi'ye ba'de' l-bey ' ol dahi arsa-i mezkure i le demn ı
na cari ma-i lezlz-i mezburı es-Seyyid Mehmed Sadık 
Efendi'ye bey ' idüp ol dahi ber veeh-i muharrer malik ol
dığı arsa-i mezkure i le derunına cari ma-i l ezlz-i mezkurı 
validesi muma i leyha Ayişe Han ım'a bey' idüp ol dahi 
ber veeh-i muharrer malik oldığı arsa-i mezkureyi bun
dan akdeınce müvekkile-i muma i leyha Hadice Hanım'a 
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1 60 İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

299/37/lc bey' idüp derCınına diri bir masura ve bir çuvalduz ma-i 
11ı;tlvfot/Kt·, 1 • , /  ·/ leziz-i mezkCırı dahi mfima ileyha Hadlee Hanım'a bey' .;. , • : f'b i1?-':./.,;J6!�1./.,!f:)b,f'..,.;CI)ı murad eylediğinde mahmiyye-i mezbCırede olan çeşme-.�;-:"JJ'.,;;- 'J�v;VS""if...A:'& 3, - . ;  � . · !ere ve mahall- i saireye eereyan iden bi ' l-eümle sularun ��-:'�-'' ,;J, 'r1.iG · • • _,�..,.,s;� .  �t'0:1 kuyCıdatı Haslar n:ıa

�
hkemes� __siei � la�ında ma�tur u ��kay

� 
• 

:,;...-:: o 0 J./�./�./L(J.J':'f,�ı/Zf. t,;_, • yed olup bey' u şıra ve ferag u ıntıkal ve h ıbe ve ıear ve 
'l1.b/�.h'!;.;J(;._,�!��� � . � . .  J isticar u istihbar u i stihkam hüeeetleri erbab-ı miyah 
;r1 !)ı . · - ";.} .1' / �""* "v-':'/;sk ma' rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde ( '.1. _,..,.,_d}j�J ;'?!/1 �.Jt,_,.J_,[., ::- . .  \J. ( tahrlr u temhlr olmmak ba emr-i all memnfı' oldığı şü

�.r"-:"' VfJIJJ • ri:'. 1 .ı . : /. lJt? �� � -' rı1t-ı mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı � � � · � "':./ifrl.b'ı#""�;�j,�� aynü' l-a'yan ve makbulü ' s-sudur ve' l-erkan Mustafa Ağa 
o �  �.rl:i!.Vfr_:,l1�1 t.l vJ . . . . tarafından vekll-i müseeeel i  olan Kethuda-yı rah-ı abi 

tl�j,_,} _./ılbJ, · . .  � -:��� ...J:..J., 1#1�./ Süleyman Ağa ve Süleymaniyye serbölüği Mehmed Ne bl . . . �J-:' /.f)(�))�?,..//J;(A,t 1 , • Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü ' l-esami evkaf-ı sela-�.1-,.t:;,fb �....., CV:_!/. -� . , . : · • · " ;.,- ,..#.,..? tin-i sali fe serbölükleri vesair haderne-i rah-ı ab ller ihbar �}j_,t;)(., .-!,ı . �· .>",.;,..Y//t����ı, ve ma' rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabfıli havl şürfıt-ı · '..!'.,T•.�":'ı,/.J.)- '�-4-I.:iJ:,�;, • o ,  • müfsideden ari bey '- i bat-ı sahll1-i şer '! i le müvekki le-i 
J;;;1";,.;� • �· �-"t'""'-P;; mfıma i leyha Hadlee Hanım'a beynlerinde ma' lfım se-
• . ;o;J(/�(.,.... 1. • • ı o o d �';; � o • /'i '-": _...,_,.;;;;...u; � / '  / _ men-i medfı1'a ve makbuza bey' u temlik ey edığın e an-
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diledükleri gibi sa' adetle mutasarrıfe olsunlar d idükde 
gıbbe' t-tasdlkı ' ş-şer 'l ma vaka'a b i ' t-taleb ketb ol ındı . 

Fı 7 Reeeb sene 1 2 1 4  [5 Kasım 1 799] 

ŞühCıdü · ı-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid el-Haee Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
İbrahim Ağa Halife Çavfiş-ı rah-ı ab 

299/3811 Haslar kazası, Orta Belgrat karyesinden Ke
mer/i deresi ve Çiftehavz 'a mül/ıak Ali Ağa katma su
yundan müfrez suyun bir kısmının maliki Ömer Hulusi 
Efendi tarafindan Akbıyık malıal/esindeki eve bitişik 
çeşmeye vakflyet ile bağlandığına dair /ıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Orta Belgrad Samanizade kadias
ker Ömer Hulusı Efendi'nün bina eylediği çeşmenün suyı 

işbu kitab-ı müstetab yed-i sa'adetlerine vası l ve h itab-ı 
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belağat nisabı harni l  sabıka revnak-efza-yı sadr-ı vala 
miftah-ı künı1zi ' l-hakayık m isbalı-ı rumuzı 'd-dekayık se
mahatlü faziletlü Ömer HulUsi Efendi nec l i ' l-merhum 
el-mebrur e l-Hacc Hüseyin Efendi hazretlerinün beyanı 
ati husus-ı meymenet-mahsuslarını kalem-i huceste ra
kim-i şer'-i kavim i le ketb ü tahrir ve terkim al ınmasına 
irade buyurduklarına binaen kıbel-i bahirü'ş-şereflerin
den vekilieri a ldığı Süleyman Ağa ibn-i All ve Mustafa 
Ağa ibn-i Hüseyin şehadetleriyle sabit olan umdetü' l-mü
derrisin i ' l-kiram Mehmed Behcet Efendi ibn-i e l-merhum 
Mehmed Sa'du llah Efendi medine-i Hazret-i Eba Eyyub 
el-Ensari dame fı Rıdvanü' I-Bari mahkemesinde mecli s-i 
şer'- i hatir-i Iazımü't-tevkfrde b i ' l-vekale takrir-i kelam 
ve bast-ı ani ' I-meram idüp müvekk:ilüm müşarun i leyh 
hazretlerinün işbu yed-i kerimane-i veliyyü 'n-nu 'manla
rında olup bin iki yüz on üç senes i  Şevvalü ' l-mükerrem'i
nün on yedinci gün i  tarihiyle müverrah Kadizade Meh
med Efendi imzasıyla mümza bir kıt 'a mübaya'a hücce
tinde tafsil ü tasrih alındığı üzre asrında Dergah-ı ali ye
niçerilerinün dördünci ve cebeci lerinin(?) ortasınun şur
bacısı ve yeniçeri ocağınun Beytülmal emini A li Ağa 
ibn-i Ahmed bin altmış dört senesinde Havass-ı refı'a ka
zasında Orta Belgrad nam karye civarında mevkı '- i hali
de kendi mal ıyla abar-ı müte 'addide hafr itdirdüp cem' u 
tahsil eylediği üç masura suyını ol mevzı 'a karib Kemerli 
deresi d imeğle şehir dereye andan merhum ve mağfı
ret-nişan Sultan Süleyman Han hazretlerinün bina huyur
dukları Çiftehavz'a b i ' l-izn i ' l -mütevel li i lhak ve kanun-ı 
şehinşahi üzre bir masurasın ı  hakk-ı mecra içün tefrik o
l ındukda baki kalan iki masurasını di lediği mahallden if
raz idüp bir masuras ını S inan Paşa mahallesinde vakı ' ta
ri'k-ı hass derı1nına hasbeten l i ' l lahi te 'ala bina vakf eyle
diği çeşmeye icra ve bir masurasını dahi mahmiyye-i İs
tanbul'da Kadiasker cami ' -i şerifı kurbında S inan Paşa 
mahallesinde sakin oldukları menzil lerine ta'yin ve İcra 
itdükden sonra derun-ı menzi le cari bir masura ma-i le
ziz-i mezbur tedavül- i eyadi i le müşarun i leyh efendimüz 
hazretleri ba hüccet-i mübaya'a malik oldukdan sonra 
ma-i leziz-i mezbı1r ana lağmıyla cari olup mahmiyye-i 
mezburede Kabasakal mahallesinde kain baş maslakdan 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve cedid yol i le sali
fü ' l -beyan Kabasakal mahal lesinde kain oldukları Akbı
yık mahallesinde vakı ' sakin o ldukları devlethaneleri de
run ına ba'de' l -icra ber veeh- i muharrer malik oldukları 
bir masura ma-i leziz-i mezbı1rı lağm ü kanavatma tebe
' iyyet i le nısf masurasın ı  tefrik idüp sakin oldukları dev
lethaneleri tahtında olan çeşme-i latifesi hazinesine iba
dul lahun şürb ü isti 'malleri i çü n hasbeten I i '  I lahi '  1-ehad 
ve taleben l i  merdati rabbi ' s-Samed vakf-ı s ahih-i şer'! ve 
habs-i sarih-i mer'i i le vakf ve İcra huyurup ve vakfiyye-

16 1  

299/38/la 
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leri den1nına dahi tahrir u tastir olınmağla Haslar mahke
mesi s ic i l latma sebt ü kayd al ındığını havi müvekki lüm 
müşarun i leyh efendimüz hazretlerinün yed-i kerimanele
rine kıbel-i şer'den bir kıt'a hüccet-i şer ' iyye tahrir ve 
i ' ta olmmasını iradeleridir diyü ibraz eylediği hüccet-i 
mezkı1re i le  vakfiyye-i ınılma i leyhaya ba'de'n-nazar ve
kll- i  ınılma i l  ey h es-Seyyid Mehmed Ni 'metu l lah Efen
di 'nün min kül l i '  l-vücfih takrlrine mutabık ve nefsü' I-em
re muvafık bulındığından ma'ada mahmiyye-i mezbı1rede 
olan çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan iden bi
' I-cümle sularun kuyfidatı Haslar mahkemesi sici l iatında 
mastur u mukayyed olup husus-ı mezbfira dair hücec-i 
şer ' iyye mahkeme-i mezbfireden gayrı mehakimde tahrir 
u temhlr olmması ba emr-i ali memnı1 '  oldığı şürfit-ı 
mer' iyyesinden oldığına b inaen husus-ı mezbı1ra vuküf-ı 
tarnınları olup l i ecl i ' l- ihbar mecl is- i  şer 'a hazırı1n olan 
hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan Mustafa Ağa tarafından 
vekil-i müsecce l i  Kethuda-yı rah- ı  abi Süleyman Ağa ve 
mahalle-i mezbfire suyolcısı es-Seyyid Salih Ağa ve 
zeyl- i  sahlfede mastı1ru ' l-esaml evkaf- ı  sal i fe serbölükleri 
sair s ikat-ı sahihat i ' l-kel imat haderne-i rah-ı abilerden is
tifsar ve istintak olındukda fi' 1-hakika mahmiyye-i mez
bı1rede Kabasakal mahal lesinde kain baş maslakdan er
bab-ı miyah ma' rifetleriyle i fraz ve su yolı i le sal i
fü ' l-beyan Kabasakal mahalles i  kurbında Akbıyık mahal
lesinde kain müşarun i leyh Ömer Hulı1sl Efendi hazret
leri ba hüccet mal ik oldukları bir masura ma-i lezlzün 
nısf masurasını erbab-ı miyah ma'rifetleriyle i fraz idüp 
lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le ihyas ına muvaffak ol
dukları devlethaneleri tahtında olan çeşme-i latifesinün 
hazinesine ibadul lahun şürb ü i sti 'malleri  iç  ün hasbeten 
l i ' l lahi te 'ala vakfiyyet üzre ta'yln ve icra buyurduklarını 
her biri b i ' l- icma' ve' l-ittifak ala tarlkı ' ş-şehade haber 
virmeleriyle l i  ecli ' s-sened müvekki l- i  müşarun i leyh 
efendimüz hazretleri yed-i kerimanelerine işbu veslka-i 
enlka ketb ü imla ol ınd ı .  
Fl' l-yevmi ' t-tas i '  min Receb i ' l-ferd sene erba'a aşara ve 
mieteyn ve elf 

[9 Receb 1 2 1 4] [7 Kasım 1 799] 

ş üh udü' ı -hal : 
Aynü' l-ayan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı ralı-ı ab 
Mehmed Nebl Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid Sal ih Ağa Hademe-i Kabasakal 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osınaniyye 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
İbrahim Çavuş-ı rah-ı ab 
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29913812 Haslar kazası, Kadı Yakup/u karyesinden 
MaktuZ Hasan Paşa ve Sultan Süleyman suyoluna mül
hak Feyzullah Efendi katma suyundan ifrazla Daye 
Hatun mahallesindeki eve bağlı suyun, maliki Abdür
rezzak Efendi tarafindan Mehmet Efendi ve Hatice Ha
tun 'a satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Kadi Ya'kübl ı Kapu kethudası 
es-Seyyid Mehmed Efendi'nün 

Darü' 1-h i lafeti ' 1-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Daye Hatun mahallesinde vakı '  Mengene-i atik nam ma
hallde bina olman menzil- i  keblr Mükellefzade Mlr Mus
tafa Efendi hanesi di ıneğle arif menzi l-i kebir derunına 
cari zikri ati ma-i lezizün irsen mal iki olan umdetü' l-mü
derrisin i ' l-kiram Abdürrezzak Molla Beğ Efendi ibn-i 
el-merhum el-mezbur Mükel lefzade Mlr Mustafa Efen
d i 'nün üzerine ha-ferman-ı ali nazır nasb ol ınan hacegan-ı 
Divan-ı hümayundan olup hala Matbah-ı amire emini 
sa'adetlü Ahmed Aziz Efendi tarafından ber veeh-i ati 
hususı ikrar ve i ' ta-i hüccete vekil oldığı es-Seyyid İbra
him bin es-Seyyid All ve Mehmed Nebi ibn-i Hüseyin şe
hadetleriyle sabit olan Hüseyin Ağa ibn-i Mustafa mec
l is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde hala Sadr-ı a'zam dev
letlü inayetlü el-Hacc Yusuf Ziya Paşa hazretlerinün ka
pu kethudal ıkları h ıdmetleriyle şeref-yab olup Devlet-i 
aliyyede b i ' l-fi ' l  Muhasebe-i evvel olan işbu kitab-ı sıh
hat-nisabun hafızı umdetü' l-emacid  ve' l-ekarim sa'adetlü 
es-Seyyid Mehmed Efendi ibn-i Hasan Ağa i le halile-i 
mu h teremeleri fahru' 1-muhadderat zübdetü' 1-ınuvakkırat 
iffetlü ismetlü Hadlee Hanım ibnet-i Abdurrahman taraf
larından beyanı ati husus-ı meymenet-ınahsuslarını tasdi
ka vekll-i mu 'temedleri olup Hazinedar Mustafa Müclb 
Efendi ibn-i Süleyman mahzarında bi ' l-vekale takrir-i 
kelam ve bast-ı ani ' I-meram idüp müvekkilüm mir-i mu
ma i leyh es-Seyyid Abdürrezzak Efend i'nün yedinde olup 
bin i ki yüz dokuz senesi Rebi 'u ' l -evvel'inün dokuzuncı 
güni tarih iyle müverrah bir kıt 'a ınübaya'a hüccetinde 
tafsil ü beyan olmdığı üzre Şeyhül islam-ı esbak merhum 
es-Seyyid Feyzul lah Efendi hayatında bin yüz on dört 
senesi Saferü ' l-hayr'ı gurresi tarih iyle müverrah keşf hüc
ceti ınantukınca Havass-ı al iyye kazasına tabi' Kadi 
Ya'kübl ı karyes i  sınurında Kemerdere dimeğle şehr ma
hallde kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı'- ı  halide 
kendi mal ıyla hafr u abar7 ve tahte ' l-arz lağmlar i le cem' 
u tahsil itdürdiği suyını ol tarihde erbab-ı miyah ına' ri
fetleriyle ba'de' l-vezn tarnın ve kamil ve revan on dört 
masura ma-i lezlz mahall- i  mezburede kain Maktul Hasan 
Paşa suyı yol ına andan merhum ve mağfıret-nişan Sultan 

27 hafr-ı abar 
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Süleyman Han tabe serahı1 hazretlerinün Ma'zı1 l  kemer 
dimeğle arif kemer kurbında olan suyı yolına izn-i mü
tevel l iyle ba'de ' l- i lhak ma-i leziz-i mezkı1run iki masu
rasını hakk-ı mecra içün al ıkonı lup baki kalan on iki ma
sura ma-i lezize tedavül-i eyadl i le ancak beş buçuk ma
sura ma-i lezlz-i mezkı1ra irsen mal ik olan u mdetü ' l-me
valiyi ' l-izam es-Seyyid Mehmed Halis Efend i  ibn-i 
el-merhum es-Seyyid Mehmed Efendi malik old ığı beş 
buçuk masura ma-i leziz-i mezburdan lağm ü kanavatma 
tebe ' iyyet i le bir masura suyını bin iki yüz sekiz senesi 
Rebl 'u ' l -evvel'inün dokuzuncı güni Erzurum valisi Hıfzl 
İbrahim Paşa merhı1mun divan efendisi Mehmed Müclb 
Efendi 'ye bii hüccet bey' ve bir masurasını dahi lağm ü 
kanavatma tebe' iyyet ile Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin A
ğa'ya bii hüccet bey' u temllk idüp ol vechile bir masura 
ma-i lezlz-i mezkı1r merküm Mehmed Ağa'nun mal ve 
mülki oldukdan sonra mezbur Mehmed Ağa ma-i leziz-i 
mezburun nısf masurasını erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
ifraz lağm ü kanavatma tebe 'iyyet ile ba hüccet-i mü
baya'a Mükellefzade Mir Mustafa Efendi'ye bey ' u tern
Ilk idüp ol dahi ma-i leziz- i mezbCırı mahmiyye-i mezbı1-
rede Nı1r-ı Osmaniyye terazlısinden erbab-ı miyah ma'ri
fetleriyle ifraz idüp civarında kain Diiye HatCın mahalle
sinde Mengene-i atik nam ınahallde bina ol ınan ınenzil-i 
keblr derunına ta'yln ve icra itdükden sonra mCıma i leyh 
Mlr Mustafa Efendi fevt oldukda menzil-i  mezbı1r i le 
ma-i lezlz-i ınezkur oğlı muma i leyh Abdürrezzak Molla 
Beğ Efendi'ye intikal idüp menzil-i kebir-i mezburı mu
ma i leyh Abdürrezzak Beğ Efendi tarafından bii ferman-ı 
all ınüvekkil-i ınılma i leyh es-Seyyid Mehmed Efendi i le 
hallleleri muma i leyha Hadlee Hatun'a ba re'y-i mütevel ll 
bi ' l- iştiraki ' s-seviyy bundan akdeınce ferağ-ı ınu'teber-i 
kat'! ile ferağ ve tefvlz buyurduklarında anlar dahi ber 
veeh-i ınuharrer tefevvüz ve kabul buyurup derunına cari 
olan ma-i lezlz-i ınezkurı dahi bey' murad eyledüklerinde 
mahmiyye-i ınezburede olan çeşınelere ve mahall-i sai
reye cereyan iden bi '  I-cümle sularun kuyudatı Haslar 
mahkemesi sicil iatında mastur u mukayyed olup bey' u 
şira ve ferağ u intikal ve h ibe ve iciir ve istlciir u i stihbar 
u istihkam hüccetleri erbab-ı ıniyah ına'rifetleriyle mah
keme-i ınezbureden gayrı ınehakimde tahrlr u temhlr o
l ınmak bii ferman-ı all ıneınnu ' o ldığı şürCıt-ı m er' iyye
sinden oldığına binaen nısf masura ma-i lezlz-i ınezkurı 
dahi lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le hala Hassa su nazırı 
aynü ' l-a'yan ve makbı1lü ' s-sudı1r ve' l-erkan sa'adetlü 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  olan Kethu
da-yı rah-ı abi Süleyman Ağa ve Süleyınaniyye serbölüği 
Mehıned Nebl Ağa ve zeyl-i sahifede ınuharrerü' l-esarni 
evkaf-ı seliitin-i salife serbölükleri vesair sikat-ı sahihatü
' 1-kelimat hadeıne-i ralı-ı abilerden ihbar ve ma'rifetle-
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riyle tarafeynden icab ve kabilli havl şürut-ı müfs ideden 
ari bey '- i  bat-ı sahlh-i şer' !  i le  müvekkil- i  muma i leyh 
es-Seyyid Mehmed Efendi ile hallle-i muhteremeleri if
fetlü Hadlee Hatun'a ale ' l- iştiraki ' s-seviyy beynlerinde 
ma'lUm semen-i medfU ' ve makbuza bey ' u temlik buyur
duklarında anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel
lük ve kabul huyurup fima ba'd menzil - i  kebir-i mezbur 
derunına cari nısf masura ma-i leziz-i mezkurda müvek
ki lüm muma i leyh Abdürrezzak Beğ Efendi'nün asla ve 
kat'ii aliika ve medhali kalmayup lağm ü kanavatma te
be ' iyyet i le  müvekkil- i  muma i leyh es-Seyyid Mehmed 
Efendi i le  hallle-i muhteremeleri mumii i leyh Hadice Hii
tun'un b i ' l-iştiraki ' s-seviyy mülk-i müşteraları olmağla 
devlet [ü] ikbiil ile tasarruf buyursunlar didükde gıbbe
' t-tasdlkı 'ş-şer'l ma vaka'a  bi ' t-taleb ketb olındı . 

Fl 22 Şa'bani ' l-mu'azzam sene 1 2 ı 4  [ 1 9  Ocak ı 800] 
Şühudü' I-hal : 
Süleyman Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i 
El-Hiicc Hasan Serbölük-i Sultan Biiyezid 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süıeymaniyye 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Çavuş Hallfe- i  riih-ı ab 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmiiniyye 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
ve gayrihim. 

299/3911 Haslar kazası, Kömürcü Belgrat karyesinden 
Kırkçeşme suyoluna mü/hak katma sudan ifrazla Hoca 
Paşa mahallesindeki eve bağlı suyun, malikleri Ali Bey 
ve Fatma Hanım tarafindan Abdurrahman Efendi'ye 
satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Kömürcü Belgradı Cüce Abdur
rahman Efendi'nün 

[Derkenar] Ma-i mezburı hala Serbostaniyan-ı hassa 
Mehmed Ağa ve halilesi Fatıma hanım ibnet-i Hafız İs
ma'!) Paşa hazretlerine bey' eyledükleri işbu mahalle 
şerh virildi . 

Fl 3 C sene ı 220 [29 Ağustos ı 805] 
Diirü ' l-hiliifeti '  1 -ali yy e Kostantın i yy e el-mahmi yy ed e 
Hiice Paşa mahal lesinde viikı '  lede' l-ahali ve' l-dran ma'
lUmu' l-hudud menzil  i le derunına cari ma-i lezizün mali
ki iken bundan akdem vefat iden Bostancıbaşı-i esbak 
Kolçak Mustafa Ağa ibn-i el-Hiicc Ali'nün verilseti ümm 
veledinden mütevell idler sulbl sağTr oğlu All Beğ'e ve 
sulbiyye sağTre kızı Fatıma Hiinım'a ba'de' l-mevrus mes
'ele-i miras ları üç sehmin iki  sehmi mezbur All Beğ'e ve 
biikT bir sehmi mezbure Fatıma Hiinım'a isabet-i tahakku-

1 65 

299/38/2c 



1 66 

299/39/la 

İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZIZ DEFTERLERİ 

kından sonra sağTran-ı  mezburanun val ideleri olup tesvi
ye-i uruurlarını ru 'yete kıbel-i şer'den ba hüccet-i şer' iy
ye vasiyyeleri olan Fatıma Hatun ibnet-i Abdul lah bin 
Abdülmennan'un zevci ve tarafından ber veeh-i atı husu
sa vekll oldığı zatını  b i ' l-ma' rifet i ' ş-şer' iyye arifan olan 
es-Seyyid Mustafa Beşe ibn-i Süleyman ve Mustafa Ağa 
ibn-i İbrahim nam kirnesneler şehadetleriyle sabit olan 
İbrahim Ağa ibn-i Mehmed nam kirnesne mecli s- i  şer'- i  
hatir-i Iazımü't-tevkTrde hala mühendishane hocası i şbu 
kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı umdetü' 1-müderris!ni ' I-ki
ram fazlletlü Abdurrahman Efendi ibn-i el-merhum Meh
med Emin Efendi tarafından ber veeh-i ati husus-ı mey
menet-mahsuslarını tasdlka vekll-i şer'lieri olan Halil A
ğa ibn-i Hasan mahzarında b i '  1-vekale ikrar-ı tarnın ve 
takrlr-i kelam idüp zevcem müvekkilem mezbure Fatıma 
Hatun'un vasileri oldığı sağTran-ı mezburanun babaları 
müteveffa-yı muma ileyhden müntakıl olup bin yüz dok
san dört senesi Zi ' I-ka'de'sinün üçünci güni tarihiyle mü
verrah bir kıt 'a  mübaya'a hüccetinde tasrlh u beyan olm
dığı üzre Havass-ı refi 'a  kazasına tab i '  Kömürci Belgradı 
karyesi kurbın da Kavakl tdere nam mahal lde nübu ' i düp 
Fındıklıdere'den Çaşniglr kemeriyle Kiraslıhavz kemeri 
beyninde vakı '  merhum ve mağffırun Ieh Sultan Süley
man Han hazretlerinün Kırkçeşme suyı yolına bi izni
' 1-mütevel li i lhak ol ınan bir masura ma-i lez!ze tedavül-i 
eyadl i le rnektilbl-i hazret-i Sadr-ı all İsma'll Efendi ibn-i 
AI! malik olup fevt oldukda usubet-i nesebiyye cihetin
den hasren varis-i vahidi olan Ahmed Ağa ibn-i el-Hacc 
Süleyman irsen malik oldığı bir masura ma-i Iez!z-i mez
kurı tarih-i hüccet-i mezkurda sağTran-ı mezbCıranun ba
baları müteveffa-yı mfıma i leyh Kolçak Mustafa Ağa'ya 
bey ' u temllk i düp ol dahi ber veeh-i muharrer ba'de' t-te
mellük ma-i Ieziz-i mezbfırı erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
ifraz ve mahall-i mezbfırda vakı ' menzi l-i kebir-i mezbur 
derfınına ba'de't-ta'yln ve' I-icra fevt oldukda sağTran-ı 
mezbfırana mevrCıs olmuşidi kıbel-i şer' den virilen bir 
kıt 'a  izn hücceti mantfıkınca menzll-i mahdud-ı mezbCırı 
bundan akdeınce ba ma'rifet-i mütevei ii  ferağ-ı mu'te
ber-i kat'! i le  bi ' l-vesaye ferağ idüp derfınına cari bir ma
sura ma-i Ieziz-i mezkfırı dahi bey' murad eylediğinde 
mahmiyye-i mezburede olan çeşmelere ve mahall- i  saire
ye cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuyCıdatı Haslar mah
kemesi sicil iatında mastür u mukayyed olup bey' u şira 
ve ferağ u intikal ve h ibe ve lcar ve isticar u İstihbar u is
tihkam hüccetleri erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahke
me-i mezbCıreden gayrı mahkemede tahrlr u temhlr olm
mak ba emr-i ali memfı' oldığı şürCıt-ı mer' iyyesinden ol
dığına binaen hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan Mustafa 
Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi Sü
leyman Ağa ve Süleymaniyye serbölüğü Mehmed Nebl 
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Ağa ve zeyl-i sahifede mastılru' l-esami evkaf-ı selatin-i 
sali fe serbölükleri vesair sikat-ı sahlhati '  1-kel imat hade
me-i rah-ı abiler ihbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden icab 
ve kabuli  havi şürut-ı müfsideden ari bey '- i  bat-ı sahlh-i 
şer'i i le  müvekkil-i ınılma i leyh Abdurrahman Efendi'ye 
beynlerinde ma ' lfım semen-i medfU' ve makbı1za bi ' 1-ve
saye bey ' u temllk eylediğinde ol dah i ber veeh-i muhar
rer iştira ve temellük ve kabul idüp fima ba'd menzil- i  
mezbı1ra cari bir masura ma-i lezlz-i mezbı1rede müvek
kilem mezbure Fatıma Hanım'un sadri sağir oğlı All 
Beğ'ün ve sağTre kızı Fatıma Hanım'un asla ve kat 'a alaka 
ve medhali kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le 
müvekkil-i ınılma i leyh Abdurrahman Efendi'nün mülk-i 
müşterası ve hakk-ı sırfı olmağla sa'adetle tasarruf bu
yursunlar d idükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi
't-taleb ketb olındı .  

Fi 23 Şa'ban sene 1 2 1 4 [20 Ocak 1 800] 

Şühudü ' I-hai : 
Şahidlıne sabıkün 

299/4011 Haslar kazası, Derbent karyeleri yolunda, Or
taçeşme mevkinden Kaptan Paşa ve Sultan Süleyman 
suyoluna mülhak Hüseyin Efendi katma suyundan if
razla Yakup Ağa malıal/esindeki eve bağlı suyun, ma
likleri tarafindan Mahmut Raif Efendi'ye satıldığına 
dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Terkos Beğlikci Mahmud Raif E
fendi 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer Mahmud Raif E
fend i  fevt oldukda eviad-ı sığadarınun vasileri Çelebi İs
ma'll Ağa bir buçuk masura ma-i tezizi Hafız İsma'll E
fendi 'ye bey ' i düp semenin i  erbab-ı garime taksim içün 
deftere idhal eylediğin i müş' ir hüccet tahrir al ınmışdur . F1 2 1  R sene 1 222 [28 Haziran 1 807] 

Darü' 1-h i lafeti' I-al i yy e Kostantın iyye el-mahmiyye'de 
Sekbanbaşı Ya'küb Ağa mahallesinde vakı' Abacızade 
Abdullah Ağa menzil i  d imeğle arif menzi l i le derunına 
cari zikri ati ma-i lezizün maliki iken bundan akdem ve
fat iden Dergah-ı all kapucıbaşı larından Mehmed Paşa 
damadı Mehmed Sa'ld Beğ ibn-i Hasan'un verilseti zev
ce-i menkılha-i metrukesi Halime Hanım ibnet-i Sadr-ı 
esbak Mehmed Paşa i le sulbl oğul ları Mehmed Beğ ve 
Hasan Beğ'e ve sulbiyye keblre kerlmeleri Ümmügülsüm 
Hanım'a ba'de' l-inhisar mfıma i leyhim Halime Hanım ve 
Ümmügülsüm Hanım ve Mehmed Beğ ve Hasan Beğ 
taraflarından ber veeh-i ati hususa vekilieri oldığı zat-ı 
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muımi i leyh imayı arifan Bostan( Feyzullii h Ağa ibn-i Ali 
ve es-Seyyid Ömer Ağa ibn-i es-Seyyid All nam kimes
neler şehadetleriyle sabit olan İbrahim Ağa ibn-i Hafız 
Ahmed mecl is-i şer'- i  hatir-i lazımü't-tevklrde hala Dev
let-i al iyyede Beğl ikc i l ik hıdmetiyle şeref-yab buyurılan 
işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı umdetü erbabi 't-tahrlr 
ve' l-kalem zübdetü ashabi ' t-tastlr ve' r-rakam sa'adetlü 
Mahmud Raif Efendi'nün babası ve tarafından ber veeh-i 
ati husus-ı meymenet-mahsuslarını tasdlke vekil-i şer'I
leri olan el-Hıkc İsma'll Efendi ibn-i (boş) mahzarında 
b i ' l-vekale i krar-ı tarnın ve takrir-i kelam idüp müvekkil
lerüm muma i leyhimün i şbu yedinde olup bin iki  yüz iki 
ve bin iki yüz on iki  seneleri tarihleriyle müverrah iki  
kıt'a hücec-i şer' iyyelerde tafsll ü beyan olmdığı üzre bin 
yetmiş  altı senesi Re bl' u'  1-evvel ' inün üçünci gün i tarihiy
le müverra[h] bir kıt'a keşf h üceeti mantfıkınca ol evanda 
Devlet-i al iyyede Relsülküttab olan Acemzade dimeğle 
arif Hüseyin Efendi hayatında Havass-ı refi'a kazasına 
muzafe Terkos nahiyesinde Derbend karyelerine giden 
tarik-ı caddede Ortaçeşme nam mahallde Deli B irader 
çeşmesi mukabil inde kimesnenün mülki olmayan mev
zı '- ı  hallde kendi mal ıyla abar-ı müte'addide hafr ve tah
te' I-arz !ağın ü kanavat i le cem' u tahsil itdürd iği ma-i le
zizin i  erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ba'de' l-vezn ve' l-a
yar mevcud ve cari olan ik i  buçuk masura ma-i lezizini ol 
mevzı 'a karlb Kapfıdan Paşa kethudası İbrahim Ağa'nun 
başbacasına ve andan cennet-mekan firdevs-iişiyiin mer
hfım ve mağfıret-nişiin Sultan Süleyman Han tiibe seriihu 
hazretleri n ün su yı yolına bi izn i '  1-mütevelll i lhiik u idrac 
ve kanun-ı şeh in-şiihl üzre nısf masurası hakk-ı ınecrii 
viri ldükden sonra baki kalan üç masura ma-i Iezizin i  ma
halle-i mezburede sakin oldukları menzi l- i  mezbur deru
nma ba'de't-ta'yin ve' l-icra ma-i lezlz-i mezkurun bir bu
çuk masurasını lağm ü kanaviltına tebe ' iyyet i le  ifraz 
idüp All Beğ ibn-i el-merhum serbevviibln-i Dergiih-ı iili 
Vel iyyüddln Beğ'e bey' ol dahi ber veeh-i ber2H muharrer 
malik oldığı ınenzil-i mezbfır i le derunına ciirl mii-i le
zlz-i mezkurı iki kıt'a hücec-i şer' iyyeler i le müteveffa-yı 
mumii i leyh Mehmed Sa'ld Beğ'e hayatında bey' idüp ol 
dahi fevt oldukda müvekkillerüm mumii i leyhime mevrus 
oldukdan sonra müvekkillerüm muma i leyh im menzil- i  
mezburı bundan akdeınce bii hüccet bey' idüp derunına 
cari bir buçuk masura mii-i lezlz-i mezkfırı dahi bey' mu
rad eyledüklerinde mahrniyye-i mezbfırede olan çeşme
lere ve mahall-i siiireye ce re yan iden b i '  I-cümle sularun 
kuyfıdiitı Haslar mahkemesi s ic i l iatında mastür u mukay
yed olup bey' [u ş ira] ve feriiğ u intikal ve hibe ve lciir ve 
istlciir u İstihbar u istihkiim hüccetleri erbab-ı miyiih 

u "ber" fazladır. 
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ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbı1reden gayrı mehiikimde 
tahrir u temhlr olmmak bii emr-i all memnı1' o ld ığı şü
rı1t-ı mer' iyyesinden oldığına binilen hala Hassa su nazırı 
aynü' l-a'yiin Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecce l i  
Süleyman Ağa ve Süleymaniyye serbölüğü Mehmed Ne
bi Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esaml evkaf-ı selii
tln-i  salife serbölükleri vesair haderne-i riih-ı abiler i hbar 
ve ma'r ifetleriyle tarafeynden Icab ve kabfil i  hiivi şürı1t-ı 
müfsideden ari bey '- i  bat-ı sahlh-i  şer'l i le  müvekki l- i  
mumii i leyh Mahmud Raif Efendi hazretlerine beynlerin
de ma' lı1m semen-i medfı1 ' ve makbuza bey ' u temllk ey
ledüklerinde ol dahi ber veeh-i muharrer i ştirii ve temel
lük ve kabUl i düp fima ba'd derun- ı  menzile cari bir bu
çuk masura ma-i leziz-i mezkurda müvekkil lerüm ınılma 
i leyh imün asla ve kat 'ii aliika ve medhalleri kalmayup 
!ağın ü kanaviitma tebe' iyyet i le müvekkil- i  muma i leyh 
Mahmud Raif Efendi hazretlerinün mülk-i müşteriilan 
olmağla devlet [ü] ikbiil i le tasarruf buyursunlar didükde 
gıbbe't-tasdlkı' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb olındı . 

Fl 2 1  Şa'biin sene 1 2 1 4  [ 1 8  Ocak 1 800] 
Şühudü' l-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı  ab 
Süleyman Ağa Kethudii-yı riih-ı ab 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymiiniyye 
El-Hiicc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife Çiivfiş-ı riih-ı ab 
ve gayrih im. 

299/4012 Haslar kazası, Uzuncaova başından Sultan 
Süleyman suyoluna mü/hak Salih Ağa katma suyundan 
Dökümcü/er yakınındaki teraziden ifrazla Emin Sinan 
hallesindeki eve bağlı suyun, maliki Süleyman Efendi 
tarafindan Nuri Beye satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Uzuncaova ve Cebeci Müderrlsin
den Mehmed Nuri Beğ 
[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
lezlz Hüsrev Paşa halilelerine bey' ol ınup hüccet i ' tii o
l ınmuşdur. 

Fi 3 B sene 1 225 [04 Ağustos I 8 1  O] 
Daru' s-saltanati '  i-al i yy e Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Gedik Paşa kurbında Emin S inan mahallesinde viikı '  Ab
di Paşa sarayı d imeğle arif menzll derfinına cari zikri ati 
ma-i l ezizün el-yevm maliki olan hacegan-ı Divan- ı  hü
mayfindan olup siibıka Muhasebe-i evvel olan Hurşid 
el-Hacc Süleyman Efendi ibn-i Abdurrahman Ağa'nun ta
raf-ı biihiru ' ş-şereflerinden ber veeh-i ati husfisı bey'a ve 
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i 'ta-i hüccete vekil ieri o ldığı Hasan Ağa ibn-i Hüseyin ve 
Ahmed Ağa ibn-i Mustafa nam kirnesneler şehadetleriyle 
sabit olan el-Hacc İsma'll Ağa ibn-i Hasan medine-i Ey
yOb mahkemesinde meclis-i şer' -i hatir-i lazımü 't-tevkTr
de işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı umdetü' l-müderrisi
n i ' l-kiram Nuri Beğ ibn-i el-merhum Sadr-ı esbak Halil 
Hamld Paşa hazretleri tarafından ber veeh-i ati husus-ı 
meymenet-mahsuslarını tasdlka vekil-i şer'lieri olan 
es-Seyyid Halil Ağa ibn-i es-Seyyid Hasan mahzarında 
b i ' l -vekale ikrar- ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvek:ki l-i 
muma ileyh Hurşid Süleyman Efendi'nün yedinde olup 
bin i ki yüz iki senesi Zi ' l-hicce'sinün sekizinci güni tari
hiyle müverrah bir kıt' ii mübaya'a hüccetinde tafsll ü tas
rlh al ındığı üzre asrında Tersane-i amire emini merhum 
Salih Ağa hayatında Havass-ı refı 'a  kazasına muzlife U
zuncaova başında kendi ınal ıyla abar-ı müte 'addide hafr 
ve tahte ' l-arz lağmlar ile cem' u tahsil itdürdiği suyını ol 
tarihde erbab-ı ıniyah ına'rifetleriyle ba'de' l-vezn tarnın 
ve karnil ve revan üç masura suyını ol mevzı 'a karib Ce
beci karyesi kurbında hudavendigar-ı esbak cennet-me
kan firdevs-aşiyan merhum ve mağfıret-nişan Sultan Sü
leyman Han hazretlerinün taş lağınına bi izni ' l-mütevelll 
i lhak u idrilc itdirüp nısf masuras ın ı hakk-ı mecra bedel-i 
vakf-ı ınüşarun ileyhe ba'de't-ta'yln bakT kalan iki buçuk 
masura suyın ı tarih-i mezbOrede sal ifü ' z-zikr Eınln Sinan 
mahallesinde vakı '  ıneıızil-i mezbur derunına ta'yln ü ic
ra itdükden sonra menzil-i ınezbOr i le ma-i leziz-i mezbO
ra tedavül-i eyadl i le mal ik olan Dergah-ı all kapucı
başı larından AbdülbakT Ağa hayatında malik oldukdan 
sonra ınOma i leyh AbdülbakT Ağa ınenzll-i mezbOr i le 
ma-i lezlz- i mezkurı su lbl keblr oğlı uındetü' l-müderrisl
n i ' l-kiram Mehmed B urhaneddln Efendi i le sulbiyye ke
blre kerimesi Sellme Hanıın'a b i ' l- iştiraki 's-seviyy bey ' u 
temlik eylediğinde anlar dahi ba'de' l- iştira ve' l-kabOI pe
derleri ve mOrnil i leyh AbdülbakT Ağa fevt oldukda men
zil-i ınezbOr i le ma-i lezlz-i mezkurı ınuma i leyh Abdül
bakT Ağa'nun mülki olmak üzre taraf-ı ıniriden mfıma i
leyhanun yedierine virilen mülkname-i hümayOn mOce
bince ke' !-evvel ber veeh-i muharrer her birinün mülkle
rine dahi l  olup mOrnil i leyhima dahi ber veeh-i muharrer 
mal ik oldukları menzi l-i ınezbur i le derı1nına cari ma-i le
zlz-i mezkfırı müvekkil-i ınfıma ileyh Hurşid ei-Hacc Sü
leyman Efendi'nün ber mOceb-i hüccet-i şer' iyye mülk-i 
müşteriisı olmağla ma-i lezlz-i mezkurı nısf masuras ını 
erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz ve bey ' murad eyledi
ğinde ınahmiyye-i mezburede olan çeşmelere ve mahall-i 
saireye cereyan iden bi ' l-cümle su larun kuyudatı Haslar 
mahkemesi sicil iatında mastur u mukayyed olup bey' u 
şira ve ferağ u intikal ve hibe ve icar ve isticar u İstihbar 
u istihkam hüccetleri erbab-ı miyah ma'rifetleriyle Has-
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lar mahkemesinden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr 
olmması ba emr-i all memnu' oldığı şürut-ı mer' iyyesin
den oldığına binaen hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  kethuda-yı 
rah-ı abi Süleyman Ağa ve Süleymaniyye serbölüğü Nebl 
Ağa ve zeyl-i sahlfede muharrerü ' l-esaml evkaf- ı  sela
tin-i salife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar 
ve ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabill i  havl şürfıt-ı 
müfsideden an bey '- i  bat-ı sahlh-i şer'! i le müvekkil- i  
muma i leyh Nuri Beğ Efendi'ye beş yüz guruş semen-i 
medfı1' ve makbı1za bey ' u temllk eyledüklerinde anlar 
dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp 
fima ba'd ma-i lezlz-i mezblırdan müfrez nısf masura 
ma-i lezlz-i mezkı1rda müvekkil- i  muma i leyh Hurşid 
el-Hacc Süleyman Efendi'nün asla ve kat'a alaka ve med
halleri kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le  müvek
kil-i mfıma i leyh Nuri Beğ Efendi hazretlerinün mülk-i  
müşteraları oldukdan sonra nısf masura ma-i lezlz-i mez
kı1rı Süleymaniyye kurbında Dökümei ter başında kain 
vakıf-ı müşarun i leyhün terazlısinden erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle ifraz ve cedld yol i le civarında Mi 'mar S i
nan mahalles inde vakı '  sakin oldukları menzil leri derun ı
na ta'yln buyurdılar d idükde gıbbe't-tasdlkı' ş-şer'l ma 
vaka'a b i ' t-taleb ketb olındı .  
Fi ' l-yevmi ' s-sal is i  aşara min Ramazan i ' l-mübarek sene 
erba'a aşara ve mieteyn ve elf 

[ 1 3  Ramazan 1 2 1 4] [8 Şubat 1 800] 

Şühudü' l-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid  el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Çavfış Hallfe-i rah-ı ab 

29914111 Haslar kazası, Küçükköy karyesinden Hüse
yin Paşa ve Sultan Süleyman suyoluna mü/hak Ahmet 
Efendi katma suyundan ifrazla Veznecilerdeki arsaya 
bağlı suyun, maliki Ayşe Hanım tarafindan Yusuf A
ğa'ya satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Küçükköy Valide Sultan Kethuda
sı Yusuf Ağa'nun 
[Der kenar] Derün-ı hüccetde muharrer bir masura üç 
çuvaldı1z ma-i lezlzün ı11S f  masurasını bina olman hana 
icra ol ınup baki kalan bir masura bir çuvaldı1z ma-i lezlz 
hala Valide Sultan kethudası Mehmed Efendi'ye temllk 
o l ındı . 

Fl 23 C sene 1 222 [28 Ağustos 1 807] 

1 7 1  
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işbu kitab-ı müstetab yed-i kerimanelerine vas ı l  ve hi
tab-ı belagat-nisabı harni l  hala Valide Sultan aliyyetü
' ş-şan hazretlerinün kethuda-yı vala-şan-ı bülend-ünvan
ları devletlü inayetlü Yusuf Ağa ibn-i el-merhum el-meb
rur İsma'll Ağa hazretlerinün beyan-ı ati husus-ı meyme
net-mahsuslarını kalem-i huceste rakam-ı şer' -i kavim i le 
ketb ü tahrlr ve temhlr ve tastir olmmasını  tefhlme irade 
buyurduklarına b inaen kıbel-i bahirü ' ş-şereflerinden me'
mur olan Habib-i Hüda ResUl-i kibriya şefi' - i  ruz-ı ceza 
Muhammedin i ' I-Mustafa salla' l lahü ve ala alihl ekmeli
' t-tehaya hazretlerinün milımandan ve megazi-i esfarda 
yar-ı alemdan ve selatin-i Osmaniyye'nün mabe' l -iftiharı 
ve bulefa-i İslamiyyenün mu ' azzamü' l- i 'tibarı hazret-i 
Halid bin Zeyd EM Eyyub el-Ensari aleyhi ' r-Rahmetü
' 1 -Barl hazretlerinün mensubına Belde-i tayyibede vakı '  
cami '- i  şerif bina emini olup hacegan-ı Divan- ı  hüma
yundan umdetü erbabi ' t-tahrir ve ' l -kalem zübdetü asha
bi ' t-tastir ve' r-rakam sa'adetlü Hüseyin Efendi ibn-i 
el-Hacc Mehmed mahzarında hudavendigar-ı esbak cen
net-mekan firdevs-aşiyan merhum ve mağfıret-n işan Sul
tan Bayezld Han-ı Veli tabe serahu hazretlerinün İslam
bol 'da vakı '  cami'- i  şerlfı civarında Vezneci ler i çinde ka
in fi ' l-asl Gümrükci Hüseyin Paşa sarayı ba'dehu Piri
zade merhum Şeyhül islam-ı esbak Osman Molla Efendi 
hanesi dimeğle arif muhterik menzi 1-i keblr arsası derlinı
na cari ma-i lezlzün el-yevm i rsen ve şiraen malikesi olan 
fahru' 1-muhadderat zübdetü' 1-muvakkırat iffetl ü  i smetlü 
Ayişe Hanım ibnet-i el-merhum e l-mebrur Şeyhül islam-ı 
esbak Osman Molla Efendi tarafından ber veeh-i ati bey ' i  
ikrar ve i 'ta-i h üceete vekilieri o ldığı zat-ı muma i leyhayı 
ma'rifet-i şer' iyye i le  arifan olan İsma'll Ağa ibn-i Meh
med ve All Ağa ibn-i Ahmed nam kirnesneler şehadet
leriyle ber nehc-i şer'l sabit olan es-Seyyid Mehmed Sa
dık Efendi ibn-i Mahmud medine-i Hazret-i Eba Eyyub 
el-Ensarl mahkemesinde mecl is- i  şer'- i  hatir-i lazımü
' t-tevkTrde bi ' l-vekale i krar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp 
müvekki lem muma i leyha Ayişe Hanım'un yedinde olup 
bin yüz on iki  senesi Receb'inün dördünci gün i  tarihiyle 
müverrah bir kıt 'a hüccet-i şer' iyyede tafsll ü beyan olm
dığı üzre derun- ı  arsaya cari ma-i lezizün hafiri olup as
rında Devlet-i aliyyede b i ' l-fı ' l  başdefterdar olan Ahmed 
Efendi ibn-i Ali Havass-ı refi' a kazasına tab i ' Küçükköy 
nam karye bağları kurbında Sırıklıçayırı nam mahallde 
Çınarlıdere nam mevzı 'da k imesnenün mülkine ittisalden 
ari Süleymaniyye kemerinün yanına kendi malıyla hafr u 
abar9 itdürdiği suyını tarih-i mezburede erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle tarz- ı ma' ruf ve semt-i me' lUf üzre vezn ü 
ayar ve tahmin-i sahih i le  ba'de' l -vezn tarnın ve kamil ik i  

2 9  hafr-ı abar 
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masura ve bir çuviilduz suyını ol mevzı 'a  karlb merhum 
ve mağfur Hüseyin Paşa suyı yolına ve andan merkilm ve 
mağfıret-n işan Sultan Biiyezld Han-ı Veli suyı yolına bi 
izni ' l-mütevelli i lhak u idrilc itdürdüp kanun üzre nısf 
masura hakk-ı mecrii içün tarih- i  mezburede al ıkonılup 
baki kalan bir masura ve üç çuviilduz suyını mahmiyye-i 
İslambol'a dah i l  oldukda Bozdoğan kemerinden vakf-ı 
müşiirun i leyh hazretlerinün suyı yolından erbab-ı m iyiih 
ma' rifetleriyle ve salifü ' l -beyan Vezneci ler içinde kiiin 
menzil-i ınezbur derunına ta'yln zemiinından i la haze
' I-an cari' oldukdan sonra el-yevm arsa-i mezkure i le  de
runına cari ma-i leziz-i mezkur tedavül- i  eyadl i le  i rsen 
ve şiriien müvekkilem muma i leyha Ayişe Hanım mal ike 
i ken arsa-i mezkureye ba ma' rifet-i mütevelli' müşiirun 
i leyh Yusuf Ağa hazretlerine feriiğ-ı mu'teber-i kat'! i le  
fediğ ve tefvlz itdüklerinde anlar dahi nam ve nişiinlarına 
elyak vech üzre tefevvüz ve kabul idüp hala derunına cari 
bir masura ve üç çuvalduz suyını dahi lağm ü kanavatma 
tebe' iyyet i le bey' murad eylediğünde mahmiyye-i mez
burede olan b i ' l-cümle çeşmelere ve mahall- i  saireye ce
reyan iden sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sicillatın
da mastur u ınukayyed olup bey' u şira ve feriiğ u intikal 
ve h ibe ve lcar ve i sticar u istihkam u İstihbar hüccetleri 
erbab-ı miyiih ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbureden 
gayrı mehakimde tahrlr u temhlr olmması bii emr-i all 
memnu' oldığı şürut-ı mer' iyyesinden olmağla ber veeh-i 
ınuharrer irsen ve şiraen ınalike oldığı bir masura ve üç 
çuvalduz suyını hala Has sa su nazırı aynü' 1-a 'yan Musta
fa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  olan Kethuda-yı riih-ı 
abi Süleyman Ağa ve Sultan Biiyezld Han-ı Veli serbölü
ği es-Seyyid Hasan Ağa ve zeyl-i sahlfede matsuru ' l-esa
mi evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesair s ikat-ı sahl
hati ' l-kelimat haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetle
riyle tarafeynden Icab ve kabuli  havl şürut- ı müfsideden 
ari bey '-i bat-ı sahlh-i şer'l i le müşiirun i leyh Yusuf Ağa 
hazretleri ne beynlerinde ma ' !um semen-i medfı1' ve mak
buza bey ' u temlik itdüklerinde anlar dahi ber veeh-i mu
harrer i ştirii ve temellük ve kabul huyurup fima ba'd de
rı1n-ı arsaya cari ma-i l ezlz-i mezkurda müvekkilem mu
ma i leyhii Ayişe Hanım'un asla ve kat'a alaka ve medhal
leri kalmayup lağm ü kanaviltına tebe' iyyet ile müşiirun 
i leyh Yusuf Ağa hazretlerinün mülk-i müşteriilan olmağ
la devlet [ü] ikbiil i le tasarruf buyursunlar didükde gıb
be' t-tasdlk ı ' ş-şer'l ma vaka'a b i ' t-taleb ketb olındı .  

Fl 1 5  Şevval sene 1 2 1 4  [ 1 2  Mart 1 800] 
Şühudü' l-hai : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı riih-ı ab 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 

( �.1 j � ;._� (!%' 
� '"" '" 
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Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Salih Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 
ve gayrihim. 

299142/la 

1�11�,;:,;,Jf-;ılv.l /�;).:�h; -:�tl):t 29914211 Haslar kazası, Çmarlıçeşme mevkiinden A-

• /. • • /. 1 • • • · cemzade Hüseyin Efendi, Kara Ketlıüda İbrahim Paşa, ;l'/�{:J-I"/Y �:.f/ı-Y rr.:.:'.?' ':l.Yti!J 
Mesilı Paşa ve Sultan Süleyman suyoluna müllıak ve 

(;tl,� :(�P��/,),1 ;/)1����-':' J ıj ;,'}' Bozdoğan kemerinden ifrazla Vezneci/er 'deki arsaya r bağlı Hasan Paşa katma suyundan müfrez suyun, ma-/;,,:J.��y?t} f.�:..!f�/r:.::� /iki Ayşe Hanım tarafından Yusuf Ağa'ya satıldığma 

, .  · ; :11 , • . • .  . 1 1  """.i-f;!JI-"J , dair lıüccet kaydı. ;lv,'l)'.r 'A� ":i..:':"')n/.t; 1 1 �Y · \ 
· 1 � [Kenar notu] Çınarl ıçeşıne'de Viiiide Sultan kethudası 

)'/';i!? .Jf,J;,.f_:.,;;J.�·.�.� ?:�Jn .�;�·(:!;l · :� . Yusuf Ağa'nun l.�.fJ.J/� f/.;_,./;�_v..�f..·w;J,):/��/'.1 t· i?,r{'�� [Derkenar] Derun-ı hüccetde ınuharrer bir çuvalduz 
/b.;�;t.;.sV!�:J�fH',��/ r;.;PI-; 1,)-:ı}t -� ma-i lezlze mal ik olan Yusuf Ağa fevt olınağla taraf-ı ci-( · � handariden hala Viii ide Sultan kethudası Mehıned Efen-i' � :.;  ' . . ' ' -.} (/1,;;: : · �,_;...:',).P./;t)'h � ./.lt;-/J!..;.� :J ',.,:/.t. di'ye te mlik o l ındı . 

(f��; liJir/.'iJ('I.r�!/ -;"J-�1.(.:1� j/t:V. Fl 23 C sene 1 222 [28 Ağustos 1 807] 

,;j JgtJ'}/;)�;JI.P )/, ;f-:!-:uv' V:;("!!;_.;� . . işbu kitab-ı m üstetab yed-i kerimanelerine viisı l  ve hi-. �  'ı;�- · ; . . . · . 1 : • • . "Y./;Sr,I/J tab-ı belagat-nisabı ham il hala Viii ide Sultan al iyyetü-..;�. (i  rı.:;;_?�,�(/./ ttil/.9...1 r./?,/-11;_,� ;v.,,:i ... ·.:.:..'" ' ş-şan hazretleri n ün kethuda-yı valii-şan-ı bülend-unvan-Jjfi,ı/;1/,/.?t� i:!JJ;t;..(�;)J,U--;,;, J_,(t,; �:�ı�J· ları devletlü inayetlü Yusuf Ağa ibn-i e l-merhum el-meb({11./ı'ıf;/., !:/1': t. L/, :,_; (; , . .  't} J/. ;.�v·;_. 1111 rur isma'll Ağa hazretleri n ün beyan-ı atı husus-ı meyıne-
r ·'·N . : 'VY : · '.f)j'PJıl . . 1  -y;.:!J ... - ·.-/ net-mahsuslarını kalem-i huceste ve rakam-ı şer '- i  kavim 

.../; �;;J..�JP.J/J�J;J�,;Ji!.�.r;.�;);v(� _.> ... �;,:.1;-: i le  ketb ü tahrir ve terkTın ve tastir a lınmasını tefhlme 
" , ,.u. ;_ irade buyurduklarına binilen kı bel-i bahi ru' ş-şereflerin-�;;'.?)'(!'/;.J.JI};�J'./}v fi), u.� l(.rflj_.;.;.;ı. :i! r ('  den me' ınur olan Hablb-i Hüda ve  Resı11- i  kibriya şefi'- i  

. �� . . , rı1z-ı ceza hazret-i Muhammedin i ' I-Mustafa salla' l lahu :�:::;;.ı1t.li;��(Yv1(1,_.��y.l)';_fıii?� � ve ala ali hl ve ekmel i ' t-tehaya hazretlerinün ınihmandarı 
ve ıneğazl-i esfarda yar-ı alemdan ve selatin-i Osınaniy
ye'nün mabe' l-iftiharı ve hulefii- i  islaıniyyenün ınu'az
zamü' l- i 'tibarı Hazret-i Hali d  bin Zeyd Eba Eyyub el-En
sari aleyhi ' r-Rahmetü' I-Barl hazretlerine mansube Bel
de-i tayyibede vakı '  cami' -i şerlfı b ina emini olup hace
gan-ı Divan-ı hüınayCından uındetü erbabi ' t-tahrlr ve
' I-kalem zübdetü ashabi ' t-tastlr ve' r-rakam sa'adetlü Hü
seyin Efendi ibn-i el-Hacc Mehıned ınahzarında huda
vendigar-ı esbak cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum ve 
ınağfıret-nişan Sultan Bayezld Han-ı Veli tabe seralıu 
hazretlerinün istanbul'da vakı '  cami'- i  şerlfı civarında 
Vezneci ler iç inde kain fi ' l-asl Güınrükci Hüseyin Paşa 
sarayı ba'dehu Piriziide merhum Şeyhülis lam-ı esbak Os
ınan Molla Efendi hanesi dimeğle arif muhterik ınenzll-i 
keblr arsası derunına cari ma-i lezlzün el-yevm i rsen ve 
şiraen mal ikesi olan fahru' l-ınuhadderat zübdetü' l-ınu-
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vakkırat ismetlü iffetlü Ayişe Hanım ibnet-i el-merhum 
el-mebrür Şeyhül is lam-ı esbak Osman Molla Efendi tara
fından ber veeh-i at! i krar ve i ' ta-i h üceete vekll leri o ldığı 
zat-ı ınılma i leyhayı ma'rifet-i şer' iyye ile ılr'ifan isma'll 
Ağa ibn-i Mehmed ve All Ağa ibn-i Ahmed nam kimes
neler şehadetleriyle ber nehc-i şer'l sabit olan es-Seyyid 
Mehmed Sadık Efend i  ibn-i Mahmud medine-i Hazret-i 
Eba Eyyub el-Ensarl mahkemesinde meclis-i şer'- i  hatir-i 
lazımü't-tevkfrde b i ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i ke
lam idüp müvekkilem muma i leyhanun bundan akdem 
yedinde olup bin yüz el l i  altı senesi Muharrem'inin altın
cı  güni tarih iyle müverrah Haslar sici l iatından muhrec 
derkenar natık aldığı üzre Vezlr-i azam merhum Hasan 
Paşa hayatında Havass-ı refi'a kazasında Çınarlıçeşme 
kurbında kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı '- ı  ha
Ilde kendi malıyla abar-ı müteferrika hafr ve tahte ' l-arz 
!ağın ü kanavat i le  cem' u tahsil itdürdiği suyını erbab-ı 
miyah beynlerinde ala veeh-i ' 1-mu 'tad vezn ü ayar itdük
lerinde tamm ve karnil ve revan bir masura suyını ol 
mevzı 'a karlb Acemzade Hüseyin Efendi suyı yolına an
dan Kara Kethuda İbrahim Paşa suyı yol ına andan mer
hum Mesih Paşa suyı yolına andan merhum ve mağfı
ret-nişan Sultan Süleyman Han hazretlerinün suyı yolına 
bi izn-i mütevelll i lhak u idrac ve bir çuvalduzı hakk-ı 
mecra hakk-ı mecra311 içün tarih-i mezburede al ıkanı lup 
bakT kalan üç çuvalduz ma-i leziz-i mezburı mahmiyye-i 
mezburede Bozdoğan kemerinden erbab-ı miyah ma'ri
fetleriyle vakf- ı  müşarun i leyh suyından ifraz ve sali
fü ' l-beyan Vezneci ler iç inde fi ' l-asl Gümrükci Hüseyin 
Paşa sarayı ba'dehu Plrlzade merhum Şeyhülislam-ı es
bak Osman Molla Efendi hanesi dimeğle arif muhterik 
menzil-i kebir arsası derunına cari ta'yini zemanından ila 
haze' l-an cari ve mevcud olan !ağın ü kanavatma tebe' iy
yet i le ol mikdar ma-i tezizden bir çuvalduz ma-i teziz-i 
mezkur tedavül- i  eyadi i le müşarun ileyh Osman Molla 
Efendi müvekkilem ınılma i leyha Ayişe Hamm irsen ına
l ike iken arsa-i mezkureyi ba ma'rifet-i mütevel ll müşa
run i leyh Yusuf Ağa hazretlerine ferağ-ı mu'teber-i kat'l 
i le ferağ u tefviz itdüklerinde anlar dahi nam[ u] şantarına 
elyak vech üzre tefevvüz ve kabul buyurup hala derün-ı 
arsaya cari bir çuvalduz ma-i lezlz-i mezkurı dahi !ağın ü 
kanavatma tebe' iyyet i le bey ' murad eylediğinde mah
rniyye-i mezburede olan çeşmelere ve mahall-i saireye 
cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuyudatı Haslar mahke
mesi siciliatında mastur u mukayyed olup bey' u şira ve 
ferağ u intikal ve hibe ve !car ve i st1car u istihbar u istih
kam hüccetleri erbab-ı m iyah ma'rifetleriyle mahkeme-i 
mezbureden gayrı mehakimde tahrlr u temhir olmmak ba 

311 "hakk-ı mecra" mükerrerdir. 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

emr-i all memnu' oldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına 
binaen ber veeh-i muharrer irsen mal ik old ığı bir çuval
düz ma-i lezlz-i mezkurı hala Hassa su nazırı aynü' l-a'
yan Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli olan Ket
huda-yı rah-ı abi Süleyman Ağa ve Süleymaniyye serbö
lüği Mehmed Nebl Ağa ve zeyl-i sahifede muharre
rü' 1-esaml evkaf- ı  selatin- i  salife serbölükleri vesair si
kat-ı sahlhati ' 1-kel imat haderne-i rah-ı abiler i hbar ve 
ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabul i  havl şürGt-ı 
müfs ideden ar! bey '- i  bat-ı sahlh-i şer'! i le müşarun i leyh 
Yusuf Ağa hazretlerine beynlerinde ma' lüm semen-i 
medfü ' ve makbüza bey ' u ternllk eylediğinde anlar dahi 
ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabUl idüp fima 
ba'd arsa-i mezkure derGnına cari lağm ü kanavatma te
be' iyyet i le bir çuvalduz ma-i lezlz-i mezkurda müvekki
lem muma i leyha Ayişe Hanım'un asla ve kat'a alaka ve 
medhal i kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le müşa
run i leyh Yusuf Ağa hazretlerinün mülk-i müşteraları ve 
hakk-ı sırtları olmışdur devlet [ü] ikbal i le mutasarrıf ol
sun didükde gıbbe' t-tasdlk ı ' ş-şer'l ma vaka'a b i 't-taleb 
ket b ol ındı .  

Fl 1 5  Şevval sene 1 2 1 4  [ 1 2  Mart 1 800] 

Şühudü' l-hal : 
Şahidune sabıkün 

29914311 Haslar kazası, Kara Alımet/i karyesinden Sul
tan Süleyman suyoluna müllıak Melımet Paşa katma 
suyundan müfrez suyun, maliki Alırnet Ağa tarafindan 
İsmail Ağa 'ya, Bozdoğan kemerinden ifrazla Sadi/er 
tekyesi yakınındaki eve bağfatmak üzere satıldığına da
ir lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Çmarl ıçeşmede İsma'il Ağa'nun 

[Derkenar] İşbu derun-ı hüccetde mezkur nısf masura 
ma-i lezlzün mal iki iken bundan akdem vefat iden isma'll 
Ağa'nun vereseleri nısf masura ma-i lezlzi hala Valide 
Sultan kethudası Yusuf Ağa'ya bey' eylediğini müş' ir ye
dine mufassal hüccet v irildiği işbu mahalle şerh viri ld i .  

Fı 7 Z sene 1 2 1 6  [ l O  Nisan 1 802] 

Darü' 1-hilafeti ' 1-al i yy e Kostantmiyye el-mahrniyyede ca
ri zikri ati ma-i lezlzün maliki  olan Saray-ı cedld-i amire 
kurşuncıbaşısı fahru' l-emasi l  ve' l-akran el-Hacc Ahmed 
Ağa ibn-i Hüseyin medine-i Hazret-i Eba Eyyub el-En
sari radıya anhu Rabbuhü' l-Barl mahkemesinde mecl i s-i 
şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde hala Valide Sultan kethu
dası devletlü inayetlü Yusuf Ağa11 Ağa'nun hazinedarları 

1

1 "Ağa" mükerrerdir. 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı Dergah-ı all ge
düklülerinden sa'adetlü İsma'il Ağa tarafından ber veeh-i 
ati husus-ı ıneymenet-mahsiislarını tasdika vekil-i şer'i
leri bina emini olan Hüseyin Ağa ibn-i el-Hacc Mehmed 
ınahzarıı1da bi ' t-tav' i ' s-saff ikrar-ı tarnın ve takrir-i ke
laın idüp işbu yedümde olup bin iki yüz on dört senesi 
Saferü' l-hayr'ınun altıncı güni tarihiyle müverrah bir 
kıt'a hüccet-i şer ' iyyede tafsil ü tasrlh olmdığı üzre mer
hum el-Hacc Mehmed Paşa hayatında Havass-ı refı'a ka
za�ında Çınarl ıçeşme dimeğle arif çeşmenün garb tara
fında Kara Ahmedl i  karyesi mezarİstanı altında kendi 
malıyla hafr u abarl2 itdürdiği on altı aded hacalardan 
cem' u tahsil itdürdiği suyını b in yüz y iğirmi dört senesi 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ba'de'l-vezn ve' l-ayar 
tarnın ve kami l  ve revan dört masura ma-i lezizini ol 
mevzı' a karib merhum ve ınağfıret-n işan Sultan Süley
man Han hazretlerinün suyı yolına izn-i müteve l l iyle i l
hak u idrac itdürdüp kaniin-ı şehin-şahi üzre bir masura 
ma-i leziz hakk-ı ınecra içün alıkon ıl up baki kalan üç ma
sura suyın ı  ınahıniyye-i mezbiira dah i l  oldukda Molla 
Gürani kurbında Fener mahallesinde menzi l leri derfınına 
ta'yin ve icra itdükden sonra müşarun i leyh el-Hacc 
Mehmed Paşa irtihal-i dar-ı beka itdükde ma-i leziz-i 
mezkfır !ağın ü kanavatma tebe ' iyyet i le sulbiyye kebire 
kızı Fatıma Hanıın'a ba'de' l-mevriis ol dahi fevt oldukda 
sadriye kebire kızı ve hasren varisesi Zeyneb Hanım ib
net-i Hasan Beğ'e ınevrfıs olup ol dahi üç masura ma-i le
zlz-i mezkfır lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le Süleyma
niyye kurşuncıbaşısı  el-Hacc Mehmed Ağa'ya semen-i 
medfii ' ve makbiiza bey ' u temllk eylediğinde ol dahi ber 
veeh-i muharrer malik oldığı üç masura suyınun bir ına
surasını erbab-ı mi yalı ma' rifetleriyle ifraz ve serkahve
ci-i hazret-i ci h andari sa 'adetlü Rüstem Ağa'ya semen-i 
medfii ' ve makbiiza bey ' u temlik itdükden sonra mezbiir 
el-Hacc Mehmed Ağa dahi fevt olup yedinde baki kalan 
iki  masura ma-i lezlz lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le  ve
reselerine ba'de' l-mevriis verese-i mezbı1rı1n dahi ma-i 
lezlz-i mezbfırun bir masurasını erbab-ı ıniyah ma'rifetle
riyle ifraz i düp sabıka S i lahdar-ı hazret-i şehriyari sa'a
detlü es-Seyyid Abdullah Ağa hazretlerine bil. hüccet 
bey' u temlik eyledüklerinden sonra yedierinde baki ka
lan bir masura ma-i leziz-i mezkfır !ağın ü kanavatma te
be' iyyet i le nısf ınasurasın ı dahi ifraz ve hala Valide Sul
tan hazretlerinün kethudaları katibi hacegan-ı Divan-ı hü
mayiindan Resmi Osman Efendi ' ye semen-i medfii ' ve 
makbiiza bey' u temlik i düp yedierinde baki kalan nısf 
masura ma-i leziz-i mezkfırı dahi verese-i mezburiin ta
rih- i  hüccet-i mezkiirda bana bey ' u temlik idüp ben dahi 

32 hafr-ı iibiir 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

ber veeh-i muharrer irsen malik oldığum nısf masura 
ma-i lezlz-i mezkfırun cereyanın ı  bir mahalle ta'yln it
meksizin nısf masura ma-i leziz-i mezkfırı bey' murad ey
lediğinde mahmiyye-i mezbfırede olan çeşmelere ve ma
hall-i saireye cereyan iden b i '  I-cümle sularun kuyfıdatı 
Haslar mahkemesi sici liatında mastür u mukayyed olup 
bey' u şira ve ferağ u intikal ve h ibe ve lcar u i stlcar u 
istihkam hüccetleri erbab-ı miyah ma' rifetleriyle mah
keme-i mezbfıreden gayrı mehakimde tahrlr u ternhlr a
l ınmak bii emr-i all mernnü '  aldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden 
oldığına b inilen hala Hassa su nazırı aynü ' l-a'yan ve 
makbülü' s-sudür ve ' l-erkan sa'adetlü Mustafa Ağa tara
fından vekil-i müsecceli  Kethuda-yı riih-ı abi Süleyman 
Ağa ve Siileymaniyye serbölüği Mehmed Nebl Ağa ve 
zeyl- i  sahlfede muharrerü ' l-esaınl evkaf-ı selatin-i salife 
serbölükleri vesair sikat-ı sahlhatii ' l-kel imat haderne-i 
rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve 
kabul i h avi şiirfıt-ı miifsideden ari bey ' -i bat-ı sahlh- i  
şer''i  i le  müvekkile-i mfıma i leyh İsma'll Ağa'ya beyni
ınüzde ma'lüm semen-i medfü ' ve makbı1za bey' u temllk 
eylediğiimde anlar dah i ber veeh-i  muharrer iştira ve te
mellük ve kabul idiip fima ba' d  nısf masura ma-i leziz-i 
mezkfır lağm ü kanavatma tebe ' iyyet i le  benüm asla  ve 
kat 'a  alaka ve medhalüm kalmayup müvekki l-i müma 
ileyh ·isma'll Ağa'nun mülk-i müşteriisı oldukdan sonra 
ma-i lezlz-i mezkfırı mahmiyye-i mezbürede Bozdoğan 
kemerinden erbab-ı miyah ma' ri fetleriyle i fraz ve civa
rında vakı '  Hasan Paşa hanı arkasında Sa'dller tekyesi ci
varında kain sakin oldukları sa'adethaneleri derfınına ta' 
y'in ve icra itmeğle sa'adetle tasarruf buyursunlar d idükde 
gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l ma vaka'a b i ' t-taleb ketb al ındı . 

Fl l S  Şevvali ' l-miikerrem sene 1 2 1 4  [ 1 2  Mart 1 800] 
Şiihud ii' ı-hal : 
Şahldfıne sabıkün 

299/44/1 Haslar kazası, Müderris karyesinden Fatih 
Sultan Mehmet sııyoluna mülhak katma sudan ifrazla 
Koska yakınındaki eve bağlı suyun, maliki Ayşe Hanım 
tarafindan Mustafa Ağa 'ya satıldığına dair hüccet kay
dı. 

[Kenar notu] Karye-i Müderris Bostan! M ustafa Ağa 
[Der kenar] Derün-ı hiiccetde mezkfıru' 1-ism Bostan! 
Mustafa fevt olup veraseti babası A ll val idesi Şerlfe Fa
tıma bint-i es-Seyyid Hüseyin'e i rsen mal ik oldukları nısf 
masura ma-i lez'izi hala Şeyhii i is lam Ömer HulUsi Efen
di'ye yedi yüz guruşa bey' eylediikierin i  ıniiş' ir yedine 
mufassal hüccet virildiği işbu mahal le şerh viri ldi . 

Fl l l  M sene 1 2 1 8  [3 Mayıs 1 803] 
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Darü' 1-hilafeti ' 1-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Koska kurbında vakı '  merhum Mehmed Paşa sarayı di
meğle arif menzil- i  keblr derunına cari zikri ati ma-i le
z!zün irsen mal ikesi olan zatı mu'arrefe iffetlü i smetlü a
yişe Hanım ibnet-i Lutful lalı Beğ mecl is-i şer'- i  hatir-i la
zımü't-tevkTrde hala zevc-i dah i l i  olup salifü ' l-beyan · 
menzil-i keblr-i mezbur dört h isse i 'tibarıyla h issesine 
mutasarrıf olup i şbu kitab-ı sıhhat-nisabın hafızı olan ha
la halvahane-i hassa ocağında sakin Bostan'i Mustafa Ağa 
bin All mahzarında bi ' t-tav ' i ' s-saff ikrar-ı tarnın ve tak
rir-i kelam idüp bin yüz yetmiş dört senesi Cumade' l-ev
vel'i gurresi  tarih iyle müverrah bir kıt'a hüccet-i şer' iy
yede tafs'il ü beyan olmdığı üzre Havass-ı refi'a kaza
sında Müderris karyesi civarında hafr u abarl3 ve tahte
' I-arz lağm ü kanavat i le müctemi '  merhum ve mağfı
ret-nişan Ebu' l -feth Sultan Mehmed Han hazretlerinün 
suyı yol ına izn-i mütevel liyle mülhak ma-i lezlz-i cariden 
bundan akdem müfrez olan lağm ü kanavatma tebe' iyyet 
i le ı11Sf masura ma-i lez'izün maliki olan Lutfullalı Beğ 
Efendi sakin aldığı menzi l-i kebir-i mezbur derunına Ab
di Beğ Efendi'nün müşterek suyı yolıyla ma'an ta'y'in 
zemanından i la haze' l-an cari olup fevt oldukda menzil-i 
kebir-i mezbur ile derunına cari nısf masura ma-i lezlze 
validem ismetlü Rukıyye Hanım mal ike ve mutasarrıfe 
olup ol dahi müteveffiye oldukda menzil-i keblr-i mezbur 
i le derunına cari ma-i leziz-i mezbur bana mevrus olmış
idi  hala ber veeh-i muharrer irsen malike oldığum nısf 
masura ma-i lezlz-i mezkurı lağm ü kanavatma tebe ' iyyet 
i le bey ' murad eylediğİrnde mahmiyye-i mezburede olan 
çeşmelere ve mahall- i  saireye cereyan iden cemi' sularun 
kuyudatı Haslar mahkemesi s ici l iatında mastur u mukay
yed olup bey' u şini ve ferağ u intikal ve hibe ve icar ve 
i sticar u İstihbar u istihkam hüccetleri erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde 
tahrir u temh'ir olmmak bii emr-i all memnu' a ld ığı şü
rut-ı mer' iyyesinden old ığına binaen hala Has sa su nazırı 
aynü' l-a'yan ve makbUlü' s-sudur ve' l-erkan sa'adetlü 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i olan Kethu
da-yı rah-ı abi Süleyman Ağa ve Ebu' l-feth Sultan Meh
med Han serbölüği Salih Ağa ve zeyl-i sahlfede muhar
rerü ' l-esami evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair 
sikat-ı sah'ihatü ' l-kel imat haderne-i ralı-ı abiler ihbar ve 
ma' rifetleriyle tarafeynden 'icab ve kabuli  hav'i şürut-ı 
müfsideden ari bey '-i bat-ı sahilı-i şer'! ile zevcüm mez
bur Mustafa Ağa'ya beynimüzde ma' lum semen-i medfU ' 
ve makbuza bey ' u ternllk eylediğİrnde ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp fima ba 'd de
rün-ı menzil-i mezbura cari nısf masura ma-i lezlz-i mez-

33 hafr-ı iibiir 
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kurda benüm asla ve kat'a alaka ve medhalüm kalmayup 
lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le  zevcüm mezbur Mustafa 
Ağa'nun mülk-i müşterası olmağla d i lediği gibi tasarruf 
itsün didükde gıbbe't-tasdlk ı ' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-talep 
ketb olındı .  
Fl' l-yevmi ' t-tasi ' aşara min Şevval i ' I-mükerrem Ii  sene 
erba'a aşara ve mieteyn ve elf 

[ 1 9  Şevval sene 1 2 1 4] [ 1 6  Mart 1 800] 
Şühfıdü' l-hal : 
Aynü' I-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Ağa Serbölük-i Sultan Bayezid 
Mehmed Nebi Serbölük-i Süleymaniyye 
Sal ih Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 

29914412 Haslar kazası, Cebeci karyesinden Va/ide 
Sultan, Kara Çliviiş ve Sultan Bayezit suyoluna mü/hak 
Osman Ağa katma suyundan ifrazla Dizdariye mahalle
sindeki eve bağlı suyun, maliki Fatma Hanım taraftn
dan satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Cebeci Hadice Hanım İbrahim 
Beğ ve Osman Beğ ve Süleyman Beğ 

Daru' s-saltanati ' 1-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Peykhane kurbında Dizdariye mahallesinde vakı '  hace
gan-ı Divan-ı hümayfından All Rıza Efendi ba'dehfı Şey
hülislam-ı esbak Müftlzade Ahmed Efendi hanesi dimeğ
Ie arif menzil-i keblr derfınına cari zikri ati ma-i Iezizün 
malikesi olup vilayet-i Rumil i  sevahi linde Cengane iske
lesi nam mahallde sakin sabıka Edirne bostancıbaşısı ser
bevvabln-i Dergah�ı all Mehmed Emin Ağa zevcesi Fa
tıma Hanım bint-i Süleyman bin Abdullah tarafından ber 
veeh-i ati husOsı bey'a  vek'il oldığı zat-ı mfıma i leyhayı 
arifan Bostan! Ebubekir Ağa ibn-i el-Hacc Mustafa ve 
Bostan! Hüseyin Ağa ibn-i Mehmed nam kirnesneler şe
hadetleriyle ber nehc-i şer'! sabit olan hassa haseklierin
den sabıka Emin-i mahl el-Hacc Ahmed Ağa ibn-i Abdul
lah medine-i Hazret-i Eba Eyyub el-Ensarl mahkemesin
de mecl is- i  şer'-i hatir-i Iazimü' t-tevkTrde nezaret-i haz
ret-i şeyhülislamlde asfıde evkafdan Sultan Bayezid 
Han-ı Veli tabe serahu hazretlerinün cami'- i  şerifine cari 
suyı lağmına mülhak b i ' l-cümle sularun iktiza iden 
hücec-i şer' iyyeleri tahrlr ol ındukda vakf-ı müşarun i leyh 
tarafından emin ve mu'temed adem hazır olmadukca 
tahrlr olmmaya diyü tuğra-yı garra i le mu 'anven emr-i 
allşan sadır oldığına binaen vakf-ı müşarun i leyh tarafın
dan husus-ı mezbfıra me'mfır olan Su yolı katibi Mustafa 
Efendi ibn-i Mehmed hazır oldığı halde hala Ma'den-i 
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hümayun em1ni dergah-ı all kapucıbaşılarından Abdi Beğ 
Efendi'nün halllesi olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafız
ları isınetlü iffetlü Hadlee Hanım ibnet-i el-Hacc Osman 
ve mahdum-ı ınükerreınleri necabetlü İbrahim Beğ Efen
di ve Osman Efendi  ve Süleyman Beğ Efendi işbu ınuına 
i leyh Abdi Beğ Efendi taraflarından ber veeh-i ati husus-ı 
meymenet-ınahsuslarını tasdika vekil-i şer'lieri olan ha
rem kethudat ığı h ıdınetleriyle şeref-yab olan es-Seyyid 
All Beğ etibbii' larından Mustafii Ağa ibn-i Mehmed mah
zarında bi ' l-vekale ikrar-ı tilının ve takrlr-i kelam idüp 
müvekkilem ınuına i leyha Fatıma Hanım'un yedinde olup 
Haslar mahkemesi s ici l iatından ınuhrec derkenarda tafsll 
ü beyan olmdığı üzre asrında Hassa su nazırı Osman Ağa 
hayatında bin yüz yiğirmi beş senesi Rebl'u' l -ahir'inün 
on altıncı gün i  hiil-i hayatında Havass-ı al iyye kazasında 
Cebeci karyesi sununnda S ırıklıçayırı'nun üst başında 
Delikli taş fundal ık d imeğle arif ınevzı 'da kimesnenün 
mülkine ittisalden ari ınevzı '- ı  hal ide kendi miilıyla beş 
aded baca hafr ve tahte ' l-arz yüz yiğirmi kulac lağm i le 
cem' u tahsil ve mahall - i  mezkurdan yüz altmış aded 
künk i le Viii ide Sultan suyına andan Kara Çiivuş suyına 
andan merhum ve mağfıret-nişan Sultan Bayezld Hiin-ı 
Veli suyı lağınına izn-i mütevel liyle ilhak eylediği bir 
masura suyın ı lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le mahmiy
ye-i mezburede Peykhane kurbında Dizdariye mahalle
s inde sakin asrında Mısır Kahire vali sinün kapu kethuda
sı ei-Hacc Mehmed Ağa'ya bey ' u ternllk idüp ol dahi 
mahalle-i mezburede viikı '  ınenzil-i mezbura ta'yln ze
manından i la haze ' l-an cari ve mevcud olup menzil-i 
mezbur ile derunına cari (kesik) ma-i l ezlz-i mezbur teda
vül-i eyactl i le  müvekkilem muma i leyha Fatıma Hanım 
mal ike ve mutasarrıfe oldukdan sonra (kesik) mezburun 
mülk olan mahallerini müvekki le- i  muma i leyha Hadke 
Hanım i le ınahdum-ı ınükerremleri muına i leyhime ba 
hüccet teınllk ve vakf olan mahallerini dahi dokuz kıt 'a 
teınessükat mantuklarınca bii re 'y- i  mütevellt feriiğ-ı 
mu 'teber-i kat'! i le  b i ' l -vekale feriiğ u tefviz eylediğİrnde 
anlar dahi ber veeh-i muharrer tefevvüz ve kabOI idüp 
hala menzil-i mezbura cari bir masura ma-i lezlz-i mez
kurı dahi lağm ü kanavatma tebe' iyyet i l e  bey ' murad 
eylediğinde mahmiyye-i mezburede olan çeşmelere ve 
mahall- i  saireye cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuyudiitı 
Haslar mahkemesi s ici l iatında mastur u mukayyed olup 
bey' u şirii ve feriiğ u intikal ve h ibe ve icar ve i sticar u 
İstihbar u istihkam hüccetleri erbab-ı miyiih ma'rifetle
riyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde tahrlr u 
temhlr olmmak ba emr-i all mennu' oldığı şürut-ı mer' iy
yesinden oldığına binaen hala Has sa su nazırı aynü' 1-a'
yiin Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli  Kethuda-yı 
rah-ı abi Süleyman Ağa ve Sultan Bayezid serbölüği 

1 8 1  
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299/44/2c es-Seyyid el-Hacc Hasan Ağa ve zeyl-i kitabda muharre-
�;?"!J(:;!'-:-"-'.Jf.?tP-' ...:..({.(, �'--"'-�/!_,.d,�,(· �  ..5".. rü' l-esaınl evkaf- ı  selatin-i mazıyye serbölükleri vesair t)·'.!Jı/.t�,;tf�t '1 • .� -� • • • • . • ".J sikat-ı sahlhat i ' l-keli mat haderne-i rah-ı abiler i hbar ve /· . · . .. . .... �f�.-'trj�l:/-::.--- _ . , . �  /, �/-''1//:'i'"""�·tti-__,""',tl�./, /� , .:; ; _;/ . P� ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabul i  hil.vl şürut-ı ,..,1�·· 1-· : .t, , · · ''- . '._!..,I.V-' 'r'""7.:1.?-'·2'_, ,· . ..... " '" /.f.- -(...!J-'jtf..-t! •i. tt- li? ı_'/ Jt • • • d . . c;·.,., J  müfsideden ari bey' - i  bat-ı sahlh-i şer ' )  i le  müvekki le-i r • V ._{ - ,.F p  0V. (.;J {_,-;;;?. / • r.)tJ_rf.J< '!-'.,._J..f'(,;_.:--_,.,V.; ·�)(,'..). '': -' -:'.:::;..�,� muma i leyha Hadlee Hanım i le mahdum-ı mükerremleri 

_,))j ��i;/0:J.J(i...;.;�;��:?V:,.�-;J'.Y;_, İbrahim Beğ ve Osman Beğ ve Süleyman Beğ Efendi lere .)ili_f:!.t&cJ/.:...-;��.:/.:?vk��--;,��..Ai.. ·f'_'"':'' bi ' l-iştiraki ' s-seviyy beynimüzde ma'h1m semen-i medfı1 ' • :j� ·,/{l.f • JoC:,! ' /,J/ '.'f. -lf( ' • • • � �I_M/.fl kb� b ' ' !  k�l b 1 ml�k ı d ' • d � ı ---"�- · �· ./ ,...-., ,. ·.ı--/J/_.?>''-'"' L.'. • . ve ma uza ı -ve a e ey u te ı ey e ığım e an ar .... . . . / "  '!�!-1_/.....:> 1 , ,� , ·/. -:--..:__ , f dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp y..,;,ıi(/P/':'.i;� ��frJ,i� V' ı/ı..(.{;_/. - fima ba'd derun-ı meniil-i mezbura cil.rl ma-i lezlz-i mez-.l;_..t,ı t -;w/ jl't' �� /i_l• . r,l",� f'fi-;�� , """-'.:/.r , /�;1_. kı1rede müvekkilem mCıma i leyha Fatıma Hanım'un asla . .:.-;., �· . /../�/" .?. " . · · · · / ve kat 'a alaka ve medhali kalmayup lağm ü kanavatma J . ',.t;VfYt.-, j�/. �..f 
""':" '" ( . --=-� tebe' iyyet i le müvekki le-i muma i leyha Hadlee Hanım i le 

mahdum-ı mükerremleri muma i leyhim İbrahim Beğ ve 
Osman Beğ ve Süleyman Beğ Efend ilerün b i ' l-iştiraki
' s-seviyy mülk-i müşteraları olmağla d i ledükleri gibi ta
sarruf buyursunlar didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer ' )  ma-va
ka'a b i ' t-taleb ketb o l ındı .  
Fi ' I-hadl ve' l-ışrln min Zi ' l-ka'deti ' ş-şerlfe sene erba'a 
aşara ve mieteyn ve elf 

[21 Za 1 2 1 4] [ 1 6  N isan 1 800] 

Şühudü · I-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır�ı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı rah-ı abi 
Es-Seyyid ei-Hacc Hasan Ağa Serbölük-i Sultan Bayezid 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Mehmed Nebl Serbölük-i Süleymaniyye 
İbrahim Halife ÇavCış-ı rah-ı ab 

29914511 Haslar kazası, Belgrat karyesinden müllıak 
sudan müfrez su ve hatt-ı lıümayun ile Derviş Paşa'ya 
ilısan olunan sudan ifrazla Abdi Subaşı malıal/esindeki 
eve bağlı sudan müfrez suyun, malikleri tarafindan İs
kerlet zimmiye satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Belgrad İskerlet zimminün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkCır bir masura ma-i le
zlz halik olan İskerlet zimmlnün ma-i leziz-i merküm iki 
nefer sulbl zeker dört nefer sulbiyye isna eviadiarına ba'
de' l-mevrı1s sair evliid-ı mezburdan hisse-i ma' lumelerini 
karındaşları İstrati zirnıniye el-yevm cari oldığı menzi lle
riyle ma'an semen-i ma' lu m  ve makbuza bey' i düp ma-i 
Iezlz-i merkürndan mesfı1r İstrati zimmlnün mutasarrıf 
mülki oldığın ı müş' ir yedine hüccet i ' ta olınmağla işbu 
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hüccet bu takdlrce kül l iyen battala keşlde ve tehi olmdığı 
işbu mahalle şerh viri ldi .  

Fı 7 Zi ' l-ka'de sene [ 1 ]223 [25 Aral ık 1 808] 

Mahmiyye-i İs lambol hısnı ebvabından Fenerkapusı hari
cinde Abdi Subaşı mahallesinde vakı '  Darbhane-i amire 
sarrafı olup bundan akdem katilen hali k  olan Bedros ve
led- i Seryako zimml hanesi dimeğle arif menzil-i keblr 
i le derCınına cari ma-i lezlzün el-yevm İstavraki ve Dimit
raki ve Yorgaki nam zimrnller ile kız karındaşları Var
dana ve Katerina b intü mesfür Bedros nam zimrnllerün 
b i ' l-iştiraki ' s-seviyy mülkleri oldığı zeyl-i kitabda mu
harrerü' l-esaml kirnesneler ihbarlarıyla lede' ş-şer' i ' l-en
ver zahir ve nümayan olup kendi tarafından asi ve karın
claşiarı mesfCıran İstavraki ve Y orgaki nam zirnınller i le  
k ız karındaşları mesfCıretan Vardana ve Katerina nasra
niyyeler taraflarından ber veeh-i ati husCısda vekil old ığı 
şah ıslarını arifan olan Süleyman Ağa ibn-i Mehmed E
min nam kirnesne ile Yanaki veled-i Yorgaki nam zimml 
şehadetleriyle sabit olan mesfür Dimitraki nam zimmi 
Hazret-i Eba Eyyüb el-Ensari mahkemesinde mecl is-i 
şer' -i hatir-i !azı mü 't-tevkTrde işbu ba' isü ' s-s ifr İskerlet 
veled-i İstrati nam zimmi tarafından ber veeh-i at'i husCısı 
tasdika vekil-i mürseli olan Bandali veled-i Yani nam 
zimrnl muvacehesinde bi' 1-asale ve bi' 1-vekale ikrar-ı 
tarnın ve takrir-i kelam idüp işbu yedimüzde olup bin iki 
yüz on i ki senesi Zi ' l-ka'de'sinün yiğirmi yedinci güni 
tarih iyle müverrah bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsil ü 
beyan olmdığı üzre asrında sadr-ı ali kethudası hal-i ha
yatında Havass-ı refi'a kazasına tabi ' Belgrad karyesinde 
vakı'  cevanib-i erba'ası Andonaki zimmi tarlası ve Ga
lata ve İbrahim Paşa ve İstanbul ağası tarikierine müntehl 
olan mahallden kendi malıyla cem' u tahsil itdürdiği su
yını ba'de' l-keşf ve' l-vezn mevcüd bulınan beş masura 
ma-i lezizün kanün-ı şehinşahl üzre bir masurası hakk-ı 
mecra içün ifraz olındukdan sonra bakT kalan dört masura 
suyından müfrez !ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le nısf 
masura ma-i leziz-i müfreze i le merhum Derviş Paşa 
hazretlerine bir kıt'a temlikname-i hümayCın mantfıkınca 
ihsan-ı hümayfınum buyurı lan bir lüle ma-i lezlz-i müfrez 
kezalik bir masura ma-i leziz babamuz halik- i  mesfür 
Bedros veled-i Kiryako zimmlden müntakıl ba ma'rifet-i 
mütevelll b i ' l- iştirak mutasarrıf aldığımuz menzil i le 
menzil-i mezbfır karşusında vakı '  lede' l-ahall ve' l-dran 
ma' lümu ' l-hudfıd mutasarrıf aldığımuz bir bab ahfır ve 
derfınlarına cari zikri mürCır iden bir buçuk masura ma-i 
leziz babamuz hali k-i mesffırun malı olup ba'de halikihl 
bizlere ba'de' l- intikal ve mevrüs menzil- i  mahdüd-ı mez
bürun ma' lümu ' l-m ikdar mahall in i  ba ma'rifet-i mütevel
ll ba'de ' l-ifraz hakk-ı tasarrufını bundan akdem Mihal 
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veted-i Danyal zirnıniye ba ma'ri fet-i müteve l li ferağ u 
tefviz id üp derunına cari n ı  sf masura ma-i teziz-i mezkurı 
dahi ba hüccet bey ' u temlik idüp ma'ada menzil-i mah
dud-ı mezbur ile derunına cari bir masura ma-i leziz-i 
mezkur baki kalmışidi hala ber veeh-i muharrer muta
sarrıflar old ığımuz menzil-i mezburı müvekki l- i  mesfUr 
İskeri et zirnıniye bundan akdem ba ma' rifet-i mütevelli 
ferağ u tefvlz eylediğimüzde ol dahi ba'de't-tefevvüz ve
' I-kabul lakin derunına cari bir masura ma-i teziz-i mez
kur yedi müzde b i '  I- iştirak baki kalmışidi hala ber veeh-i 
muharrer malik old ığımuz lağm ü kanaviltına tebe ' iyyet 
i le  bir masura ma-i leziz-i mezburı ahara bey' murad ey
lediğimüzde mahmiyye-i mezburede olan çeşmelere ve 
mahall- i  saireye cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuyudatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup 
bey' u şira ve ferağ u intikal ve h ibe ve icar ve i sticar u 
istihkam u istihbar hüccetleri erbab-ı m iyah ma'r ifetle
riyle Haslar mahkemesinden gayrı mehakimde tahrlr u 
temhlr ol mmak bii emr-i all memnu' oldığı şürut-ı mer
' iyyesinden old ığına binilen hala Hassa su nazırı aynü
' 1-a'yan ve makbulü' s-sudur ve' I-erkan sa'adetlü Mustafa 
Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi Sü
leyman Ağa ve Katib-i rah-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl-i 
sahlfede masturu ' l-esarni evkaf-ı selatin- i  mazıyye ser
bölükleri vesair s ikat-ı sahlhatü ' l-kel imat haderne-i rah-ı 
abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden icab ve kabUl i  
h avi şürut-ı müfsideden ari bey ' - i  bat-ı sahlh- i  şer'l i le  
müvekki l- i  mesfCır İskerlet zirnıniye beyni müzde ma'IUm 
semen-i medfU ' ve makbuza b i ' l-asale ve bi ' l-vekale bey ' 
u temlik eylediğimüzde müvekk i l- i  mesfUr dahi ber 
veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp fima 
ba'd menzil-i mezbur i le ahur-ı mezbure derunlarına cari 
bir masura ma-i teziz-i mezkurda benüm i le karındaşla
mın mesfUranun asla ve kat 'a alaka ve medhali müz kal
mayup lağm ü kanaviltına tebe' iyyet i le müvekki l- i  mes
flır İskerlet zimmlnün mülk-i müşteriisı olmışdur didükde 
gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a  b i ' t-taleb ketb o l ındı .  
Fi' l-yevmi' s-sani ve' l- işrln min Zi ' l-hicce-i şerlfe sene 
erba'a aşara ve mieteyn ve e lf  

[22 Zi ' l-h icce 1 2 14] [ 1 7  Mayıs 1 800] 

şuhudü ' l-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı rah- ı  ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Es-Seyyid Mehmed Raşid Serbölük-i Saray-ı cedld 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 
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299/4512 Haslar kazası, Belgrat karyesinden mü/hak 
sudan müfrez su ve hatt-ı hümayun ile Derviş Paşa'ya 
ihsan olunan sudan ifrazla Abdi Subaşı mahallesindeki 
eve bağlı sudan müfrez suyun, maliki Mihal tarafindan 
V ardara zimmiye satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Belgrad V ardara nasraniyye 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur n ısf masura ma-i 
lez'iz Kuyumcı İstoraki zimm'iye bii hüccet bey' olmdığı 
işbu mahalle şerh viri ldi .  

Fı 29 C sene 1 235 [ 1 3  Nisan 1 820] 

Mahmiyye-i İslambol h ısnı ebvabından Fenerkapusı hari
c inde Abdi Subaşı mahal lesinde vakı ' Darbhane-i amire 
sarrafı olup bundan akdem katllen halik olan Bedros 
veled-i Kiryako hanesi dimeğle arif menzil- i  kebirden 
müfrez lede' l-ahali ve' l -dran ma' lumu ' l-hudud bir bab 
menzil i le derunına cari zikri ati ma-i lezizün maliki  olan 
tüccar taifesinden M ihal veled-i V asi l  nam zimml tarafın
dan ber veeh-i ati hususa vekll aldığı Süleyman Ağa ibn-i 
Me h med Emin nam kirnesne i le zimrni taifesinden Yana
ki veled-i Yorgi nam zimm'i şehadetleriyle sabit olan Bal
zal i  veled-i Yani nam zimmi medine-i Hazret-i Eba Ey
yı1b e l-Ensari mahkemesinde mec lis-i şer'- i  hatir-i lazı
mü' t-tevkTrde ba' isetü ' r-rakTm Vardara bint-i Bedros 
nam nasriiniyyenün li ebeveyn er karındaşı tarafından ber 
veeh-i ati hususı tasd'ika vekil-i mürsel i  olan Dimitraki 
veled-i mesfı1r Bedros nam zimrni muviicehesinde bi
' 1 -vekale ikrar-ı tamm ve takrir-i kelam idüp müvekkilüm 
mesfOrun işbu yedinde olup bin iki yüz on iki senesi 
Zi ' l -ka'de'sinün yiğirmi sekizinci güni tarih iyle müverrah 
bir kıt'a hüccet-i şer ' iyyede beyan a l ındığı üzre asrında 
Sadr-ı all kethudası Halil Efendi hayatında Havass-ı re
fi'a kazasına tab i '  Belgrad karyesinde vakı '  cevanib-i er
ba'ası Andonaki zimm'i tarlası ve Galata ve İbrahim Paşa 
ve İstanbul ağası tariklerine müntehl olan malıallden ken
di mal ı ile cem' u tahsil eylediği suyını ba'de' l-keşf ve
' 1-vezn mevcı1d bulınan beş masura ma-i lezizün kanun-ı 
şehinşahl üzre bir masurasını  hakk-ı mecra içün ba'de
' 1-ifriiz bakT kalan dört masura suyından müfrez !ağın ü 
kanavatma tebe' iyyet i le nısf masura ma-i lezlz i l e  mer
hum Derviş Paşa hazretlerine temllkname-i hümayun 
mantukınca ihsan buyurılan bir lüle ma-i leziz kezalik  
!ağın ü kanavatma tebe ' iyyet i le b i r  masura ma-i leziz ki 
cem'an bir buçuk masura ma-i leziz mesfı1r Bedros zirn
mi malik  oldukdan sonra mesfı1r Bedros zimml halik  ol
dukda menzil- i  kebir-i mezbur ile bir buçuk masura ma-i 
leziz-i mezkur vereselerine ba'de' l-intikal ve' l-mevrı1sla
rı vereseleri dahi menzi l- i  mahdı1d-ı mezburun ma' lumu
' 1-mikdar mahall in i  ba'de' l-ifraz hakk-ı tasarrufını bun-
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dan akdem müvekkilüm mesfı1r M ihal zirnıniye ba ma 'ri
fet-i mütevelll ferağ u tefviz itdüklerinde ol dahi tefevvüz 
ve kabul idüp ber veeh-i muharrer malik oldukları bir 
buçuk masura ma-i leziz-i mezkurdan müfrez !ağın ü ka
navatına te be' iyyet i le nı sf masura ma-i leziz-i mezkurı 
dahi ba hüccet-i mübaya'a müvekki l- i  mesfı1r Mihal zirn
ıniye bey' u temlik itdükden sonra müvekkilüm mesfı1r 
M ihal zimmi tasarrufında olan menzil - i  mahdud-ı müfre
zeyi ba ma'rifet-i mütevelli müvekki le-i mesfı1ra Vardara 
nasraniyyeye ferağ u tefviz idüp ol dahi ba'de't-tefevvüz 
ve' l-kabul derunına cari n ısf masura ma-i leziz-i mezkurı 
dahi bey ' murad eylediğinde mahmiyye-i mezburede olan 
çeşmelere ve mahall- i  saireye b i ' l-cümle cereyan iden su
larun kuyudatı Haslar mahkemesi s ic i l iatında mastur u 
mukayyed olup bey' u şira ve ferağ u intikal ve h ibe ve 
!dir ve isticar u İ stihbar u i st ihkam hüccetleri erbab-ı mi
yah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı meha
kimde tahrir u temhlr olmması ba emr-i all memnu ' oldı
ğı şürut-ı m er' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su 
nazırı aynü' l-a'yan Mustafa Ağa ve Kethuda-yı rah-ı abi 
Süleyman Ağa ve Katib-i rah-ı  abi Hüseyin Efendi ve 
zeyl-i sahifede muharrerü' l -esami evkaf-ı selat'ı'n-i mazıy
ye serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler i hbar ve ma'
rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabfıl i  havl şürut-ı müfsi
deden ari bey '-i  bat-ı sahlh-i şer'] ile müvekkile-i mes
fı1re Vardara nasraniyyeye beynlerinde ma' lum semen-i 
medfı1' ve makbuza bey' u temlik eylediğinde ol dahi ber 
veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp fima 
ba'd menzil- i  mahdud-ı müfreze derunına cari n ısf ma
sura ma-i lezlz-i mezkurda müvekki lüm mesfı1r Mihal 
zimm1nün asla ve kat 'a alaka ve medhalleri kalmayup 
lağm ü kanavatma tebe ' iyyet i le  müvekkile-i mesfı1re 
Vardara nasraniyyenün mülk-i müşterası olmışdur d idük
de gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a b i ' t-taleb ketb olındı . 
Fl' l-yevmi ' s-sanl ve' l - ışrln min Zi ' l-hicce-i şerlfe sene 
erba'a aşara ve mieteyn ve elf 

[22 Zi ' l-h icce 1 2 1 4] [ 1 7  Mayıs 1 800] 

Şühudü' l-hal : 
Aynü ' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Süleyman Kethuda-yı rah-ı  ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Es-Seyyid Reşid Ağa Serbölük-i Saray-ı cedld 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

29914513 Haslar kazası, Kadı Yakup/u karyesinden 
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Sultan Süleyman suyoluna mü/hak ve Bayram Paşa ya
kınından Sultan Ahmet suyoluna aktarma katma sudan 
ifrazla Şüca mahallesindeki eve bağlı suyun, maliki 
Rukiye Hanım tarafından Lütfuilah Ağa'ya satıldığına 
dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Kadi Ya'kübl ı Sultan Ahmed su
yına cari EI-Hacc Lutfullah Ağa 

Daru' s-saltanati '  I-al i yy e Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Peykhane kurbında Uzun Şüca' mahal lesinde vakı ' sabı
ka imam-ı hazret-i şehriyari umdetü ' l-mevaliyi ' l-izam 
es-Seyyid Mehmed NuruWih Efendi hanesi dimeğle arif 
menzil derunına cari zikri ati ma-i lezlzün ba hüccet-i 
mübaya'a mali kesi iken bundan akdem müteveffiye olan 
Habibe Hatlin ibnet-i Abdul lah'un sadriye keb'ire kızı ve 
hasren varis- i  vahidesi Rukıyye Hanım ibnet-i el-merhum 
Küçük All Efendi tarafından ber veeh-i ati bey ' i  i krar ve 
i 'ta-i h üceete vekll o ldığı zat- ı muma i leyhayı arifao Sü
leyman Ağa ibn-i Mehmed Emin ve Ömer Ağa bin Ebu
bekir şehadetleriyle sabit olan es-Seyyid Mustafa Ağa 
ibn-i es-Se yy id Me h med mecl is-i şer ' -i hatır-i lazımü
' t-tevkTrde sabıka kapu haseklsi olup işbu kitab-ı sıh
hat-nisabun hafızı ei-Hacc Lutful lah Ağa bin All tarafın
dan ber veeh-i ati husus-ı meymenet-mahsuslarını  tasdlka 
vekil-i şer' iyyeleri olan Mehmed Sadık Efendi ibn-i 
Mahmud mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrir-i 
kelam idüp müvekkile-i muma i leyha Rukıyye Hanım'un 
yedinde olup bin iki yüz sekiz senesi Rebi'u ' l-ahir'inün 
yiğirmi yedinci güni tarihiyle müverrah bir kıt 'a  müba
ya'a hüccetinde tafsil ü beyan al ındığı üzre mahmiyye-i 
mezburede Yay la kurbında Uzun Yusuf mahallesinde ka
in asrında Süleymaniyye katibi Mustafa Efendi'nün men
zi l ine cari ma-i lezlzün menba' ı  olup Havass-ı refi'a ka
zasına tabi ' Kadi Ya 'küblı  karyesine giden tarik üzerinde 
Pişkeşsuyı kurbında olan on aded hacalardan hası l  ma-i 
lezlzün hakk-ı mecrasından ma'ada iki buçuk masura 
ma-i tezizini muma i leyh Mustafa Efendi merhum ve 
mağfireHıişan Sultan Süleyman Han suyı lağmına izn-i 
mütevel liyle ba'de ' l- i lhak ma-i leziz-i mezkurı salifti
' 1-beyan Uzun Yusuf mahallesinde vakı '  menzil i  demnı
na icra itdükden sonra ma-i lezlz-i mezkure tedavül-i e
yadl ile Ş ıkk-ı evvel defterdan Reşld Osman Efendi ma
l ik aldığı iki buçuk masura suyun bir masura ve bir 
çuvalduz suyın ı  lağm ü kanavatma tebe ' iyyet i le erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle ınılma i leyh es-Seyyid Mehmed 
Nurullah Efendi i le halile-i muhteremeleri Emine Kadın'a 
ba hüccet b i ' l- iştiraki ' s-seviyy bey' u temlik itdükde an
lar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul 
itdükden sonra bir masura ve bir çuvalduz suyını tarih-i 
merkürnda haric-i surda Bayram Paşa kurbında kefere 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

mezarl ığında vakı ' Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
suyı mesleğinden ifraz ve i hrac i düp ol mahallde Sultan 
Ahmed Han hazretlerinün suyı mesleğine i dhal mahmiy
ye-i mezbı1rede marrü'z-zikr Peykhane kurbında Uzun 
Şüca' mahallesinde vak ı '  menzil derfınına İcra ve ta'yln 
itdükden sonra ınılma i leyh es-Seyyid Mehmed Nı1rullah 
Efendi b i ' l - iştirak mal ik a ld ığı suyınun nısf masurasını 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz idüp Darbhane-i amire 
emini Yusuf Ağa hazretlerinün karındaşı Ömer Ağa'ya ba 
hüccet bey ' idüp ancak müştereki muma i leyha Emine 
Kadın nı sf masura ve iki h i lal suyı baki kaldukdan sonra 
muma i leyh Emine Hanım dahi müteveffıyye oldukda ve
reseleri müvekki lem mı1ma i leyhanun validesi Rabibe 
Hatı1n'a bey' u temlik idüp ol dahi fevt oldukda menzi l- i  
mezbur i le derunına cari nısf masura ve iki h i lal ma-i le
zlz-i mezkı1re müvekki lem ınılma i leyha Rukıyye Ha
nım'a ba'de' l-mevrı1s müvekki lem muma i leyha Rukıyye 
Hanım menzi l-i mezburı bundan akdem müvekkil-i mu
ma i leyh el-Hacc Lutful lalı Ağa'ya bey' idüp derunına ca
ri nısf masura ve iki h i lal suyını dahi !ağın ü kanavatma 
tebe ' iyyet i le bey ' murad eylediğinde mahmiyye-i mez
bı1rede olan çeşmelere ve mahall- i  saireye cereyan iden 
bi ' l-cümle sularun kuyı1datı Haslar mahkemesi sici l latın
da mastUr u mukayyed olup bey' u şira ve ferağ u intikal 
ve h ibe ve lcar ve istlcar u İstihbar u i stihkam hüccetleri 
mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr 
al ınmak ba emr-i all memnfi' oldığı şürfit-ı mer' iyyesin
den old ığına binilen hala Hassa su nazırı aynü' l -a'yan 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecce l i  Kethuda-yı 
rah-ı abi Süleyman Ağa ve Sultan Ahmed serbölüği diğer 
Süleyman Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esaınl ev
kaf-ı selatin-i sillife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı a
bller ihbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabul i 
havl şürut-ı ınüfsideden ari bey '- i  bat-ı sahlh-i şer') i le  
müvekkil-i ınılma i leyh el-Hacc Lutful lalı Ağa'ya beyn
lerinde ma'lı1m semen-i medfı1' ve makbı1za bey ' u tern
lik eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve te
mellük ve kabul idüp fima ba'd derun-ı ınenzi l- i  mezbı1ra 
cari nısf masura ve iki h i lal ma-i lezlz-i mezkı1rda mü
vekki le-i ınfiına i leyha Rukıyye Hanım'un asla ve kat 'a 
alaka ve medhali kalmayup !ağın ü kanavatma tebe 'iyyet 
i le müvekkil-i ınılma i leyh el-Hacc Lütfui lah Ağa'nun 
mülk-i müşteriisı ve hakk-ı sı rfı olınağla di lediği gibi mu
tasarrıf olsun didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'i ma vaka'a  
b i ' t-taleb ketb a l ındı . 

Fı 24 Zi' 1-hicce-i şerif e sene 1 2 14 [ 1 9  Mayıs 1 800] 

Şühudü' I-haı : 
Şahidune sabıkün 

29914611 Haslar kazası, Orta Belgrat karyesinden mül-
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hak Recep Efendi katma suyundan müfrez suyun mali
ki Emetullah Hanım tarafindan Sani Kalfaya, Ahırka
pı, Atmeydanı mesleğinden ifraz/a İshiik Paşa camiine 
vakflyet ile bağiatmak üzere satıldığına dair hüccet 
kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Orta Belgrad Enderun'da Sani 
Kal fa 

Medine-i Hazret-i Eba Eyyub el-Ensari radıya anhu Rab
buhü ' l-Bari mahallittından Zal Mahmud Paşa cami'- i  şe
rifi ittisalinde vakı '  sabıka Hadice Sultan kethudası Meh
med Ağa hanesi d imeğle arif harab menzi l  derunına cari 
zikri ati ma-i lezizün irsen malikesi olan Emetu!Hth Ha
nıın ibnet-i el-merhum Abdülcelil Beğ ibn-i Mehmed 
tarafından ber veeh-i ati i krar ve i ' ta-i hüccete vekil ol
d ığı zat-ı muma i leyhayı arifan Süleyman Ağa ibn-i 
el-Hacc Mustafa ve İbrahim Beşe ibn-i Hüseyin şehadet
leriyle sabit o lan Suyolcı Ahmed Beşe ibn-i Mustafa 
mecl i s-i şer' -i hatir-i !azı mü ' t-tevkTrde hala Enderôn-ı 
hümayunda sakin olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafıze
si Sanı Kalfa ibn-i Abdülmennan tarafından ber veeh-i ati 
husus-ı meymenet-mahsuslarını tasdlka vekil-i mürseli 
olan defterhane katibierinden Şerif İbrahim Efendi ibn-i 
İbrahim mahzarında bi' 1-vekale ikrar-ı tam m ve takrir-i 
kelam idüp müvekkile-i muma i leyha Emetul lah Ha
n ım'un yedinde olup bin yüz otuz senesi Cemaziye' l-a
hir'inün dördünci gün i  tarihiyle müverrah Haslar mahke
mesi s ici l iatından muhrec bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede 
tafsll ü beyan ol ındığı üzre mahmiyye-i İslambol'da 
el-Hacc Hasan mahallesinde sakin umdetü' l-kuzat ı ' l-ki
ram el-Hacc Receb Efendi i bn-i Mustafa Havass-ı refi'a 
kazasına tabi '  Orta Belgrad karyesi kurbında kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzı '- ı  hallde kendi malıyla abar-ı 
müte 'addide hafr ve tahte' l-arz !ağın ü kanavat i le cem' u 
tahsil itdürdiği suyını su nazırı ve erbab-ı miyah beynin
de mu 'tad olan tarz-ı ma' ruf ve semt-i me' lôf üzre vezn ü 
ayar ve tahmin-i sahlh i le tahmin itdürdiği beş masura ve 
üç çuvalduz suyınun hakk-ı mecrası olan bir masura ve 
bir çuvaldfız suyını keşf hücceti mantfıkınca ba'de ' l- ifraz 
bakT kalan dört buçuk masura suyınun bir masuras ını da
hi tarih-i merkumda şeyhülislam olan Abdullah Efendi'ye 
ba hüccet bey ' u temllk ma'ada yedinde bakT kalan üç 
buçuk masura suyınun dahi n ısf masurasın ı Hadice Sul
tan kethudası Mehmed Ağa'ya ba hüccet bey' u temllk 
eylediği ol dahi ber veeh-i muharrer mal ik o ldığı n ısf ma
sura suyını salifü ' z-zikr medine-i mezburede Zal Mah
mud Paşa cami ' - i  şerifı ittisalinde sakin oldığı menzil-i 
mezbfır derfınına ta'ylni zemanından i la h aze' l-an cari o
lup fevt oldukda sulbl keblr oğlı Abdulcelil Beğ Efen
di 'ye ba 'de' l-mevrus ol dahi fevt oldukda sulbiyye keblre 
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kerime-i muhteremeleri müvekki le-i mı1ma i leyha Erne
tui lah Hanım'a mevn1s almışidi el-haletü hazihi ber 
veeh-i muharrer irsen mal ike oldığı n ısf masura ma-i le
ziz-i mezkı1rı menzil-i mezkı1rdan ihrac ve talib ine bey ' 
murad eylediğinde mahmiyye-i mezbı1rede olan çeşmele
re ve mahal l-i saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun 
kuyı1datı Haslar mahkemesi s ici l iatında mastür u mukay
yed olup bey' u şira ve fen1ğ u intikal ve hibe ve lcar ve 
i stlcar u İstihbar u istihkam hüccetleri erbab-ı miyah ma'
rifetleriyle mahkeme-i mezbı1reden gayrı mehakimde tah
rlr u temhir olmması ba emr-i ali memnı1' oldığı şürı1t-ı 
mer' iyyesinden oldığına b inaen hala Hassa su nazırı ay
nü' l-a'yan Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Ket
huda-yı rah-ı abi Süleyman Ağa ve Katib-i rah-ı abi Bos
tan! Hüseyin ve zeyl-i sahlfede mastı1ru ' l-esaml evkaf-ı 
selatin-i  sal ife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler 
i hbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden icab ve kabı1li  ha vi 
şürı1t-ı müfsideden ari bey '-i bat-ı sahih-i şer'i i le  müvek
kile-i mı1ına i leyha Sani Kalfa'ya iki  yüz e l l i  guruş se
men-i medfı1 ' ve makbı1za bey ' u temllk eylediğinde an
lar dahi ber minval-i muharrer iştira ve temel lük ve kabı11 
idüp fima ba'd nısf masura ma-i leziz-i mezkı1rda müvek
ki lem ını1ma i leyha Emetul lah Han ım'un asla ve kat'a a
laka ve medhal i kalmayup !ağın ü kanavatma tebe ' iyyet 
i le  müvekki le-i mı1ma i leyha San! Kalfa'nun mülk-i müş
teriisı ve hakk-ı sı rfı olmağla d i lediği gibi mutasarrıf ol
sun didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i vekil- i  mı1ma i leyh 
Şerif İbrahim Efendi mecl is-i şer' -i hatlrde i 'ade-i kelam 
idüp müvekkilem mı1ma i leyha San! Kalfa ber veeh-i mu
harrer ınalike old ığı n ısf masura suyını mahmiyye-i İs
lambol'da Ahı1rkapu kurbında Etmeydanı başında taksim
den erbab-ı miyah miyah34 ma' rifetleriyle ifriiz i düp civa
rında vakı' İshak Paşa cami ' - i  şerifı havlı1sında kain ab
dest musluklarında vesair lüzı1mı olan mahallde merhı1-
me Hüsni Kalfa'nun rı1h-ı şerifıyçün hasbeten l i ' l lah i ' l-e
had ve taleben ll merzati ' ll ah i ' r-rabbü ' s-Samed vakf-ı sa
hlh-i şer'! ve habs-i sarih-i mer'i i le nısf masura ma-i le
ziz lağm ü kanavatma te be ' iyyet i l e  vakf id üp cami ' -i 
şerif havlı1sında olan abdest musluklarında vesair lüzı1mı 
olan mahallde vakfiyyet üzre icra ve ta'yin buyurdı lar 
didükde ma vaka'a b i ' t-taleb ketb olınd ı .  

Fi  24 Zi ' l-hicceti ' ş-şerife sene 1 2 1 4  [ 1 9  Mayıs  1 800] 

Şühudü' ı-hal : 
Şahidı1ne sabikün 
Temme' l-kelam fi haze' l-makaın . 

299/4612 Haslar kazası, Çiftehavz mevkiinden Kiraz/ı-

34 "miyah" mükerrerdir. 
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dere suyoluna mülhak Seferfkoz mahallesindeki Veli
yüddin Carullah Efendi Kütüphanesi vakfina ait eve 
bağlı suyun bi 'l-icareteyn mutasarrıfinın Mehmet Emin 
Efendi olduğuna dair hüccet kaydı. 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkı1r bir masura vakf 
ma-i tezize mutasarrıfe olan Emine Hanım ma-i leziz-i 
mezbı1rı derı1nına cari oldığı menzil-i mezbı1r i le  ma'an 
hacegan-ı  Divan-ı hümayı1ndan çavı1şlar katibi es-Seyyid 
Mehmed Tahir  Efendi ve halilesi Esma Hanım'a iştiraken 
ferağ ve kasr-ı yed eylediğini müş' ir zevcan-ı ınılma i ley
himanun yedierine istihkamı havi bir kıt' a hüccet i 'ta 
ol ınmağla bu takdirce işbu hüccet kül l iyyen tehi ve bat
tala keşide kı l ındığı kaydı balasıyla işbu mahalle şerh vi
ri ldi . Fi 27 C sene 1 230 [6 Haziran 1 8 1 5] 

Darü ' l-hi lafeti ' l-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Cebe Ali kapusı kurbıncia Seferikaz mahallesinde vakı '  
zikri ati menzil ile derCınına cari ma-i lezizün b i ' l - icare
teyn mutasarrıtları işbu ba' isü' 1-kitab müderrisin-i kirarn 
zevi ' l-ihtiramdan hala Miri katibi sa'adetlü faziletlü Ha
fidzade Mehmed Emin Efendi hazretleri i le hallle-i muh
teremeleri umdetü ' l -muhadderat Emine Hanım ibnet-i 
Yusuf Paşa taratlarından ber veeh-i ati husus-ı meyme
net- mahsuslarını takrlre vekil-i mürselleri Rumi l i  kuza
tından Sünbülzade es-Seyyid AbdulbakT Efendi mecl is- i  
şer'-i hatir-i lazımü' t-tevkTrde b i ' l-vekale takrir-i kelam 
ve ta'bir-i ani ' I-meram idüp müvekkillerüm muma i leyhi
manun yedierinde olup bir kıt'a mütevelli temessüki de
runında tasrlh u beyan olmdığı üzre nezaret-i hazret-i 
şeyhülislamlde asude evkafdan mahmiyye-i mezburede 
Fatih Sultan Mehmed Han-ı Gazi tabe serahu hazretleri
nün cami '-i şerlfı havl ıs ında vakı '  ashab-ı hayratdan Ve
l iyyüddln Carul lah Efendi kütübhanesi vakfı musakkafa
tından mahalle-i mezbı1rede vakı '  lede ' l-ahali ve' l-ciran 
ma' lı1mu' l -hudud ve' l-müştemilat bir bab menzil i le  de
rı1nına cari ma-i leziz menba' ınun hafıri olup sabıka mat
bah-ı amire emini iken irtihal-ı dar-ı beka iden Mahmud 
Efendi hal-i hayatında Havass-ı refi'a kazasında vakı '  
Çiftehavz kurbıncia abar-ı müteferrika ve tahte' I-arz lağm 
ü kanavat i le cem' u tahsil eylediği suyı ol mevzı ' a  karib 
merhum ve mağfurun leh Sultan Süleyman Han hazret
lerinün marrü' z-zikr Kirasl ıkemer suyına ba izn-i müte
velli i lhak ve i drac ve kanun-ı şehinşahi üzre hakk-ı mec
rası ifraz olındukdan sonra bakT kalan ma-i cari'den iki  
masura ma-i lezizün bir masurası mahal le-i mezburede 
kain menzil-i mezkı1r divarına muttası l  çeşmede vakfiy
yet üzre ta'yin ve icra olınup ma'ada bir masura ma-i le
ziz dahi tedavül- i  eyadi i le kanavat [ü] müsennatına tebe
' iyyet i le Saliha bint-i e l-Hacc Hüseyin hatun malike iken 

1 9 1  



1 92 

299146/2b 

İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

bin iki  yüz yedi senesi Saferü' l-hayr'ınun on beşinci güni 
mal ike oldığı menzil i le derfınına ciirl bir masura mii-i le
zlzini kanaviit ü müsenniitına tebe' iyyetle vakf-ı mezbfıra 
ba' de ' l-mübiiya' a  bin iki  yüz on dört senesi Cemiizi
ye' l-evvel'inün y iğirmi yedinci güni vakf-ı mezbfırun 
mütevelllsi es-Seyyid Mehmed Serveri Efendi'nün imza 
ve hatmini hiivi bir kıt' a temessük mantfıkınca mezbure 
Siiliha Hiitı1n'un menzil- i  mezbfır i le  derfınına cari bir 
masura mii-i lezlz müvekki l lerüm mı1mii i leyhimiinun ber 
veeh-i müniisafe b i ' l-iciireteyn ba re' y-i mütevelll dahi l- i  
havza-i tasarrufları olmağla istihkiimı hiivi bir kıt 'a hüc
cet-i şer ' iyye tahrlr ve müvekki l lerüm mı1mii i leyhimiiya 
i ' tii o l ınması matlfıbımdur di yü mütevel li-i merkürnun 
imza ve hatmini hiivl ibraz eylediği temessük-i mezkı1ra 
ba'de'n-nazar vekil-i merkürnun takririne mutabık ve 
nefsü' l-emre muviifık bulınd ığından mii'adii mahmiyye-i 
mezbı1rede olan çeşmelere ve mahall-i siiireye cereyan 
iden bi ' l-cümle sularun kuyfıdiitı Haslar mahkemesi sicil
Iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezize dair sene
diit-ı şer ' iyye mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehiikimde 
tahrir u temhir olmması bii emr-i all memnfı' oldığı şü
rfıt-ı mer' iyyesinden oldığına b inilen hala Hiissa su nazırı 
fahrü' l-eşbiih Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli 
Kethudii-yı ralı-ı iibl Süleyman Ağa vesiiir haderne-i ralı-ı 
abilerden istifsiir ol ındukda fı ' l-hakika vekil-i merkürnun 
biilada takrlr u beyan eylediği vech üzre ashiib-ı hayriit
dan Vel iyüddln Ciirulliih Efendi kütübhiinesi vakfı mu
sakkafiitından olup mahalle-i mezbfırede viikı '  bir biib 
menzil i le derfınına ciirl bir masura ma-i lezlz müvekki
liin-ı mfımii ileyhimiinun ber mfıceb-i temessük-i müte
velll b i ' l-iciireteyn menzil i  h isse-i taht-ı tasarruflarında 
aldığını b i '  1-icmii'  ve' 1- ittifiik haber virmeleriyle viikı '  
hiil h ıfzen l i ' l-makal b i ' l-ittifiik ketb ü imlii ol ındı .  
Fi 7  min Muharremü' l-hariim sene 1 2 1 5  [3 1 Mayıs 1 800] 

Şühfıdü' l-hiil : 
Aynü' l -a'yiin Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı iib 
Süleyman Ağa Kethudii-yı riih-ı iib 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hiicc Hasan Serbölük-i Sultan Biiyezld 
İbrahim Halife Çiivuş-ı riih-ı iib 

29914711 Haslar kazası, Kara Alımelli karyesinden Kü
çük Çınarlıçeşmesi su mesleğine, Ahmet Kethüda, Me
si/ı Paşa ve Sultan Süleyman suyoluna müllıak İbrahim 
Paşa katma suyundan ifrazla Molla Kestel mahallesin
deki Durdunaz Kadın vakftna ait eve bağlı vakıf suyu
nun bi 'l-icareteyn mutasarrıftnın Abdülkerim Muhip 
Efendi olduğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Kara Ahmedli  Es-Seyyid  Abdurra-
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hi'm Muhib Efendi 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkfır bir masura Halkalı 
ma-i lezi'zden ve bir masura Kırkçeşme ma-i lezlzinün 
cem'an iki masura vakf ma-i lezlzine b i ' l-icareteyn muta
sarrıf olan hacegan-ı Divan-ı hümayfından es-Seyyid Ab
durrahlm Muhib Efendi'nün mutasarrıf o ldığı Halkalı su
yından bir masura vakf suyını  Hasan Ağa yedine bedel-i 
ma'lı1m mukabelesinde ferağ u tefvlz eyled iğin i müş' ir  
mezbfır Hasan Ağa'nun yedine mufassal ve meşrfıh bir 
kıt'a istihkam hücceti i ' ta alındı ma'ada Kırkçeşme su
yından bir masura ma-i lezlz ınılma i leyh Muhib Efen
di 'nün yedinde baki kaldığı kaydı balasıyla işbu mahalle 
şerh v iri ldi .  

Fl 27 Ra sene 1 23 1 [26 Şubat 1 8 1  6] 

[Derkenar] Açık Kırkçeşme suyından bir masura baki 
kalmışdur baki kalan bir masura ma-i lezlzi dahi Afife 
Hanım'a bey' olınup işbu hüccet ve karşusında olan hüc
cet dahi bu hüccetden aldığı hasebiyle küll iyen tehl ve 
battala keşlde kı l ındığı işbu mahalle şerh virildi . 

Fi 7 S sene 1 239 [ 1 3  Eylül  1 823] 

Daru' s-saltanati '  i-al i yy e Kostantıniyye e l-mahrniyyede 
Kırkdört kapusı kurbında Molla Kestel mahallesinde va
kı' zikri ati vakf menzil i le derfınına cari ma-i lezlzün 
bi '  1-icareteyn mutasarrıfı hacegan-ı Divan- ı  hümayfından 
olup hala Devlet-i aliyyede Beğl ikci klsedarı işbu kitab-ı 
s ıhhat-nisabun hafızı umdetü erbabi 't-tahrlr ve' l-kalem 
zübdetü ashab i ' t-tastlr ve' r-rakam sa'adetlü es-Seyyid 
Abdurrahlm Muhib Efendi ibn-i Ahmed Efendi tarafın
dan ber veeh-i ati husus-ı meymenet-mahsfıslarını takrlre 
vekll aldığı el-Hacc Mehmed Emin Efendi ibn-i el-Hacc 
Yusuf ve es-Seyyid Hüseyin bin Osman şehadetleriyle 
sabit olan es-Seyyid Mustafa bin es-Seyyid Ahmed mec
l is-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkirde hudavendigar-ı esbak 
cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum Sultan Mahmud 
Han hazretlerinün beşinci kadın rütbesiyle şeref-yab olan 
Verdinaz Kadın ibnet-i Abdurrahman mahmiyye-i mez
bı1rede Aksaray nam mahallde vakı' mekteb-i şerlfe ve 
sebllhane-i latlfe ev katları musakkafatından marrü' z-zikr 
Kırkdört kapusı kurbında Molla Kestel mahallesinde le
de' l-ahall ve' l -clran ma' lı1mu' l-hudı1d menzi l- i  keblr i le 
derfınına cılr'i kanavatma tebe' iyyet i le iki masura ma-i 
lezlz vakflarınun kaimmakam-ı mütevelllsi es-Seyyid 
Mehmed Emin Efendi'nün imzasıyla mümza ve hatmiyle 
mahtfım bir kıt'a temessük mantfıkınca menzi l-i keblr i le  
ma-i lezlz-i mezbı1run bundan akdem b i ' l-icareteyn mu
tasarrıfı olan hacegan-ı Divan-ı hümayfından el-Hacc Os
man Efendi ibn-i Mehmed hazır ald ığı halde bi ' l -vekale 
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takrir-i kelam ve bast-ı ani ' I-meram idüp müvekkilüm 
muma i leyh es-Seyyid  Abdurrahman Muhib Efendi'nün 
işbu yedinde olup bin iki yüz on dört senesi Zi' l-hicce'si
nün yiğirmi beşinci güni tarihiyle müverrah kaimma
kam-ı mütevelli mCıma ileyhün i ' ta eylediği temessük 
mucebince muma i leyh el-Hacc Osman Efendi mutasar
rıfı oldığı menzil-i kebir i le derCınına cari lağm ü kana
vatma tebe' iyyet ile Halkalı suyından bir masura ve Kırk
çeşme suyından bir masura ma-i lezizi vakıfe-i muma i
leyha Sarayi Verdinaz Kadın menzil-i mezbure ta'ylni 
zeman ından ila haze' l-an cari ve mevcud olup muma i
leyh el-Hacc Osman Efendi'nün işbu yedinde olan bin 
yüz yetmiş iki senesi Saferü' l-hayr' ınun yiğirmi beşinci 
güni tarih iyle müverrah bir kıt 'a  hüccetde tasrih al ındığı 
üzre ma-i mezburun hatiri merhum İbrahim Paşa haya
tında Havass-ı refi'a kazas ında Kara Ahmedli  nam karye
ye karib Uzuncaova nam mahal lde k imesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzı'- ı  hal ide hafr-ı abar itdürdiği lağm ü 
kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği suyını Küçük Çınarl ı
çeşmesi suyı mesleğine ve andan Ahmed Kethuda suyı 
yolına andan Mesih Paşa suyı yolına ve andan Sultan Sü
leyman Han hazretlerinün istanbul'a cari Halkal ı  suyı yo
l ına bi izni ' l-mütevelli i lhak ol ınan ma-i lezlzden mukad
dema müfrez olan bir masura ma-i leziz-i mezkure teda
vül-i eyadi ile vakıfe-i müşarun i leyha Sarayi Verdinaz 
Kadın malik[e] oldukdan sonra ma-i leziz-i merkümı 
mahrniyye-i mezbureye dah i l  oldukda Bozdoğan keme
rinden erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz ve salifti ' l -be
yan Kırkdört kapusı kurbında Molla Kestel mahallesinde 
menzil-i kebir derCınına ba'de 't-ta'yln ve ' l-icra ma-i le
ziz-i mezkurı b i ' l-icareteyn mutasarrıfı olan muma i leyh 
el-Hacc Osman Efendi kendi hüsn-i rızasıyla müvek
ki lüm muma i leyh es-Seyyid Abdunahim Muhib Efendi 
ferağ-ı ınu'teber-i kat ' i  i le ferağ u tefviz eylediğinde ol 
dahi ber veeh-i muharrer tefevvüz ve kabul idüp ol vec
hile menzil-i kebir i le derCınına cari ma-i leziz-i mezbur 
ber ınuceb-i temessük müvekkilüm muma i leyh es-Sey
yid Abdurrahim Muhib Efendi'nün uhde-i tasarrufında o
lup lakin ma-i leziz-i mezbCırun ınenba' ı mahalleri tahrir 
al ınarak hücceti olmaınağla hazırCın olan cema'at-i müs
l imln i le erbab-ı miyahdan sual ve hakikati üzre kıbel-i 
şer'den dah i istihkam hücceti tahrir u i ' ta olmmak ınatlCı
bıındur diyü ibraz eylediği temessük-i mezkura ba'de
' n-nazar vekll-i mezburun min kül l i ' l-vücCıh takrir-i meş
rCıhına mutabık ve nefsü ' l-emre ınuvafık bulındığından 
ma'ada mahmiyye-i mezbfırede olan çeşınelere ve ma
hal l- i  saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyCıdatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup 
bey' u ş ira ve ferağ u intikal ve h ibe ve icar ve isticar u 
İstihbar u istihkam hüccetleri mahkeme-i mezbureden 
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gayrı mehakimde tahrlr u temhlr olmması ba emr-i all 
memm1' oldığı şürüt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
husus-ı mezbUra vuküf- ı  tarnınları olup meclis-i şer'a ha
zırün olan cema'at-i müslimln i le Hassa su nazırı aynü
' 1-a'yan ve makbUlü' s-sudur ve' l-erkan Mustafa Ağa ta
rafından vekll-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi Süleyman 
Ağa ve Süleymaniyye serbölüği Mehmed Nebi Ağa ve 
zeyl-i sahifede masturu' l-esaml evkaf-ı selatİn-i salife 
serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abllerden istifsar u i s
tihbar olın dukda fi ' l-hakTka merhüme Sarayl ı  Verdinaz 
Kadın ibnet-i Abdurrahman'un evkafından olup salifü
' z-zikr Molla Kestel mahallesinde vakı' menzil-i kebir 
derünına cari Halkalı ve Kırkçeşme suyından iki masura 
su menba' ı zemanından i la haze' l-an cari olup Havass-ı 
refı'a kazasında Kara Ahmedl i  nam karye kurbında U
zuncaova başında merhum İbrahim Paşa hayatında ki
mesnenün mülkine ittisalden ari mevzı '- ı  halide hafr-ı a
bar ve tahte' l-arz lağmları i le Küçük Çınarl ısuyına andan 
Ahmed Ketbuda suyına andan Mesih Paşa suyı yolına an
dan Sultan Süleyman Han suyına izn-i mütevelliyle i lhak 
olman hakk-ı mecradan ma'ada bir masura ma-i leziz-i 
mezkfıre mahmiyye-i mezbüra dahi l  oldukda Bozdoğan 
kemerinden ifraz salifü ' l-beyan Molla Kestel mahallesin
de vakı' vakıfe-i ınılma i leyhanun menzi l-i keblr derünına 
ta'ylni zemanından ila haze' l -an cari ve mevcfıd oldığı 
her biri bi ' l-icma' ve' l-ittifak ala tarlkı ' ş-şehade haber 
virmeleriyle kıbel-i şer'den dahi müvekkil-i ınılma i leyh 
es-Seyyid İbrahim Muhib Efendi'nün yedierine li ecl i
' 1-istihkam işbu veslka-i enika ketb ü imla olındı . 
Fi' l-yevmi' l-hamis min şehr-i Muharrerü' l-haram sene 
haruse aşar ve mieteyn ve elf 

[5 Muharrem ı 2 ı 5]  [29 Mayıs 1 800] 

Şühfıdü' l-hal : 
Aynü ' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı ralı-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Mehmed Beşe Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife Çavüş-ı ralı- ı  ab 

29914712 Haslar kazası, Orta Belgrat karyesinden 
Kırkçeşme suyoluna mülhak İbrahim Ağa katma su
yundan ve Halkalı suyundan ifraz/a Molla Kestel ma
hallesindeki Durdunaz Kadın vakfina ait eve bağlı vakif 
suyunun bi 'l-icareteyn mutasarrıjının Abdülkerim Mu
hip Efendi olduğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Orta Belgrad Es-seyyid Abdurra-
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him Muhib Efendi'nün 

[Derkenar] Gerek rah-ı abiyan ve gerek sairleri bu kaydı 
derkenar itdürdüp karşu kaydın hücceti ma-i lezi'z b irer 
iki defa hüccet olındı d iyü bu hüccete i 't ibar itmeyüp ve 
kaydı dahi derkenar itdürenlerün yedinde olup gerek bu 
kayd ve gerek bunun derkenarına i ' tibar ol ınmaya. 

Dam' s-saltanati' 1 -ali yy e Kostantı n i  yy e el  -mahmi yyede 
Kırkdört kapusı kurbında Molla Kestel mahallesinde va
kı' zikri ati vakf menzil i le derunına cari ma-i lezi'zün bi
' 1- icareteyn mutasarrıfı hacegan-ı Divan- ı  hümayundan 
olup Devlet-i aliyyede beğlikc i  klsedarı işbu kitab-ı sılı
hat-nisabun hafızı umdetü erbabi 't-tahri'r ve' l-kalem züb
detü ashab i ' t-tasti'r ve' r-rakam sa'adetlü es-Seyyid Ab
durrahi'm Mu hi b Efendi ibn-i ·Ahmed Efendi tarafından 
ber veeh-i ati husus-ı meymenet-mahsusların ı  takrlre ve
kil oldığı ei-Hacc Mehmed Eınln Efendi ibn-i es-Seyyid 
Ahmed mecl is-i şer'- i  hatir-i lazımü't-tevkTrde hudaven
digar-ı esbak merhum Sultan Mahmud Han hazretlerinün 
beşinci kadın rütbesiyle şeref-yab buyurılan Verdinfiz 
Kadın ibnet-i Abdurrahman mahmiyye-i mezburede Ak
saray kurbında vakı '  mekteb-i şerif ve sebllhane-i latlfe 
evkafları musakkafatından marrü' z-zikr Molla Kestel 
mahallesinde lede' 1 -ahali' ve' 1-ci'ran ma' lu mu' 1 -hudud 
menzil-i keblr ile derunına cari kanavatma tebe' iyyet i le 
iki masura ma-i leziz vaktiarınun kaimmakam-ı mütevel
lisi es-Seyyid Mehmed Eınln Efendi'nün imzasıyla müm
za bir kıt 'a  temessük mantOkınca menzil- i  kebi'r i le deru
nma cari ma-i leziz-i mezkurun bundan akdem mutasar
rıfı hacegan-ı Divan-ı  hümayundan el-Hacc Osman Efen
di  hazır oldığı halde b i ' l-vekale takrir-i kelam ve bast-ı 
ani ' I-meram idüp müvekkilüm muma i leyhün işbu yedin
de olup bin iki  yüz on dört senesi Zi ' l-hicce'sinün yiğirmi 
beşinci güni tarihiyle müverrah kaimmakam-ı mütevel ll-i 
muma i leyhün i 'ta eylediği temessük mucebince muma 
i leyh el-Hacc Osman Efendi mutasarrıf oldığı menzil- i  
kebir i le derunma cari lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le  
Halkalı suymdan bir masura ve Kırkçeşme suymdan bir  
masura ma-i lezlzi vakıfa-i muma i leyha Sarayl ı  Verdinfiz 
Kadın menzil- i  mezbura ta'yin i zemanmdan ila haze' l-an 
cari ve mevcud olup muma i leyh el-Hacc Osman E
fendi'nün işbu yedinde olup bin seksen yedi senesi 
Şa'ban-ı şerlfinün evasıtı tarih iyle müverrah bir kıt' a be
rat-ı şerlfde tafsil ü beyan olmdığı üzre mahmiyye-i mez
burede Hace Hamza mahallesi sükkanından Mlrahur-ı ev
vel İbrahim Ağa hayatında mahal l-i mezburede kendi 
menzil inde icra içün Havass-ı refı'a kazasında Orta Bel
grad karyesi kurbında Boyacıağlı çayırı dimeğle arif ça
yıra karlb mahallde kendi malıyla abar-ı müteferrika hafr 
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ve tahte' l-arz lağmlar ile cem' u tahsil itdürdiği suyını ol 299/47/2b 

mevzı ' a  karlb Sultan Süleyman hazretlerinün Kırkçeşme ),/� suyı yolına izn-i mütevel liyle i lhak bir çuvaldı1zı hakk-ı ':tlt ' :  �t?;;�v�., , _ , .. 

mecra içün al ıkanılup baki kalan bir masura suyını  mah- \ �.r;.�?!:t-"",�!?/ ;2-�.t!:*'&._,:.,� A 

miyye-i mezbı1r�ye dah i l _ ?ldukda sali�ü ';:-z�kr Hace "'"?'/-:--:/«·�;.,�� -��;� . ..! :-:"�.� 
Hamza mahallesınde menzılınde ba'de' l-ıcra bır  masura ./'!!/.�!..: F · Vpd.'-��l • � ��;:.//" 
ma-i Jeziz-İ mezkfira tedavül- i  eyadi ile vakıfe-i müşarun _)f!t., ..�;"'/�::..1·��'-:-!tv!JI :,,� :/V�/�,...;�_,.. -/:'"' ..J./ ;1./ / J 1 • ' ,. .r �'/ , ' ' 
i leyha Verdinaz Kadın malik  oldukdan sonra ma-i leziz-i /J·� -: ' �;.-�w .. . .  / -!�./�:.,:.'--
merküm mahmiyye-i mezbı1reye dahi l  oldukda Çukurçeş- · 7.'( , Y tl-' ../�:F v, , _v_:-.�: ı..,,' k! ? ...:V},.;. 1  
me ana lağmından mukaddema ifraz ve salifü ' z-zikr Mol- ·:.(::�t-;t,Eff.:.!Jr .. / .. �;..o·<& -.1.,/'��u�ı.�� .. • 

la Kestel mahallesinde menzil-i keblr derunına ba'de- 7./Jp�?'·'/._ . � �h.....__,�,,!J?.vt,�/ ;;�, 
' t-ta'yin ve' l-icra ma-i leziz-i mezklırı b i ' l-icareteyn mu- ;)1 � , :  ı:. ./' (/�":"��__,i?/;.. .. . :;.;_,.,_, 
tasarrıfı ınılma i leyh el-Hacc Osman Efendi kendi hüsn-i _:.;:;, �/:'··/�1!-"" '-;/-: ',(,,;/· . . �w� __;:' 
rızasıyla müvekki l ler müvekkilüm mu ma i leyh es-Seyyid � � .� ��-� �;:..7 ..10·, ,1�:;:�.� ;/,..,,,�, 
Abdurrahlm Efendi'ye ferağ-ı mu'teber-i kat' iyle ferağ u �/·�.t t...;yf,?ıJ,� t · :.  .· : ·?,..t."' d-i-:"rr,// 
tefvlz eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer tefevvüz -r3?/rf1 �.�c-/J?ı.;/���� .: .. / ;;, · .; ;' 1 1 ( / 1 .,...--.. �/ J -� _.,/� ' • ,. .. e,v 
ve kabul idüp ol vechi le kadlmi i le derunına cari ma-i ���'&'.);)/ /. · �/;�v-ı ;.-. .A,t.,ı� 
leziz-i mezbı1r ber ınıleeb-i temessük müvekkilüm ınılma .!/ ?'�.�·;r .. )../1 :-::_t:;b!...;t,· f,-1 ��� . • , . 
i leyh es-Seyyid Abdurrahim Muhib Efendi'nün uhde-i ta- -:-"?. � ·. ;.;ı�_...., ....-:/�1,-/J/Y_, : ,t . �-J;� 

f d ı ı �k · � . ı � . b � b ' 1 .. ,..,..�tjı.J,_ . • .  / (/ .;..?_,/. &: sarru �n a � up a ı n  ma�� ez�z-ı mez u�un �en 
�
a ı ma- ./ ... _r);.(; , /._:(/ .".,.? �-"(.t.!//yt?-;�/ 'ı . ;.r hallerı tahrır al ınarak huccetı olmamagla hazırun olan , : P�� / l;-'l,/;-1/ f;'/. -�- '.!:>ı...-}h 

cema'at-i müsl imin i le  erbab-ı miyahdan sual ve hakikati ·.",.:.:'�)..:�/)_,�h�;'/-:t?rl,�f/�;J,t::· 
üzre kı bel-i şer'den dahi istihkam h üceeti tahrir ve i 'ta . .  ..: �:·"' �vvtl..t-';.� ::!?� • ; '/� .. ---�-Y�..,� .. _; �· . ·r < •. � � / .r ..... �,..,<:• c/. • �· ,.,. -/,4-
ol ın mak matlubımdur d i  yü ibraz eylediği temessük..:i . · •··"·• . . �--:!; ... :..?v,IJ� · 7 --.-;�_.ı. ı...;...;.,;/; ... ' -

�-� b ' d  ' k�l · b � · k " " l l ' ' l  · · · .  · /'_t,c.-(L • • :::,....'J �  .•'l,>;,-· V,..z.? mezr.ura a e n-nazar ve ı -ı mez urun ının u ı -vu- · / . . >Pv---'6-:;/i.--. ; -' -" �vc,_.,;i V(,ô · , . . 
cı1h takrir- i meşruhına mutabık  ve nefsü' l-emre muvafık .?ı:'_:.../d/.i..i.h' .  �-��:.';J_, ı.:·�;_; ,·_..,. :�/ 
bul ındığından ma'ada mahmiyye-i mezburede olan çeş- �Y..:.ı�yt/.f:--::�;,.:r".- � ·_,· --��/,..--;�_, 
melere ve mahall-i saireye cereyan iden cemi' sularun �.!�'?;. 1 • '":_..!, s.,. · ·.: -:.·:<- ı· . . ·1 - :,� , . /  -'..-?,. v_, 
kuylıdatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukay- _. .. · ,o-''.b/wit��t.4!/.;� :/-'Y !.1',-rj.f),?tf,'J 
yed olup bey' u ş ira ve ferağ u intikal ve hibe ve icar ve · "/!'&_./;.�...:.. ·� /, 
i sticar u İstihbar u i stihkam hüccetleri mahkeme-i mezbı1-

· (r'?> 
reden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr olmması ba emr-i 
all memnu' aldığı şürlıt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
husus-ı mezbura vuküf-ı tarnınları olup mecl is-i şer'a 
hazırun olan cema'at-i müsl imln i le  Su nazırı aynü' l-a'-
yan Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli olan Ket-
huda-yı rah-ı abi Süleyman Ağa ve Süleymaniyye serbö-
lüği Mehmed Nebl Ağa ve zeyl- i  sahifede masturu' l-e-
sami evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair hade-
me-i rah-ı abilerden i stifsar u İstihbar ol ındukda fı ' l-haki-
ka Kırkdört kapusı [nda] vakı '  menzil ine i la  haze' l -an ta'-
yini zemanından cari olup işbu ma-i lezizün menba' ı olup 
Hace Hamza mahallesinde Mirahı1r-ı evvel İbrahim Ağa 
hayatında Havass-ı refi'a  kazasında Orta Belgrad karyesi 
Boyacı çayırı d imeğle arif çayıra karib mahallde kendi 
mal ıyla abar-ı müteferrika hafr ve tahte' l-arz lağmlar i le 
cem' u tahsil itdürdiği suyını ol mahalle karib Sultan Sü-
leyman Han suyı yolına izn-i mütevel liyle ba'de' l- ilhak 
bir çuvaldlızı hakk-ı mecra içün alıkanı lup baki kalan bir 
masura ma-i leziz-i mezkı1r mahmiyye-i mezbı1reye dah i l  
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oldukda ana lağmından ifraz ve salifü' I-beyan Molla 
Kestel mahal lesinde vakı ' vakıfe-i müşarun ileyha Saray
l ı  Verdinaz Kadın'un menzil- i  kebir den1nına ta' y'ini ze
manından i la haze' l-an cari ve mevcfıd oldığını her biri 
bi ' l-icma' ve' l-ittifak ala tarikı ' ş-şehade haber virmele
riyle kıbel-i şer' den dah i  müvekkil- i  muma i leyh es-Sey
yid Abdurrahim Muhib Efendi yedierine li eel i '  1-istih
kam işbu vesika-i enika ketb ü imla ol ınd ı .  

F i  5 min  Muharrem sene 1 2 1 5  [29 Mayıs 1 800] 

Şühfıdü' l-hal : 
Şahidfıne sabık[ün] 

29914811 Haslar kazası, Çiftehavz mevkiinden Kırkçeş
me suyoluna müllıak Kürkçübaşı malıallesindeki Mus
tafa Efendi vakfina ait Mesilı Paşayı Atik malıallesin
deki eve bağlı suyun bi 'l-icareteyn mutasarrıfinın Meh
met Emin Ağa olduğuna dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Çadırc ıbaş ı el-Hacc Mehmed Ağa 

Nezaret-i hazret-i şeyhülis lamide asfıde evkafdan mer
hum Dülbendcizade el-Hacc Mustafa Efendi'nün İstan
bul'da Şehremini kurbında Kürkcibaşı mahallesinde mü
ceddeden bina ve ihyasına muvaffak oldığı cami ' -i şerifı 
ve medrese-i latife ve mekteb-i lat'i'fe ve hayriit-ı sairesi 
vakfı ınusakkafatından mahmiyye-i mezburede Lalel i  
çeşme kurbında Mesih Paşa-yı atık mahal lesinde vak ı '  
bir bab vakf menzi l i le derfınına cari zikri ati ma-i lezizün 
bi ' l-icareteyn mutasarrıfı olup işbu kitab-ı sıhhat-ni sabun 
hafızı Çadırcıbaş ı ei-Hacc Mehıned Emin Ağa ibn-i 
İbrahim tarafından ber veeh-i atı husus-ı ati ' l-beyana ve
kil oldığı es-Seyyid Halil Ağa ibn-i es-Seyyid İbrahim ve 
diğer es-Seyyid Halil Ağa ibn-i es-Seyyid Mehmed şe
hadetleriyle sabit olan Mehıned Sadık Ağa ibn-i Hiifız 
Ahmed mecl is-i şer ' -i hatir-i lazı ınü' t-tevklrde ınenzil-i 
ınezbfır ile derfınına cari !ağın ü kanaviltına tebe' iyyet i l e  
nısf masura ve ik i  h ilal ma-i lezlzün bundan akdem 
bi '  1-icareteyn mutasarrıfı Tabi b Hiifız Ali Efendi ibn-i 
ei-Hacc Salih hazır oldığı halde bi ' l-vekale takrlr-i kelam 
ve ta'blr-i ani ' I -meram i düp müvekki lüm muma i leyh 
Çadırcıbaşı ei-Hacc Mehmed Emin Ağa'nun işbu yedinde 
olup bin iki yüz on dört senesi Zi' 1-hicce'sinün y iğirmi 
birinci güni tarihiyle müverrah vakf-ı ınezbfırun b i ' l-ıneş
rfıta mütevellisi Hafız İsınil'li Efendi 'nün imzas ıyla ınüm
za ve hatınİyle malitum bir kıt 'a  teınessüki mantfıkınca 
mfıma i leyh Tabib Hafız All Efendi b i ' l- icareteyn muta
sarrıf old ığı ınenzil-i ınezbfır ile derfınına cari nısf ma
sura ve iki h i lal suyın ı  kendi hüsn-i rızasıyla ınüvekki lüm 
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merküm Çadır[cıbaşı] el-Hacc Mehmed Emin Ağa'ya fe
rağ-ı kat '! i le  ba re' y- i  mütevelll ferağ ve tefviz eyledi
ğinde ol dahi tefevvüz ve kabul idüp ol vechile menzil-i 
mezbur i le derunına cari ma-i leziz ber muceb-i temessük 
müvekkilüm merkürnun uhdesinde olup lakin ma-i leziz-i 
mezburun menba' ı mahalleri tahrlr o l ınarak yedinde hüc
ceti olmamağla hazırun olan cema'at-i müsl imin i le  er
bab-ı ın iyahdan sual ol ınup hakikati üzre kıbel-i şer'den 
dahi müvekkilüm muma i leyhün yedine bir kıt'a istihkam 
hücceti tahr\'r ve i ' ta olmmak ınatlubımdur diyü ınüte
vell\'-i muma ileyhün imzasıyla ınüınza bir kıt'a ibraz ey
lediği ıneınhur temessük-i mezkura ba'de'n-nazar fi ' l-ha
kTka ınazmunı vekil-i mezburun min kül l i ' l-vücuh takrl
rine mutabık ve nefsü ' l-emre muviifık oldığından ma'ada 
mahmiyye-i ınezburede olan çeşınelere ve mahall-i saire
ye cereyan iden b i ' l -cümle sularun kuyudatı Haslar mah
kemesi sici l iatında mastur u ınukayyed olup bey' u şira 
ve ferağ u intikal ve hibe ve lcar ve i sticar u i stihkam 
hüccetleri erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mez
bureden gayrı ınehakimde tahr\'r u teınh\'r olınması ba 
emr-i al\' ınemnü' oldığı şürut-ı ıner' iyyesinden oldığına 
b inaen husus-ı mezbura vuküf-ı tarnınları olup mecl is-i 
şer'a hazırlın olan cema'at-i müsl im\'n ile Hassa su nazırı 
aynü' l-a'yan Mustafa Ağa tarafından vekll- i  müsecceli 
Kethuda-yı rah-ı ab\' Süleyman Ağa ve Ayasofya serbölii
ği es-Seyyid İsa ve zeyl- i  sahifede masturu' l-esami ev
kaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı a
bllerden ist ifsar olındukda fı ' l-hakTka menzil-i mezbura 
cari ma-i lezizün ınenba' ı  olup asrında kethuda yiri mer
hum Musl ı Ağa hayatında Havass-ı al iyye kazasında Çif
tehavz kurbında Fi l ibe deresinde kendi mal ıyla hafr-ı ii
bar eylediği ına'lGmu ' l-mikdar suyından ınüfrez ıı ısf ma
sura ve iki  hi lal ma-i lez\'z Kırkçeşme suyı yolıyla gelüp 
mahmiyye-i mezbureye dahi l  oldukda ana lağmından if
riiz ve salifü ' l-beyan Lalel i  çeşme kurbında vakı '  vakf-ı 
menzil-i ınezbur derGnına ta'y\'ni zernamndan i la ha
ze' l-an cari ve mevcüd oldığını her biri b i ' l-icma' ve' l-it
tifak ala tar\'kı ' ş-şehade haber virıneleriyle işbu ves\'ka-i 
enlka bi ' t-taleb ketb ü imla ve l i  ecl i ' s-sened müvekkil-i 
merküm yedine i ' ta ol ındı . 

F\' 7 min Muharrem sene 1 2 1 5  [3 1 Mayıs 1 800] 

Şühudü' l-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Kethudii-yı riih-ı iib 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid el-Hacc İbrahim Hal\'fe Haderne-i Aksaray 
İbrahim Hal\'fe Çavfış-ı rah-ı ab 
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299/48/2 Haslar kazası, Kemerler mevkiinden mü/hak 

[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde mezkur bir çuvalduz 
ma-i lezizün maliki es-Seyyid e l-Hacc Hafız Ahmed E
fendi malik aldığı bir çuvalduz suyını Mehmed Emin A
ğa bin ei-Hacc Halil'e beynlerinde ma' lfim semen-i med
ffı' ve makbuza bey' eylediğini müş ' ir yedine mufassal 
hüccet viri ldiği işbu mahal le şerh viri ldi .  

Fi 25 Z sene 1 2 1 5  [9 Mayıs  1 80 1 ]  

Mahmiyye-i İstanbul'da Hoşkadem mahallesi ahalisinden 
olup bundan akdem Hacc-ı şerife azlınet ve ba'dehu es
na-yı tarikde vefat iden mahalle-i mezbure imaını el-Hacc 
Abdurrahman Efendi i bn-i el-Hacc All nam kimesnenün 
verilseti zevce-i menkılha-i metrfikesi Hacce EmetulHih 
Hatlin ibnet-i Mehmed Efendi i le  zevce-i mezburdan mü
tevel l idler sulbi keblr oğulları el-Hacc Abdi Efendi ve 
el-Hacc Mustafa Ağa'ya ve zevce-i sabıkasından müte
vel l id sulhiye kebire kızı Hadice Hatun'a münhasıra ba' 
dehu mezbur el-Hacc Mustafa Ağa dahi vefat idüp vera
seti zevce-i menkilha-i metrfikesi Ümmügülsüm bint-i 
İbrahim nam hatun ile validesi mezbure Hacce Emetullah 
Hatun'a ve zevce-i sabıkası Ayişe bint-i Mehmed nam 
hatundan mütevell id sulbi kebir oğlı ei-Hacc Mehmed 
Emin Ağa'ya ve zevce-i mezbure Ümmügülsüm mı
tun'dan ınütevel l idler kezal ik  su lbi sağır ağlı Mahmud A
rife sulb iyye kebire kızları Na' ime ve Zeliha ve Emine 
hatunlara münhasır ba'dehu mezbure Hacce Emetul lah 
Hatun dahi fevt olup verilseti sadri kebir oğl ı mezbur 
ei-Hacc Abdi Efendi'ye münhasır ba'dehu sağTr-i mezbur 
Mehmed Arif dahi vefat idüp verilseti vali desi mezbure 
Üınmügülsüm Hatun i le li ebeveyn kız karındaşları mez
buran Na' ime ve Zeliha ve Emine hatunlara ve l i  ebeveyn 
er karındaşı merküm el-Hacc Mehmed Emin Ağa'ya 
münhasır ba'dehu mezbure Emine Hatun dahi fevt olup 
verilseti val idesi mezbure Ümmügü lsüm Hatun i le  l i  ebe
veyn kız karındaşları mezburetan Na' ime ve Zeliha ha
tunlara ve Ii ümm karındaşı Mehmed İzzet Efendi ibn-i 
Mehmed Beğ'e münhasır ve tashih mes'elesi b i  hükmi
' 1-münasahati ' ş-şer' iyye y iğirmi beş bin dokuz yüz yiğir
mi selımden olup s iharn-ı mezburenün on üç bin sekiz 
yüz y iğirıni dört sehmi mezbur ei-Hacc Abdi Efendi ve 
dört bin beş yüz otuz altı sehmi mezbure Hadice Hatun'a 
ve bin altı yüz altmış bir sehmi mezbur Ümmügülsüm 
Hatun'a ve iki bin yüz kırk iki sehmi merküm el-Hacc 
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Mehmed Emin Ağa'ya ve bin yedişer yüz altmış  sekizer 
sehrni mezbı1retan Na' i me ve Zeliha hatunlardan her bi
rine ve iki -yüz yiğirmi bir sehmi Mehmed İzzet Efendi'ye 
isabeti tahakkukından sonra mezburı1n el-Hacc Abdi E
fendi ve el-Hacc Mehmed Emin Ağa ve Mehmed İzzet 
Efendi'den her biri asiileten ve mezbı1rat Ümmügü lsüm 
ve Na' ime ve Zeliha hatOnlar taraflarından husus-ı ati
' 1-beyanda vekil oldığı zatlarını  arifan mezburan el-Hacc 
Abdi Efendi ve el-Hacc Mehmed Emin Ağa şehadetleriy
le mahzar-ı hasm-ı cahidde şer'an sabit ve sübut-ı vekilie
tine hükm-i şer'i lahık olan mezbı1re Na' ime Hatı1n'un 
zevci İbrahim Efendi vekaleten meclis-i şer'- i  hatir-i la
zımü't-tevkfrde eşraf-ı kuzat-ı kirarndan olup işbu kitab-ı 
sıhhat-ni sabun hafızı es-Seyyid el-Hacc Hafız Ahmed 
Efendi ibn-i el-merhum es-Seyyid All Ağa mahzarında 
her biri b i ' l-vekale ve b i ' l-asale ikrar-ı tarnın ve takrir-i 
kelam idüp mahrniyye-i mezburede Ekşikaradut kurbında 
Orı1c Gazi mahallesinde kain lede ' l-ahali ve' l-ciran ma'
lı1mu' l-hudud mülk menzil arsası derunına cari zikri ati 
ma-i lez'izün menba' ın un hatiri olup asrın da Su nazırı 
merhum Halil Ağa hayatında bin yüz el l i  sekiz senesi Re
bl' u ' l-evvel'inün sekizinci güni tarihiyle müverrah bir  
kıt'a hüccetde tasrlh olmdığı üzre Havass-ı refı'a kaza
sında Kemerler canibinde Başhavz ve Molava kemeri 
beyninde Fındıklık koltuğında vakı '  keşf hücceti ınılee
bince kimesnenün mülk  ve harimi olmayan mevzı '- ı  hali
de kendi mal ıyla müceddeden beş aded baca hafr ve tah
te' I-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği ma' lu
mu' l-rnikdar ma-i leziz-i cariden ancak bir çuvaldı1z ma-i 
lezlz-i mezkı1r kanavat [ü] müsennatına tebe' iyyet ile mu
risimüz babam müteveffa-yı evvel el-Hacc Abdurrahman 
Efendi 'nün bii hücec-i şer' iyye i le' I-vefat yedinde müsta
kı l len mülk ve hakkı olup ba'de vefatihl arsa-i merküme 
ve kanavat ü müsennatına tebe' iyyet i le ol mikdar ma-i 
leziz-i cariden ber tashlh- i  merküın on üç bin sekiz yüz 
yiğirmi dört sehınini bana ve dört bin beş yüz otuz altı 
sehıni li eb kız karındaşuın olup valide-i müteveffiyye sil
l is-i ınerküme Hacce Emetul lah Hatı1n'dan mukaddem ve
fat iden mezbı1re Hadice Hatı1n'a ber ınıleeb-i münasaha 
mevrı1s olup lakin kız karındaşuın ınüteveffıye-i mezbı1re 
Hadlee Hatun bin yüz yetmiş altı senesi Şa'banü' l-ınu
'azzaın'ınun yiğirıni beşinci güni hal-i hayatında arsa ve 
ma-i leziz-i ınerküında olan ol mikdar h isse-i mezkı1resini 
b i  safka-i vahide Osman Efendi ibn-i Abdurrahman'a ba 
hüccet-i şer' iyye semen-i ma' lı1m ve makbı1za bey' u 
temlik ve teslim ol dahi ba'de ' l -iştira ve' t-teınel lük ve
' 1 -kabz validem müteveffiye-i salis-i mezbı1re Hacce E
metul lah Hatun'a hayatında kezalik beynlerinde ına' luın 
seınen-i ınakbı1za ba hüccet bey' u temlik ve teslim ol da
hi iştira ve temellük ve tesellüın ve kabul ve ba'de vefa-
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299/48/2c 
. tihl tediivül-i eyiidl şiriien mal ike ald ığı dört bin beş yüz 

j�,": tfÇ..;;/-:_,.:.,..r_,� 01-!-:�'--� ..:��/;.r,-:_,•v./ otuz altı sehmi dahi bana mevrfıs olmağla ol vechi le ma-i /_.)·y>i/(_rY//,:!j/r&'�'t;;/-t.:>y)_,�_,h lezlze cari-i merhı1mun ber i ' tibiir-ı merküm cem'an on 
�_,�,.I�'/_'I.J�����--;/f � ;.J!..,flif;� �/Sf_.l',./1 ,_, seki: �in üç �üz __ altmı� . 

sehmi b�nüm v
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e 

A
mii'adiisı dahi 

� .,(.: . · � 1 . . Y ., , �� ' · /'" tashıh-ı merkuru uzre saır ve rese-ı mezburunun yedımüz''J,�-:::�"'':;'. · --;:'":.!:�-'�-'Pfe/-:f?:" Eki de bi ' l-irs i ' ş-şer'l mülk ve hakkımuz olınağla arsa-i mah"'({, ;���"..Jt#W-' �'(;:·e�(�J1 ,',f!_.-.. 0f" dı1de-i mezkı1reyi ınılma i leyh el-Hiicc Hiifız Ahmed E)l��/1,.-,.._.,.�d • • • • c d " l  b d kd  bA h • , .  • , ,.t ' •  / :;; • _.;..,�t�ı, "'tf'_/ ',-'I,_,-.P.;...r! ıen ı ye un an a emce a üceet-ı şer ıyye seınen-ı K!r.--·'/�0:''i"!;//t -; ·'-''� : / ·..--:. · < ma'lı1m ve makbı1za bey ' u temllk ve teslim eylediğimüz-
' ..._..._J,;. _ �:-'�.J.....-"'��/�_;./ de ol dah i iştirii ve temel lük ve tesel lüm ve kabz ve kabul 

-.;:._: 0 · '-'�t?.,.?c-/..:.../(Vf..?'o't:.J' idüp derfınına cari bir çuvaldfız ma-i lezlz-i ınezkfırı dahi 
J}6; ':--:.· ;......or...-c...... _ /·0 '-' � !ağın ü kanaviit ü ınüsenniitına te be' iyyet i le bey' ınuriid 

'"'...'J/' ·z..;_-� -:-..ç�...:._...,. -::�/f.::_ t.·u-,t/�'-" eylediğimüzde mahmiyye-i mezbı1rda olan menazil i.i çeş-
� · .. "" "-- -:-:.::...}-.- mehii ve mahall- i  siiireye cereyiin iden bi ' l-cürrıle ma-i le-.:;·{:,:&-.. "-",� .c?"" �  /.f zlzi.in kuylıdiitı Haslar mahkemesi sici l liltında mastur u 

�-/ ...._...... _,. - �/ .......-:-�--- · · ��- - --- ....-;...,� mukayyed olup ma-i lezlze dair hücec-i şer' iyyeler er-
bab-ı ın iyiih ihbar ve ına' rifetleriyle mahkeme-i mezbı1-
reden gayrı ınehiikiınde tahrlr u temhlr al ınmak bii emr-i 
all ıneınnfı' o ldığı şürlıt-ı m er' iyyesinden oldığına b inilen 
hala Has sa su nazırı aynü' 1-a 'yan ve makbı1lü'  s-sudı1r 
ve' l-erkiin sa'iidetlü Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü
secceli Kethudii-yı riih-ı abi Süleyman Ağa ve Lale l i  ser
böli.iği ei-Hiicc Ahmed Ağa ve zeyl-i sahlfede mektı1-
bü' l-esiimi evkaf-ı seliitin-i ıniizıyye serbölükleri vesiiir 
sikat-ı sahlhati.i'  1-kel imil.t haderne-i riih-ı abiler ihbar ve 
ına'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabüli hiivl şürfıt-ı 
mü fs ideden ari bey' -i bat-ı sahlh-i şer'( i le beynimüzde 
ma' lı1m semen-i medfı1' ve makbı1za ınılma i leyh es-Sey
yid el-Hiicc Hiifız Ahmed Efendi'ye her biri b i ' l-asiile ve 
b i ' l-vekiile bey ' u temllk eylediğimi.izde ber minviil-i 
ıneşrlıh iştirii ve temellük ve kabul idüp fimii ba'd  derOn-ı 
arsa-i mezkfıreye cari bir çuviildı1z ma-i leziz-i mezkı1rda 
bizüın asla ve kat'ii aliika ve ınedhal iınüz kalmayup !ağın 
i.i kanaviltına tebe ' iyyet i le ınılma i leyh el-Hiicc Hiifız 
Ahmed Efendi'nün mülk-i müşteriisı olınağla sa'iidetle ta
sarruf buyursunlar didükde gıbbe' t-tasdlkı ' ş-şer'i ma va
ka'a b i ' t-taleb ketb a l ınd ı .  
Fı' l-yevmi ' s-siibi ' m in  muharremü' l-hariim sene hamse 
aşare ve ınieteyn ve elf 

[7 Muharrem 1 2 1  5 ]  [3 1 Mayıs 1 800] 

Şühüdü' ı-hal : 
Aynü' l-a'yiin Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
Süleyman Ağa Kethudii-yı riih-ı  ab 
Es-Seyyid el-Hiicc Hasan Serbölük-i Sultan Biiyezld 
Mehmed Nebl Serbölük-i Süleymiiniyye 
El-Hiicc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Halife Çiivfış-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hiicc İbrahim Halife Hadeıne-i Aksaray 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

299/49/1 Haslar kazası, Orta Belgrat karyesinde İsken
der Ağa suyundan müfrez suyun bir kısmının maliki 
Melımet Arif Ağa tarafindan Alımet Efendi'ye Oruc 
Gazi malıallesindeki arsaya bağfatmak üzere satıldığı
na dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Kuzatdan el-Hacc Ahmed Efendi 

[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde mezkur bir çuvalduz 
ma-i lezizün maliki kuzatdan Hafız es-Seyyid el-Hacc 
Ahmed Efendi malik oldığı ma-i lez!z-i mezkurun !ağın ü 
kanavatma te be' iyyetle bir çuvalduz suyını  Mehıned E
min Ağa bin el-Hacc Halll'e beynlerinde ma'Jum semen-i 
medfU' ve ınakbuza bey' eylediğini müş' ir işbu mahalle 
şerh viri ldi . 

Fl 25 Z sene 1 2 1 5  [9 Mayıs 1 80 1 ]  

Darü' l-hilafeti ' I [  -al iyye] Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Fethi ye cami ' -i şerlfı kurbında Kefe li Kasım mahal lesin
de vakı '  Haremeynü ' ş-şerlfeyn evkafı ınusakkafatından 
lede' l -ahali ve ' l-c iran ma' lUmu' l-hudud bir bab müfrez 
menzil derunına cari zikri ati bir masura ma-i lezizün 
maliki Saray-ı atik-i ma' mu re teberdarlarından el-Hacc 
Mehmed Arif Ağa ibn-i Ebibekir tarafından ber veeh-i ati 
bey'a ve semeni kabza vekil oldığı es-Seyyid Mehmed 
Beşe ibn-i Süleyman ve diğer Mehmed Beşe ibn-i Osman 
şehadetleriyle sabit olan ei-Hacc Ahmed Ağa ibn-i Ömer 
mecl is-i şer'- i  hatir-i lazımü't-tevkTrde eşraf-ı kuzatdan 
işbu kitab-ı s ıhhat-n isabun hafızı es-Seyyid el-Hacc Ah
med Efendi ibn-i es-Seyyid All Ağa mahzarında b i ' l-ve
kale i krar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvekkilüm 
ınuına i leyh Mehmed Arif Ağa'nun işbu yedinde olup bin 
iki yüz on iki senesi Şevval-i şerif'inlin on üçünci güni 
tarih iyle ınüverraha bir kıt'a hüccetde tafsll ü beyan 
olmdığı üzre derün-ı menzile cari ma-i lezlzün ınenba' ı 
olup Havass-ı refi'a kazas ına tabi ' Orta Belgrad karyesi 
kurbında İskender Ağa suyından müfrez !ağın ü kana
vatma tebe' iyyet i le bir masura ma-i leziz müvekkilüm 
muına i leyhün mal ı ve mülki olmağla bir masura ma-i 
Iezlz-i mezkurun !ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le ancak 
bir çuvalduzını  erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz [ve] 
bey ' murad eylediğinde ınahmiyye-i ınezburede olan çeş
ınelere ve mahall-i saireye cereyan iden cemi' sularun 
kuyudat ı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukay
yed olup ma-i lezlze dair hücec-i şer' iyyeler mahkeme-i 
mezbCıreden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr olınınak ba 
emr-i all ınemnu' oldığı şürCıt-ı mer ' iyyesinden oldığına 
b inaen hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan ve makbulü
' s-sudur ve' l-erkan Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü
secceli Kethuda-yı rah-ı abi Süleyman Ağa ve Lalel i  ser
bölüği ei-Hacc Ahmed Ağa ve zeyl-i sahifede masturü-
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' 1-esaml evkaf-ı selMin-i mazıyye serbölükleri vesair ha
deme-i rah-ı abller i hbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden 
Icab ve kab(Jli  havl şürCıt-ı müfsideden ar! bey'- i  bat-ı 
sahlh-i şer' !  i le  ınılma i leyh es-Seyyid el-Hacc Ahmed E
fendi'ye yüz y iğirmi beş guruşa bi ' l-vekale bey' u temllk 
eylediğİrnde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel
lük ve kabul eyledükden sonra semeni olan meblağ-ı 
mezbCır yüz yiğirmi beş guruşı temamen ve kami len ahz ü 
kabz eyledüm fima ba'd fima ba'd35 bir masura ma-i le
zlz-i mezkılrdan müfrez bir çuvaldılz ma-i lezlz-i mez
kılrda müvekkilüm ınılma i leyh el-Hacc Mehmed Arif A
ğa'nun asla ve kat 'a alaka ve medhal i kalmayup lağm ü 
kanavatma tebe ' iyyet i le ınılma i leyh es-Seyyid el-Hacc 
Hafız Ahmed Efendi'nün mülk-i müşterası oldukdan son
ra bir çuvaldılz ma-i lezlz-i mezkCırı müstak ıl len ahar ma
halle cereyanı memnCı '  olmağla ma-i lezlz-i mezbılr mah
rniyye-i mezbureye dahi l  oldukda mahall - i  münasibden 
ifraz idüp Ekşikaradut kurbında OrCıc Gaz! mahallesinde 
vakı '  müşteri-i merkilmun yedinden akdeınce ba hüccet 
iştira eylediği muhterik menzil  arsası derCınına ta'ylni ze
manından ila haze' l-an cari olan bir  çuvalduz ma-i lezizi
ne i lhak idüp cem'an iki çuvalduz ma-i lezlz ki n ısf ma
sura ma-i leziz-i mezkur ınılma i leyh es-Seyyid  el-Hacc 
Hafız Ahmed Efendi'nün malı ve mülki olmağla d ilediği 
gibi tasarruf buyursunlar didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'! 
ma vaka'a bi ' t-taleb ketb olındı . 
Fi ' l-yevmi ' s-tas i ' min Muharremi' l-haram l i  sene hamse 
aşere ve mieteyn ve elf 

[9 Muharrem 1 2 1 5] [2 Haziran 1 800] 

ŞühCıdü' I-hal: 
ŞahidCıne sabık[un] 

299/4912 Haslar kazası, Orta Belgrat karyesinde İsken
der Ağa suyundan müfrez suyun bir kısmının maliki 
Melımet Arif Ağa tarafindan Mustafa Ağa'ya satıldığı
na dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Orta Belgrad karyes inden 

[Derkenar] Ma-i mezburun vakfiyyesi sici l l - i  mahfüzun 
tahtına kayd olınmışdur. 

Daru' s-saltanati ' 1-aliyye Kostantıniyye el-mahrniyyede 
Fethiye cami ' -i şerlfı kurbında Kefel i Kasım Ağa mahal
lesinde vakı '  Haremeynü' ş-şerlfeyn evkafı musakkafatın
dan lede' l-ahall ve' l-dran bir  bab müfrez menzil derünı
na cari zikri at! ma-i lezizün maliki Saray-ı atik-i ma' mu-

35 "fima ba 'd" ınükerrerdir .  
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re teberdarlardan el-Hacc Mehmed arif Ağa ibn-i Ebi
bekir tarafından husus-ı ati ' l-beyanı iknlra vekll oldığı 
es-Seyyid Mehmed Beşe ibn-i es-Seyyid Osman ve İbra
him Beşe ibn-i Hüseyin şehadetleriyle sabit olan el-Hacc 
Ahmed Ağa bin Ömer meclis-i şer'-i hatir-i lazımü't-tev
kTrde Dergah-ı all dame mahfı1fen bi ' l-me'all yeniçerile
rinün on yedinci cema'atinün yoldaşlarından işbu kitab-ı 
s ıhhat-nisabun hafızı el-Hacc Mustafa Ağa ibn-i el-Hacc 
Ömer tarafından zikri ati hususı tasdlka vekll olan on ye
dinci bölüğün oda bekcisi el-Hacc Mehmed Ağa ibn-i 
Mustafa mahzarında b i ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i 
kelam idüp müvekkilüm müma i leyh el-Hacc Mehmed 
Arif Ağa'nun işbu yedinde olup bin iki yüz on iki senesi 
Şevval-i mükerrem'inün on üçünci güni tarihiyle müver
raha bir kıt'a hüccetde tafsll ü beyan olmdığı üzre men
zil-i mezküra cari ve kanavat [ü] müsennatına tebe' iyyet 
i le  mülki olan bir masura ma-i lezlzün menba' ı olup Ha
vass-ı refı 'a  kazasına tab i '  Orta Belgrad karyesi kurbında 
İskender Ağa suyından müfrez !ağın ü kanavatma tebe
' iyyet i le  müvekkilüm mezbur malik  oldığı bir masura 
ma-i lezlzün bir çuvaldüz suyını ınahmiyye-i mezbürede 
Ekşikaradut kurbında Orüc Gazi mahallesinde vakı '  eş
raf-ı kuzatdan es-Seyyid Hafız Ahmed Efendi'ye erbab-ı 
rniyah ma'rifetleriyle ba'de ' l-ifraz bey ' u temllk idüp 
yedinde ancak üç çuvaldüz ma-i lezlz-i mezkur !ağın ü 
kanavatma te be' iyyet i le bakT kalmışidi el-haletü hazihl 
yedinde bakT kalan üç çuvalduz suyı dahi bey' ınurad 
eylediğinde mahmiyye-i ınezburede olan çeşmelere ve 
mahall- i  saireye ce re yan iden bi '  i-cümle sularun kuyudatı 
Haslar mahkemesi s ici l iatında mastur u mukayyed olup 
iktiza iden senedat-ı şer' iyyesi erbab-ı ıniyah ma'rifetle
riyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde tahrlr u 
temhlr olmması ba emr-i all ınemnu' oldığı şürut-ı 
mer'iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı ay
nü' l-a'yan ve makbülü' s-sudür ve' l-erkan sa'adetlü Mus
tafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı a
bi Süleyman Ağa ve Nur-ı Osmaniyye cami'- i  şerlfı ser
bölüği Mustafa Ağa ve zeyl-i sahlfede ınastürü' l-esaml 
evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair sikat-i sahl
hati '  1-kelimat haderne-i rah-ı abiler i hbar ve ma' rifetle
riyle tarafeynden Icab ve kabul i  havi şürut-ı müfsideden 
ari bey '-i bat-ı sahlh-i şer'! ile müvekkil-i müma i leyh 
el-Hacc Mustafa Ağa ibn-i el-Hacc Ömer'e üç yüz yetmiş 
beş guruşa bey' u temllk eyledükde ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temel lük ve kabUl itdükden sonra se
men i olan meblağ-ı ınezbur üç yüz yetmiş beş guruşı 
müşteri-i mezbür yedinden temamen ve kamilen ahz ü 
kabz idüp fima ba'd üç çuvaldüz ma-i lezlz-i mezkürda 
müvekkil- i  müma i leyh el-Hacc Mehmed Arif Ağa'nun 
asla ve kat'a alaka va medhali kalmayup !ağın ü kanava-
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

tın a  tebe' iyyet i le  müvekkil-i mezbur ei-Hacc Mustafa A
ğa'nun mülk-i ıni.işterası ve hakk-ı s ırfı olmağla di lediği 
gibi tasarruf eylesi.in didi.ikde gıbbe' t-tasdlkı' ş-şer'l ma 
vaka 'a b i ' t-taleb ketb o l ındı .  

[Fı] 2 1  Muharrem sene 1 2 15 [ 1 4  Haziran 1 800] 

şuhCıdü' I-hai : 
Aynü' l -a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid ei-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lale l i  .../: 1• ,V .l!.l'�)'.ft;.! J!IJri .P;' fr.-;"J� �;;;!)ıl/, tti 

· . .  , · �  • · İbrahim Çavuş Çavuş-ı rah-ı ab ""'"!" .... V.� _. v 1; ,J • 1. • • . ./ 
· . , . .r.11.;-'P.1 LJ.�-Wa-J.,�I;;:f;JJ.A;._p t!J'-!'(/.>' ve gayrih im. 

�;��)� !1. ' ' 1 ./. · , ·L . • • • :J ..,.., v'; (J"' '.P � � ... (; !AP til '...t �;, )f.r): 1 ,(JJ/-/1,''./ .. (o.::./�f.JC� -' ";Jijl�!.,j �J . . _ l 299/5011 Haslar kazası, Çiftehavz ve Kemerler mevki-r-- /7 � .,/..,- • , V..-".- CJ...,.J C/� 1 
1, ( • • inden Kırkçeşme suyoluna mülhak Mehmet Efendi kat-
� ma suyundan ifrazla Hoca Kasım Gönani mahallesin-. :)Y.i�'r. ı ·� _ deki arsaya bağlı suyun, malikleri Mehmet İskender 

��ı) \.•'1 �·J�•'' ı 1�'J"'. ;/ . 1, Beyefendi ve Fatma Hanım tarafindan Hüseyin Ağa'ya 
-< ' ') f. ·)Jıl .jl,l , '/'' . �1/. satıldığına dair hüccet kaydı. . l.. Jit��,l ' t.'· · [Kenar notu] Çiftehavz'dan es-Seyyid  el-Hacc Hüseyin 

,! )l tV '  Ağa'nun 
)tl j � �  

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkCır b i r  masura ma-i 
lezlz-i mezbura es-Seyyid Mehıned All Ağa ibn-i İsına'll 
şiraen mal ik oldığını müş' ir yedine hüccet i ' ta o l ınmağla 
bu takdlrce işbu hi.iccet ki.il l iyen tehl ve batiala [keşlde] 
kı l ındığı işbu mahalle şerh vir i ldi .  

Fı 20 Ra sene 1 239 [24 Kasım 1 823] 

Darü ' l-hi lafeti ' l-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Hace Kasım Gönanl mahal lesinde vakı '  lede' l-ahall ve
' 1-ciran ma' lı1mu' l-hudfıd Beyhan Sultan sarayı dimeğle 
arif ınuhterik menzi l  arsası dereınında cari zikri ati ma-i 
Iezlzün mal iki ve sabıka Devlet-i aliyye-i ebediyü ' l-is
timrarda relsülküttab olup bundan akdem irtihal- i  dar-ı 
beka iden Ebubekir Ratib Efendi bin All Efend i'nün vera
seti sulbl keblr oğl ı  hacegan-ı Divan-ı hümayCından Meh
med İskender Beğ Efendi ve sulbiyye keblre kerime-i 
muhteremeleri Fatıma Hanım'a münhasıra ve mes'ele- i  
mirasları üç sehmden olup s iharn-ı mezbCıreden iki  sehmi 
oğl ı mCıma i leyh Mehmed İ skender Beğ'e ve bir sehmi 
mCıma i leyha Fatıma Hanıın'a i sabeti tahakkukından son
ra mCıma i leyhima taraflarından husus-ı atlde vekll oldığı 
Hafız İbrahim Efendi ibn-i Abdülkadir ve Mehmed Ağa 
ibn-i Hüseyin nam kirnesneler şehadetleriyle sabit olan 
Abdul lah Ağa ibn-i Hasan Ağa meclis- i  şer' -i hatlrde iş-
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bu kitab-ı sıhhat-nisabun hılfızı fahrü' l-emasi l  ve' l-akran 
es-Seyyid el-Hacc Hüseyin Ağa ibn-i All mahzarında bi
' 1-veka.le ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvekkii
Jerüm mfıma i leyhimanun işbu yedierinde olup bin iki 
yüz on senesi Zi' l-ka'de'sinün on altıncı güni tarihiyle 
müverraha bir kıt' a  mübaya'a hüccetinde tafsll ü beyan 
al ındığı üzre asrında Rumi l i  kadiaskeri olup irtihal-i dar-ı 
beka iden Hılfız Mehmed Efendi bin yetmiş  sekiz senesi 
Havass-ı al iyye kazasında Çiftehavz ve Kemerler nam 
maha11de Fatıma Sultan kemeri kurbında iki tarafdan ke
fere mezarlığı ve bir tarafdan kemer ve bir tarafdan yol 
aşurı Ermeni bostanı i le  mahdfıd mevzı '- ı  hallde tahte
' I-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği iki ma
sura suyını Kırkçeşme suyı lağmına izn-i mütevell iyle 
i lhak ma-i mezbfır mahrniyye-i mezbureye dahi l  oldukda 
mahall-i münasibden i fraz ve Hace hanına muttası l  men
zil-i keblr arsası derfınına ba'de 't-ta 'yln menzil-i mezbur 
i le ma-i leziz-i mezkfıra Fatıma Hanım mal ike oldukdan 
sonra menzil- i  keblrün hariciyyesin i  ve ma-i mezburun 
nısf masurasını erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ba'de' l-if
raz bin yüz e l l i  dokuz senesi Rebl'ü'  1-evvel ' inün on birin
c i  güni Naill Abdul lah Efendi'ye ba hüccet bey ' u temllk 
itdükden sonra menzil-i  kebir i le dertınında bakT bir bu
çuk masura suyını müşarun i leyha Beyhan Sultan hazret
lerine bey ' u temlik idüp müşarun i leyha hazretleri dahi 
menzil- i  mezbfır arsası derfınına cari bir buçuk masura 
suyınun nısf masuras ını  i fraz ve mahmiyye-i mezburede 
Cebehane kurbında İshak Paşa mahallesinde sakin Ah
med Efendi ibn-i Meşih'a semen-i medfU 'a ve makbuza 
bey' u temli'k idüp menzil-i  mezbur arsası derfınına cari 
bir masura suyını Lalel i  cami'- i  şerlfı katibi hacegan-ı 
Divan-ı hümayfından Mehmed Nazif Efendi'ye ba hüccet 
bey ' u temllk eyledükde ol dahi temellük ve kabul it
dükden sonra mfıma i leyh Mehmed Nazif Efendi fevt ol
dukda zevcesi Hablbe Kadın ile sulbl keblr ağlı Mehmed 
Şemseddln Beğ'e ve sulbiyye keblre kızı Hadice Hanım'a 
ba'de' l-mevrfıs arsa-i mezkfıra derfınına cari bir masura 
ma-i lezi'z-i mezkfırı tarih- i  merkürnda müvekkil lerüm 
muma i leyhimanun mı1risleri merhum ınılma i leyh Ebu
bekir Ratib Efendi'ye bey' u temllk eyledüklerinde ol da
h i  temel lük ve kabul itdükden sonra ınılma i leyh Ebu
bekir Ratib Efendi fevt oldukda müvekkillerüm ınılma 
i leyhimaya tashi'h-i merkılın üzre mevrı1s olup arsa-i mez
kı1reyi bundan akdeınce mezbı1r es-Seyyid el-Hacc Hüse
yin Ağa'ya ba re 'y-i mütevel ll  ferağ-ı mu'teber-i kat '! i le 
ferağ u tefvlz eyledüklerinde anlar dahi ber veeh-i mu
harrer tefevvüz ve kabı11 idüp derun-ı arsaya cari bir ma
sura ma-i lezi'z-i mezkfırı dahi bey' murad itdüklerinde 
mahmiyye-i mezbı1rede olan çeşmelere ve mahall- i  sili
reye cereyan iden b i ' l-cümle su larun kuyfıdatı Haslar 
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mahkemesi sicil iat ında mastur u mukayyed olup ma-i le
zize dair senedat-ı şer' iyye Haslar mahkemesinden gayrı 
mehakimde tahr'ir u temhlr olmmak ba emr-i ali mernnu '  
o ldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binaen ber veeh-i 
muharrer irsen malik oldukları bir masura ma-i leziz-i . ·;: '.P,..,...f'--;/./_3_,..-_,..,._;�//_//�,...fA...I/ , � ,/. • • 
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Fi 3 min Safer sene 1 2 1 5  [26 Haziran 1 800] oi-'�{/;,-" 
�;,ı; b-- Şühüdü' t-hal : 

Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 

299/5012 Haslar kazası, Kemerler tarafindan Kırkçeş
me suyoluna mülhak Mustafa Ağa, Hüseyin Ağa, Toy
gun Mustafa sularından müfrez su ile Toygun Mustafa 
lağımına mü/hak Mustafa Paşa vakfina ait, Eski imaret 
mahallesindeki hamama bağlı sularun mutasarrıfının 
Süleyman Ağa ve Ali Ağa olduğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Süleyman Ağa ve el-Hacc A li Ağa'nun Ye
nihaınmam suyı 

Daru' s-sa'adeti 'ş-şerlfe ağası nezaretinde asüde evkafdan 
mahmiyye-i İstanbul'da Fatih Sultan Mehmed Han ca
mi ' -i şer'ifı civarında Kadi çeşmesi kurbın  da Eski imaret 
mahallesinde vakı '  merhum el-Hacc Pir Mustafa Pa
şa'nun bina ve ihya buyurduktan mekteb-i şerifı ve çeş
me-i latifeleri evkafı musakkafatından olup sal ifti 'z-zikr 
Kadi çeşmesi kurbındaki Yen ihammam dimeğle arif 
harnınarn ve harnmam-ı mezkür kapusı ittisalinde bir a-
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ded kargir bakkal dükkanı ve harnmam-ı mezkur deru
nma cari ma-i lezizün bi ' l- icareteyn mutasarrıfları o lup 
işbu kitab-ı s ihhat-nisabun hafızları Süleyman Ağa ibn-i 
Mehmed Emin ve el-Hacc Ali Ağa bin Abdul lah mecl is-i 
şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde her biri takrir-i kelam ve 
ifade-i meram idüp i şbu yedimde olup bin iki yüz iki 
senesi Cemaziye' l-ahir'inün on ikinci güni tarihiyle mü
verraha bir kıt'a istihkam hüccetinden başka işbu tarih 
senesi Saferü' l-hayr' ınun gurresi tarih iyle müverraha 
vakf-ı müşarun ileyhün bi ' l-meşruta mütevel llsi imzasıy
la mümza ve hatmiyle mahtum bir kıt'a temessük mantu
kınca harnmam-ı mezkure i le derunına cari iki masura ve 
üç çuvaldOz ma-i lezizün b i ' l-icareteyn bundan akdem 
mutasarrıfı es-Seyyid el-Hacc Mustafa Ağa bin ei-Hacc 
İbrahim ınutasarrıf olduğı harnmam-ı mezbur i le derunına 
cari ma-i lezlz-i ınezkurı bizlere b i ' l- iştiraki ' s-seviyy 
ferağ u tefviz eylediğinde biz dahi ber veeh-i muharrer 
tefevvüz ve kabOl idüp ol vechi le  ma-i leziz-i mezbOr 
bizüm uhde-i tasarrufımuzda olup lakin ma-i l ezizün 
menba' ı tahrir olmarak hüccet olmamağla hazırun olan 
erbab-ı miyahdan suat o l ınup hakikatı üzre kıbel-i şer'
den dahi istihkam hücceti tahrlr ve yedimüze i 'tı'i olmmak 
matlubımuzdur d iyü ınütevelll-i merkumun iınzas ıyla 
mümza bir kıt'a irade eylediği ıneınhur temessük-i mez
kOra ba'de'n-nazar fi ' l-hakTka ınazmOn-ı temessük Süley
man Ağa ile müştereki el-Hacc Ali Ağa'nun balılda takrir
lerine mutabık ve nefsü' l-eınre muvafık bulındığından 
ma'ada mahmiyye-i ınezburede olan çeşmelere ve ma
hall-i saireye cereyan iden cemi' su larun kuyudatı Haslar 
mahkemesi s ic i l iatında mastur u mukayyed olup ma-i 
tezize dair hücec-i şer' iyyeler erbab-ı miyah ına'rifetle
riyle Haslar mahkemesinden gayrı mehakimde tahrir u 
temhir olmması ba emr-i all memnu' oldığı şürut-ı mer
' iyyesinden oldığına binaen husus-ı mezbura vuküf-ı 
tarnınları olup mecl is-i şer'a hazırun olan Hassa su nazırı 
fahru' l-eşbah izzetlü Mustafa Ağa tarafından vekil- i  mü
secceli Kethuda-yı rah-ı abi Süleyman Ağa ve Kırkçeşme 
suyolcısı Ahmed Halife ve zeyl-i sahifede mastOrü' l-e
sarni evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesair haderne-i 
rah-ı abilerden i stifsar ol ındukda fı' 1-hakTka harnınam-ı 
mezkur derunına cari ma-i lezizün menba' ı olup Havass-ı 
refi'a kazasında Kemerler canibinde Ayvad havzı d imeğ
le arif Kiremidci Mustafa Ağa ve Bezazistan kethudası 
Hüseyin Ağa ve Toygun Mustafa Ağa sularından müfrez 
!ağın ü kanavatma tebe' iyyet ile bir masura ve üç çuval
dOz su ile marrü'z-zikr Toygun Mustafa Ağa lağınına 
mülhak bir masura su ki cem'an iki masura ve üç çuval
duz Kırkçeşme suyı olmak üzre harnmam-ı mezbur bi 'r-i 
masınun harimi ve ınecrasiyçün ta'yin olınan ma-i leziz-i 
mezburun ınutasarrıfı olan es-Seyyid ei-Hacc Mustafa A-
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ğa b i ' z-zat kendi büsn-ı rızasıyla ınılma i leyh ima Süley
man Ağa bin Mehmed Emin ve el-Hacc Ali Ağa b in  Ab
dullah'a ferağ u tefviz itmeğle anlar dahi ale' l -iştiraki
, s-seviyy tefevvüz idüp ol vechi le  ma-i leziz-i mezkı1r 
hammarn-ı merktime ila haze' l-an cari ve mevcı1d aldı
ğını cümlesi b i ' l-itt ifak ala tarikı ' ş-şehade haber virmele
riyle li ecl i ' l-istihkam kıbel-i şer' den işbu vesika b i ' t-ta
leb ketb ü imla ve mukırran-ı mezbı1ranun yedierine i ' ta 
o l ınd ı .  

Fı l l  min S afer sene 1 2 1 5  [ 4 Temmuz 1 800] 

Şühudü' l-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı ralı-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Mehmed Nebi Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife Çavı1ş-ı [rab-ı ab] 

299/5111 Haslar kazası, Bakraçdere mevkiinden Kırk
çeşme suyoluna mülhak Ferhat Paşa katma suyundan 
ifrazla Mesih Paşayı Atik mahallesindeki eve bağlı su
yun, maliki Mustafa Efendi tarafından Mehmet Refik 
Efendi 'ye satıldığına dair h üce et kaydı. 

[Kenar notu] Es-Seyyid Mehmed Refiğ Efendi'nün 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde muharrer n ısf masura ma-i 
lezize hala mukata'at nazırı klsedarı hacegan-ı Divan-ı 
hümayı1ndan Abdülkadir Beğ Efendi'nün hallle-i muhte
remeleri Ümmügülsüm Hanım şiraen malike oldığı istih
kamı havl hüccet-i şer' iyye i 'ta alındığı işbu mahalle şerh 
virild i . 

Fl 29 Ş sene 1 246 [ 1 2  Şubat 1 83 1 ] 

Daru' s-saltanati '  l-aliyye Kostantıniyye el-mahrniyyede 
Laleli çeşme c ivarında Mesih Paşa-yı atik mahallesinde 
vakı' lede' l-ahall ve' l-clran ma'lı1mu ' l-hudı1d müfrez 
menzil derCınına cari nısf masura ma-i lezize tedavül-i e
yadi i le irsen mali k  olan hacegan-ı Divan-ı hümayı1ndan 
Mustafa Efendi ibn-i Feyzullah Ağa tarafından husus-ı 
ati ' l-beyanda ikrara vekll oldığı Ahmed Beşe ibn-i All ve 
es-Seyyid Mehmed Beşe i�m-i es-Seyyid Osman şehadet
leriyle sabit olan es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa ibn-i İs
ma 'll meclis-i şer' - i  hatirde hacegan-ı  Divan-ı hüma
yı1ndan olup işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı es-Seyyid 
Mehmed Refiğ Efendi ibn-i İbrahim tarafından ber-vech-i 
ati husCısı tasdlka vekil-i şer'is i  olan Mehmed Sa'id Ağa 
ibn-i Ömer mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve tak
rir-i kelam idüp müvekkilüm mı1ma i leyh Mustafa Efen-
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di'nün işbu yedinde olup bin yüz on yedi senesi Şevvii
lü' l-mükerrem'inün dokuzuncı güni tarihiyle müverrah 
bir kıt'a  hüccet-i şer' iyyede tafsll ü beyan olmdığı üzre 
merhum Ferhiid Paşa hayatında Havass-ı refi'a kazasına 
tabi ' Ayvad nam karye s ın urunda Bakrac deresi nam 
mevzı 'da kimesnenün mülkine ittisalden ari' mevzı '- ı  hil
llde kendi miilıyla abiir-ı müte'addide hafr ve tahte ' l-arz 
lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği on masura ma-i 
carisini ol mevzı'a karlb Kırkçeşme suyı lağmına izn-i 
mütevel l iyle i lhiik itdürdiği suyınun iki masurasını hakk-ı 
mecrii içün alıkonulup baki kalan sekiz masura ma-i le
zlzden dahi nı sf masura ma-i lezlz menzil-i müfrez-i mez
kure cari iken menzil-i mezkurı müvekkilüm muma i leyh 
Mustafa Efendi bundan akdem Mahmud Paşa mahkeme
sinden viri len bir kıt 'a  mübiiya'a hücceti mantukınca se
men-i ma '!um ve makbuza müvekkil-i muma i leyh 
es-Seyyid Mehmed Refiğ Efendi'ye bey' u temllk idüp 
derunına cari nısf masura ma-i lezlz-i mezkurı dahi bey' 
muriid eylediğinde mahmiyye-i mezburede olan çeşme
lere ve mahall - i  saireye cereyan iden cemi' sularun kuyu
diltı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed 
olup ma-i lezlze dair senedat-ı şer' iyyeler erbab-ı m iyiih 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehiikimde 
tahrlr u temhir olmması bii emr-i all memnu' o ldığı şü
rut-ı mer' iyyesinden oldığına binilen hala Hassa su nazırı 
fahrü' l-eşbiih Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı riih-ı abi Süleyman Ağa ve Çukurçeşme su
yolcısı Ahmed Halife ve zeyl-i sahlfede muharrerü ' l-esa
ml evkaf-ı seliitin-i miizıyye serbölükleri vesiiir haderne-i 
rah-ı abiler i hbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve 
kabul i hiivi şürut-ı müfs ideden ari bey '- i  bat-ı sahih-i 
şer'! i le müvekkil- i mumii i leyh Mehmed Refiğ Efendi'ye 
beynlerinde ma' lüm semen-i medfü' ve makbuza bey ' u 
temllk eylediğinde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştirii 
ve temellük ve kabul idüp fimii ba'd nısf masura ma-i le
zlz-i mezkurda müvekkilüm muma i leyh Mustafa Efen
di'nün asla ve kat'ii aliika ve medhali kalmayup lağm ü 
kanaviitma te be' iyyet i le müvekkil- i  muma i leyh es-Sey
yid Mehmed Refiğ Efendi'nün mülk-i müşteriisı ve hakk-ı 
sırfı olmışdur didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a 
b i ' t-taleb ketb ol ındı . 

F1 l l  min Saferi ' 1-hayr sene 1 2 1 5  [ 4 Temmuz 1 800] 

Şühudü' ı-hal : 
Fahrü ' l-eşbiih Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
Süleyman Ağa Kethudii-yı ralı-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymiiniyye 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Halife Çiivuş-ı ralı-ı ab. 

2 1 1 

299151/la 
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299/51!2a 

İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZIZ DEFTERLERİ 

Zikri at! ma-i lezlzün mal iki olan Mehmed Nebl Ağa 
ibn-i Hüseyin mecl is- i  şer' - i  hatir-i lazımü't-tevkTrde hala 
Devlet-i aliyyede Rikab-ı h ümayun kethudası metbu 'u
' 1-hass ve' l-amm sa'adet lü semahatlü İbrahim Efendi 
hazretlerinün mühürdarl ık hıdmetiyle şeref-yab buyurılan 
işbu kitab-ı sıhhat-n isabun hiifızı Hasan Efendi ibn-i 
Mehmed tarafından husus-ı ati ' l-beyanda tasdika vekll- i  
şer'isi Süleyman Ağa ibn-i Mehmed Emin mahzarında 
bi ' t-tav ' i ' s-siiff ikrar-ı tarnın ve takrir-i kelam idüp işbu 
yedinde olup bin iki yüz on dört senesi Zi ' l-ka'de'sinün 
gurresi tarihiyle müverrah bir kıt'a  hüccet-i şer' iyyede 
tafsil ü beyan ol ındığı üzre asrında Dergah-ı all yeniçeri
leri ağası müteveffa Mahmud Ağa hayatında Havass-ı 
refi'a  kazasına tab i ' Bendenice karyesi mer'asında Kadi 
Ya'kübl ı karyesinün seddi kurbında abar-ı müte'addide 
hafr ve tahte' l-arz !ağın ü kanavat i le  cem' u tahsll itdür
diği ma-i carisi Hassa su nazırı olan Osman Ağa vesair 
erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ala vechi ' l-ade vezn ü tah
min- i  sahih i le tahmin itdüklerinde tarnın ve karnil ve re
van iki buçuk masura suyını  mahall-i mezbura karib cen
net-mekan firdevs-aşiyan merhum Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün cami '-i  şerifı suyı yol ına izn-i mütevelliyle 
i lhak itdürdiği suyınun kanun-ı şehinşahi üzre n ısf masu
rasını hakk-ı mecra içün alıkonulup bakT kalan iki masura 
ma-i leziz-i mezkur mahrniyye-i İs lambol'a dahi l  oldukda 
Kalenderhane mahal lesinde vakı' menzil ine ta'yin ve İc
ra itdükden sonra muma i leyh Mehmed Ağa iki masura 
ma-i Ieziz-i mezkurı Kethuda-yı hazret-i sadaret-penahi 
Yusuf Efendi'ye bey ' ol dahi fevt oldukda veresesi men
zil-i mezbur ile derunına cari iki masura ma-i l eziz-i mez
burı Sadr-ı esbak es-Seyyid Abdullah Paşa hazrederine 
bey ' u temlik itdüklerinde anlar dahi veeh-i layıkı üzre 
iştira ve temel lük ve kabul itdükden sonra müşarun i leyh 
es-Seyyid Abdullah Paşa hazretleri irtihal-i dar-ı beka 
itdüklerinde vereselerine ba 'de' !-intikal menzil-i mezbur 
muhterik olup derunına cari ma-i leziz-i mezkurun men
ba' ı  lağmları dahi harab ve mu'attal oldığına binaen ma-i 
leziz-i mezbur ancak bir buçuk masura olarak bakT ve 
mevcud kalmağla veresesi ba hüccet bana bey' u temlik 
itdükden sonra ma-i leziz-i mezkurı ba 'de ' t-ta'mlr has ı l  
olan suyından ancak b i r  masura ma-i lezizden nısf masu-
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rasını ifn1z idüp bey' mun1d eylediğİrnde mahmiyye-i 
mezburede olan çeşmelere ve mahall - i  saireye cereyan i 
den cemi' sularun kuyudatı Haslar mahkemesi s ici l ia
tında mastur u mukayyed olup ma-i lezize dair senedat-ı 
şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbıl
reden gayrı mehiikimde tahrlr u temhlr olmmak ba emr-i 
all memnu' oldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binilen 
hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan Mustafa Ağa tarafından 
vekil- i  müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi Süleyman Ağa ve 
Sultan Ahmed serbölüğü diğer Süleyman Ağa ve zeyl-i 
kitabda muharrerü' l-esarni evkaf-ı seliitin-i mazıyye ser
bölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler i hbar ve ma'rifet
leriyle tarafeynden Icab ve kabuli havl şürut-ı müfside
den ari bey '- i  bat-ı sahlh-i şer'! i le  müvekki l- i  ınılma i
leyh Hasan Efendi'ye yedi yüz el l i  guruş semen-i medfı1' 
ve makbılza bey ' u temllk eylediğİrnde ol dahi veeh-i 
muharrer iştirii ve temel lük ve kabul idüp fima ba'd n ısf 
masura ma-i leziz-i müfrezede benüm asla  ve kat 'a alaka 
ve medhalüm kalmayup lağm ü kanaviitma tebe' iyyet i le 
müvekkil-i ınılma i leyh Hasan Efend i'nün mülk-i müşte
riisı ve hakk-ı s ırfı oldukdan sonra ma-i leziz-i mezkurı 
mahrniyye-i mezbılrede Destereci ler başında Kuşbazlar 
terazılsinden ifriiz ve c ivarında kain Emin Beğ mahalle
sinde viikı '  sakin oldukları menzi l derunına ta'yln ve icra 
buyursunlar d idükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi
' t-taleb ketb o l ındı .  

F1 1 6 min Safer sene 1 2 1 5  [9 Temmuz 1 800] 

Şühudü ' l-hal : 
Fahru' l-eşbah Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
Süleyman Ağa kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hiicc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid Mehmed Reşid Serbölük-i Saray-ı cedid 
Mehmed Sal i h  Serbölük-i Sultan Mehmed 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

29915113 Haslar kazası, Bendenice karyesinden Sultan 
Süleyman suyoluna mü/hak Mahmut Ağa katma su
yundan müfrez suyun, maliki Mehmet Nebi Ağa tara
findan Hüseyin Efendi'ye, Bayram Paşa yakınındaki 
Süleymaniye masiağından Sultan Ahmet su masiağına 
aklararak Tavukçular kışiası yakınındaki eve bağiat
mak üzere satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Yazıcı Efendi kethudası el-Hacc Hüseyin 
Ağa 

[Derkenar] Ma-i lezlz Züleyha Hiitun'a bey' al ındığını 
müş ' ir hüccet viri ldi .  

Fi 1 3  Ca sene 1 228 [ 1 4  Mayıs 1 8 1 3] 

2 1 3  
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299151/Ja 

İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

Zikri ati ma-i lezlzün malik i  olan Mehmed Nebl Ağa i le 
Hüseyin mecl is-i şer' -i hatir-i !azı mü ' t-tevkfrde Daru
' s-sa'adeti ' ş-şerlfe ağası katibi efendi hazretlerinün ket
hudası olup işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı el-Hacc 
Hüseyin Ağa ibn-i Mustafa tarafından ber veeh-i ati hu
susı tasdlka vekil- i  şer'lsi Süleyman Ağa ibn-i Mehmed 
Emin mahzarında bi ' t-tav ' i ' s-saff ikrar-ı tarnın ve takrlr-i 
kelam idüp i şbu yedümde olup bin iki yüz on dört senesi 
Zi' l-ka'deti ' ş-şerlfe gurresi tarihiyle müverrah bir kıt'a 
hüccet-i şer' iyyede tafsil ü beyan olmdığı üzre asrın da 
Dergah-ı ali yeniçeri leri ağası müteveffa Mahmud Ağa 
hayatında Havass-ı refi' a  kazasına tab i '  Bendenice karye
si mer'asında Kadi Ya'küblı karyesinün seddi kurbında 
abar-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz !ağın ü kanavat i le  
cem' u tahsil itdürdiği ma-i carisin i  Hassa su nazırı olan 
Osman Ağa vesair erbab-ı m iyah ma 'rifetleriyle ala vee
h i ' I-ade vezn ü tahmin-i sahlh i l e  tahmin itdüklerinden 
tarnın ve kami l  ve revan iki buçuk masura suyın ı  ol  mev
zı ' a  karlb cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretleri
nün suyı yolına izn-i mütevel liyle i lhak itdürdiği suyınun 
kam1n-ı şehinşahl üzre nı sf masurasını  hakk-ı mecra içün 
al ıkonulup bakT kalan iki masura ma-i tezizini mahrniy
ye-i mezbureye dah i l  oldukda Kalenderhane mahallesin
de vakı' menzi l ine ta'yln ve icra itdükden sonra muma 
i leyh Mahmud Ağa iki masura suyın ı  Kethuda-yı hazret-i 
sadaret-penahi Yusuf Efendi'ye bey' ol dahi fevt oldukda 
vereseleri menzil- i  mezbur i le derunına cari ma-i leziz-i 
mezkurı Sadr-ı esbak Abdul lah Paşa hazretlerine bey' u 
temlik itdüklerinde müşarün i leyh Abdul lah Paşa dahi ir
tihal-i dar-ı beka itdükde vereselerine ba'de ' l -intikal 
menzil-i mezbur muhterik olup derunına cari ma-i l eziz-i 
mezburun menba' ı  lağmları harab ve mu'attal oldığına 
binaen ma-i leziz-i mezbur ancak bir buçuk masura ola
rak bakT ve mevcud kalmağla veresesi ba hüccet bana 
bey ' u temllk idüp ben dahi ber veeh-i muharrer ma-i 
lezlz-i mezburun lağmlarını  ba'de't-ta'mir hası l  olan su
yından ancak bir masura ma-i l eziz-i mezkurdan !ağın ü 
kanavatma tebe' iyyet i le nısf masura ma-i leziz-i mezkurı 
ifraz ve hala Devlet-i aliyyede Rikab-ı hümayun kethu
dası efendi hazretlerinün mühürdan Hasan Efendi'ye 
bey ' ol  dahi ma-i mezburı Destereci ler başında Emin Beğ 
mahal lesinde sakin oldukları menzi lleri derunına ba'de
' t-ta'yln ma'ada nısf masura ma-i lezlz bakT kalmışidi 
hala yedümde bakT kalan nısf masura ma-i l eziz-i mez
kurı dah i bey' murad eylediğinde mahmiyye-i mezburede 
olan çeşmelere ve mahall - i  saireye cereyan iden cemi' 
sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u 
mukayyed olup ma-i tezize dair senedat-ı şer' iyye erbab-ı 
rniyah ma' rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı ıne
hakiınde tahrlr u temhir olmmak ba emr-i ali memnu ' ol-
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dığı şürfit-ı mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su 299/51/Jb 
nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü- i':f!r/ı.i;,/J;�t_;,.....i,�.?r�- ı;,�,r., .... �__.:'-'>/"�--
secceli Kethuda-yı ralı-ı  abi Süleyman Ağa ve Sultan ,.�..;�0 ı.: �-.h�_, e:.��' •. /�7 -:: � 
Ahmed serbölüği diğer Süleyman Ağa ve zeyl-i sahifede p;C,:,�, t/..,-J � .. ;. .. �;::-i.r c.---'-7"�/_. 1--f:S., 
ma:t

.
uru ' l-esam� �vka�- ı

� 
sel�tln:i mazıyy� ser�ölükleri ;/'�;��_,__. /j/��, ?�>�:.:;;;0 , vesaır haderne-ı ralı-ı ab ı ler ı h bar ve ma'rıfetlerıyle n ı  sf )�t.f;__,; /,�.r_._,_�; , . � ,  - ::. -� . : / 

masura ma-i lezlz-i bakT-i mezbürı I ağın ü kanavatma te- <i .:;/-:/"'" · -/ Y"r""' "�V»",� f. "="- ,;JI,..r d.r-!Jt/f;h_. : /,.;t_;-":-_;;/ ���j§,��;/f'.y ' be' iyyet i le tarafeynden Icab ve kabfil i  havl şürfit-ı müfsi- ,;r ·a,v. .1t _ , - . . //"''-"'"""( ·.-deden ari bey '- i  bat-ı sahilı-i şer'! i l e  müvekki l - i  muma � C. .rP /1/....J,.,.v;-",_'-'.,f, r;����-:erı./ tff....- -, - • ' - ' • - - -
i leyh el-Hacc Hüseyin Ağa'ya yedi yüz guruş semen-i . , ·- - -,��--.-j!-.f.-'.. ��,r�';l.l��,., �),... v 
medfU ' ve makbfiza bey' u temllk eylediğümde anlar dahi �""t:"".r v!J,j./u"; !_>;�,�,.--_p)e.:; 4� 
ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul zikri mü- _ 't•?ı!-'1 p�_,.vl_.) h ,_;.,.;.. 1 1  ,1, u.; . .  ,,�· . , 1 � 
rfir iden nı sf masura ma-i l ezlz-i baklde ben üm asla ve � /' ' · · •. - -: · ."':-' ,...._,//":;?.?"� 
kat'a aHika ve medhalüm kalmayup müvekkil-i muma .. '�-""""o/�V 
i leyh ei-Hacc Hüseyin Ağa'nun mülk-i m üşterası ve q-'� � � --
hakk-ı sırfı oldukdan sonra ma-i lezlz-i mezkfirı Bayram 
Paşa kurbında olan Süleymaniyye suyı masiağından er-
bab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve kurbında vakı '  Sultan 
Ahmed cami '  -i şerlfi su yı masiağına i l  hak id üp mahmiy-
ye-i mezbureye dah i l  oldukda Etmeydanı başında kain 
cami ' -i şerif terazüsinden ifraz ve Tavukcılar kışiası kur-
bında vakı '  sakin oldukları menzil leri derfinına ta'yln ve 
icra eyledi ler didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a 
b i ' t-taleb ketb alındı . 

Fl 1 7  min S afer sene I 2 I 5 [ I  O Temmuz 1 800] 

Şühudü' I-hal : 
Şahidiin-ı sabık[fin] 

29915211 Haslar kazası, Başhavz yakınından Şirinmert 
mahallesindeki hamama bağlı suyun, maliki Beyhan 
Hanım tarafından Ayşe Hanım 'a satıldığına dair hüc
cet kaydı. 

[Kenar notu] Tığlı Ayişe Hatfin 

[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde mezkur Safa hamma
mı derfinında iki masura ma-i lezlzün mal ikesi Tığlı Ayi
şe Hatfin ibnet-i Ebubekir ma-i lezlz-i mezkurı Mehmed 
Arif Ağa bin Mustafa ile halllesi Zeyneb Hatfin'a b i ' l-iş
tiraki ' s-seviyy bey ' eylediğini müş ' ir mufassal ve meşrfih 
hüccet i 'ta eylediği işbu mahalle şerh virildi . 

Fl 25 Ca sene 1 2 1 9  [ I  Temmuz 1 804] 

Daru' s-saltanati [ '  l-al iyye] Kostantın i yy e el-mahmiyyede 
Molla Gürani kurbında Ş irinmerd mahal lesinde vakı '  Sa
fa harnmaını dimeğle arif harnınarn i le kurbında kain bir 
bab menzil derfinlarına cari zikri ati ma-i lezlzün mali 
kesi umdetü' l-muhadderat zübdetü' 1-muvakkırat ismetlü 
Beyhan Hanım ibnet-i hacegan-ı Divan-ı hümayfin Beh-

299152/la 
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cetzade Cevdet Mustafa Efendi ibn-i el-merhum Behcet 
Mehmed Efendi tarafından husus-ı at i' I-beyanda ileriira 
vekll ald ığı zat-ı muma i leyhayı arifan Bostan! Mustafa 
Ağa ibn-i Ahmed ve Abdullah Ağa ibn-i Abdurrahman 
şehadetleriyle sabit olan umdetü' 1-müderrisln i ,  1-kiram 
Osman Efendi ibn-i İbrahim mecl is-i şer'- i  hatir-i Iazımü
't-tevkTrde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hiifızas ı ismetlü 
Tığlı Ayişe Hatun ibnet-i Abdullah'un tarafından ber 
veeh-i ati hususı tasdlka vekil-i mürsel i  kayınpederi Meh
med Sadık Ağa ibn-i e l-Hacc Hüseyin Ağa mahzarında 
bi' l-vekale i leriir-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvekki
le-i mfıma i leyha Beyhan Hanım'un yedinde olup bin iki 
yüz dokuz senesi Şevvalü' l-mükerrem'inün on beşinci 
güni tarihiyle müverrah bir kıt'a mübaya'a  hüccetinde 
tafsll ü beyan al ındığı üzre sal ifıi ' l -beyan Şirinmerd ma
hallesinde vakı' Safii harnmaını derunına cari ma-i lezl
zün menba' ı olup müteveffa Abdi Ağa hayatında Ha
vass-ı refi'a kazas ında Kemerler canibinde Başhavz kur
bında kendi mal ıyla abar-ı müte'addide hafr idüp cem' u 
tahsil ve I ağın ü kanavatma te be' iyyet i le i cra itdürdiği 
ma' h1mu ' l-ın ikdar suyından müfrez iki masura ve bir çu
valduz ma-i lezlze sabıka Saray-ı atik- i  ma ' ınure bazar
başısı el-Hacc Musa Ağa bin yüz kırk sekiz senesi Sa
ferü' l-hayr'ınun sekizinci gün i  bii hüccet mal ik olup mü
ma i leyh el-Hacc Mfısa Ağa'nun mal ik aldığı suyın ı  Ye
dikul le canibinde cereyan iden ma-i lezlz lağmıyla cari o
lup mahmiyye-i mezburede kain kassab kurbında kain 
ana lağmından ifraz ve cedld yol i le cari olan suyın iki 
masurasını harnmaın-ı ınezbur derunına ve bir çuvalduz 
suyını hammarn-ı mezbur kurbında kain sakin aldığı 
menzil-i mezbura ta 'yi n ve icra itdükden sonra ınuma i
leyh el-Hacc Musa Ağa fevt oldukda vereseleri ham
mam-ı ınezbur ile menzi l-i mezbur derunlarına cari iki 
masura ve bir çuvalduz suyını Şerlfe Ümınügülsüm Ha
tun'a bey' u temllk i düp ol dahi hammarn-ı ınezbur ile 
kurbında kain ınenzil-i ınezbur derunlarına cari iki ına
sura ve bir çuvalduz ma-i lezlz-i mezkura tedavül-i eyiidl 
i le  malik  olup menzil- i  ınezbur derunına cari bir çuvalduz 
ma-i lezlz lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen h isse
siyle ına'an yedinde ibka idüp hammarn-ı mezburı ber 
muceb-i temessük-i mütevelll müvekkilem muma i leyha 
Beyhan Hanım'a bii re 'y-i mütevel ll  ferağ ve kasr-ı yed 
itmeğle derunına cari iki masura ma-i lezlz-i mezkurı da
hi ınüvekkilem ınuma i leyhaya ba hüccet b in36 u ternllk 
itmiş idi hala harnınam-ı mezburı müvekkilem muma 
i leyha Beyhan Hanım tal ib olan müvekkile-i muma i ley
ha Tığl ı Ayişe Hatun'a ferağ u tefvlz idüp derunına cari i
ki masura ma-i lezlz-i mezkurı dahi bey' ınuriid eyledi-

36 bey' 
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ğinde mahmiyye-i mezburede olan çeşmelere ve mahall-i 
saireye cereyan iden cemi' sularun kuyudatı Haslar mah
kemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezlze 
dair senedatları mahkeme-i mezbureden gayrı mehakim
de tahrir u temhlr olmmak ba emr-i all memnu' oldığı şü
rut-ı mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı 
fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  
Kethuda-yı rah-ı abi Süleyman Ağa ve zeyl-i sahifede 
mastı1ru' l-esam1 evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri 
vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle iki 
masura ma-i leziz-i mezkurı lağm ü kanavatma te be' iyyet 
i le tarafeynden icab ve kabul i havi şürfıt-ı müfsideden ari 
bey ' -i bat-ı sahih- i  şer' i i le  müvekkile-i ınılma i leyha 
Tığlı Ayişe Hatun'a beynlerinde ma' lfım semen-i medfı1' 
ve makbı1za bey' u temlik eylediğinde anlar dahi ber 
veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul i düp fima 
ba'd derun-ı harnmam-ı mezkfıra cılr'i iki masura ma-i 
leziz-i mezkı1rda müvekkilem ınılma i leyha Beyhan Ha
nım'un asla ve kat 'a alaka ve medhal i kalmayup müvek
kile-i mfıma i leyha Ayişe Hanım'un mülk-i müşterası ve 
hakk-ı sırfı olmışdur d i lediği gibi mutasarrıf olsun di
dükdy gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'i ma vaka'a b i ' t-taleb ketb 
o lındı. 
Fi' l-yevmi ' l- ışrin min Saferi ' l-hayr sene hamse aşere ve 
mieteyn ve elf 

[20 Safer 1 2 15 ]  [ 1 3  Temmuz 1 800] 

Şühudü' l-haJ : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 

299/5212 Haslar kazası, Cebeci karyesinden Sultan Sü
leyman suyoluna mülhak Cezerf Kasım Paşa mahalle
sindeki eve bağlı Osman Ağa katma sunun, maliki 
Mehmet Efendi tarafindan Mustafa Efendi'ye satıldı
ğına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Cebeci Teşrifati el-Hacc Mustafa 
Efendi 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde ismi mezkfır el-Hacc Mus
tafa Efendi malik oldığı bir masura ma-i Jeziz-i mezkı1rı 
hacegan-ı Divan-ı hümayfından Abdülkadir Efendi'ye 
beynlerinde ma '!üm semen-i medfı1' ve makbı1za ba hüc
cet bey' eylediğini müş ' ir yedine ınufassal hüccet viril
d iği işbu mahal le şerh viri ldi .  

Fi 4 Şevval sene [ 1 ] 222 [ 5 Aral ık 1 807] 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

Dam' s-saltanati' 1-aliyye Konstantıniyye el-mahrniyyede 
Kapalı fırun kurbında Cezeri Kasım Paşa mahallesinde 
vakı ' sabıka İ htisab ağası Mustafa Ağa hanesi d imeğle 
arif vakf menzi l i le derunına cari zikri ati bir masura ma-i 
lezlzün el-yevm maliki  olan hala Sadr-ı a'zam serdar-ı 
ekrem devletlü Yusuf Ziya Paşa hazretlerinün kapu ket
hudalık h ıdmetleriyle şeref-yab buyurılan hacegan-ı DI
van-ı hümayun olup hala Süleymaniyye cami ' - i  şerlfı 
mütevellls i  sa'adetlü es-Seyyid Mehmed Efendi ibn-i Ha
san tarafından husus-ı ati ' l-beyanda vekll ald ığı es-Sey
yid İbrahim Ağa ibn-i Ali ve Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin 
şehadetleriyle ber nehc- i şer'i sabit olan Seyful lah Ağa 
ibn-i Abdurrahman mecl is-i şer' -i hatir-i !azı mü 't-tevkTr
de işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı hacegan-ı Divan-ı 
hümayundan teşrifatcı-i  es bak sa ' adetlü el-Hacc Mustafa 
Efendi ibn-i Mahmud Ağa tarafından husus-ı ati ' l-beyanı 
tasdlka vekil-i mürseli olan Mehmed Arif Efendi ibn-i 
Mehmed Sa'id mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve 
takrlr-i kelam idüp müvekki l- i  ınılma i leyh es-Seyyid 
Mehmed Efendi'nün yedinde olup bin ik i  yüz bir senesi 
Cumade' l-ahir'inün yiğirmi üçünci güni tarih iyle müver
rah bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsil ü tasrih olmdığı 
üzre asrında Hassa su nazırı Osman Ağa hayatında Ha
vass-ı al iyye kazasına tabi '  suyol ı  karyelerinden Cebeci 
karyes i  kurbında Sırıklıçayırı başında Taşlağın dimeğle 
müte 'arif vadi'de k imesnenün mülkine ittisalden ari mev
zı'- ı  hallde mevzı '- ı  mezbı1r arazisi sahib- i  evvellde ken
di malı ve mülki olmak üzre hafr itdürdiği abar-ı mütefer
rikadan nübu' iden suyını tahte ' l-arz lağm ü kanavat i le 
cem' u tahsil itdürdiği suyını ol mevzı 'a  karl'b merhum ve 
mağfıret-nişan Sultan Süleyman Han hazretlerinün zikri 
mürür iden taş lağmına izn-i mütevel l iyle ba 'de' 1- i lhak 
kanun-ı şeh inşahi üzre hakk-ı mecradan ma'ada lağm ü 
kanavatma tebe' iyyet i le bir masura suyını ta'yini zerna
nından i la haze' l-an menzil-i mezbur i le derı1nına cari bir 
masura ma-i lezlz-i mezkı1ra tedavül-i eyadl [ i le] De[r]ya 
kalemi zu'amasından Hasan Beğ mal ik ve mutasarrıf o
lup fevt oldukda zevcesi Emine Hatı1n ibnet-i Mehmed 
ile sulbi kebir oğlı Mustafa Beğ'e ve sulbiyye kebire kızı 
Emine Hanım'a ba'de' l-mevrı1s menzil-i mezburı verese-i 
mezbı1ran müvekkil-i ınılma i leyh Mehmed Efendi'ye ba 
re'y-i mütevel ll  ferağ-ı m�'teber-i kat ' !  i le ferağ u tefviz 
ve derunına cari bir masura ma-i leziz-i mezkurı dahi ba 
hüccet-i şer' iyye bey ' u temllk itdüklerinde ol dahi ber 
veeh-i muharrer tefevvüz ve derunına cari bir masura 
ma-i Iezlz-i mezkurı iştira ve temellük ve kabul itmişidi 
hala ber veeh-i ınuharrer tasarrufında olan ınenzil-i mez
burı ınüvekkil-i ınılma i leyh el-Hacc Mustafa Efendi'ye 
re'y- i  mütevelliyle ferağ u tefviz idüp derun-ı menzil-i 
mezbı1ra cari bir masura ma-i lezizi dahi lağm ü 
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kanavatma tebe' iyyet ile bey' mudid eylediğinde mah-
miyye-i mezburede olan çeşmelere ve mahall-i saireye )ı,�;/� 299!52!2b 

cereyan iden cemi' sularun kuyudatı Haslar mahkemesi /;�;;:"'. ·1 - ·�.,-{.ite..� 1 / 
sicil iatında mastür u mukayyed olup ma-i lezi'ze dair se- JJ::.��b;�;.,. ;. 1  �?--:'Y.::..;:-��_:,1 
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emr-i ali memnü' o ldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına "' ;'/-:"/!!,/ -::J��?{:.�� -�L!'�.r: 
binaen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah izzetlü Mustafa (-':/ !-::;_,-�-t....rf.:.,�/f.A -;='�_, 
Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi Sü- 0'�,;�.1 L�>'y-';',JJ�y_;; . �:'0 � 
teyman Ağa ve Süleymaniyye serbölüğü Mehmed Nebi .;.l..- • ����-':Y;,./· ' .  · ':::/,...-,..��� 
A- ı • hAÇ d A ' 1  A A k-f l A  A • ':?!-:��.1&- # /��� .. ,....� .... � .  J ga ve zey -ı sa ııe e masturu -esarru ev a -ı se atın-ı _.;Al _ · �-'-"'.dh 1 _, • - .. � .... i?' 
salife serbölükleri vesair sikat-ı sahihatü' l-kel imat hade- j.;t';;��p__· · ;_,,..C.�/� . .... . .. 
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derün-ı menzil-i mezbüra cari bir masura ma-i leziz-i .�.v'� · �Y_.!/��;���"':'f .. ��- / '  .....- • · ����· 7'l �,.....,.....,_..�_, .. . .  -.;....-"//1�...,�1 mezkurı lağm ü kanavatma [ve] müsennatına tebe' iyyet . �.,. �""'- , 'l�PA . . 
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es-Seyyid Mehmed Efendi'ye beynlerinde ma'lüm se- �:;.;..� J/ .  / . --ıJin_;.r; - - • ·  �....- :""'� 
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. ; . ' ·. /r'...;� �  . . ' . . v .... �/,t-mayup lag-m ü kanavatma tebe' iyyet ile müvekkil-i müma .-- ..--��.i/-. "b _.r  · · -/._,,.,//· · · s. , ...Jj�.c :-�jP.-.�� ·- ,  ·/'/"-"!'(,;1 -:-'J-:- � 
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dükde gıbbe't-tasdikı 'ş-şer'i ma vaka'a bi't-taleb ketb o- L 

. 

Cr-'�2"..t-:-:,.ı-:,.;i;�"Y-0��� l ındı .  -� • 4� • v...,v �.h �.rf; . , .  Fı 25 min Safer sene 1 2 1 5  [ 1 8  Temmuz 1 800] 

Şühudü' I-hal : 

29915311 Haslar kazası, Çavuş karyesi ile Başhavz a
rasından mü/hak İbrahim Paşayı Atik mahallesindeki 
eve bağlı suyun hissedar/arından Nefise ve Raftanın 
hisselerinin satılabilmesi için Müşerrefe Kadına izin 
verilmesine dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Cebeci izn hücceti 

Mahmiyye-i İstanbul'da Vezneciler kurbında Çakıcı Ali 
mahallesinde sakin iken bundan akdem vefat iden hace
gan-ı Divan-ı hümayundan Çavuşlar katibi sabıka Soğan
cıbaşızade Mustafa Efendi ibn-i Yüsufun verilseti zevce-i 
menküba-i metrukesi Müşerrefe Kadın ibnet-i Abdul lah 
ile sulbiyye sağTre kızları Nefise ve Refi'a'ya münhasıra 
ve mes' ele-i miras ları on altı selımden olup siharn-ı mez
büreden iki sehmi zevce-i mezbureye ve yedişer sehmi 
kızları mezbüretandan her birine isabeti tahakkukından 

----
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

sonra sağTretan-ı mezbfıretanun valideleri ve tesviye-i 
emrierine kıbel-i şer'den ba hüccet mansube vasileri zatı 
zeyl-i sahlfede muharrerü' 1-esaml müsl imln ta' rifleriyle 
mu'arrefe olan işbu rafı ' atü' l-kitab mezbfıre Müşerrefe 
Kadın mecl is- i  şer ' - i  hatir-i lazımü't-tevkTrde bi ' l -vesaye 
takri'r-i kelam ve ifade-i meram idüp Havass-ı refı'a  ka
zasına tabi ' Cebeci karyesi s ınurında hudavendigar-ı es
bak cennet-mekan firdevs-aşlyan merhum ve mağfıret-ni 
şan Sultan Bayezld Han-ı Veli tabe seralw hazretlerinün 
suyı seddine kari'b karye-i mezbfıreye giden tarlkun kıble 
canibinde Balıkl ı havz i le Çavfrş karyesi beyninde kimes
nenün mülkine ittisalden ari mahallde menba ' ı  olup mah
miyye-i mezbfırede İbrahim Paşa-yı atik mahallesinde va
kı '  menzil derfın ına diri nısf masura ma-i l ezlz kana
vatma tebe' iyyet i le mfırisimüz müteveffa-yı mezbfırun 
i le' i -vefat yedinde irsen ve şiraen mülk ve hakkı olup 
ba'de vefati hi ber tashlh-i merküm benümle vasileri oldı
ğum sağTretan-ı mezbfıretana mevrfıs olmağla ben kana
vatma tebe ' iyyet i le ma-i leziz-i mezkfırda b i ' l- irs i ' ş-şer'l 
malike oldığum iki sehm h isse-i şay i ' am ı  ahara bey' mu
rM eylediğİrnde sağTretan-ı mezbfiretanun ma-i leziz-i 
mezkfırda olan hisselerini i fraz mümkin olmadığından 
ma'ada sağTretan-ı  mezbfıretanun nafaka ve k isveye dahi 
eşedd-i ihtiyacları olmağla ma-i leziz-i merkürnda olan 
hisse-i mezkureleri benüm h issem i le  ma'an semen-i mis
l iyle bey ' ve semeni i stirbah ve i stiğlal olmmak hakların
da min kül l i ' l-vücfıh evla ve enfa' olmağla sağTretan- ı  
mezbfiretanun kanavatma tebe' iyyet i le n ı sf  masura ma-i 
leziz-i mezbfırda mal ik oldukları on dört sehm h isse-i 
mezkurelerini benüm h issem i le  ma'an semen-i misliyle 
ahara bey'a  kıbel-i şer'den bana izn viri lmek bi ' l-vesaye 
muradımdur didükde hal b i ' l-cümle vasi-i mezbfrrenün 
takrlr-i meşrfıhı üzre aldığı zeyl-i kitabda mektfrbü' l-esa
ınl ınüsl imln ihbarlarıyla lede' ş-şer' i ' l-enver zahir  ve 
mütehakkık olmağın hakim-i mevkı ' - i  sadr-ı kitab bi tev
kT' ih i ' r-rafı'u ' l-müstetab tuba lehu ve hüsne-meab efendi 
hazretleri dahi sağTretan-ı mezbfıretanun ma-i lezlz-i 
mezkfirda olan h isselerin i  kendi h i ssesiyle ma'an semen-i 
misliyle ahara bey ' ve semeni ba'de' l-kabz defter-i kas
siima idhal ve istirbah olmmak üzre vasi-i mezbure Mü
şerrefe Kadın'a izn v irmeğin ma vaka'a b i ' t-taleb ketb o
l ındı .  

R 7 Rebl'u ' l-evvel sene 1 2 15 [29 Temmuz 1 800] 

Şühfıdü' l-hiil : 
All Çelebi bin Ahmed 
Sermuhzır Süleyman Çelebi bin Halil 
Bostanl Hüseyin Ağa bin Abdul lah 
Bostanl İbrahim Ağa bin Abdullah 
Mehmed Tahi r  Efendi bin Abdul lah 
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299/5312 Haslar kazası, Çavuş karyesi ile Başhavz a
rasından mü/hak katma sudan müfrez suyun malikleri 
tarafından Raside Hanım'a, Atpazarı kemerinden ifraz

la Emin Nurettin mahallesindeki eve bağiatmak üzere 
satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Cebeci Riişide Hanım 

Diirü ' 1-hi liifeti' 1-ali yye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Vezneci ler kurbında Ciimcı Ali mahal lesinde sakin iken 
bundan akdem vefat i den hacegan-ı Divan-ı hümiiyundan 
çiivuşlar katibi siibıka Soğancıbaşıziide Mustafa Efendi 
ibn-i Yusuf Ağa'nun verilseti zevce-i menkuha-i metru
kesi Müşerrefe Kadın ibnet-i Abdullah i le sulbiyye sağTre 
kızları Nefise ve Refi'a'ya münhasıra ve mes'ele-i mi
riisları on altı selımden olup siharn-ı mezbureden iki selı
mi zevce-i mezbure Müşerrefe Kadın'a ve yedişer sehmi 
kızları mezburetiindan her birine isiibeti tahakkukından 
sonra sağiretiin-ı mezburetiinun viiiideleri ve tesviye-i 
emrierine bii hüccet mansube vasileri ziitı zeyl-i kitiibda 
muharrerü' l-esiirni müslirnin ta'rifleriyle mu 'arrefe olan 
mezbure Müşerrefe Kadın meclis-i şer'- i  hatir-i liizımü
' t-tevklrde neziiret-i hazret-i şeyhü lisliimide asiide evkaf
dan cennet-mekan firdevs-iişiyiin merhum ve mağfıret-ni
şiin Sultan Biiyezid Hiin-ı Veli tiibe seriihu hazretlerinün 
İstanbul'da viikı '  cami '  -i şerif ve imiiret-i amirelerine cari 
suyı lağımına mülhak bi ' l-cürnle ma-i l ezizün iktizii iden 
hücec-i şer' iyyeleri tahrlr ol ındukda vakf-ı müşiirun i
leyhden bir mu'temed iidem olmadukca tahrir olmmaya 
diyü bu esnada tuğrii-yı garrii i le  mu'anven emr-i iili sildır 
oldığına biniien vakf-ı müşiirun i leyh tarafından müte'ay
yin Su yol ı katibi Mustafa Efendi ibn-i Mehmed hazır 
o)dığı halde işbu kitab-ı sıhhat-ni siibun hiifızesi umde
tü' l- muhadderiit i smetlü Riişide hanım ibnet-i Abdul latif 
Ağa tarafından husus-ı ati ' l-beyiinı tasdike vekil-i mürse
l i  Mehmed Tahir Efendi ibn-i Abdullah mahzarında bi
' 1-asiile ve b i ' l-vesiiye ikriir-ı tarnın ve takrir-i keliim idüp 
işbu yedimde olup bin yüz yetmiş dokuz senesi Cuma
de' 1-iihir'inün üçünci güni tarihiyle müverrah Haslar 
mahkemesi sici l iatından muhrec derkenarda tafsll ü be
yan olmdığı üzre mahmiyye-i mezburede İbrahim Paşa-yı 
atik mahallesinde Viiiide hiinı ittisalinde kiiin sağancıbaşı 
kerimesi Nefise Hanım'un menzi l i  derunına cari zikri iiti 
ma-i Iezizün menba' ı olup Havass-ı refi'a kazasına tabi '  
Cebeci karyesi sınurında hudiivendigiir-ı esbak merhum 
Sultan Biiyezid Han-ı Veli tiibe seriihu hazretlerinün suyı 
seddine karib karye-i mezbura giden tarikun kıble cani
binde Balıkl ıhavz ve Çiivuş karyesi beyninde kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzı '-ı hallde el-Hiicc Me h med 
Ağa ibn-i Abdul lah Efendi'nün miil ıyla hafr eylediği el l i  
dört aded baca ve tahte' l-arz bin yüz kulac lağm ü 
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kanavat i le  cem' u tahsil ve mahall - i  mezburda vakf-ı 
müşarun i leyh suyı yolına bi izn i ' l-mütevel ll i lhiik ve 
hakk-ı mecrası ihracından sonra kanaviltına te be' iyyet i le 
mülki olan sekiz masura ma-i lezlzden bir masurasını bii
zinediir-ı a' zam olup ba' dehU mirahur-ı şehriyari olan 
Hasan Ağa ibn-i Yunus Ağa'ya bey' ol dahi ba'de' I-iştira 
bir masura ma-i leziz-i mezkı1rı marrü'z-zikr Valide hanı 
ittisal inde sakin old ığı menzil ine ba'de't-ta'yin ve' l-icra 
menzil- i  mezbı1r ile ber veeh-i muharrer mal ik oldığı bir 
masura suyını bin yüz kırk iki senesinde Şıkk- ı evvel 
defterdan Boz İbrahim Efendi 'ye ba 'de' I-bey ' ma-i le
ziz-i mezkure tedavül- i  eyadi i l e  murisimüz müteveffa-yı 
mezbı1r Mustafa Efendi i rsen ve şiraen mali k  oldukdan 
sonra bir masura ma-i lezlzün nısf masurasını hayatında 
kanavatma tebe' iyyet i le Sa'dullah Ağa ibn-i el-Hacc 
Mehmed'e beş yüz guruş semen-i medfU' ve makbuza 
bey ' ol dahi mahmiyye-i mezbfırede Mercan kolluğı kur
bında Çörekci fırını mukabelesinde olan terazuden er
bab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve c ivarında vakı '  Daye 
Hatlin mahallesinde sakin oldığı menzil i  derfınına ba'de
' t-ta'yin ancak yedinde n ısf masura ma-i leziz i le ' I-vefat 
yedinde baki kaldukdan sonra nısf masura· ma-i leziz 
i 'tibar-ı merk üm üzre b izlere mevrı1s oldukdan sonra ben 
nısf masura ma-i lezizde olan ik i  selım h isse-i şay i 'am ile 
sağTretan-ı mezbı1retan Nefise ve Refi 'a'nun h isselerini 
dahi kıbel-i şer'den ba hüccet-i şer' iyye benüm h issem 
ile ma'an semen-i misl iyle alıara bey'a me'zı1n oldığıma 
b inilen nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r lağm ü kanavil
tına tebe' iyyet i le bey' murad eylediğİrnde rnahmiyye-i 
mezbfırede olan çeşmelere ve mahall - i  saireye cereyan i 
den cemi' sularun kuyüdatı Haslar mahkemesi sici l latın
da mastür u mukayyed olup ma-i lezize dair senedat-ı 
şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbu
reden gayrı mehakimde tahrir u temhlr olmması bii emr-i 
ali memnfı'  o ldığı şürfıt-ı m er' iyyesinden oldığına b inaen 
hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan Mustafa Ağa tarafından 
vekil-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi es-Seyyid ei-Hiicc 
Hasan Ağa ibn-i es-Seyyid Abdullah Bölükbaşı ve Lalel i  
cami ' - i  şerifı serbölüği el-Hacc Ahmed Ağa v e  zeyl-i sa
hifede masturu ' l- esiimi evkaf- ı  selatin-i sillife serbölük
leri vesair haderne-i rah-ı abiler i hbar ve ma'rifetleriyle 
mütehakkık olan kanavat [ü] müsennatına tebe' iyyet i le 
nısf masura ma-i leziz- i mezkfırı tarafeynden 'icab ve ka
bul i hiivl şürı1t-ı müfsideden ari bey ' -i bat-ı sahilı-i şer' i  
i le  müvekki le-i mfıma i leyha Raşide Hanım'a el-yevm se
men-i misl i  oldığı b i ' l-ihbar mütehakkık olan dört yüz 
yetmiş beş guruş semen-i medfU ' ve makbuza b i ' l-asale 
ve b i ' l-vesaye bey ' u temlik eylediğimde ol dahi ber 
veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp fima 
ba'd nı sf masura ma-i teziz-i mezkı1rda benüm i le  vasileri 
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oldığum sağiretan-ı mezbı1retanun asla ve kat'a alaka ve 299/53/2c 
medhalimüz kalmayup lag-m ü kanavatma tebe' iyyet i le L - � ... • /�WV./!--_ ' (; 1 1 (jı / ' � müvekkile-i ınılma i leyha Raşide Hanım'un mülk-i müş- . ·  .. · : J.1 !J't !Jr./ıt:/ ��))JJ,_, ��'-"'.i:' 
terası ve hakk-ı s ırfı almışdur d idükde gıbbe't-tasdlkı- �,P/.,_.,���_!-;..;;L_...,_, �,t ,;.J. · 

. •  ' ş-şer'l vekil-i mezbür Mehmed Tahi r  Efendi mecl is- i  )4_,��:_1· . :; /; , , � ·'/C_,jj.'J-"_ı,,�v' 
şer'de ifade-i kelam idüp  müvekkilem ınılma i leyha Ra- · �· t ���/ _.,--!';;t-�,.Jt,_;.;.;!...:-:.. . -G _ . · · şide :ı�nım
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ra ma-ı lezız-ı mezkurı mahmıyye-ı mezburede Atbazarı ,.l/...ltJ�,;.,..;.,.,t · . · ' ' . , � . .  '8: · 't;.(.(.,/;_,e-;""'"4,b kem
,
erinden erbab-ı m i_yah ma'rifetiyl: i fraz ve 

�
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başı nda Burmalı mescıd kurbında Emın Nureddın mahal- _.. - . .  · : ' -':"".;..,W .. :x;,../�...ı� ıtJ_,1�1 , • 

• 

lesinde vakı' müceddeden binasına muvaffak oldukları ·r.!'�P""-�'/J;.�_,J.L.1,.:J . . . . . · · 'k.�c..._w��_, 
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Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab �-"j/J.i�1 - ·  • '/ � � • -"' "'..,:�f.'�....:.u.e---r/:.../ 
Süleyman Ag-a Kethuda-yı rah-ı ab .....LUJ-. • ;Jo>J'� I.....5e� �·Az:, ,, · • 1 �·- · . -

' JJ!!f. . . -,.Y'-'-""'.-J'V" � . -Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
'J 1"'/-"t��, · � · · · ��� 

El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  �-��e ... �, -:'-;/--fv,;:_,!P.t�)'.-
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye . JY'v�·ı''l. --; .-;;---- . . . . 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 1·\ v- · · v  ıs · )--------------� ; 'J�\ , ·� . . ' . ,  J Jt\)' . ' --;;--.....__ Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler "'· ' j J' / '  · ll ' " .,.., 14� , 

. •  ,·.\. i'*" }i/tt�  İbrahim halife Çavuş-ı rah-ı ab • , . . : . V " · , .�.) ve gayrih im 
�).; 

. . jJ. ).(/." 
299/5411 Mustafa Efendi vakftna ait, Bobyar mahalle
sindeki arsaya bağlı suyun bi'l-icareteyn mutasarrıft
nın Emine Hatun olduğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Eınlne Hatı1n 

Daru' s-sa'adeti ' ş-şerlfe ağası nezaret-i aliyyelerinde asO
de evkafdan ashab-ı  hayratdan Relsülküttab merhum 
el-Hacc Mustafa Efendi hazretlerinün Haremeyni ' ş-şeri
feyn ve Astane-i aliyye ve Kastamanı ve emakin-i sairede 
tertlb ve inşasına muvaffak oldukları cevami '  ve mesacid 
ve medaris ve c ihet-i hayriyyeleri müstağallatından olup 
zikri ati arsa-i keblr ile derı1nına cari ma-i l ezlzden müf
rez bir çuvaldı1z ma-i lezlzün b i ' l-icareteyn mutasarrıfesi 
olup işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızesi umdetü ' 1-mu
hadderat Emi'ne Hatı1n ibnet-i Mehmed'ün zevci ve tara
fından ber veeh-i ati husı1sı takrlre vekil- i  mürse l i  olan 
Bezzazistanl Abdulkadir Ağa ibn-i İbrahim meclis-i şer'-i 
hatir-i lazımü 't-tevklrde vakf-ı müşarun i leyhün kaimma
kam-ı mütevel llsi eşraf- ı  kuzat-ı kirarn zevi ' l- ihtiramdan 
el-Hacc Mehmed Efendi hazır oldığı halde b i ' l -vekale 
takrlr-i kelam ve ifade-i meram idüp müvekkile-i ınılma 
i leyhanun işbu yedinde olup bir kıt'a i stihkam hücceti 
natıka oldığı üzre bin iki yüz sekiz senesi Zi ' l-ka' de gur-

:.; · �>J I '  f' � . r: · J14dJI 



224 İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

resi tarih iyle müverrah vakıf- ı  mCıma i leyh hazretlerinün 
necl-i neci'bleri olup bi ' l-meşrCıta mütevel llsi olan sabıka 
Şeyhül i slam sellemetü' s-selam devletlü inayetlü el-Hacc 
Mustafa aşir Efendi hazretlerinün imzasıyla mümza ve 
hatmiyle mahtfım bir kıt'a temessükde tasrlh u beyan a
l ındığı üzre mahmiyye-i İstanbul'da Bağçekapusı kurbın
da Robyar mahallesinde vakı' lede' l-ahall ve' l-ci'ran ma'
lumu' l-hudud muhterik menzil- i  keblr arsasından müfrez 
be h isab-ı terbl'i bin yüz doksan bir  zira' arsa-i müfreze 
üzerine mebnl büyut-ı adldeyi havl menzil i le arsa-i kebir 
derCınına cari ma-i lezizden marrü' z-zikr Robyar mahal
lesinde vakı' Ermeni hanı mesleğine gel ince lağm ü ka
navatına te be' iyet i le bir çuvaldfız ma-i lezizi Abdurrah
man Beğ ibn-i el-merhum İbrahim Efendi ve halllesi Ce
m'i le Hanım ibnet-i el-merhum Şakir Beğ'e b i ' t-tevl iye 
ale' I- iştiraki '  s-sev i yy Ic ar ve tefv'iz buyurduklarında an
lar dahi i stlcar ve tefevvüz ve kabul itdüklerinden sonra 
mfıma i leyh Abdurrahman Beğ b i la veled fevt olup nısf 
h isse-i mezkuresi can ib-i vakf-ı şer'ife aid ve raci '  olup 
menzil-i mahdud-ı mezbCır i le bir çuvaldfız ma-i lezizün 
nısf h isse-i şay i 'as ı  müteveffa-y ı  mfıma i leyhün malılu
l inden ve nısf-ı şayi ' - i  alıarı dahi mfıma i leyha Cemlle 
Hanım'un kasr-ı yedinden müvekkile-i muma i leyha E
mine Hatun'a bii re'y-i  mütevel ll iciir ve tefviz ol dahi 
isticil.r ve tefevvüz ve kabul i düp ol vechile bir çuvalduz 
ma-i lezlz-i mezkur dahi taht-ı tasarrufımda olmağla 
mahmiyye-i mezburede olan çeşmeha vü h iyar u hıyaz ve 
mahall - i  saireye cereyan iden b i '  I-cümle sularun kuyudatı 
Haslar mahkemesi s ici l iatında mastur u mukayyed olup 
ma-i Iezlze dair h ücec-i şer' iyyeler Haslar mahkemesin
den gayrı mehakimde tahrlr u temh'ir olmması bii emr-i 
all memnCı' oldığı şürCıt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
kanavatma tebe' iyyetle ma-i lezlz-i merkum müvekkilem 
muma i leyhanun b i ' l- iciireteyn taht-ı tasarrufında olmağ
la husus-ı mezbCıra vuküf-ı tammları olan erbab-ı miyah
dan istintak u istihbar ol ınup i st ihkamı havl bir kıt 'a hüc
cet-i şer' iyye i 'ta olmması müvekkilem muma i leyhanun 
matiCıbıdur didükde husus-ı mezbfıra vuküf- ı  tammları o
lup mecl is-i şer'a hazırCın olan hala Hassa su nazırı iz
zetlü Mustafa Ağa tarafından vekll-i müsecceli  Kethu
da-yı rah-ı abi es-Seyyid el-Hacc Hasan Ağa ve Süleyma
niyye serbölüğü Mehmed Nebl Ağa vesair zeyl-i sahlfede 
masturu' 1-esam'i evkaf-ı se latin-i mazıyye serböl ükleri 
vesair haderne-i rah-ı abilerden istintak u istihbar ol ın
dukda fi ' 1-hakTka vakf-ı mCıma i leyhden olup mahmiyye-i 
mezbCırede Bağçekapusı kurbında Hobyar mahallesinde 
kain lede' l -ahali ve' l-ci'ran ma' lumu ' l-hudud menzil - i  ke
blr arsasından müfrez be h isab-ı terbl'i bin yüz doksan 
bir zira' arsa üzerine mebni büyut-ı adideyi m üştemi l  bir 
bab menzi l ile muhterik menzil - i  kebir arsası derCınına 
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cari olan IDil-i lezizden ancak bir çuvalduz ma-i leziz 
marrü' z-zikr Hobyar mahallesinde vakı '  Ermeni hanı 
mesleğine gelince !ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le mü
vekkile-i muma i leyhanun bi ' l -icareteyn taht-ı tasarrufın
da olup lakin bir çuvalduz ma-i lezizün müstaki l len yol 
ile cereyanı memnu'atdan olup bir çuvalduz dahi zamm 
olmağa muhtac olmağla bundan sonra tedarük birle nısf 
masuraya iblağ eylediğinde marrü'z-zikr Ermeni mesle
ğinden cedld yol ile mutasarrıf aldığı menzil-i mezbura 
icra itmek üzre el-yevm bir çuvalduz ma-i leziz mevcud 
a ldığını bi ecma' ihim ala tarlkı ' ş-şehade haber virdükle
rinde kaimmakam-ı muma i leyh el-Hacc Mehmed Efendi 
dahi tasdik itmeğin ma vaka'a b i ' t-taleb ketb al ındı .  

Şühudü' I-haı: 

F1 1 6  min şehr-i Rebl'u' l-evvel sene 1 2 1 5  
[7 Ağustos 1 800] 

Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Kethuda es-Seyyid Hasan Ağa rah-ı ab 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
İbrahim Halife Çavuş-ı riih-ı ab 
ve gayrih im 

29915412 Haslar kazası, Kömürcü Belgrat karyesinden 
Çiftehavz suyoluna mü/hak Durmuş Melımet Efendi 
katma suyundan ifraz/a Hoca Gıyasettin malıallesinde
ki eve bağlı suyun, malikl Melımet Emin Ağa tarafin
dan Ahmet Ağa'ya satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Kömürci Belgrad el-Hacc Ahmed 
Ağa'nun 

Darü' 1-hi liifeti' 1-al iyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Süleymaniyye cami ' -i şerlfı civarında Hace Gıyaseddln 
mahallesinde vakı '  Y organ! İbrahim Ağa menzi l i  dimeğle 
arif lede' l -ahall ve' l-clran ma'lumu ' l-hudud bir bab men
zi l ile derunına cari zikri ati ma-i lezizün malik i  olan Ça
dırcıbaşı ei-Hacc Mehmed Emin Ağa ibn-i İbrahim tara
fından husus-ı ati ' l-beyanda vekll ald ığı Mehmed Sadık 
Beşe ibn-i Halll ve İsma'll Çelebi ibn-i Hüseyin şehiidet
leriyle sabit olan Mustafa Ağa ibn-i Osman mecl is-i 
şer'-i hatir-i lazımü't-tevklrde kurı yemişci taifesinden iş
bu kitab-ı sıhhat-ni sabun hiifızı ei-Hacc Ahmed Ağa ibn-i 
Abdullah mahzarında b i ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrir-i 
kelam idüp müvekki lüm mezbur el-Hacc Mehmed Emin 
Ağa'nun işbu yedinde olup bin iki yüz on üç senesi Zi
' 1-hicce'sinün on yedinci güni tarihiyle müverrah bir kıt 'a 
hüccet-i şer' iyyede tafsll ü beyan olmdığı üzre merhum 

--'..?/� � J 

225 

299154/lb 

�.r..r1e!;'t 
..s',.J f/ 



226 İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZIZ DEFTERLERİ 

2JJl54!2a �--- ____ ______ _ _____ _ Durmuş Mehmed Efendi hayatında bin yetmiş dokuz se-
t;, .01'-Jı: . . . . nesinde Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Kömürci Belgrad __;v�- ;�.-:�-< '.?.;,�,r.;.t'� �,r..-!)'::.Ji.J..j_ı,.ı. -'·,, , karyesi s ınurında Kirasl ıhavz kurbında derede kimesne-· -"'"'' . v- -ı./n..f'� ·.u • • • !V/ J " " lk' ' ' A l d  A A ' A _,.� . . . , ·. · : ( "'r.:�J�v•1.,.�_,.JV J." · nun mu ıne ıttısa en arı mevzı - ı  hallde abar-ı mütefer-t.->.)f.-'' ·1� 1 ' y 1 ' • • • ' 1"/J.'f:� '  . ..;... L:);.� ;, · · · . .1':' zti.rr.f .... ,�;!'_.'A:J;. . , - - , - · . nka hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil 
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tun bii hüccet malik  o lup ol dahi menzi l- i mezbur i le 
derunın a cari bir çuviilduz ma-i leziz-i mezkurı müvek
kilüm muma i leyh e l-Hacc Mehmed Emin Ağa'ya bey' u 
temllk idüp ol dahi menzil- i mezburı mezbur ei-Hacc Ah
med Ağa'ya bey' u temllk idüp derunına cari bir çuvalduz 
ma-i lezlz-i mezkurı dahi bey' muriid eylediğinde mah
miyye-i mezburede olan çeşmelere ve mahall-i saireye 
cereyan i den cemi' sularun kuyudiitı Haslar mahkemes i  
s ic i l iat ında mastur u mukayyed olup ma-i l ezize dair se
nedat-ı şer' iyye erbab-ı miyiih ma'rifetleriyle mahkeme-i 
mezbureden gayrı mehiikimde tahrlr u temhlr olmması bii 
emr-i all memnu' o ldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına 
binilen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbiih izzetlü Mustafa 
Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi 
es-Seyyid e i-Hiicc Hasan Ağa ve Katib-i rah-ı abi Hüse
yin Efendi ve zeyl-i sahifede masturu' l -esami evkaf-ı se
latin-i miizıyye serbölükleri vesair haderne-i rah-ı iibller 
i hbar ve ma' rifetleriyle mütehakkık olan derun-ı menzi l- i 
mezbura cari b i r çuvalduz ma-i lezlz )ağın ü kanavatma 
te be' i yy et i le tarafeynden Icab ve kabulü h avi şürut-ı 
mü fs ideden ari bey ' -i bat-ı sahlh-i şer'! i le mezbur 
e i-Hiicc Ahmed Ağa'ya beyn lerinde ma' lfım semen-i 
medfU ' ve makbuza bey ' u temlik idüp ol dahi ber veeh-i 
muharrer i şt irii ve temellük ve kabul i düp fima ba'd men
zil- i mezbur derunına cari b i r çuviilduz ma-i leziz-i mez-



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

bı1rede müvekkilüm mezbı1r el-Hike Mehmed Emin A
ğa'nın asla ve kat'a alaka ve medhali kalmayup lağm ü 
kanavatma tebe' iyyet i le mezbı1r el-Haee Ahmed A
ğa'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı s ırfı almışdur d idükde 
gıbbe' t-tasdlkı ' ş-şer'l mezbı1r el-Hacc Ahmed Ağa i 'a
de-i kelam idüp ber veeh-i muharrer mal ik oldığum bir 
çuvaldı1z ma-i leziz-i mezbı1r müstakı l l  yol i le cereyanı 
memnı1 ' atdan olup bir  çuvaldı1z ma-i lezlz dahi zamm ol
mağa muhtac olmağla bundan sonra tedarik olmacak bir 
çuvaldı1z ma-i leziz dahi erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
iştira ve zamm ü i lhak ol ın up nısf masura ma-i lezlze ib
lağ birle menzil-i mezbı1ra icra itmek üzre müte 'ahhid 
olmağın ma vaka'a b i ' t-taleb ketb a lındı . 

F1 2 Rebl 'u ' l-ahir sene 1 2 1 5  [23 Ağustos 1 800] 

Şühudü' l-hai : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i ralı-ı ab 

299/5511 Hatt-ı hümayun ile Derviş Paşa 'ya ihsan olu
nan sudan müfrez Akbıyık mahallesindeki Ali Paşa 
vakfina ait eve bağlı suyun bi 'l-icareteyn mutasarrıfi
nın Siloyik zimmi olduğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Sarraf S iloyik zimmi'nün 

[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde muharrer b i ' l-icare
teyn mutasarrıf aldığı menzil derı1nına cari iki buçuk ma
sura ma-i lezize bundan akdem müsl ime bey ' itmek üzre 
malik olan Sarraf S i loyik zimml mal ik ald ığı iki buçuk 
masura suyını Mudanyalızade es-Seyyid Mehmed Şern
seddin Efendi i le  halllesi Hadice Sa'lde Hanım'a b i ' l-işti
raki ' s-seviyy bey' eylediğini müş ' i r  mufassal ve meşrfıh 
hüccet v irildiği işbu mahalle şerh viri ldi .  

F1 25 Zi' l-ka'de sene 1 2 1 6  [29 Mart 1 802] 

Mahmiyye-i İslambol'da Akbıyık mahal lesinde vakı' 
merhum All Paşa vakfından lede' l-ahali ve' l-ciran ma' lı1-
mu' 1-hudud menzil-i keblr ile bin yüz e l l i  üç senesi Zi
' 1-hiccetü ' ş-şerlfesi gurresi tarihiyle müverrah atik hüc
cetde muharrer kadimden cari ma-i tezize bundan akdem 
serbostaniyan-ı hassa ba'dehfı Vezlr-i a'zam Derviş Pa
şa'ya ba hatt-ı hümayfın-ı şevket-makrün ternlik ve i hsan 
al ınan Kırkçeşme suyından bir  lüle sudan müfrez iki  bu
çuk masura ma-i lezize b i ' l-i careteyn mutasarrıf olan Ye
n ihan'da mütemekkin sarraf taifesinden işbu hamilü
' r-rakTm Si loyik veted-i Ohan zimml tarafından ber 
veeh-i ati takrlre vekll ald ığı Mehmed Sadık bin Hali'l ve 
Mehmed Ağa ibn-i Süleyman şehadetleriyle sabit olan 
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es-Seyyid Mehmed Salih Ağa ibn-i Ebubekir mecl is-i 
şer'-i hatir-i lazımü't-tevklrde vakf-ı mezburun mütevel
l iyesi Ulüvve Hanım taraflarından şahidan-ı mezburan 
şehadetleriyle sabit olan vekil-i mürseli Bostan! Hüseyin 
Ağa ibn-i Abdul lah hazır oldığı halde b i ' l-vekale takrir-i 
kelam ve ifade-i meram idüp müvekkilüm mesfı1r S iloyik 
zimminün yedinde olup bin iki yüz on iki senesi Cuma
de' l-ahir' inün yiğirmi beşinci güni tarih iyle müverraha 
vakf-ı müşarun i leyhün mütevel liyesi fahru' 1-muhadderat 
iffetlü ismetlü Ulüvve Hanım imzasıyla mümza ve hat
miyle mahtCım bir kıt'a memhur temessük mucebince de
rı1n-ı menzile cari iki buçuk masura ma-i lezlz müvekki
lüm mesfı1r Sarraf S iloyik zimminün tasarrufında olup 
lakin ber veeh-i muharrer ma-i lezlz-i mezkurun müsta
kıl len hücceti olmamağla sual ol ınup hakikati üzre kıbel-i 
şer'den istihkam hücceti tahrlr ve müvekkilüm mesfı1r 
yedine i 'ta olmmak matlCıbımdur diyü mütevel l iye-i mu
ma i leyhanun imzasıyla mümza bir kıt 'a ibraz eylediği 
mernhur temessük-i mezkur ile atik hüccet-i mezkureye 
ba'de'n-nazar fi '1-haklka h üceet-i mezkure i le  mazmun-ı 
temessük vekil-i mezbur es-Seyyid Mehmed Sal i h  A
ğa'nun takrlrine mutabık ve nefsü'  1-emre muvafık bul ın
dığından ma'ada mahmiyye-i mezburede olan çeşmelere 
ve mahall-i saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyu
datı Haslar mahkemesi s ici l iatında mastur u mukayyed 
olup ma-i lezlze dair h ücec-i şer' iyyeler erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbCıreden gayrı mehakimde 
tahrlr u temhlr olmması ba emr-i ali memnu' oldığı şü
rı1t-ı mer' iyyesinden oldığına b inaen husus-ı mezbura vu
küf-ı tarnınları olup mecl is-i şer 'a hazırun olan hala  Has
sa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil- i  
müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi es-Seyyid e l-Hacc Hasan 
Ağa ve Katib-i rah-ı abi Hüseyin  Efendi ve zeyl-i sahife
de muharrerü' l-esaml evkaf-ı selatin- i  salife serbölükleri 
vesair haderne-i rah-ı abilerden i st ifsar ol ındukda fi ' l-ha
klka menzil-i keblr derCınına cari Derviş Paşa suyından 
iki  buçuk masura ma-i lezlz el-yevm cari ve mevcud olup 
müvekkil-i mesfı1r Sarraf S iloyik zimminün ber muceb-i 
temessük tasarrufında oldığın ı b i ' l-ittifak ihbar ve müte
vell iye vekili hazır-ı mezbur dahi tasdik itmeleriyle li ec
l i '  s-sen ed kı bel-i şer' den işbu istihkam h üceeti tahrlr ve 
müvekkil-i mesfCır Sarraf S i loyik zimml yedine i 'ta olm
dı . 

Fı 1 3  Rebl'u' l-ahi r  sene 1 2 1 5  [3 Eylül 1 800] 

Şühudü' I-hal : 
ŞahidCıne sabıkün 

29915512 Haslar kazası, Kemerler tarafindan mü/hak 
katma sudan müfrez suyun, maliki Saide Hanım tara-
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ftndan İsmail Efendi'ye, Zal Mahmut Paşa camii suyo
lundan ifrazla Baba Haydar Nakşibendi mahallesinde
ki eve bağiatmak üzere satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Kemerlerden el-Hacc İsma'll Efendi'nin 

[Derkenar] Ma-i mezbı1r şürı1t-ı cedidesine tatbik i le is
tihkamı havi işbu hüccet tahrir ve bu mahalle şerh virildi .  

Fi  9 Za sene 1 234 [30 Ağustos ı 8 ı 9]  

Medine-i Hazret-i Eba Eyyub el-Ensari radıya anhu Rab
buhü' l-Bari'de İ slam Beğ mahallesinde vakı '  Bayburdi 
Mustafa Ağa menzi l i  dimeğle arif menzil derunına cari 
zikri atı ma-i lezizün irsen malikesi olan sereebeciyan-ı 
Dergah-ı ali e l-Hacc Mustafa Ağa'nın oğl ınun kızı Sa'ide 
Hanım ibnet-i el-merhum Mehmed Emin Ağa'nun zevci 
ve tarafından husus-ı ati ' l-beyanda vekll oldığı zat-ı mu
ma ileyhayı arifan Şerif İsma'll Ağa ibn-i Süleyman ve 
Abdulhalim Ağa ibn-i Hasan şehadetleriyle sabit olan 
es-Seyyid Arif Ağa ibn-i Hasan mecl is-i şer '-i şerif- i  en
verde medine-i mezbı1rede Baba Haydar-ı Nakşibendi 
mahal lesi imaını i şbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı 
ei-Hacc İ sma'll Efendi ibn-i Receb tarafından zikri ati 
hususı tasdika vekil-i mürseli es-Seyyid Mehmed Eı:nln 
Efendi ibn-i Ahmed mahzarında b i ' l-vekale ikrar-ı tarnın 
ve takrir-i kelam idüp zevcem müvekkilem muma i leyha 
Sa'ide Hanım'un işbu yedinde olup bin yüz yetmiş dört 
senesi Zi' l-hicce'sinün on beşinci güni tarihiyle müverrah 
bir kıt'a  mübaya'a hüccetinde tafsil ü beyan olmdığı üzre 
ma-i lezizün menba' ı olup Havass-ı aliyye kazasında Ke
merler canibinde Paşahavzı ve kemeri kurbında atik ve 
cedid hafr-ı abar ve tah te' I-arz lağımlar ve kanavat i le  
müctemi '  ve mülhak olan suyından bakf b ir masura ve b ir  
çuvalduz ma-i leziz s1Hifü' z-zikr İslam Beğ mahallesinde 
vakı' menzil-i  mezbur derunına ta'yin ve icra itdükden 
sonra muma i leyh Mustafa Ağa menzi l-i mezbur i le  deru
nma cari bir masura ve bir çuvalduz suyını lağm ü kana
vatma tebe' iyyet i le zevcem müvekkilem mezburenin 
ceddi sereebeciyan-ı Dergah-ı ali muma i leyh ei-Hacc 
Mustafa Ağa'ya ba hüccet bey' u temlik itdükden sonra 
ol dahi fevt oldukda menzil-i mezbur i le derunına cari bir 
masura ve bir  çuvalduz ma-i Ieziz-i mezkur sulbi kebir 
oğlı Mehmed Emin Ağa'ya ba'de'l-mevrus derun-ı men
zil-i mezbure cari bir  masura ve bir çuvalduz suyınun 
marrü'z-zikr atik hücceti zahrında mastur bin yüz doksan 
bir ve doksan beş senelerinde mezbur Mehmed Emin A
ğa hayatında n ısf masurasını lağm ü kanavatma tebe' iy
yet i le ba'de' l -ifraz medine-i mezburede Kızı lmescid ma
hallesinde sakine Hafize Hatun'a ba hüccet bey' u ternlik 
eylediğinde ol dahi tarih-i mezbı1rede sakin oldığı menzi l 
derunına ba'de' l-icra ve bir çuvalduz suyını dahi medi-
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ne-i mezburede Ümmügülsüm Hatun'a ba hüccet bey' u 
temllk i düp ancak derun-ı menzile cari n ısf masura suyı 
bakT kaldıkdan sonra muma i leyh Mehmed Emin Ağa 
fevt olup menzil-i mezbur i le nısf masura ma-i leziz lağm 
ü kanavat i le  zevcem müvekkilem muma i leyha Sa'lde 
hanım'a intikal itmiş idi hala ber veeh-i muharrer irsen 
mal ike aldığı nısf masura suyın ı  lağm ü kanavatma te
be' iyyet i le  menzi l - i  mezbureden i hrac ve alıara bey' mu
rad eylediğinde mahmiyye-i mezburede olan çeşmelere 
ve mahall-i saireye cereyan iden cemf' sularun kuyudatı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup 
ma-i lezlze dair hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah ma' rifet
leriyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde tahrlr u 
temhlr al ınması ba emr-i all memnu' aldığı şürut-ı mer
' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı fahru
' 1-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Ket
huda-yı ralı- ı  abi es-Seyyid e l-Hacc Hasan Ağa ve Ke
merler serbölüği İbrahim Ağa ve zeyl-i sahlfede muhar
rerü' l-esamf evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair 
haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle mütehakkık 
olan nısf masura ma-i lezizi tarafeynden icab ve kabuli 
ha vi şürut-ı müsfıdeden ari bey' -i bat-ı sahilı-i şer' i i le 
müvekkil-i ınezbur İmam İsma'il Efendi'ye iki yüz guruş 
semen-i medfU' ve makbuza bey' u temlik eylediğinde ol 
dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul i düp 
fıma ba'd nısf masura ma-i l ezlz-i mezkurda zevcem mü
vekkilem mezbure Sa'lde Hanım'un asla ve kat'a alaka ve 
medhali kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le mü
vekkil- i  mezbur İmam ei-Hacc İ sma'il Efendi'nün mülk-i 
müşterası ve hakk-ı sırfı almışdur d idükde gıbbe't-tasdi
kı ' ş-şer'l vekil-i mezbur Mehmed Emfn Efendi mecl i s- i  
şer'de takrlr-i kelam idüp müvekkilüm mezbur İmam 
el-Hacc İsma' i l  Efendi mal ik aldığı nısf masura ma-i le
ziz-i mezkurı medine-i mezburede vakı'  Zal Mahmud Pa
şa cami'- i  şerlfı suyı yal ından ifraz ve salifü ' z-zikr Baba 
Haydar-ı Nakşibendi mahallesinde sakin aldığı menzil 
tahtında bina eylediği çeşmeye ta 'yin ve icra eyledi di
dükde ma vaka'a b i ' t-taleb ketb a l ındı .  

Fı 21 Rebi 'u ' l-ahir sene 1 2 1 5  [ l l Eylül  1 800] 

Şühudü ' l -hal :  
Haderne-i rah-ı ab 

299/5611 Halkalı suyundan ifrazla Hoca Kasım Göna
ni malıal/esindeki eve bağlı sudan müfrez suyun, ma
likleri İskender Bey ve Fatma Hanım tarafından Meh
met Münif Efendi'ye satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Muhasebe-i evvel Mehmed Münlf Efendi 
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Daru' s-saltanatİ' 1-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Hace Kasım Gönani mahallesinde vakı' Hace hanı kur
bında Genç Mehmed Paşa ve ba'dehfı Pir ei-Hacc Mus
tafa Paşa sarayı dimeğle arif menzil-i kebir derfınına cari 
iki  masura Halkalı suyından müfrez bir masura ma-i le
zizün maliki  iken bundan akdem veda'-ı alem-i fani iden 
sabıka Reisülküttab Ebubekir Ratib Efendi ibn-i e l-mer
hum All Efendi'nün verilseti sulbi kebir oğlı hacegan-ı 
Divan-ı hümayfından sa'adetlü İskender Beğ Efendi'ye ve 
sulbiyye kerime-i muhteremeleri Fatıma Hanım'a münha
sıra ve mes'ele-i mirasları olan üç sehmün iki sehmi mu
ma i leyh İskender Beğ Efendi'ye ve bir sehmi mfıma i 
leyha Fatıma Hanım'a isabeti tahakkukından sonra mfıma 
i leyh İskender Beğ Efendi tarafından zikri ati husfısda 
vekll oldığı es-Seyyid Abdi Beşe ibn-i es-Seyyid İsma'll 
ve es-Seyyid İbrahim Ağa ibn-i All şehadetleriyle mı1ma 
ileyha Fatıma Hanım tarafından dahi kezalik vekll o ldığı 
zatını ariflin İbrahim Ağa ibn-i Halid ve Feyzullah Ağa 
ibn-i Mehmed şehadetleriyle sabit olan es-Seyyid Meh
med Reşld Ağa ibn-i es-Seyyid İ sma'll mecl is-i şer'-i ha
tir-i lazımü't-tevkTrde rical-i Devlet-i aliyyeden hala mu
hasebe-i evvel umdetü' l -emacid ve' l-ekarim cami 'u
' 1-mehamid ve' l-mekarim sahib-i haze' l-kitab sa'adetlü 
Mehmed Münlf Efendi hazretleri taratlarından zikri ati 
husus-ı meymenet-mahsfıslarını  tasdlka vekil-i şer'lieri 
Rumil i  kuzatı eşrafından es-Seyyid Süleyman Efendi 
ibn-i es-Seyyid All mahzarıı1da bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın 
ve takrlr-i kelam idüp müvekkilelerüm mı1ma Heyhima
nın işbu yedierinde olup bin yüz doksan altı senesi Zi
' 1-hiccetü ' ş-şerlfe'nün y iğirmi ikinci günü tarihiyle mü
varrah Haslar mahkemesi sicil iatından muhrec bir kıt 'a 
mübaya'a  hüccetinde tafsll ü beyan olmdığı üzre Halkalı 
suyından müfrez lağm ü kanavat i l e  mahalle-i mezbı1rede 
vakı' sakin oldukları menzile ta'yln ve tahsis eyledükleri 
bir masura ma-i leziz mürisieri müteveffa-yı  mfıma i leyh 
Ebubekir  Ratib Efendi 'nün i le' I-vefat yedierinde mülk ve 
hakları olup ba'de vefatihl müvekkilelerüm mfıma i ley
hima İskender Beğ ve Fatıma Hanım'a mevrfıs olmışidi 
el-haletü hazihi derün- ı  menzile cari bir masura ma-i le
ziz-i mezkfırı bey' murad eyledüklerinde mahmiyye-i 
mezbfırede olan çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan i 
den cemi' sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l latın
da mastur u mukayyed olup ma-i lezize dair hücec-i 
şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbı1-
reden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr olmması ba emr-i 
all memnfı'  oldığı şürfıt-ı mer' iyesinden oldığına binaen 
hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafın
dan vekil-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi es-Seyyid 
el-Hacc Hasan Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa 
ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esami evkaf-ı selatin- i  sa-
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l ife serbölükleri ve sair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve 
ma' rifetleriyle mütehakkık olan bir masura ma-i Iezi'z-i 
cari kanavatile tarafeynden icab ve kabı1li  havi şürut-ı 
müfsideden ari bey ' -i bat-ı sahih- i  şer'! i le  müvekkil- i  
ınılma i leyh Mehmed Müni'f Efendi hazretlerine beynle
rinde ma' lUm semen-i medfı1' ve makbı1za bey' u temli'k 
eyledüklerinde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve te
mel lük ve kabul idüp fima ba'd derün-ı menzile cari bir 
masura ma-i lezlz-i mezkı1rda müvekki lelerüm ınılma i
leyhimanun asla  ve kat'a  alaka ve medhalleri kalmayup 
lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le müvekkil-i ınılma i leyh 
Mehmed Münlf Efendi hazretlerinün mülk-i müşteraları 
ve hakk-ı sırfları olmağla di ledükleri gibi tasarruf buyur
sunlar didükde gıbbe ' t-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a bi 't-ta
leb ketb al ındı .  

Fi gurre-i Rebl'u' I-ahir sene 1 2 1 5  [22 Ağustos 1 800] 

Şühudü' I-haı: 
Şahidune sabıkun 

299/5612 Halkalı suyundan ifrazla Hoca Kasım Göna
ni mahallesindeki eve bağlı sudan müfrez suyun, maliki 
Mehmet Münif Efendi tarafından Süleyman Bey'e sa
tıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Süleyman Beğ'ün 

[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde muharrer nısf masura 
ma-i lezizin mal iki o lan Süleyman Beğ ibn-i e l-merhum 
Mustafa Paşa derun-ı menzil- i  mezbı1ra cari ma-i leziz-i 
mezkı1rı erbab-ı miyah ma'rifetleriyle fahru' l-muhadde
rat ismetlü Zeliha Hanım'a bey' u temlik eylediğini müş
' ir yedine mufassal ve meşruh hüccet-i şer' iyye i 'ta alın
dığı işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fi 7 Ca sene 1 2 1 8  [25 Ağustos 1 803] 

Daru' s-saltanati' 1-aliyye Konstantın iyye el-mahmiyyede 
Hace Kasım Gönani mahal lesinde vakı '  Hace hanı kur
bında Genç Mehmed Paşa ve ba'dehu Pir el-Hacc Mus
tafa Paşa sarayı dimeğle arif menzil- i  kebir derunına cari 
zikri ati Halkal ı suyından müfrez bir  masura ma-i lezlze 
tedavül- i  eyadl i le  el-yevm mali k  olan hacegan-ı Divan-ı 
hümayı1ndan olup hala Devlet-i aliyyede muhasebe-i ev
vel umdetü' l-emacid ve' l-ekarim zübdetü' l-mehamid ve
' 1-mekarim sa'adetlü Mehmed Münlf Efendi hazretleri 
taraflarından husus-ı at i '  I-beyanda ikrara ve kil o ldığı 
es-Seyyid Abdi Beşe ibn-i es-Seyyid İsma'il ve es-Seyyid 
İbrahim Ağa ibn-i es-Seyyid Ali şehadetleriyle ber nehc-i 
şer' !  sabit olan Rumi l i  kuzatı eşrafından es-Seyyid Süley
man Efendi ibn-i el-Hacc All mecl is-i şer' -i hatir-i I azı-
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mü' t-tevkirde Dergah- ı  al'i kapucıbaşılarından olup işbu 
kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı sa'adetlü Süleyman Beğ 
ibn-i el-merhum Mustafa Paşa tarafından zikri ati husus-ı 
meymenet-mahsuslarını tasdlka vekil- i  şer' lieri Bostan! 
Ahmed Ağa ibn-i Ahmed mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı 
tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvekki lüm ınılma i leyh 
Mehmed Münlf Efendi hazretlerinün yedierinde olup i ş
bu tarih-i kitab senesi şehr-i Rebl 'u ' l-evvel' inün gurresi  
tarihiyle müverraha bir kıt 'a  mübaya'a hüccetinde tafsll ü 
beyan olmdığı üzre Halkal ı suyından müfrez !ağın ü ka
navatına tebe' iyyet i le bir  masura ma-i lezize bundan ak
dem Reisülküttab-ı esbak Ebubekir Ratib Efendi ibn-i All 
Efendi mali k  oldukdan sonra ma-i l eZız-i mezkurı mah
miyye-i mezbılrede Divan-ı hümayfin yolı kurbında All 
Paşa-yı atik cami '  -i şerlfı hav lı sında kadimden mebnl 
Halkalı mesleğinden ifraz ve mahalle-i mezbılrede sakin 
oldukları menzile ta'y'in ve İcra itdükden sonra muma 
i leyh Ebılbekr Ratib Efendi fevt oldukda sulbi mahdılm-ı 
mükerremleri İskender Beğ ile sulb iyye keblre kerimesi 
Fatıma Hanım'a mevrus olup anlar dahi irsen malik  ol
dukları Halkal ı suyından müfrez bir masura ma-i l ezlz-i 
mezkurı müvekkilüm ınılma i leyh Mehmed Münlf Efen
di 'ye ba hüccet bey ' u temllk itdükden sonra müvekki lüm 
ınılma i leyh Mehmed Münif Efendi hazretleri dahi ma-i 
lezlz-i mezkurdan !ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le nısf 
masurasın ı  tefrlk idüp bey' murad eylediğinde mahmiy
ye-i mezburede olan çeşmelere ve mahall- i  saireye cere
yan iden b i ' l -cümle sularun kuyudatı Haslar mahkemesi 
sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezize dair hü
cec-i şer' iyyeler erbab-ı m iyah ma' rifetleriyle mahkeme-i 
mezbureden gayrı mehakimde tahrir u temhlr olmması ba 
emr-i all memnfı' o ldığı şürfıt-ı mer' iyesinden oldığına 
binaen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa 
tarafından vekil-i müsecce l i  Kethuda-yı rah-ı abi es-Sey
yid el-Hacc Hasan Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid  
Isa ve  zeyl- i  sahlfede muharrerü' l-esarnl evkaf-ı selatin- i  
salife serbölükleri vesair haderne-i riih-ı abiler i hbar ve 
ma' rifetleriyle mütehakkık olan derun-ı menzile cari Hal
kalı suyından müfrez bir masura ma-i lezlzün nısf masu
rasını kanavatma tebe' iyyet i le tarafeynden Icab ve ka
buJ i  havl şürut-ı müfsideden ari bey' - i  bat-ı sahlh-i şer'l 
i le müvekkil- i  muma i leyh Süleyman Beğ'e beynlerinde 
ma' lılm semen-i medffı' ve makbfıza bey ' u temllk eyle
diğinde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük 
ve kabul idüp fima ba'd zikri mürur iden nısf masura 
ma-i leziz-i mezkfırda müvekkilüm ınılma i leyh Mehmed 
Münif Efendi'nün asla ve kat 'a alaka ve medhali kalma
yup lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le müvekki l - i  ınılma 
i leyh Süleyman Beğ'ün mülk-i müşteriisı ve hakk-ı s ırfı 
o lmağla d ilediği gibi tasarruf buyursunlar d idükde gıb-
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be' t-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a bi ' t-taleb ketb olındı. 
Fı 9 Rebi 'u ' l-ahi r  sene 1 2 1 5  [30 Ağustos 1 800] 

Şühudü' I-hai : 
Fahru' l-eşbah Mustafa Ağa Nazır-ı rah- ı  ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Es-Seyyid Mehmed Reşid Serbölük-i Saray-ı cedid 
İbrahim Hal ife Çavuş-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid Abdi Haderne-i Saray-ı cedid 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
ve gayrihim 

29915711 Sultan Mehmet Han vakftna ait, Mustafa Bey 
malıal/esindeki eve bağlı suyun bi 'l-icareteyn mutasar
rıfının Mehmet Emin Efendi olduğuna dair lıüccet kay
dı. 

[Kenar notu] Mehmed Emin Beğ Efendi'nün 

[Derkenar] Ma-i leziz-i mezkurun n ısf masurasın ı  ifraz 
ba re'y- i  mütevelll Hacce Rukıyye Hanım'a fariğ alındı
ğını müş' ir yedine hüccet i ' ta ol ındı .  

Fı 6 min C sene 1 2 1 8  [23 Eylü l 1 803] 

Darü ' l-h i lafeti ' l-al iyye Kostantıniyye el-mahmiyyede Fa
tih Sultan Mehmed Han cami ' - i  şerlfı c ivarında Mustafa 
Beğ mahallesinde vakı '  İbrahim Paşa hanesi d imeğle arif 
menzil-i kebire b i ' l - icareteyn mutasarrıf o lan hacegan-ı 
Divan-ı hümayundan işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı 
sa'adetlü Mehmed Emin Beğ Efendi ibn-i el-merhum 
el-Hacc Selim Ağa mecl is-i şer'- i  hatir-i lazımü't-tevkfr
de nezaret-i hazret-i sadr-ı a'zamide asude evkafdan cen
net-mekan firdevs-aşiyan merhum ve mağfıret-nişan Sul
tan Mehmed Han Gazi tabe serahu hazretlerinün İ stan
bul'da vakı' cami ' - i  şerlfı ve imaret-i amireleri evkafınun 
b i ' l-fi ' l  mütevelllsi hacegan-ı Divan-ı hümayundan olup 
hala Vezir-i a 'zam ve serdar-ı ekrem devletlü inayetlü 
ei-Hacc Yusuf Ziya Paşa hazretlerinün kapu kethudal ık 
h ıdmetleriyle şeref-yab buyurılan semahatlü es-Seyyid 
Mehmed Emin Efendi ibn-i Hasan Ağa husus-ı ati ' l -be
yanda vekll oldığı vakf-ı müşarun i leyh hazretlerinün ki
lar katib i  Ahmed Efendi ibn-i Abdülkertın ve vekil-i harc 
Mustafa Ağa ibn-i Mustafa şehadetleriyle sabit olan 
vakf-ı müşarun i leyh mühürdan es-Seyyid  Mehmed E
fendi ibn-i es-Seyyid Ahmed hazır oldığı halde ikrar-ı 
tarnın ve takrlr-i kelam idüp işbu bin iki yüz on beş se
nesi şehr-i Re bl' u '  1-ahir'inün on birinci gün i tarihiyle 
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müverrah mütevel li-i müma i leyh es-Seyyid Mehmed E
min Efendi'nün imzasıyla mümza ve hatmiyle mahtum 
bir kıt'a temessükde tafsll ü beyan olmdığı üzre vakıf- ı  
merhum müşarun i leyh hazretlerinün evkaf-ı şerifleri 
ma-i lezlzinden cereyan iden fazla-i vakfdan bir masura 
ma-i lezlze senevi yüz yiğirme akçe mukata' a  i le muta
sarrıfe olan Ayişe Hanım mutasarrıfe aldığı bir masura 
ma-i lezlzi kendi hüsn-i rızasıyla ba re' y-i mütevelli  bana 
feriiğ-ı kat ' !  ile feriiğ u tefviz eylediğinde ben dahi ber 
veeh-i muharrer tefevvüz ve kabul eylediğimi müş' ir ta
rih-i merküm i le müverrah bir kıt' a temessük i 'ta itmeğle 
hazırun-ı bi ' l-mecl is  mütevelll vekili müma i leyh i le  hu
sus-ı mezbura vuküf- ı  tarnınları olup erbab-ı miyiihdan 
suiil olınup kıbel-i şer'den dahi bir kıt'a istihkiim hücceti 
tahrlr ve yedime i ' ta olmmak matlubımdur diyü mütevel-
11-i mürnil i leyh es-Seyyid Mehmed Emin Efendi 'nün im
zasıyla mümza ve hatmiyle mahtum ibraz eylediği bir 
kıt'a temessük-i mezküra ba'de'n-nazar mukırr-ı mfıma 
i leyh Mehmed Emin Efendi 'nün min kül l i ' l-vücüh takri
rine mutabık ve nefsü' l-emre muvafık bulındığından 
ma'ada mahrniyye-i mezburede olan çeşmelere ve ma
hall-i saireye cereyan iden bi '  I-cümle sularun kuyfıdiitı 
Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed olup 
ma-i lezize dair hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifet
leriyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde tahrir u 
temhlr olmması bii emr-i ali memnfı'  aldığı şürfıt-ı mer
' iyyesinden oldığına binilen husus-ı mezbura vuküf- ı  
tarnınları olup l i  ecl i ' l-ihbar mecl is-i şer'a hazırfın olan 
hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafın
dan vekil--i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi es-Seyyid 
el-Hacc Hasan Ağa ve Saray-ı cedld serbölüği es-Seyyid 
Mehmed Reşid Ağa ve zeyl-i sahlfede mastüru' l -esaml 
evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair haderne-i 
rah-ı abilerden istifsiir ve istintak olındukda Fatih Sultan 
Mehmed Han tabe serahu cami ' -i şerifleri ve evkaf-ı sai
relerine cari ma-i lezizün fazlasından lağm ü kanavatma 
tebe' iyyet i le bir masura ma-i lezize senevi yüz y iğirmi 
akçe mukata'a  ile mutasarrıfe olan Ayişe Hanım kendi 
hüsn-i rızasıyla mutasarrıfe aldığı bir masura ma-i leziz-i 
mezkfırı kanavatile mfıma i leyh Mehmed Emin Efendi'ye 
ferağ-ı mu'teber-i kat'! i le  bii ma'rifet-i mütevelll ferağ u 
tefvlz eylediğinde anlar dahi ber veeh-i muharrer te
fevvüz ve kabUl idüp ma-i leziz-i mezkurı mahall-i müna
sibden erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz idüp civarında 
vakı ' Mustafa Beğ mahal lesinde kendi menzilinde icrii ve 
ta'yin idüp ol vechi le lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le bir 
masura ma-i l eziz-i mezkür ber müceb-i temessük mürnil 
i leyh Mehmed Emin Efendi'nün dahil- i  havza-i tasarruf
ları almışdur diyü her biri bi ' l-icmii' ve' l-ittifak ala tari
kı ' ş-şehiide haber virmeleriyle kıbel-i şer'den dahi istih-
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kam hücceti tahrlr ve l i  ecl i '  s-sened yed-i kerimanelerine 
i ' Hi o l ındı .  

Fı 1 3  Cumade' l-ı1la sene 1 2 1 5  [2 Ekim 1 800] 

Şühudü' I-hal : 
Aynü ' l-ayan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Ağa Kethuda-yı ri:ih-ı ab 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Mehmed Salih Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 
E l-Hacc Mehmed arif Haderne-i Turunçluk 
Halil Beşe Serbölük-i İshak Paşa 
Mehmed Arif Ağa Serbölük-i Yedikul le  
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Hal ife Çavuş-ı n1h- ı  ab 

29915712 Haslar kazası, Yakup/u karyesinden Gazi Ha
san Paşa ve Sultan Süleyman suyoluna mülhak katma 
sudan müfrez suyun, maliki Mehmet Emin Efendi tara
findan Mehmet Efendi ve Hatice Hatun 'a, Daye Hatun 
mahallesindeki eve bağiatmak üzere satı/dığına dair 
hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Kadi Ya 'ku b l ı  Süleymaniyye mü
tevelllsi es-Seyyid Mehmed Efendi 'nün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur bir masura ma' -i 
leziz Kethuda-yı hazret-i sadr-ı all devletlü es-Seyyid 
Ahmed Ratib Efendi hazretlerine ba hüccet bey' alın
duğu i şbu mahal le şerh viri ldi . 

Fi 27 Recebü' l -ferd sene 1 233  [2 Haziran 1 8 1 8] 

Darü' l-h i lafeti' l-aliyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Fatih Sultan Mehmed Han cami ' -i şerlfı civarında Musta
fa Beğ mahallesinde vakı '  İbrahim Paşa hanesi dimeğle 
arif menzil-i keblr derlınına cari zikri ati ma-i lezizün ir
sen maliki  olan hacegan-ı Divan- ı  hümayundan sa'adetlü 
Mehmed Emin Efendi ibn-i el-merhum el-Hacc Selim A
ğa mecl is-i şer' -i hatlr lazımü 't-tevkTrde mahmiyye-i 
mezbı1rede Daye Hatı1n mahalles inde vakı '  Mengene-i a
tik kurbında Mükellefzade Mlr Mustafa Efendi hanesi di
meğle arif menzil-i  kebirün el-yevm mutasarrıfı olan hala 
sadr-ı a'zam ve serdar-ı ekrem devletlü inayetlü el-Hacc 
Yusuf Ziya Paşa hazretlerinün kapu kethudal ık hıdmetle
riyle şeref-yab olup Devlet-i aliyyede b i ' l-fi ' l  Süleyma
niyye mütevel llsi işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı sa'a
detlü semahatlü es-Seyyid Mehmed Efendi ibn-i Hasan 
Ağa i le hallle-i muhteremeleri u mdetü' 1-muhadderat if
fetlü Hadice Hatı1n ibnet-i Abdul lah tarafından husus-ı a
t i '  I-beyanda tasdika vekil-i şer'lsi vakf-ı müşarun i l  ey h 
mühürdan es-Seyyid Mehmed Efendi ibn-i es-Seyyid 
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Ahmed mahzarında bi ' t-tav' i ' s-siiff ikrar ve takdr-i ke
lam idüp işbu yedimde olup bin iki yüz on senesi Re
ceb'inün yiğirminci güni tarihiyle müverrah bir kıt'a mü
baya'a  hüccetinde tafsil ü beyan olmdığı üzre deri'ın-ı 
menzile cari ma-i lezizün menba' ı olup Havass-ı refı'a 
kazasına tabi ' Kadi Ya' kübl ı  karyesi s ınurında s ırt üze
rinde kain dokuz aded hacalardan has ı l  iki masura ve iki  
çuvaldfiz ma-i lezizi asrında Gazi Hasan Paşa suyı yolına 
andan cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum ve mağfı
ret-nişan Sultan Süleyman Han hazretlerinün Ma'zfil ke
meri lağmına izn-i mütevel liyle i lhak ve iki çuvalduz suyı 
hakk-ı mecra virilüp bakT kalan iki masura ma-i l ezlz 
İstanbul'a dah i l  oldukda salifü'z-zikr Sultan Mehmed 
Han cami ' -i şerifı tavhanesinde ana meslekden ifraz ve 
kadim yol i le menzil-i mezbfira İcra ve ta'yln ol ındukdan 
sonra menzil-i mezbi'ır i le derfinına cari ma-i l ezlz-i 
mezkfira tedavül-i ey adi i le  ba hüccet-i mübaya 'a valide-i 
macidem Zeyneb Kadın ibnet-i Abdülmennan malike ol
dukdan sonra ma-i lezlz-i mezbfirun bir masurasını  er
bab-ı miyah ma'rifetleriyle ba'de' l-ifraz Süleymaniyye 
cami '  -i şerlfı civarında Abacı mahallesinde sakin Meh
med Ağa'ya bey' u temlik idüp ma'ada ancak bir  masura 
ma-i leziz lağm ü kanavatma tebe' iyyet ile mesleğinde 
ibka ve menzi l- i  mezbura cari iken validem mezbure fevt 
oldukda bir  masura ma-i leziz-i mezkfir lağm ü kanava
tma tebe' iyyet i le bana mevrfis olmışidi hala ber veeh-i 
muharrer malik oldığım bir masura ma-i lezlz-i mezkfirı 
menzil- i  mezkurdan i hrac ve bey' murad eylediğİrnde 
mahmiyye-i mezbfirede olan çeşmelere ve mahall- i  saire
ye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyi'ıdatı Haslar mah
kemesi s ic i l iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezlze 
dair hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mah
keme-i mezbfireden gayrı mehakimde tahrlr u temhir o
l ınması ba emr-i ali memnfi' oldığı şürfit-ı mer' iyyesin
den oldığına b inaen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı 
rah-ı abi es-Seyyid el-Hacc Hasan Ağa ve Saray-ı cedid-i 
amire serbölüği es-Seyyid Mehmed Reşld Ağa ve zeyl-i 
sahifede masturu ' l-esaml evkaf-ı selatin-i  salife serbölük
leri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle 
mütehakkık olan ma-i lezlz-i mezkfirı lağm ü kanavatiyle 
tarafeynden icab ve kabill i  havl şürfit-ı müfsideden an 
bey '- i  bat-ı sahilı-i şer'l i le  müvekkllan-ı mfima i leyhima 
es-Seyyid Mehmed Efendi hazretleri i le hallle-i muhtere
meleri Hadlee Hatun'a ale' l-iştiraki ' s-seviyy iki  yüz gu
ruş semen-i medfi'ı' ve makbfiza bey' u temllk eylediğİrn
de anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve 
kabı11 idüp fıma ba'd  ma-i I eziz-i mezkurda benüm asla 
ve kat'a alaka ve medhalüm kalmayup lağm ü kanavatma 
tebe ' iyyet i le müvekki lan-ı mfima ileyhima es-Seyyid 
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Mehmed Efendi hazretleri i le  hallle-i muhteremeleri Ha
dke Hiitfin'un ale ' l-iştiraki ' s-seviyy mülk-i müşteraları 
o lmağla sal ift.i' l -beyan Daye Hatlin mahalles inde vakı '  
Mengene-i atik kurbında kain sakin olduk ları sa'adetha
neleri den1n ına İcra ve ta'yln buyurmalarıyla devlet ü ik
bal i le  tasarruf buyursunlar didükde gıbbe' t-tasdikı
' ş-şer'l ma vaka'a  bi ' t-taleb ketb o l ındı . 

R 1 3  Cfimade' I-fila sene 1 2 1 5  [2 Ekim 1 800] 

Şühfıdü' l-hal : 
Şah idfıne sabıkfın 

29915811 Miri Halkalı suyundan müfrez su ile müba
dele Fatih Sultan Mehmet Han vakftna ait sudan Acı 
Hamam terazisinden ifrazla buradaki eve bağlı suyun 
bi 'l-icareteyn mutasarrıjlarının Abdullah Paşa ve Ulüv
ve Hanım olduğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Kaimmakam es-Seyyid Abdul lah Paşa ve 
hallleleri U lüvve Hanım'un 

[Derkenar] Yedine müstakı l len hüccet i ' ta ol ınmışdur. 
Fl 20 min Ş sene 1 2 1 9  [24 Kasım 1 804] 

Hala rikab-ı şevket-meab-ı husrevanlde b i ' s-sa'adeti ve
' 1-iclal kaimmakam-ı allmakam olan vezir-i asaf-nazir-i 
re'fet-i 'tiyact-ı müşlr-i rfışen-zarnir-i rnekari m mu 'tad-ı 
gayret-keş din ü devlet-i mütemınim-i namus ve düsturiy
yet devletlü semahatlü es-Seyyid Abdul lah Paşa neclü
' 1-merhfım el-mebrfır Ömer Paşa dame zikruhfı bi ' l-cerni
l i  b i ' l -hayr ve feşa hazretleri i le hallle- i  muhteremeleri 
umdetü' l-muhadderat i ffetl ü  U lüvve Hanım ibnet-i 
el-merhum el-mebrfır Sadr-ı esbak All Paşa hazretlerinün 
zikri atı husus-ı meymenet-mahsfıslarını kalem-i huceste 
ve rakam-ı şer'- i  kavim i le  ketb ü tahrir ve terkim ve tef
hlm ol ın masını tefhlme irade buyurduklarına binaen ta
raf-ı bahirü' ş-şeretlerinden me'mfır olman Mehmed Ağa 
ibn-i Süleyman nezaret-i hazret-i sadr-ı penahlde asılde 
evkafdan hudavendigar-ı esbak cennet-mekan firdevs-a
şiyan merhum ve mağfıret-nişan Fatih Sultan Mehmed 
Han Gazi tabe serahu hazretlerinün mahmiyye-i İstan
bul'da vakı '  cami ' - i  şerlfı ve imaret-i amireleri evkafınun 
b i ' l-fi ' l  mütevelllsi hacegan-ı  Divan-ı hümayfından olup 
hala bala-nişin-i sadr-ı a'zam ve serdar-ı ekrem devletlü 
inayetlü e l-Hacc Yusuf Ziya Paşa hazretlerinün kapu ket
hudal ık h ıdmetleriyle şeref-yab buyurı lan izzetlü es-Sey
yid Mehmed Efendi ibn-i Hasan Ağa tarafından zikri ca! 
husfısda vekll oldığı vakf- ı  müşarun i leyhün ki lar katibi 
Ahmed Efendi i bn-i Abdülkerim ve vekll- i  harc Mustafa 
Ağa ibn-i Mustafa şehadetleriyle sabit olan vakf-ı müşa-
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run i leyh mühürdan es-Seyyid Mehmed Efendi ibn-i 
es-Seyyid Ahmed hazır o ldığı halde mecl is-i şer' - i  hatir-i 
lazımü't-tevklrde bi ' l-vekale takrir-i kelam ve ta'bir-i a
ni ' l-meram idüp hıüşarun i leyh es-Seyyid Abdullah Paşa 
hazretleri i l e  halile-i muhteremeleri muma i leyha Ulüvve 
Hanım hazretlerinün yed-i kerimanelerinde olup işbu bin 
iki yüz on beş senesi Cumade' l-evvel'inün gurresi tari
hiyle müverrah mütevelli-i müvekki l - i  muma i leyh 
es-Seyyid Mehmed Efendi'nin imzasıyla mümza ve hat
miyle malıtum bir kıt'a temessükde tafsll ü beyan olm
dığı üzre vakf-ı müşarun i leyh hazretlerinün cami ' - i  şerifı 
şadurvanına cari ma-i lezlzün fazlasından olmak üzre ka
navatına tebe' iyyet i le bir masura ma-i lezlz ma'lUmu
' 1-mikdar mu'accele ve senevi yüz y iğirmi akçe mukata'a  
i le müvekki lüm müşarun i leyh es-Seyyid Abdul lah Paşa 
hazretleriyle halile-i muhteremeleri i le Ulüvve Hanım 
hazretlerinün mahmiyye-i mezburede Çatalçeşme kurbın
da vakı '  ber veeh-i i ştirak uhde-i aliyyelerinde olan ha
ne-i devletlerine İcra olmmak içün bir masura ma-i leziz 
erbab-ı miyah ma' rifetleriyle Çatalçeşme terazusından if
raz olınup hane-i devletlerine icra ve ta'yln k ı l ınup ber 
veeh-i meşruh b i ' l-münasafe tasarruflariyçün i ' ta olman 
temessük mantukınca dahi l - i  havza-i tasarrufları olmağla 
kıbel-i şer'den dahi istihkamı havl bir kıt'a hüccet i 'ta 
olmması muradlarıdur diyü ibraz eylediği temessük-i 
mezkura ba'de'n-nazar vekil-i merküm Mehmed Ağa'nun 
min kül l i ' l-vücuh takrlrine mutabık ve nefsü' l-emre mu
vafık bulındığından ma'ada mahmiyye-i mezburede olan 
çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan iden bi ' l-cümle su
larun kuyudatı Haslar mahkemesi s ici l iatında mastur u 
mukayyed olup ma-i lezize dair hücec-i şer' iyye erbab-ı 
miyah ma' rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı ıne
hakimde tahrlr u temhlr olmması ba emr-i all memnu ' ol
d ığı şürut-ı mer' iyesinden oldığına binilen husus-ı mez
bura vuküf-ı tamıniarı olup li ecl i ' l-ihbar mecl is-i şer'a 
hazırun olan mütevelll vekili es-Seyyid Mehmed Efendi 
ve hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tara
fından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı ralı-ı abi es-Seyyid 
el-Hacc Hasan ve Saray-ı cedld serbölüği es-Seyyid 
Mehmed Reşld Ağa ve zeyl-i sahifede masturu ' l-esami 
evkaf-ı selatin-i sillife serbölükleri vesair haderne-i ralı-ı 
abilerden istifsar ve istintak ol ındukda vakıf- ı  merhum 
müşarun i leyh Fatih Sultan Mehmed Han Gazi tabe sera
bu hazretleri n ün cami ' -i şerlfı derCınına cari ma-i lezizün 
fazlasından olmak üzre kanavatma tebe' iyyet i le bir ma
sura ma-i leziz ma'lümu' l-mikdar mu 'accele ve senevi 
yüz yiğirmi akçe ınukata'a i le kaimmakam-ı müşarun i
leyh es-Seyyid Abdullah Paşa hazretleri i le hallle-i muh
teremeleri iffetlü Ulüvve Hanım hazretlerinün ale' I-işti
raki ' s-seviyy dahi l- i  havza-i tasarruflarında olmağla bir 
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masura ma-i lezlz-i mezkur mlrl Halkalı suyından olup 
Fatih-i müşarun i leyh hazretlerinün kemeribaşında olan 
suyına müte'ayyin ve cari olan dört masura ma-i lezlzün 
bir masurası ile mübadele olınup mahmiyye-i mezbı1rede 
Acıhammam kurbında kain terazı1dan ifraz ol ınup devlet
hanelerine İcra sahh ta'yln ol ındığını her biri b i ' l-icma' 
ve' l- ittifak ala tarlkı ' ş-şehade haber v irmeleriyle işbu ve
slka-i enlka l i  ecli ' l-istihkam ketb ü tahrlr olınup müşa
run i leyhima hazretlerinün yed-i kerimanelerine i ' ta olm
dı 
Fı' l-yevmi' s-sali s aşara min Cumadel-ula l i sene hamse 
aşrate ve m ieteyn ve elf 

[ 1 3  Cumade' l-ı1la 1 2 1 5] [2 Ekim 1 800] 

Şühudü' I-hiii : 
Şahidune sabıkün 

299/5812 Köprülü Mehmet Paşa vakftna ait sudan 
müfrez suyun, mutasarrıjları Ahmet Efendi ve Züleyha 
Hanım tarafından Osman Bey ve Hatice Hanım'a, At
pazarı kemeri başından ifrazla Çinilihamam yakının
daki eve bağiatmak üzere ferağ edi/diğine dair hüccet 
kaydı. 

[Kenar notu] Es-Seyyid Osman Beğ val idesi Hadlee Ha
nım'un 

Zikri ati ma-i lezlzün ale' l- iştiraki ' s-seviyy b i ' l- icareteyn 
mutasarrıfları i şbu ba' isü' 1-kitab umdetü müderrisini
' 1-kiram fazlletlü es-Seyyid Osman Beğ Efendi necli
' l-merhı1m es-Seyyid Mustafa Paşa hazretleri i le valide-i 
muhteremeleri umdetü' l-muhadderat iffetlü Hadlee Ha
nım ibnet-i Abdullah tarafından ber veeh-i ati husus-ı 
meymenet-mahsuslarını takrlre Mehmed Emin Beşe ibn-i 
el-Hacc Hasan ve es-Seyyid Halil Beşe ibn-i es-Seyyid  
All şehadetleriyle vekilieri olan Mehmed Ağa ibn-i Sü
leyman mecl is-i şer' -i şerif- i  enverde bi' 1-vekale takrlr-i 
kelam ve ta'blr-i ani ' I-meram idüp aslıab-ı hayratdan 
Sadr-ı a'zam-ı esbak Köpri l i  Mehmed Paşa merhı1mun 
evkaf- ı  şeritleri ma-i lezlzinden cereyan iden fazla-i vakf
dan yevml i ki akçe icare i l e  müvekkilelerüm ınılma i ley
h imanun yedierinde olup bin iki  yüz ik i  senesi Receb-i 
şerlfinün y iğirmi beşinci güni tarihiyle müverrah evla
diyyet ve meşrutiyyet üzre mütevelllsi olan el-Hacc Ab
dülvahid Beğ'ün imzasıyla mümza ve hatmiyle malıtum 
bir kıt' a mütevel ll temessüki ve derlımnda tasrlh u beyan 
olmdığı üzre Atıfzade semahatlü Ahmed Beğ Efendi i le 
zevce-i muhteremeleri ismetlü Zellha Hanım b i ' l-işt irak 
mutasarrıf oldukları bir masura ma-i lezlzi lağm ü kana-
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vatına tebe' iyyet i le bi 'z-zat hüsn-i rıza ve fib-ı hatırla
rıyla hamiş-i temessükde tasrih ol ındığı üzre tarih- i  kitab 
şehrinün üçünci güni hala vakf-ı müşarun i leyhün müte
vellisi Mehmed Tayyib Beğ Efendi ma'rifetiyle müvek
kil lerüm ınılma i leyhi maya b i ' l-münasafe ferağ-ı kat'i-i 
mu'teber ile ferağ u tefviz eyledüklerinde anlar dahi ber 
veeh-i muharrer tefevvüz ve kabı1l itmeleriyle husus-ı 
mezbı1ra vuküf- ı  tarnınları olan erbab-ı miyahdan sual 
olınup kıbel-i şer'den dahi bir kıt'a i stihkam hücceti tah
rir ve müvekkillerüm mGma i leyhimanın yedierine i ' ta 
olmmak matlGblarıdur diyü takrir-i meşrGhı üzre müte
velll-i mGma i leyhün hatmiyle malıtOm ibraz eylediği bir 
kıt 'a temessük-i mezkı1ra ba'de'n-nazar mukırr-ı vekil-i 
mezbı1run min kül l i '  1-vücGh takririne mutabık  ve nef
sü' l -emre muviifık bulındığından ma'ada mahmiyye-i 
mezbGrede olan çeşmelere ve mahall - i  saireye cereyan i
den bi ' I-cümle sularun kuyGdatı Haslar mahkemesi sicil
Iatında mastur u mukayyed olup ma-i tezize dair hücec-i 
şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbı1-
reden gayrı mehakimde tahrir u temhir olınmasını37 bii 
emr-i ali memnG' oldığı şürGt-ı mer' iyyesinden old ığına 
binilen husus-ı mezbGra vuküf-ı tarnınları olup li ecl i ' l-ih
bar mecl is- i  şer'a hazırGn olan hala Hassa su nazırı fah
ru ' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli  Ket
huda-yı dih-ı abi es-Seyyid  el-Hacc Hasan Ağa i le zeyl-i 
sahifede mastı1ru' l-esami evkaf-ı seliitin-i mazıyye serbö
lükleri vesair haderne-i rah-ı abilerden istifsar ve istintak 
olındukda fı ' l-hakTka aslıab-ı hayratdan Sadr-ı a'zam-ı 
esbak Köpri l i  Mehmed Paşa ınerhGmum evkaf-ı şerifleri 
ma-i tezizinden cereyan iden fazla-i vakfdan yevmi iki  
akçe icare-i mueccele i le ınutasarrıfları olan Atıfzade se
mahatlü Ahmed Beğ Efendi i le zevce-i muhteremeleri 
i smetlü Zeliha Hanım bi ' l-iştirak ınutasarrıflar oldukları 
bir masura ma-i leziz-i mezkGrı kanaviitma tebe' iyyet i le 
müvekki lan-ı mGmii i leyhiıniiya bi 'z-zat hüsn-i rıziilarıyla 
tarih-i kitiib şehrinün üçünci güni feriiğ-ı mu'teber-i kat '! 
ile bii ma'rifet-i mütevel ll ferağ u tefvlz anlar dahi 
b i ' l-müniisafe tefevvüz ve kabul idüp el-an mevcı1d ve 
cari olan bir  masura ma-i leziz-i mezbGrı mahmiyye-i İ s
tanbul'da Atbiiziirı kemeri başından ifriiz ve Çini l iham
mam kurbında müvekkiliin-ı mGmii i leyhiıniinun sakin ol
dukları sa'iidethiinelerine icrii ve ta'yin idüp ol vechi le 
lağın ü kanaviitma tebe' iyyet i le bir masura ma-i leziz ber 
ınıleeb-i temessük müvekkiliin-ı mGına i leyhimiinun da
h i l- i  havza-i tasarrufları o lmışdur di yü b i '  1-ittifiik haber 
virmeleriyle kıbel-i şer'den dahi i stihkam hücceti tahrir 
ve yed-i kerimanelerine i 'ta olındı. 

R 1 6  Cumade' I-ı11a sene 1 2 1 5  [5 Ekim 1 800] 
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Şühfıdü' l-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah- ı  ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Kethuda-yı rah-ı ab 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid Mehmed Reşid Serbölük-i Saray-ı cedid 
Sal ih  Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 
ve gayrihim 

299/5911 Haslar kazası, Cebeci karyesinden Ayasojya 
lağımına mü/hak Ebubekir katma suyundan ifrazla 
Hoca Paşa mahallesindeki eve bağlı suyun, maliki Ha
yim yahudi tarafindan Mehmet Emin Efendi'ye satıldı
ğına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Es-Seyyid Mehmed Eınln Efendi'nün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer n ısf masura ma-i 
lezizün maliki  es-Seyyid Mehmed Eınln Efendi el-Hacc 
Ali Ağa'ya bey' eylediğini müş ' ir yedine hüccet virildiği 
işbu mahalle şerh virildi .  

Fi 3 Rebi'u' l-evvel sene 1 22 1  [2 1 Mayıs 1 806] 

Mahmiyye-i İstanbul'da Hace Paşa mahallesinde vakı' 
Kıbrısl ı  Ali Ağa hanesi dimeğle arif menzil derfınına cari 
zikri iiti n ısf masura ma-i lezizün malik i  oldığı ihbar olı
nan küçük Hayim veled-i İsak nam yahudi tarafından hu
sus-ı iiti ' l-beyanı ikriira vekil oldığı Mehmed Arif Efendi 
bin Mehmed Sa' id ve Ahmed Beşe ibn-i İsmii'il şehiidet
leriyle sabit olan İsak veled-i Zuharya Yehudi mecl i s- i  
şer'-i hatir-i lazımü't-tevklrde işbu kitab-ı sıhhat-nisiibun 
hiifızı kitab-ı zev i '  1-elkabdan es-Seyyid  Mehmed Eınln 
ibn-i es-Seyyid Mustafa Efendi tarafından zikri iiti hu
sus-ı meymenet-mahsfıslarını tasdika vekil-i şer'isi olan 
el-Hiicc Mehmed arif Ağa ibn-i Ömer mahzarında bi
' 1-vekiile ikrar-ı tarnın ve takrir-i keliim idüp müvekki l - i  
mesftlr Hayim Yehudi'nün işbu yedinde olup bir kıt'a is
ticiir hücceti niitıka oldığı üzre çiivfışan-ı Dergiih-ı iili E
bubekir Ağa bin İbrahim Havass-ı refi'a kazasına tabi ' 
Cebeci karyesi kurbında viikı '  ıskara-ı atik ve ı skara-ı ce
did beyninde kendi ım1l ıyla müceddeden hafr-ı iibiir itdür
diği dokuz aded bacadan has ı l  suyın ı  ol mevzı 'a karib A
yasofya-i kebir lağmına izn-i mütevel liyle i lhiik olman 
ma-i leziz ile sair mahallerden idhiil ol ınan ma-i lezizden 
müctemi '  altı masura ma-i lezizden bir masurasını ifriiz 
ve mahrniyye-i mezbfırede Şehziide cami ' - i  şerifı kurbın-
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da Kalenderhane mahalles inde sakine Havva Hatı1n ib
net-i Abdurrahman'a bey' ol dahi mahalle-i mezbı1rede 
menzil inde i le' I -vefat İcra ve ba'de vefatiha sadriye kebl
re kızı Emine Hatun'a ba'de' l-mevrı1s ol dahi müteveffiye 
oldukda sadrl keblr oğulları Mustafa Ağa ve Sal ih A
ğa'dan her b irine ale' l- iştiraki' s-seviyy intikal idüp anlar 
dahi ma-i lezlz-i mezbı1run kanavatma tebe' iyyet i le nısf 
masurasını  erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz ve Ende
rı1n-ı hümiiyunda Has odabaşıs ı  Osman Ağa'ya bey' ve 
nısf masurasın ı  dahi lağm ü kanavatma hissesiyle Kıbrlsl 
el-Hacc All Ağa'ya erbab-ı miyah ma'rifetleriyle bey' u 
ternllk itdüklerinde ol dahi her veeh-i muharrer kanava
tından tebe' iyyetle mal ik oldığı nısf masura suyını mah
miyye-i mezburede İbrahim Paşa seblli derlinında ana 
mesleğinden ifraz ve cedld yol i le  salifü '  I-beyan Hace 
Paşa mahallesinde vakı '  menzil-i mezbur derunına icra 
ve ta'yln itdükden sonra bin iki yüz dokuz senesi Zi
' 1-hicce'sinün yiğirmi sekizinci gün i  tarihiyle müverrah 
bir kıt'a hüccet-i şer' iyye natıka oldığı üzre hassa hase
ki lerinden Şiitır Mehmed Ağa ibn-i Lutful lah'a beynlerin
de ma' lı1m semen-i medfı1' ve makbı1za bey ' u temllk i
düp ol dahi düyunı terekesinden ezyed oldığı halde bu es
nada fevt oldukda veraseti zevce-i menkılha-i metrukesi 
Fatıma Hatlin ibnet-i Mustafa i le sulbl sağir oğl ı Ahmed 
Lutful lah ve sulbiyye sağlre kızı Emine'ye münhasıra o
lup müteveffa-yı mezburun tereke-i kasırasını  kabz ve 
düyun-ı müsbitesin i  edaya kıbel-i şer'den bii hüccet vasl 
ve kayyim nasb ü ta'yln olman Yusuf Ağa bin ei-Hacc 
Abdullah müteveffa-yı mezburun mahalle-i mezbı1rede 
vakı '  menzil ine cari kanavat [ü] müsennatına tebe' iyyet 
i le  i le ' I -vefat yedinde mülki olup ba'de vefatihl düyı1n-ı 
müsbitesiyçün bey' i lazım gelen nısf masura ma-i l ezlzi 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle müzayede ve ba'de inkıta' ı
' r-rağbe işbu tarih-i kitab senesi Muharremü' l-haram'ı
nun üçünci güni hala askeri kassilını umdetü ' l-mevali
yi ' l- izam fetva eminizade fazlletlü es-Seyyid Mehmed 
Sa'ld Efendi hazretleri huzurında bir kıt 'a  mübaya'a hüc
ceti natıka old ığı üzre semen-i medfı1 ' ve makbı1za mü
vekkilüm mesfı1r Hayim Yehı1dl'ye bey ' u temllk ol dahi 
her veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp ol 
vechile kanavatma te be' iyyet ile nı  sf masura ma-i lezlz-i 
mezkı1r müvekki lüm mesfı1r Hayim Yehı1dl'nün mülk-i 
müşteriisı olmağla müvekkilüm yehudl-i mesfı1r dahi 
kanavatma tebe' iyyetle mal ik oldığı nısf masura ma-i le
ziz-i mezkurı bey' murad itmeğle mahmiyye-i mezbı1rede 
olan çeşmelere ve mahall - i  saireye cereyan iden cemi' 
sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u 
mukayyed olup ma-i lezlze dair senedat erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde 
tahrlr u temhlr olmmak bii emr-i all memnu' oldığı şü-
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rüt-ı mer'iyesinden old ığına binaen hala Hassa su nazırı 
fahrü' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı ralı- ı  abi es-Seyyid el-Hacc Hasan Ağa ve 
Kemerler serbölüği es-Seyyid İbrahim Ağa ve zeyl-i sa
hifede masturu' l-esarrıl evkaf-ı selatin-i mazıyye serbö
lükleri ve sair haderne-i ralı-ı abiler ihbar ve ma' rifetle
riyle kanavatma tebe' iyyetle ma-i leziz-i mezkCırı tara
feynden icab ve kabilli  havi şürCıt-ı müfsideden ari bey'-i 
bat-ı sahilı-i şer'i i le müvekkil- i  mezbur es-Seyyid Meh
med Emin Efendi'ye beynlerinde ma' lum semen-i medfı1 ' 
ve makbCıza bey' u temlik eylediğinde ol dahi ber min
val-i meşrCıh iştira ve temellük ve kabul idüp fima ba'd 
ma-i leziz-i merkürnda müvekki lüm mesfı1r Hayim Ye
hudi'nün asla ve kat'a alaka ve medhali kalmayup derün-ı 
menzil-i mezkCıra cari nısf masura ma-i leziz lağm ü 
kanavatıyla müvekkil-i mezbur es-Seyyid Mehmed Errıln 
Efendi'nün mülk-i müşteriisı ve hakk-ı s ırfı olmağla dile
diği gibi tasarruf buyursunlar didükde gıbbe't-tasdikı
' ş-şer'l ma vaka'a  bi ' t-taleb ketb ol ındı .  

Fi 5 Cumade' l-ahire sene 1 2 1 5  [24 Ekim 1 800] 

ŞühCıdü' ı-hal : 
ŞahidCıne sabıkiin 

299/5912 Haslar kazası, Cebeci karyesinden Ayasofya 
lağımına müllıak Ebubekir katma suyundan ifrazla 
Hoca Paşa malıallesindeki eve bağlı suyun, müteveffa 
Şatır Melımet Ağanın vasisi Yusuf Ağa tarafından Ha
yim yahudiye satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Küçük Hayim yahCıdinün 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde mezkur ma-i lezizün ına
l iki  Hayim Yehudi ma-i leziz-i mezkCırı es-Seyyid Meh
med Emin Efendi'ye bey' eylediğini müş' ir hüccet virilüp 
karşusına kayd olındı .  

Fi 5 min C sene 1 2 1 5  [24 Ekim 1 800] 

Mahmiyye-i istanbul'da Hace Paşa mahallesinde vakı '  
Kıbrısl ı el-Hacc Ali Ağa hanesi dimeğle arif menzil de
rCınına car'i zikri ati nısf masura ma-i lezizün maliki ol
dığı ber veeh-i ati ihbar olman sarraf taifesinden işbu ha
mil i ' r-rakTm Küçük Hayim veled-i İ sak nam yehCıdi tara
fından husus-ı ati ' l-beyanda Mehmed arif Efendi bin 
Mehmed Sa'id ve Ahmed Beşe bin İsma'il şehadetleriyle 
vekil olan isak veled-i Zahariya nam yehudi meclis-i 
şer'-i hatir-i lazımü' t-tevkTrde bi ' l-vekale takrir-i kelam 
ve bast-ı ani ' I-meram idüp mahalle-i mezburede sakin i
ken düyCını terekesinden ezyed oldığı halde bundan ak
dem vefat iden hassa hasekilerinden Şatır Mehmed Ağa 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

bin Lutfu llah'un veraseti zevce-i mekuha-ı metn1kes i  
Fatıma Hatun ibnet-i Mustafa ile sulbl sağir oğlı Ahmed 
Lutfu llalı ve sulbiyye sağlre kızı Emine'ye münhasıra 
olup müteveffa-yı mezburun tereke-i kasırasını  kabz ve 
düyun-ı müsbitesini edaya kıbel-i şer'den ba hüccet vasl 
ve kayyim nasb ü ta'yln olman Yusuf Ağa bin el-Hacc 
Abdul lah mütevaffa-yı mezbfirun mahalle-i mezburede 
vakı ' menzil ine cari kanavat [ü] müsennatına tebe' iyyet 
i le  i le ' I -vefat yedinde mülki olup ba' de vefatihl düyun-ı 
müsbitesiyçün bey ' i  lazım gelen nısf masura ma-i lezizi 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle müzayede ve reğabat-ı nass 
b i ' l-kül l iye münkatı ' o ldukdan sonra i şbu tarih-i kltab se
nesi Muharremü' l-haram'ınun üçünci güni tarih iyle mü
verrah bir kıt'a hüccet-i şer' iyye natık oldığı üzre se
men-i ma'lUm ve makbuza müvekkilüm mesfür Hayim 
Yehudl'ye bey ' u temllk ol dahi ber veeh-i muharrer iştira 
ve temellük ve kabul idüp ol vechile kanavatma tebe' iy
yet i le nısf masura ma-i leziz-i mezkur müvekkil- i  mer
hum Hayim Yehudl'nün mülk-i müşteriisı olmışdur lakin 
ma-i lezizün menba ' ı  tasrih olmarak müvekki lüm mesfU
run yedinde hücceti olmamağla mahmiyye-i mezburede 
olan çeşmelere ve mahall - i  saireye cereyan iden cemi' 
sularun kuyfidatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u 
mukayyed olup ma-i lezize dair senedat erbab-ı miyah 
ma 'rifetleriyle mahkeme-i mezbfireden gayrı mehakimde 
tahrir u temhir olmmak ba emr-i ali memnfi ' oldığı şü
rut-ı mer'iyyesinden oldığına binaen husus-ı mezbfira vu
küf-ı tarnınları olan erbab-ı miyahdan istihbar olınup ha
kıkati üzre kıbel-i şer'den müvekkil- i  mesfUrun yedine 
bir kıt 'a hüccet-i şer' iyye i ' ta olmmak matlfibıdur d idük
de husus-ı mezbfira vuküf- ı  tarnınları olup li ecl i ' l-ihbar 
meclis-i şer'a hazırCin olan hala Hassa su nazırı fahru
' 1-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethu
da-yı rah-ı abi es-Seyyid el-Hacc Hasan Ağa ve Kemerler 
serbölüği es-Seyyid İbrahim Ağa ve zeyl-i sahifede mas
turu' l-esami evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair 
haderne-i rah-ı abilerden istihbar ve i stintak ol ındukla
rında bin yüz doksan bir senesi Receb-i şerifinün onuncı 
gün i  tarihiyle müverrah atik mübaya'a hüccetinde tafsil ü 
beyan olmd ığı üzre asrında çavfişan-ı Dergah-ı ali Ebu
bekir Ağa ibn-i İbrahim Havass-ı refı'a  kazasına tab i '  Ce
beci karyes i  kurbında vakı '  ı skara-ı atik ve ıskara-ı cedid 
beyninde kendi malıyla müceddeden hafr u abarl8 itdürdi
ği dokuz aded bacadan has ı l  suyın ı  ol mevzı ' a  karib Aya
sofya-ı keblr lağmına izn-i mütevel liyle i lhak olman ma-i 
leziz ile sair mailal lerden idhal olman ma-i lezlzden müc
temi '  altı masura ma-i lezizden bir masurasını  i fraz ve 
mahmiyye-i mezbfirede Şehzade cami ' - i  şerifı kurbında 

18 hafr-ı iibar 
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299/59!2c Kalend hA h l l  · d Ak ·  H A HA A ·b  · . er ane ma a esın e sa ıne avva atun ı net-ı ��!JJG;..,;, ..Jb�&,:., ,.J:)_, I,).ı,.,)..:..$ ,J;u ;_,,.;s/( Abdurrahman'a bey ' ol dahi mahalle-i mezbilrede menzi
jJ. //J/ıJj-1 _ 1_:./.;ı . ·. · . 

· 
· : . l ine i le ' I -vefat İcra ba'de vefiitiha sadriye keblre kızı Ej[� · . :; . <-!' · _-' '!:.,�J ��.u:/(_,.1,..1-.,;-: ınlne H

A
atun'� b�' de' l-mevrus ?I d

�
ahi mü�e.veffiye olduk-

'J:'//./ _,�ı.hv).,'�.rt)!? r ,  1 • • • �: da sadrı kebır ogulları Mustafa Aga ve Sat ıh Ağa'dan her 
r':''�A-(.,.r&� � -- , · ·  / - �J � .- ' /.--;. _, birine ale' I- iştiraki ' s-seviyy intikal idüp anlar dahi ma-i 

_}.1 t' ) . . .  : · "". r .J_ ..k.' r �/.-Yi' (."--�/- leziz- i mezbfırun nı sf masurasını  erbab-ı miyah ma'rifet-' .  � - ��)_..,_,t,.;v� � .. -!, 1.�,.....,/ � Lt-" · :.J · ' , leriyle ifraz ve Enderun-ı hümayfında Hass odabaşı Os-. . / ' -':'., .,.., r J..../..1 ,.... .... , , • (-1' .;�-"_)i.Y..J'/.11 �;J,'p,!j ::..; • .  1 . ; � . · , • · -' man Aga ya bey ve nısf masuras ın ı  dahı Kıbrıs l ı  el-Hacc 
·�:_,.r.f��f .t!J' ıV ���- Ağ�'ya erbab-ı_ miyah m�' rifetleriyle 

A
b�y' u temllk 

,J. /�1ıi.1/J � .Jb. 1� ıtduklerınde ol dahı ber veeh-ı muharrer_mal ık aldığı n ısf 
.

"---- - -· -· ·-

299/60/la 

J ı masura suyını mahmiyye-i mezbfırede Ibrahlm Paşa se-
blli kurbında ana mesleğinden ifraz ve cedid yol i le  sali 
fü' l-beyan Hace Paşa mahal lesinde vakı '  menzil-i mez
bfır derfınına İcra ve ta'yln itdükden sonra bin iki yüz 
dokuz senesi Zi ' l-hicce'sinün y iğirmi sekizinci tarihiyle 
müverrah bir kıt'a hüccet-i şer' iyye natıka aldığı üzre 
müteveffa-yı mezbfır Şiitır Mehmed Ağa'ya beynlerinde 
semen-i medfll ' ve makbfıza bey ' u temllk idüp ol dahi 
ber veeh-i muharrer düyfını terekes inden ezyed aldığı 
halde fevt oldukda vasi-i mansilb-ı mezbfır Yusuf A
ğa'nun müvekki l i  mesffır Hayim Yehfıdl'ye bey' eylediği 
kanavatma tebe' iyyet ile n ısf masura ma-i leziz el-yevm 
derun-ı menzil-i mezbfıra cari ve mevcfıd aldığını bi ' l-it
tifak haber v irmeleriyle vakı '  hal hıfzen l i ' l-makal bi
' 1-ibtiğa işbu vesika-ı enlka sebt ü imla olınup l i  ecl i ' l-se
ned müvekkil- i  mesffır yedine i ' ta a l ındı .  

Fı 4 Cumade' l-ahi r  sene 1 2 1 5  [23 Ekim 1 800] 

Şühfıdü' I -hai : 
Şahidfıne sabıkün 

29916011 Haslar kazası, Cebeci karyesinden Bayram 
Paşa ve Sultan Süleyman suyoluna mülhak Mehmet 
Ağa katma suyundan ve Kadı Yakup/u karyesinden Ga
zi Hasan Paşa ve Sultan Süleyman suyollarına mülhak 
katma sudan müfrez suyun bir kısmının, hissedarları 
Fatma ve Nefise Hanım tarafından hissedar Ahmet Na
zif Efendi'ye satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Cebeci kuzatdan Ahmed Nazif E
fendi'nün 
[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer n ı sf masura Kas
sabbaşı Hakki Efendi'ye bey' olınup hüccet i ' ta a l ındı .  

Fi 16 Ş sene 1 228 [ 1 4  Ağustos 1 8 1 3 ]  
Darü' l-hi1afeti '  1-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede Sa
rıgez kurbında Çıkrıkcı Kemal mahal lesinde sakin iken 
bundan akdem vefat i den el-Hacc Mehmed Ağa bin Ha
san bin Abdul lah'un veraseti zevce-i menkilha-i metruke
si Hacce Fatıma ibnet-i Abdul lah i le sulbl kebir oğlı Ah-
med Nazif Efendi ve sulbiyye keblre kızı Nefıse Hatun'a 
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münhasıra ve tashlh mes' ele-i mirasları y iğirmi dört 
selımden olup siharn-ı mezbfıreden üç sehmi zevcesi 
mezbüre Hacce Fatıma Hatun'a ve on dört sehmi oğlı 
mezbür Ahmed Nazif Efendi'ye yedi sehmi mezbüre Ne
fise Hatun'a isabeti tahakkukından sonra mezbüre Hacce 
Fatıma Hattın tarafından husus-ı ati ' l-beyanda vekll ol
dığı zatı arifan Ahmed Efendi bin Mehmed ve e l-Hacc 
Ahmed Ağa bin Abdullah şehadetleriyle sabit olan mü
derrisin-i kirarndan İmamzade es-Seyyid Mehmed Es'ad 
Efendi bin Mehmed Sadık ve mezbfıre Nefise Hattın tara
fından kezalik vekll aldığı zatı arifiin kuzatdan İ sma'll 
Efendi bin All ve Mehmed Ağa bin All şehadetleriyle sa
bit olan es-Seyyid Ömer Efend i  bin Osman meclis-i şer'- i  
hatir-i lazımü' t-tevkTrde Rumil i  kuzatı eşrafından olup 
işbu kitab-ı sıhhat-ni sabun hiifızı mezbfır Ahmed Nazif 
Efendi  mahzarında her b iri b i ' l -vekiHe ikrar-ı tarnın ve 
takrir-i kelam idüp müvekkilelerüm mezbüratanun müris
leri müteveffa-yı  mezbfır el-Hacc Mehmed Ağa'nun ye
d inde olup bin iki yüz beş senesi Şa'ban-ı mu'azzam'ınun 
selhi tarihiyle müverrah bir kıt'a mübaya'a hüccetinde 
tafsil ü beyan olmdığı üzre Havass-ı refı'a  kazasına tabi ' 
Cebeci karyesi kurbında taş !ağına karib mahallde 
kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı '- ı  halide Meh
med Ağa bin Osman bin Mustafa nam kirnesneler kendi 
malıyla müceddeden beş aded baca hafr ve tahte ' l-arz 
!ağın ü kanavat i le  cem' u tahsil ve mahall- i  mezbürda 
Bayram Paşa suyı yolına andan Sultan Süleyman suyı 
yolına mütevelli izniyle i lhak ve hakk-ı mecriidan ma'ada 
bir masura ve bir çuvaldüz ve bir h i lal suyını Bayram Pa
şa nam mahallde kain kefere maşatl ığına bii mübadele 
Sultan Ahmed suyı yolına ba'de' l- i lhak ma-i mezbürun 
nısf masurasını erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz idüp 
lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen h issesiyle se
men-i ma'lüm ve makbüza Veznedarbaşıya bey' ve tern
lik idüp yedinde baki üç çuvaldüz ve bir  h ilal suyını  Ya
zıcı İbrahim Efendi'ye semen-i makbüza bey ' u temllk 
eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer mal ik aldığı ma-i 
Ieziz-i mezkfırı salifti' l-beyan Sultan Ahmed türbesi kar
şusında sakin oldukları menzilleri derfınına ta'yln ve İcra 
itdükden sonra mfıma i leyh Yazıcı İbrahim Efendi fevt 
oldukda derün-ı menzile cari ma-i leziz-i mezkfır kızı Ne
fıse Hanım'a ba'de' l-mevrüs ol dahi ber veeh-i muharrer 
i rsen mal ike aldığı üç çuvaldüz [ve b ir] h ilal suyınun nısf 
masuras ını erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz idüp lağm 
ü kanavatma tebe' iyyetle müvekkilelerüm mezbüretanun 
mürisieri müteveffa-yı mezbfır el-Hacc Mehmed Ağa'ya 
beynlerinde ma' lüm semen-i medfü' ve makbüza bey ' u 
temlik eyledükde ol dahi ba'de' l- iştira nısf masura ma-i 
lezlz-i mezkfirı mahmiyye-i mezbürede Fatih Sultan 
Mehmed Han cami '- i  şerlfı derfinında Veliyyüddin Efen-
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di kurbında Zencirl ikuyı d imeğle arif ana yol ında müced
deden vaz' olman mesleğinden erbab-ı miyah ma'rifet
leriyle ifraz ve civarında vakı' Sarıgez kurbında Odun 
Yazıcı merhum merkad-i şerifleri karşus ında kain men
zil leri derunına icra eylediği nısf masura ma-i lez1z-i 
mezkur i le kezalik  bin ik i  yüz on bir senesi Cemaziye
' 1-evvel'inün on birinci güni tarih iyle müverrah bir kıt 'a 
mübaya' a  hüccetinde tafsil ü beyan olmdığı üzre ma-i le
z1zün menba'ı olup Havass-ı refi'a  kazasına tabi '  Kadı 
Ya'küblı karyesi sınurında sırt üzerinde dokuz aded ba
cadan basıt  iki masura ve ik i  çuvalduz ma-i cariyi ol 
mevzı 'a kar1b Gazi Hasan Paşa suyı yol ına andan mer
hum ve mağfıret-nişan Sultan Süleyman Han hazretleri
nün Ma'zu l  kemeri suyı yol ına izn-i mütevel liyle i lhak ve 
iki çuvalduz ma-i tezizini hakk-ı mecra viri lüp bakf iki 
masura ma-i lez1zi mahmiyye-i mezbura dah i l  oldukda 
Sultan Mehmed tavhanesinden ifraz ve civarında kain 
Mustafa Beğ mahal lesinde menzil- i  kebir derunına ta'yin 
zeman ından berü cari ve mevcud iken menzil-i mezbur 
derunına cari iki masura ma-i lez1z-i mezkurı tedavül-i e
yad1 ile Meş'aleci İbrahim Paşa mal ik olup irtihal-i dar-ı 
beka eyledükde menzil-i mezbur derunına cari iki masura 
ma-i lezlz kezalik tedavül-i eyad1 ve kanavat [ü] müsen
natına te be' iyyetle hacegan-ı Divan-ı hümayundan Meh
med Emin Efendi bin Selim Ağa ba hüccet malik olduk
dan sonra muma i leyh Mehmed Eınln Efendi dahi ma-i 
teziz-i mezkurun bir  masurası erbab-ı miyah ma'rifetle
riyle ba'de ' l-ifraz kanavatma tebe' iyyetle d iğer el-Hacc 
Mehmed Emin Ağa bin el-Hacc Selim nam kirnesneye ba 
hüccet bey' u temlik eyledüklerinden sonra mezbur d iğer 
el-Hacc Selim Ağa nam kimesneye ba hüccet bey' u tern
lik eyledükden sonra mezbur diğer el-Hacc Mehmed Ağa 
dahi ber minval-i muharrer mal ik ald ığı bir masura suyını 
Dergah-ı ali kapucubaşı larından Mehmed Sa'id Beğ bin 
el-merhum Sadr-ı esbak İzzet Mehmed Paşa'ya bey' u 
teml1k ol dahi ba'de't-temellük ma-i lez1z-i mezkı1rı bir 
mahalle icra itdürmeksizin kanavat [ü] müsennatına tebe
' iyyetle müvekkilelerüm mezburetanun mürisieri müte
veffa-yı mezbur el-Hacc Mehmed Ağa hayatında beynle
rinde ma' lum semen-i medfU' ve makbuza bey' u temllk 
itdükden sonra müteveffa-y ı  mezbur el-Hacc Mehmed A
ğa dah i ber veeh-i muharrer malik ald ığı bir masura ma-i 
lez1z-i mezkurı Fatih Sultan Mehmed Han cami ' i  şerifı 
havl ısında Süleymaniyye ana mesleğinden ifraz ve salifü
' 1-beyan Zencirli kapu dimeğle arif ana yolında mücedde
den vaz' al ınan mesleğine erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
i lhak idüp cem'an bir buçuk masura ma-i lez1z-i mezkur 
mahal l-i mezburda kain menzi l leri derunına ba'de' l-icra 
salifü ' z-zikr muahhar tarih i le mal ik aldığı bir masura 
ma-i lez1zün nısf masurasını  menzil-i mezbur ittisalinde 
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müceddeden bina ve inşasına muvaffak oldukları çeşme
lerine mürı1r u ubı1r iden ibadul lahun şürb ü isti'malleriy
çün hasbeten l i ' l lahi te 'ala vakf ve icra itdükden sonra 
baki cem'an bir masura ma-i leziz-i mezkı1r müteveffa-yı 
mezbı1run i le' I-vefat yedinde mülk ve hakkı ve ba'de 
vefatibi müvekki llerimüz mezbı1retan ile mezbı1r Ahmed 
Nazif Efendi'ye mevrfıs olmışidi hala müvekkilelerimüz 
mezbı1retan kanavatma tebe' iyyetle zikr ol ınan bir masu
ra ma-i lezlzün y iğirıni dört selım i 'tibariyle bi ' l-irsi
' ş-şer'i malikleri oldukları cem' an on sehm şayi ' aların ı 
bey ' murad itmeleriyle mahmiyye-i mezbfırede olan çeş
melere ve mahall- i  saireye cereyan iden cemi' sularun 
kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukay
yed olup ma-i tezize dair senedat-ı şer' iyye mahkeme-i 
mezbı1reden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr al ınmak ba 
emr-i aH memnfı' a ldığı şürfıt-ı mer' iyesinden oldığına 
binaen hala Hassa su nazırı fahru' l -eşbah Mustafa tara
fından meb'Cıs Süleymaniyye serbölüği Mehmed Nebi A
ğa ve Lalel i  serbölüği el-Hacc Ahmed Ağa ve Sultan Ah
med serbölüği Süleyman Ağa ve zeyl-i sahifede mastı1ru
, 1-esaınl evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair ha
deme-i ralı-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle marrü' z-zikr 
kanavatma tebe' iyyetle bir  masura ma-i l ezizün i ' tibar-ı 
mezkı1r üzre müvekki llerimüz mezbı1ratanun malik  ol
dukları on sehm cem'an h isse-i irsiyye-i şay i 'alarını  tara
feynden Icab ve kabul  i havi şürfıt-ı müfsideden ari bey ' - i  
bat-ı sahilı-i şer'l ve safka-i vahide i le  mezbı1r Ahmed 
Nazif Efendi'ye beynlerinde ma'lı1m semen-i medfı1' ve 
makbı1za bey' u temlik eyledüklerinde ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp fima ba'd zikri 
mürı1r iden ma-i leziz-i mezkfırı tashlh-i merküm üzre 
cem'an on selım h isse-i şay i 'asında müvekki lelerüm 
mezbı1ratanun asla  va kat'a alaka ve medhalleri kalma
yup cem'an bir masura ma-i leziz-i merklım lağm ü kana
vatma tebe' iyyet i le mezbfır Ahmed Nazif Efendi'nün ir
sen ve şiraen mülk-i mahzı ve hakk-ı s ırfı olmağla sa'a
detle mutasarrıf olsun didüklerinde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i 
ma vaka'a b i ' t-taleb ketb alındı . 

F1 8 Cemaziye ' l-ahire sene 1 2 1 5  [27 Ekim 1 800] 
ŞühCıdü' 1-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
El-Hacc Ahmed Ağa Serbölük-i Lalel i  
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Mehmed Salih Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 
Es-Seyyid Mehmed Reşid Serbölük-i Saray-ı cedid 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ab 
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299/6111 Haslar kazası, Topçular karyesinden Fatih 
Sultan Mehmet suyoluna mü/hak katma sudan müfrez 
suyun, maliki Abdullah Efendi tarafından Ömer Hulusi 
Efendi'ye, Sultan Selim su lağımından ifrazla Otlukçu 
yokuşundaki zaviyeye bağfatmak üzere satıldığına dair 
hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Topcı lar Ömer Hulusi Efend i'nün 

Hala Devlet-i aliyye-i ebediyyü' l-istimrarda b i ' l -fi ' l  rev
nak-efza-yı sadr-ı eelll-i fetva ve plraye-ferma-yı erlke-i 
fazi u tak va sultanü' 1-ulemai' 1-izam burhanü' 1-fudalai
' 1-fiham ferldü ' l-asr b i ' l-fazl ve' l -kemal ve hayru'd-dehri 
b i ' ş-şerefı ve' l-iclal nu ' man-ı zernan-ı Ebu Hanif-i dev
ran alametü' l-enam şeyh-i meşayihü' l-islam kerimü'z-zat 
şerlfli ' s-sıfat kaşif-i esraru'd-dekayık mazhar-ı envaru
' 1-hakayık mecma'u' l-bahreyn-i fazi u semahat mülteka
' 1-ebhur-ı ci'ıd u inayet haiz-i şerefı ' l-iffet ve' l -vera' ha
dim-i  tarafeyi ' l-ahva' i ve' l-bida' vazı ' u  üss-i h immet ve 
efdalu sahibü' s-sadr-ı mesned-ikbal devleılü iniiyeıli se
mahaıli ati'ıfetl i mekremetl i  Ömer Hulusi Efendi hazretle
rine zikri ati kanavatma tebe ' iyyet i le ma-i lezizi bey' 
murad iden eşraf-ı kuzatdan Mlrl katib- i  esbak el-Hiicc 
Abdullah Efendi ibn-i Ebibekir Efendi meclis-i şer'- i  şe
rif-i enverde işbu kitab-ı s ıhhat-nisab yed-i kerimlerine 
vusi'ı l i le şeref-yab olan şeyh-i meşayihu' l- islam ve müf
tiyü' l-enam müşarun i leyh devletl i  inayetl i semahaıl i  atu
fetl i  mekremetlü Ömer Huh1si Efendi hazretlerinün ta
raf-ı bahirü'ş-şereflerinden zikri ati husus-ı meyme
net-mahsi'ıslarını tasdlka vekaletleri şerefiyle kam-yab o
lan kuzatdan Süleyman Efendi ibn-i Mehmed mahzarında 
ikrar- ı tarnın ve takrir-i kelam idüp işbu yedimde olan bir 
kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsll ü beyan olmdığı üzre 
Havass-ı refi'a kazasında Topcılar hudi'ıdı dah il inde Ye
ğen Paşa damadı bağı deri'ınında nübi'ı' idüp kadim) su 
lağmlarından üç aded hacalardan hası l  ve yine Çeşmebaşı 
kurbında Kurt Paşa tarlası d imeğle ma'ri'ıf tarla deri'ının
da kezalik kadlml lağmları ve üç aded hacalardan hasıl  ve 
müceddeden vaz' ol ınan su mesleğine cem' ve erbab-ı 
miyah ma'rifeıleriyle ala vechi ' l-ade ba'de' l -vezn ve
' t-tahmin-i sahlh mevci'ıd bulınan iki masura ve üç çuval
duz ma-i lezlz Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han hazretleri
nün ana mesleğine hakk-ı mecra içün yevml ikişer akçe 
mukata'a ile bii izn-i mütevel ll  ba'de' l- i lhak mecmu' 
ma-i lezlz-i mezbur mahmiyye-i İstanbul'a dah i l  oldukda 
Sultan Selim Han suyı yol ında Debbağzade yokuşında o
lan su mesleğinden ifraz ve Sultan Selim cami ' -i şerlfı 
kurbında Çerağl Hamza mahallesinde Sivas! tekyesi itti
salinde vakı' muhterik menzi l  arsasına cereyanı erbab-ı 
rniyah ihbarlarıyla tarih- i  mezbi'ırede ta'yln ol ınan iki ma
sura ve üç çuvalduz ma-i lezlzden ancak üç çuvalduz 
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ma-i mezbı1re lağm ü kanavatından mikdar-ı mu 'ayyen 
h issesine tebe ' iyyet i le ve erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
Rumi l i  kuzatı eşrafından sabıka serlevha-i yesar Mustafa 
Efendi ş iraen malik olup baki iki masura ma-i lezlze bun
dan esbak şeyhül islam olan merhum es-Seyyid İbrahim 
Efendi 'n ün hallle-i muhteremeleri umdetü' 1-muhadderat 
Şerlfe Nai le Hanım ibnet-i el-merhum Kadiasker-i esbak 
es-Seyyid Zeynelabidln Efendi i le mahdı1mları es-Seyyid 
Osman Atau!Hih Efendi malikler iken marrü' z-zikr Sivasl 
tekyesi ittisalinde kain muhterik menzi l arsasına cari 
ma-i lezlz-i mezkı1run n ısf masurasını  erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle ifraz idüp beynimüzde ma' lı1m semen mu
kabelesinde bana bey' u temllk eyledüklerinde ben dahi 
ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul eyle
diğİrnden sonra nısf masura ma-i lezlz-i mezkurı mah
rrıiyye-i mezbı1rede Kanl ı  Fırın kurbında Mi'mar Sinan 
mahallesinde kain sakin oldığum menzil ime ta'yln ve 
icra itmişidim el-haletü hazihl nısf masura ma-i mezkı1rı 
bey ' murad eylediğümde mahmiyye-i mezburede olan 
çeşmelere ve mahall-i saire ye eereyan iden bi '  I-cümle 
sularun kuyı1datı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u 
mukayyed olup ma-i lezlze dair senedat-ı şer ' iyye me
hakimde tahrlr ü temhlr olmmak ba emr-i all memnu' 
aldığı şürı1t-ı mer' iyesinden oldığına binilen atebe-i aliy
ye-i husrevanl ve Südde-i seniyye-i cihan-hanlde bi ' l-fi ' l  
Su nazırı olan fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından ve
kll-i müseeeel i  Kethuda-yı rah-ı abi es-Seyyid el-Haee 
Hasan Ağa ve Süleymaniyye serbölüği Mehmed Nebl 
Ağa ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esaml evkaf-ı sela
tin-i mazıyye serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler 
ihbar ve ma'rifetleriyle akd-i ati ' z-zikrun sudfırına değin 
kanavatma tebe' iyyetle yedümde şiraen mülk ve hakkım 
olan marrü' z-zikr nı sf masura ma-i lezlzi bi eüml
eti ' t-tevabi '  tarafeynden Icab ve kabı11i havl şürı1t-ı müf
side ve muvaza'adan ari bey'- i  bat-ı sahlh-i şer' !  i le  mü
vekkil-i şeyhülislam müşarun i leyh hazretlerine beş yüz 
guruş semen-i medfı1' ve makbuza bey' u temllk eyle
d iğümde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük · 

ve kabul buyurup fima ba'd zikri mürür iden nısf masura 
ma-i lezlz-i mezkurda benüm veehen rrıine' l-vüeuh ve se
beben mine' 1-esbab asla ve kat'a alaka ve medhalüm kal
mayup müvekki l- i  şeyhül islam müşarun i leyh hazretleri
nün mülk-i müşteriları olmağla sabıka ifraz olman ma
hallden Sultan Selim kal ından lağm ağzından kanavit [ü] 
müsennat ile Otlukcı yokuşı başında müceddeden bina ve 
inşasına muvaffak-ı b i  ' 1-hayr oldukları zaviye-i latlfeleri
ne icra buyurı lmak içün devlet ü ikbal ile tasarrufen bi
' 1-meymene tasarruf buyursunlar d idükde gıbbe't-tasdl
kı ' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb olındı .  
Fi Gurre-i Reeebü' l-ferd l i  sene hamse aşara ve mieteyn 
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ve elf 
[Fı gurre-i Receb 1 2 1 5] [ 1 8  Kasım 1 800] 

Şühudü' I-hai: 
Fahru' l-eşbah Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Kethuda-yı rah- ı  ab 
Mehıned Neb'i Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
EI-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Salih Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

[Derkenar] İşbu derun-ı hüccetde muharrer n ısf masura 
ma-i lezizün bii hüccet-i şer' iyye ınaliki ınüşarun i leyh 
Ömer Hulusi Efendi hazretleri ma-i lezlz-i mezkGrı Emi
ne Hatlin ibnet-i el-Hacc Mehıned Ağa'ya bey' buyurduk
larını ınüş' ir mufassal ve ıneşruh hüccet v irildiği işbu 
mahalle şerh virildi . 

Fı 2  Receb sene 1 2 1 5  [ 1 9  Kasım 1 800] 

Hala devlet-i aliyye-i ebediyyü' l- istirnrarda b i ' l-fi ' l  rev
nak-efza-yı  sadr-ı eelll-i fetva ve plraye-i ferma-yı er'ike-i 
fazi u takvii Sultanü' l-ulemai ' l-izam burhanü ' l-fudalai
' 1-fiham ferldü '  1-asr b i '  1-fazl i  ve ' I-kemal vahldu' d-dehr 
b i ' ş-şerefı ve ' l- iclal nu'man-ı zeınan-ı Ebu Hanife dev
ran-ı alametü' 1-enaın şeyh-i ıneşayihu' I-islam kerimü
'z-zat şerlfti ' s-sıfat kaşif- i  esrari 'd-dekayık mazhar-ı en
vari' l-hakayık ınecma' u ' l-bahreyn-i fazi u semahat mül
taka'l-ebhur-ı cud u inayet haizu şerefeyi ' l-iffeti ve' l-ve
ra' hadim-i tarafeyi ' l-ehvai ve' l-bid'a vazı ' u  üss-i hiın
met ve efdalu sahibü' s-sadr mesned-i ikbal devletli ina
yetli atufetlü mekremetl i  Ömer HulUsi Efendi hazretleri
ne zikri ati kanaviltına tebe' iyyet i le ma-i lezlzi bey' mu
rad iden sabıka sadr-ı viila-yı Rumil i  olan a' lemu ' l-ule
mai ' l-kiriim efdalu' l-fudalai ' l-izam muhaddimu' l-e 'azim 
ve' l-ekabir varisu' s-sadareti kilbiran an kabir  sa'adetlü 
semahatlü fazlletlü Ahmed Es 'ad Efendi neclü' l-mevall 
el-merhum Şeyhül islam-ı esbak Mehmed Salih Efendi 
hazretleri taraflarından husus-ı at i '  I-beyanda ikrara vekll 
oduğı kuzatdan es-Seyyid Ahmed Efendi ibn-i es-Seyyid 
Mehıned arif ve Acem Ali Ağazade Mehıned Efendi şe
hadetleriye sabit olan eşraf kuzatdan ınirl katib-i esbak 
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el-Hacc Abdul lah Efendi ibn-i Ebubekir mecl is-i şer' -i 
hatir-i !azı mü 't-tevkTrde işbu kitab-ı s ıhhat-nisab yed-i 
kerimanelerine vusul i le  şeref-yab olan şeyh-i meşayihu
' 1-islam ve müftiyü ' l -enam müşarun i leyh devletli inayet
l i  atüfetli mekremetl i  Ömer Hulusi Efendi hazretlerinün 
taraf-ı bahirü' ş-şereflerinden zikri ati husus-ı meyme
net-mahsuslarını tasdika vekaletleri şerefiyle müseccel ve 
kethudalık hıdmetleriyle müşerref olan Rumi l i  kuzatı eş
rafından ei-Hacc Hi'ifız Mehmed Efendi ibn-i İs ma 'll 
mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrir-i kelam i
düp müvekkilüm kadiasker-i muma i leyh hazretlerinün 
yedierinde olan hücec-i şer' iyye natıka oldığı üzre Ha
vas s-ı al iyye kazasında Küçükköy kurbında Sırıkl ıçayı
rında Koyun deresi nam mevzı 'da tahte ' l-arz lağmlar ve 
kanavat ile cem' u tahsil ve ol mahal lde merhum ve mağ
fı1run leh Sultan Bayezid-i Veli tabe seralm suyı lağmına 
ba izn-i mütevelli mülhak olup merhum ve mağfı1run leh 
Ebu' l-feth Sultan Mehmeh Han Gazi hazrederine türbe-i 
şerifesi kapusı önünde müfrez lağm ü kanavat hissesin
den ma'ada mahmiyye-i istanbul'da Kadi çeşmesi kurbın
da Emin Sinan Ağa mahallesinde kain muhterik menzil 
arsasına kanavat [ü] müsennat ile cari nısf masura ma-i 
leziz akd-i ati' z-zikrun sudfırına değin müvekkilüm 
kadlaker-i muma i leyh hazretlerinün valid-i macidleri 
merhUm muma i leyhden müntakıl b i ' l-irs i ' ş-şer'l yedie
rinde müstakı l len mülk ve hakları olmağla hala müvekki
lüm kadiasker-i muma i leyh hazretleri ma-i l eziz-i mez
kurı bey' muri'id itmeleriyle mahmiyye-i mezburede olan 
çeşmelere ve mahall- i  saireye cereyan iden b i ' l -cümle su
larun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u 
mukayyed olup ma-i lezize dair senedat-ı şer' iyye erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı me
hakimde tahrir u temhir olmmak ba emr-i ali memnu' 
oldığı şürfıt-ı mer' iyesinden oldığına binaen hala Hassa 
su nazırı fahru ' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i 
müseccel i  Kethuda-yı rılh-ı abi es-Seyyid el-Hacc Hasan 
Ağa ve Süleymaniyye serbölüği Mehmed Nebi Ağa ve 
zeyl-i sahifede mastı1ru' l-esami evkaf-ı selatin-i mazıyye 
serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'ri
fetleriyle salifü ' l-beyan lağm ü kanavatma tebe' iyyet ile 
mülkleri olan nısf masura ma-i lezizi tarafeynden icab ve 
kabfıli havi şürut-ı müfsideden ve muvaza'adan ari bey'-i 
bat-ı sahih-i şer'i ile müvekkil-i  şeyhülislam-ı müşarun 
i leyh hazretlerine beş yüz guruş semen-i medfı1 ' ve mak
bfiza bey ' u temlik eyledüklerinde anlar dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temel lük ve kabul buyurup fima ba'd 
zikri mürfır iden nısf masura ma-i leziz-i mezkfirda mü
vekkilüm kadiasker-i ınılma i leyh hazretlerinün veehen 
mine' l -vücı1h ve sebeben mine' I-esbab asla ve kat'a alaka 
ve medhalleri kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le 
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299/61/2c müvekkil-i şeyhülisHim-ı müşarun i leyh hazretlerinün ;��� �/-;--�.:.//lJ'0�.f/f:r J?c .. :(��-:')� mül�-i ı�ü!t�raları . o�mağl� �ahmiyye-i mezburede �a--/?V�v�.h� . ·t_;J, ;.J_,_,...Jt.' �" hall- ı  munasıbden ıfraz ve ırade huyurdukları mahalle ıc-
/_;.f;r'/: 1 '; '!c-:./�;:_,d;./ 1 (_: ?-;� . ra ve devlet ü ikbal i le  tasarrufen b i ' l-meymene tasarruf .JV�;:>� . ·/ . . --._ - .., . �/�?U c...:--/P buyursunlar d idükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'ı ma vaka'a bi

. �....-� /.r:- ..r_.J� �! '�.Jf"'-!'..!/� 1_;../pJ ��0-5" ' t-taleb ketb olındı .  
� 'P?�....-.... 7 c::_/.,�-<iv;e;' Fi gurre-i Recebü' l-ferd sene 1 2 1 5  [ 1 8  Kasım 1 800] · ·-- ,. . , / / ., (.;;' ı---1/J � c_:- Şühudü' l-hal : 

Şahidune sabık[ün] 

[Kenar notu] Emine Hatun'un 

[Derkenar] İşbu derun-ı hüccetde nısf masura ma-i le
zlz-i mezkurun mal ikesi olan Emine Hatun ibnet-i 
el-Hacc Mehmed ma-i lezlzüni erbab-ı miyah ma'rifet
leriyle Çakırcıbaşı mühürdan es-Seyyid Mustafa Efendi 
bin Mehmed Ağa'ya bey' u temlik eylediğini müş ' ir ye
dine mufassal ve meşruh hüccet virildiği işbu mahalle 
şerh viri ldi .  

Fi 8 Za sene 1 2 1 5  [23 Mart 1 80 1 ]  

Hala mesned-i refi' -i fetva zat-ı mekremet-semahatleri i le  
pür-zlb ü baha ve merkez-i menba' -ı afıtabını vücud-ı fe
zai' l-i nümuneleriyle pür-nur u ziya olan şeyh-i meşa
yihu' l-islam müfti-yi ammetü' l-enam hasenetü ' l-eyyam 
sellema' l l  ah u '  1-meliki '  I -azizi ' 1-allam devletl i  inayetli se
mahat! i atUfetl i  mekremetli Ömer HulUsi' Efendi hazretle-
rin.ün taraf-ı bahirü' ş-şereflerinden husus-ı ati ' l-beyanda 
ikrara vekaletleri şerefleriyle müseccel oldığı eşraf- ı  ku
zatdan el-Hacc Abdul lah Efendi ibn-i Ebubekir ve 
es-Seyyid el-Hacc Hasan Ağa ibn-i İbrahim şehadetleriy
le sabit olan Rumil i  kuzatından Süleyman Efendi ibn-i 
Mehmed mecl is-i şer' - i  şerif-i enverde ba' isü ' l-kitab um
detü ' l-muhadderat Emine Hatun ibnet-i el-Hacc Mehmed 
tarafından zikri ati hususı tasdlka vekil-i mürseli Meh
med Efendi ibn-i All mahzarında b i ' l-vekale ikrar-ı tarnın 
ve takrlr-i kelam idüp müvekkilüm şeyhül is lam-ı müşa
run i leyh hazretlerinün yed-i kerimanelerinde olan hü
cec-i şer' iyye natıka old ığı üzre Havass-ı al iyye kazasın
da Küçükköy kurbında Sırıklıçayırında Koyun deresi 
nam mevzı 'da tahte' l-arz lağmlar ve kanavat i le  cem' u 
tahsil ve ol mahallde merhum ve mağfUrun leh Sultan 
Bayezld-ı Veli Hibe serahu suyı lağmına bi izn-i mütevel-
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ll mülhak olup merhum ve mağfilrun leh Ebu' l-feth Sul
tan Mehmed Han-ı Gazi hazretleri türbe-i şerifesi kapus ı  
önünden müfrez lağm ü kanavat h issesinden ma'ada 
mahmiye-i İstanbul'da Kadi çeşmesi kurbında Emin Si
nan Ağa mahallesinde kain sabıka sadr-ı vala-yı Rumi l i  
olan a ' lemü' 1-ulemai' 1-kiram efdalü' 1-fudalai ' 1-izam sa
'adetlü semahatlü fazlletlü Ahmed Es 'ad Efendi neclü
' 1-merhüm el-mebrilr Şeyhülislam-ı esbak Mehmed Sal ih  
Efendi hazretlerinün muhterik menzil arsalarına kanavat 
[ü] müsennat i le cari olan nısf masura ma-i lezlze mü
vekki lüm müşarun i leyh hazretleri ba hüccet-i şer' iyye 
şiraen malikler olmağla hala müvekkilüm şeyhülislam 
müvekki lüm müşarun i leyh hazretleri ber veeh-i muhar
rer şiraen mal ik oldukları lağm ü kanavatma tebe' iyyet 
i le nısf masura ma-i lezlz-i mezkilrı bey' irade buyur
malarıyla mahmiyye-i mezbilrede olan çeşmelere ve ma
hall-i saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyildatı 
Haslar mahkemesi s ici l iatında mastür u mukayyed olup 
ma-i lezlze dair senedat-ı şer' iyye erbab-ı miyah ma'ri
fetleriyle mahkeme-i mezbilreden gayrı mehakimde tahrir 
u temhlr olmmak ba emr-i ali memnil' oldığı şürilt-ı 
mer' iyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı fah
ru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecce l i  Ket
huda-yı rah-ı abi es-Seyyid el-Hacc Hasan Ağa ve Süley
maniyye serbölüği Mehmed Nebi Ağa ve zeyl-i sahlfede 
masturu' 1-esaml evkaf- ı  selatin-i sali fe serbölükleri vesa
ir haderne-i ralı-ı abiler i hbar ve ma' rifetleriyle salifü
' 1-beyan lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le mülkleri olan 
nısf masura ma-i l ezlzi tarafeynden icab ve kabı1l i  havl 
bey '- i  bat-ı sahilı-i şer'! i le  müvekki le-i ınılma i leyha E
mine Hatiln'a beş yüz guruş semen-i makbı1za bey' u 
temllk buyurduklarında ol dahi ber veeh-i muharrer iştira 
ve temellük ve kabul idüp fıma ba'd zikri mürür iden nısf 
masura ma-i lezlz-i mezkilrda müvekkilüm şeyhülislam-ı 
müşarun i leyh hazretlerinün kat'a alaka ve medhalleri 
kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle milma i leyha 
Emin Hatı1n'un mülk-i müşteriisı ve hakk-ı s ırfı olmağla 
mahmiyye-i mezbı1rede mahall- i  münasibden ifraz ve di
lediği mahalle icra ve sa'adet i le mutasarrıfe olsun di
dükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a bi ' t-taleb ketb o
l ındı .  
Fi ' l-yevmi ' s-sanl min Receb i ' l-ferd sene haruse aşara ve 
mieteyn ve elf 

[2 Receb 1 2 1 5] [ 19 Kasım 1 800] 

Şühudü' l-hai : 
Şahidilne sabıkün 

29916212 Ayasofya suyundan ifrazla Beyazıd-ı Cedid 
mahallesindeki eve bağlı Abdullah Efendi vakfı suyu-
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nun mutasarrıjları Osman Efendi ve Fatma Hanım ta
rafindan Hasan Ağa'ya ferağ edi/diğine dair hüccet 
kaydı. 

[Kenar notu] Es-Seyyid Hasan Ağa'nun 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde mastur nısf masura ma-ı 
lezlzün b i ' l- icareteyn mutasarrıfı i ken bundan akdem ve
fat iden Dört bölük ağası es-Seyyid Hasan Ağa'nun dört 
nefer eviadı Şerlfe Zübeyde ve Şerlfe Hadlee ve Şerlfe 
Saliha ve Şerlfe Emine'nün ba hüccet vasileri olan 
el-Hacc Halil Ağa b i ' l-izn i ' ş-şer'l mevall-i devriyyeden 
sabıka Fi l ibe kadlsı es-Seyyid Mehmed Salim Efendi'ye 
ba re'y- i  mütevel ll ferağ u tefvlz idüp istihkamı havi hüc
cet i ' ta al ındığı işbu mahalle şerh viri ldi .  

Fi 7 Zi ' l-hicce sene 1 222 [5 Şubat 1 808] 

Darü' 1-hilafeti ' 1-al iyye Kostantıniyye el-mahrniyyede 
Davfıd Paşa kurbında Bayezld-i cedid mahallesinde sakin 
sabıka bakır gümrükcisi o lup işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun 
hafızı es-Seyyid Hasan Ağa ibn-i es-Seyyid Hasan A
ğa'nun karındaşı ve tarafından husus-ı ati ' l-beyanda Meh
med Emin Ağa ibn-i Hüseyin ve İbrahim Beşe ibn-i Hü
seyin şehadetleriyle vekil i  olan es-Seyyid el-Hacc Hüse
yin Ağa ibn-i el-mezbı1r Hasan mecl is-i şer'-i hatir-i lazı
mü't-tevklrde b i ' l-vekale takrlr-i kelam idüp karındaşum 
müvekkil-i mezbı1r es-Seyyid Hasan Ağa'nun yedinde o
lan bir kıt'a ınütevel ll temessüki natık oldığı üzre aslıab-ı 
hayratdan merhum Abdullah Efendi vakfı müstağallatın
dan mahal le-i mezbfırede vakı '  lede' 1-ahall ve' 1-ciran 
ma' lı1mu ' l-hudı1d vakf menzil i l e  derün-ı menzile cari 
!ağın ü kanavatma tebe' iyyet i le nısf masura ma-i lezize 
bundan akde m bi '  1-icareteyn iştiraken mutasarrıflar olan 
Defterhane kisedarı Osman Efendi ibn-i el-Hacc Meh
med ile val idesi Fatıma Hatı1n ibnet-i Abdul lah mutasar
rıf oldukları ınenzil- i  mahdı1d-ı ınezkfır i le derfınına cari 
Ayasafya-i keblr suyı mecrasından müte'ayyen lağm ü 
kanavatma tebe' iyyet i le nıfs masura ma-i lezlz-i mezkfırı 
bin iki yüz on beş senesi Saferü ' 1-hayr'ınun on birinci gü
ni tarihiyle müverrah vakf- ı  mezbfırun mütevel l iyesi Fa
tıma Hanıın'un hatmini havi ncitık temessük mantfıkınca 
müvekkilüm mezbı1r es-Seyyid Hasan Ağa'nun ba re 'y-i 
mütevelll dahil- i  havza-i tasarrufı o lup lakin istihkamı 
müş' ir yedinde hücceti olmamağla hazırlin olan erbab-ı 
miyahdan sual ol ınup hakikati üzre kıbel-i şer'den dahi 
i stihkam hücceti tahrlr ve i ' ta ol ınmak müvekki lüm ka
rındaşuın mezbfırun matlfıbıdur diyü ibraz eylediği te
messük-i mezkı1ra ba'de'n-nazar vekll-i mezbı1run min 
kül l i '  1-vücfıh takririne mutabık ve nefsü' 1-emre muvafık 
bulındığından ma'ada ınahmiyye-i mezbfırede olan çeş
melere ve mahall-i saireye cereyan iden cemi' sularun 
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kuyı1datı Haslar mahkemesi sici liatında mastur u mukay
yed olup ma-i lezlze dair hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbı1reden gayrı mehakimde 
tahrlr u temhlr olmması ba emr-i all memnı1' oldığı şü
rut-ı mer' iyesinden oldığına b inaen mecl is-i şer'a  hazırı1n 
olan hala Has sa su nazırı fahru' 1-eşbah Mustafa Ağa ta
rafından vekll-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi es-Seyyid 
el-Hacc Hasan Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa 
ve zeyl-i sahifede mastı1ru' l-esarn1 evkaf-ı selatin-i salife 
serbölükleri vesair haderne-i ralı-ı abilerden istifsar olın
dukda salifü ' l-beyan Davı1d Paşa kurbında Bayezld-i ce
did mahallesinde vakı'  lede' l-ahall ve ' l-clran ma' lu
mu' l-hudud vakf menzil derı1nına can Ayasofya-i kebir 
suyınun hakk-ı mecrasından lağm ü kanavatma tebe' iyyet 
ile nı sf masura ma-i lezlzün bundan akdem mutasarrıfları 
Defterhane klsedarı Osman Efendi ibn-i el-Hacc Meh
med ile val idesi Fatıma Hatı1n ibnet-i Abdul lah ale' l-işti
raki ' s-seviyy mutasarrıflar oldukları menzil-i mezbı1r i le 
nı sf masura ma-i leziz-i mezkı1rı ba re' y-i mütevelli mez
bur es-Seyyid Hasan Ağa'ya ferağ-ı kat'l ile ferağ u tefvlz 
idüp ber ınıleeb-i temessük uhde-i tasarrufında olup ila 
haze' l -an cari ve mevcı1d oldığını her biri bi ' l-icma' 
ve' l-ittifak ala tarlkı ' ş-şehade haber virmeleriyle kıbel-i 
şer'den dahi l i  ecl i ' l-ist ihkam işbu veslka-i enika ketb ve 
müvekki l-i mezbur es-Seyyid Hasan Ağa yedine i 'ta olm
dı. 

Fl l ü  Recebü' l-ferd sene 1 2 1 5  [27 Kasım 1 800] 

Şühudü' l-'hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
Es-Seyyid e l-Hacc Hasan Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Mehmed Emin Ağa Serbölük-i Yedikul le 
Es-Seyyid İbrahim Ağa Serbölük-i Kemerler 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
İbrahim Halife serbölük 

299/6311 Gurebii Hüseyin Efendi mahallesindeki eve 
bağlı müteveffa Osman Ağa'ya ait suyun müzayede ile 
Mustafa Ağanın mülkü olduğuna dair hüccet kaydı. 

Nişan-ı allşan-ı mekan-ı tuğra-yı garra-yı cihansitan-ı ha
kani hükmi oldur ki :  
Bundan akdem İstalıbul duhan gümrüği emini iken vefat 
iden Seyyid Osman'un Darbhane-i amlre[de] gerek ser
maye gerek cihat-i saireden bin beş yüz klse akçe deyni 
zuhur idüp hi liif-ı me'mı11 deyn-i mezkı1rına vafi malı ol
mamağla gerek zevcesi ve gerek kerlmeleri istintak olın-
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dukda müteveffa-yı ınılma i leyh Darbhane-i amireden 
aldığı sermaye i le İstanbul'da Aksaray kurbında bir bab 
menzil-i kebir ve Boğaziçinde Baltalimanı nam mahallde 
sahilhane ve yine Aksaray kurbında Mirahor-ı saniden 
bir bab menzil iştira idüp ma'adası ma' ICımımuz değildür 
diyü haber virmeleriyle bu suretle zikr olınan menzil ler 
ve sah ilhane Darbhane-i amirem malıyla iştira olınmış 
aldığından ma'ada zevcesi ve kerlmeleri dahi deyn-i 
mezkür içün keff-i yed itmeleriyle zikr olman iki bab 
menzil ler ve bir bab sah i lhane bedel-i misilleriyle alıara 
tefviz ve bedelleri her birine baliğ olur ise müteveffa-yı 
müma i leyhanun deyn-i mezkfırına mahsuben Darbhane-i 
amirerne tesilm olmmak babında ba takrir şeref-yafte-i 
suctür olan hatt-ı hümayun-ı şevket-makrünuru mücebince 
zikr olman menazil  ve sah i lhane değer bahalarıyla ftirüht 
olmmak içün mezade kaimesi ihracı fermanuru olımağın 
binaen aleyh müteveffa-yı ınılma i leyhün emiakinden 
İstanbul'da Gureba Hüseyin Efendi mahallesinde Aksa
ray harnmaını karşusında vakı '  ma' ICımu' l-hudüd ve
' 1-müştemilat hariciyye ve dah i liyye ve büyüt ve ham
ınarn ve derunına cereyan iden ma-i lezlzün ve mukabele
sinde eşear-ı müsmire ve gayr-ı müsmirel i  bağçe ve havz 
ve dekakin vesaireyi müştemil evkaf- ı  ma' ICım i le mahlut 
müteveffa-yı ınılma i leyhün zevcesi Nefıse Hanım uhde
sinde olup deyn-i mezkür içün keff-i yed eylediği bir bab 
konak müma i leyhün keff-i yedinden canib-i rnlrlden zabt 
ve b i ' d-defa'at lede' l-müzayede on beş bin guruş mu'ac
cele i le sabıka rikab-ı hümaylınumda çukadar ağalık h ıd
metiyle şeref-yab olan Dergah-ı mu'al lam kapucıbaş ı la
rından işbu rafı ' - i  tevkl'- i  refı'u' ş-şan-ı hakani ve nakı l-i 
yarliğ-ı beliğ-i mekremet-unvan-ı c ihan-banl iftiharu' l-e
macld ve' l-ekarlm cami 'u ' l-mehamid ve' l-mekarim Mus
tafa dame mecduhü uhdesinde karar ve talib-i alıarı keff-i 
yed itmeğle karar-dadesi üzre mu'accelesi olan meblağ-ı 
mezblırı Darbhane-i amirem ve iktiza iden resm-i della
l iyyesi Hazine-i amirerne temamen eda YÜ tesilm al ın
dığını müş' ir suret-i rüznamce-i hümayunum viri lmeğin 
hakkında mezld-i inayet-i padişahanem zuhura getürüp 
bin iki yüz on beş senesi Cumade' 1-ahir'inün yiğirminci 
güni bu mülkname-i hümayün- ı  inayet-makrunı virdüm 
ve buyurdum ki müma i leyh Mustafa dame mecduhü tes
llm-i Hazine-i amirem eylediği meblağ-ı mezbür on beş 
bin guruş mu'accele mukab i l i  konağ-ı mezburun mülk 
mahal l i  var ise ber veeh-i mülkiyyet ve vakf olan mahal
leri içün vaktları tarafından temessüklerini almak şartıyla 
bi cümleti ' t-tevab i '  ve' l-levahık ve kaffetü' l-hukük ve
' 1-merafık keyfe ma yeşa' ve yalıtar mutasarrıf olup zabt 
u tasarrufına taraf-ı ahardan hiç ferd dahi ü ta'arruz ol
ımya şöyle bileler alarnet-i şeriferne i 'timad kı lalar. 
Fl'l-yevmi ' r-rabi '  aşara Cumade' l-ahir  sene hamse aşara 
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ve mieteyn ve elf 
[ 1 4  Cumade' l -ahi r  1 2 1 5] [2 Kasım 1 800] 

Be makam-ı Kostantıniyye el-mahrı1sa 

29916312 Haslar kazası, Ayvad karyesinden Sultan Sü
leyman suyoluna mü/hak Mehmet Ağa katma suyun
dan ifrazla Gureba Hüseyin Efendi mahallesindeki eve 
bağlı suyun müzayede ile Mustafa Ağanın mülkü oldu
ğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Kapucıbaşı Mustafa Ağa'nun 

[Derkenar] Ma-i leziz-i mezkı1run mal ik i  es-Seyyid 
Mustafa Ağa Arahacıyan katibi Mehmed Sadık Efendi'ye 
bey' eylediği işbu mahal le şerh viri ldi .  

Fi 25 min R sene 1 2 1 8  [ 1 4  Ağustos 1 803] 

Darü' 1-h i liifeti ' 1-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede sa
bı ka rikab-ı hümayı1n çukadar ağalık hıdmetiyle şe
ref-yab olup i şbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı umdetü
' 1-emadd ve' l-ekabir Dergah-ı mu'alla kapucıbaşıların
dan es-Seyyid Mustafa Ağa ibn-i es-Seyyid Süleyman ta
rafından zikri ati husus-ı meymenet-mahsüslarını takrire 
Bostani Hüseyin Ağa bin Abdul lah ve Süleyman Ağa 
ibn-i Hasan şehadetleriyle vekil ieri olan hadika-i hassa 
haseki lerinden Ali Ağa ibn-i İbrahim meclis-i şer'-i ha
tir-i lazımü't-tevkirde b i ' l-vekale takrir-i kelam ve ta'
bir-i ani ' I-meram idüp müvekkilüm ınılma i leyh es-Sey
yid Mustafa Ağa'nun yedinde olup bin iki yüz on beş se
nesi Cumade' l-ahir' inün yiğirminci güni tarihiyle müver
rah bir kıt'a mülkname-i hümayı1n natık aldığı üzre İstan
bul'da duh.an gümrüği emini iken vefat iden es-Seyyid 
Osman Ağa'nun Darbhane-i amireye gerek sermaye ve 
gerek c ihat-ı saireden zuhür iden düyünına vafi malı ol
mamağla zevcesi ve gerek kerimeleri istintak ol ındukda 
müteveffa-y ı  ınılma i leyh Darbhane-i amireden aldığı ser
maye i le  mahmiyye-i mezbürede Aksaray kurbında bir  
bab menzil - i  kebir ve Boğaziçi'nde Baltalimanı nam ma
hallde sahi lhanelerine Aksaray kurbında Mirahor-ı sani
den bir bab menzi l iştira idüp ma'adası değildir diyü ha
ber v irdüklerine binilen zikr al ınan menziller ve sahi lha
ne Darbhane-i amire malıyla iştira alınmış aldığından 
ma 'ada zevcesi ve kerimeleri deyn-i mezkı1r içün keff-i 
yed itmeleriyle zikr olman iki bab menziller ve bir bab 
sah ilhane bedel-i misi lleriyle ahara tefviz ve bedelleri 
müteveffa-yı ınılma i leyhün deyn-i mezkürına mahsuben 
Darbhane-i amireye teslim olmmak babında ba takrir şe
ref-yafte-i sudı1r olan hatt-ı hümayün-ı şevket-makrün 
mı1cebince zikr olman menazil ve sahi lhane değer baha-
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larıyla ftirfıht olmmak içün mezacte kaimesi i hracı ferman 
olmağm binaen aleyh mütevç:ffa-yı mfıma i leyhün emia
kinden mahmiyye-i mezbı1rede Gureba Hüseyin Efendi 
mahallesinde Aksaray harnmaını kurbında vakı' ma' lfı
mu' l-hudı1d ve' l-müştemilat hariciyye ve dahi l iyye ve 
büyfıt ve harnınarn ve derfınına cari nısf masura ma-i 
lezlz ve mukabelesinde eşear-ı müsmire ve gayr-ı müsmi
rel i  bağçe ve havz ve dekakin vesaireyi müştemi l  evkaf-ı 
ma' lı1me i le  mahlı1t müteveffa-yı mfıma i leyhün zevcesi 
Nefıse Hanım uhdesinde olup deyn-i mezkı1r içün keff-i 
yed eylediği konak-ı mfıma i leyhün keff-i yedinden ca
nib-i ıniriden zabt ve lede' l-müzayede mu 'accele-i ma' lı1-
me i le konak-ı ınezbfırun mülk olan mahall mülkiyyet ve 
vakf olan mahalleri içün vakfları tarafından teınessükle
rin almak şartıyla bii mülkname-i hüınayı1n-ı inayet-ınak
rı1n ınüvekkilüm ınılma i leyh es-Seyyid Mustafa Ağa'ya 
teınlik ol ınup lakin konağ-ı ınezkfır derfınına cari nısf 
masura. ma-i lezlzün hiifiri ve ınenba' ı  olan mahal l i  ma'
lfım olmadığına binilen husus-ı ınezbura vuküf-ı tarnınları 
olup hazırtın olan erbab-ı miyahdan İ stihbar olınup men
ba' ı beyanıyla kıbel-i şer'den bir kıt'a hüccet müvekki
lüm mu ma i leyh es-Seyyid Mustafa Ağa yedine i 'ta o l ın
ması ınatlfıbıındur didükde ınahıniyye-i mezburede olan 
menazli ve çeşıneha vü blyar u h ıyaz ve mahall-i saireye 
cereyan iden cemi' sularun kuyudatı Haslar mahkemesi 
sicil iatında mastur u ınukayyed olup ma-i lezlze dair se
nedat mahkeme-i mezbfıreden gayrı ınehakiınde tahrlr u 
teınhlr olmmak ba emr-i ali ıneınnu' aldığı şürfıt-ı 
mer' iyyesinden oldığına b inaen hala Hassa su nazırı fah
rü' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Ket
huda-yı rab-ı ab es-Seyyid el-Hacc Hasan Ağa vesair 
zeyl-i veslkada masturu '  1-esarnl evkaf-ı  selatin- i  sali fe 
serbölükleri vesair haderne-i riih-ı abilerden istihbar olın
dukda mahmiyye-i ınezbfırede Abdi Subaşı mahal lesinde 
Çalkandızade suyı diıneğle arif ma-i lezlzün hiifiri olan 
Mehıned Ağa hayatında bin otuz üç senesi Havass-ı re
fı 'a kazasına tabi '  Ayvad nam karyeye karlb merhum 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün Küçükkemer kurbın
da kendi malıyla abar-ı müteferrika hafr ve tahte ' l-arz 
lağm ü kanavat ile cem' u tahsil eylediği suyını salifti
' 1-beyan Küçükkemer suyı yolına b i  izn i ' l-mütevel ll i lhak 
idüp hakk-ı ınecradan ma'ada ına' lfıınu ' l-ınikdar suyını  
salifü' z-zikr Abdi Subaşı mahallesinde ınenzil derunına 
ba'de ' l-icra ma-i leZız-i mezkı1rdan muma i leyh Çalkan
dızade zevcesi Hafıze Hanım ibnet-i el-merhum Kadi
asker Kırimi Mehıned Efendi irsen ve şiraen ınalike oldı
ğı üç buçuk masura ve bir çuvalduz ve bir h ilal ma-i le
zlz-i mezkfırun nısf masurası ınarrü'z-zikr Gureba Hüse
yin Efendi mahallesinde Aksaray harnınarnı kurbında va
kı ' ına' lfıınu' l-hudfıd ınenzil derfınına el-yevm cari ve 
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mevci'ıd oldığını b i ' l-icma' ve' l -ittifak haber virmeleriyle 
vakı ' u ' l-hal hıfzen l i ' l-makal b i ' l-ibtiğa işbu vesika ketb 
ü imla ol ınup l i  ecl i ' s-sened müvekkil - i  muma i leyh yedi
ne i 'ta o l ındı . 

Fl 25 Cumil.de' l-il.hir sene 1 2 1 5  [ 1 3  Kasım I 800] 

Şühi'ıdü' l-hil.l : 
Aynü' l-ayan Mustafa Ağa Nazır-ı ril.h-ı il.b 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Kethudii-yı ril.h-ı il.b 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Mehmed Emin Ağa Serbölük-i Yedikule 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniye 
Es-Seyyid İbrahim Ağa Serbölük-i Kemerler 
Mehmed Salih Ağa Serbölük-i Sultan Mehmed 
El-Hil.cc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
İbrahim Halife Çil.vi'ış-ı ril.h-ı il.b 

29916411 Haslar kazası, Kemer/er, Bakraçdere mevki
inden Kırkçeşme suyoluna mülhak Mehmet Paşa kat
ma suyundan müfrez vakıf suyunun bir kısmının, bi 'l-i
careteyn mutasarrıfı Abdülkerim Ağa tarafından Katin
ko nasraniye ferağ edi/diğine dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Katinko nasril.niyyenün 

[Derkenar] Dahi l inde Kirmastı mahal lesinde Kanl ıki l isa 
deri'ınına ana lağmından ifril.z ve müşterek cedid kurşun 
borı ferşiyle Tahta Minare mahallesinde kil.in müşterek 
su terazlısına icril. ba'dehi'ı teriizi'ı-yı mezki'ıreden dahi ke
zil.l ik müceddeden kurşun borı ferşiyle h isil.r ittisalinde 
müceddeden bina ol ınan müşterek su teril.zi'ısından er
bab-ı miyil.h ma'rifetleriyle ifril.z birle karşusına [mühr] 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde mezki'ır nısf masura vakf 
mil.-i lezize mutasarrıfe olan Katinko nasraniyye Örapa 
tüccil.rından Pulaş zirnıniye bii temessük-i mütevel l i  kasr-ı 
yed itdiğini müş' ir yedine bir kıt'a istihkil.m hücceti tahrlr 
ve i ' til. ol ınup bu takdirce işbu hüccet kül l iyen tehi ve 
battala keşide kıl ındığı işbu mahalle şerh virild i . 

Fl 1 5  Ca sene 1 235 [O I Mart 1 820] 

Mahmiyye-i İslambol h ısnı ebvil.bından Fenerkapusı hari
cinde sah i lbiinede mütemekkine işbu ril.fı 'atü 'r-raklm Ka
tinko bint-i Dimitraskoraki nam nasraniyye tarafından 
husus-ı ati ' l-beyil.nda vekll oldığı şahs-ı mersi'ımeyi il.rifil.n 
es-Seyyid İbrahim Ağa bin es-Seyyid All ve Bostan! Hü
seyin bin Abdul lah şehil.detleriyle sabit olan İbrahim Be
şe ibn-i Hüseyin mecl i s-i şer '- i  hatir-i lil.zıınü't-tevklrde 
b i ' l-vekil.le i kril.r-ı tarnın ve takrlr-i kelil.m idüp müvekki-
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lem mesfüre Katinko nasraniyyenün işbu yedinde olup 
bir kıt'a ferman-ı alide tasrih olmdığı üzre aslıab-ı hay
ratdan Sadr-ı esbak merhum Şehid Mehmed Paşa hazret
leri Havass-ı refı'a kazasında Kemerler canibinde Bak
racdere nam mahallde vakı'  hudavendigar-ı esbak cen
net-mekan firdevs-aşiyan merhum ve mağfıret-nişan Sul
tan Süleyman Han hazretlerinün Astane-i al iyyeye cari 
Kırkçeşme suyı kemerine lağm ü kanavatma tebe' iyyet 
i le bir masurasına beher şehr otuz akçe icare i le bundan 
akde m bi '  1-icareteyn mutasarrıf o lan işbu hazır-ı bi
' I-meclis Abdülkerim Ağa bin el-Hacc Taha mutasarrıf 
oldığı ma-i lezlz lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le n ısf 
masurasını  müvekkilem mesfüre Katinko nasraniyyeye 
ferağ-ı mu'teber-i kat 'i i le bil. re' y-i  mütevelli ferağ u tef
viz eylediğini müş ' ir bin iki yüz on beş senesi Rece
bü' l-ferd'inün beşinci güni vakf- ı  müşarun i leyh mütevel
lisi el-Hacc Halil Beğ'ün imzasıyla mümza ve hatmiyle 
malıtOm bir kıt'a temessüki natık olup lakin nısf masura 
ma-i leziz mahmiyye-i mezbura dah i l  oldukda salifü ' I-be
yan Fenerkapusı'nda kain sah i lhane derOnına icra ol ın
mak içün yedinde istihkamı havi hücceti olmamağla sual 
ol ınup hakikati üzre kıbel-i şer'den dahi istihkam hücceti 
tahrir ve müvekkilem mesfOre yedine i ' ta olmmak matlO
bımdur diyü ibraz eylediği ferman-ı ali i le temessük-i 
mezkura ba'de'n-nazar vekil-i mezburun min küll i ' l-vü
cOh takrlrine mutabık ve nefsü' l-emre muvil.fık bulındı
ğından ma'ada mahmiyye-i mezbOrede olan çeşmelere ve 
mahall-i saireye cereyan iden cemi' sularun kuyCıdatı 
Haslar mahkemesi sicil iatında mastur u mukayyed olup 
ma-i lezize dair hücec-i şer' iyye mahkeme-i mezbureden 
gayrı mehakimde tahrir u temhir olmması ba emr-i ali 
memnO' o ld ığı şürOt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen l i  
ecl i ' l-ihbar mecl is-i şer'a hazırOn olan hala Hassa su  na
zırı fahru' I-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsec
celi Kethuda-yı ralı-ı ab es-Seyyid el-Hacc Hasan Ağa ve 
Kemerler serbölüği es-Seyyid İbrahim Ağa ve zeyl-i sahi
fede muharrerü' l-esarni evkaf- ı  selatin-i mazıyye serbö
lükleri vesair haderne-i rah-ı abilerden istifsar olındukda 
fi ' J-hakika zikrİ mürur iden emr-i alide tasrih olmdığı ÜZ
re aslıab-ı hayratdan Sadr-ı esbak merhum Şehid Meh
med Paşa hazretlerinün Havass-ı refı'a kazasında Kemer
ler canibinde Bakracdere nam mahallde vakı ' merhum ve 
mağfıret-nişan Sultan Süleyman Han hazretlerinün Asta
ne-i al iyyeye cari Kırkçeşme suyı kemerine i lhak eylediği 
vakf suyından bir masura ma-i l ezize re' y-i  mütevel liyle 
bundan akdem mutasarrıf olan hazır-ı mezbOr Abdül
kerim Ağa mutasarrıf o lup bir masura ma-i lezizün lağm 
ü kanavatma tebe' iyyet i le n ısf masurasını  müvekkilem 
mesfüre Katinko nasraniyyeye ferağ u tefvlz idüp ber 
ınıleeb-i temessük uhde-i tasarrufında oldığını her biri 
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bi' l-icmii' ve' l-ittifiik ala tarikı ' ş-şehade ihbar ve ha
zırun-ı mezbur Abdülkerim Ağa dahi tasdik itmeleriyle 
kıbel-i şer'den dahi li ecl i ' l- istihkam işbu vesika-i enika 
ketb ve müvekkile-i mesfüre Katinka nasraniyye yedine 
i ' tii olınd ı .  

Fi 1 4  Recebü' l-ferd sene 1 2 1 5  [ O l Aral ık 1 800] 

Şühudü · ı-hal : 
Aynü' l-ayan Mustafa Ağa Nazır-ı dih- ı  ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Kethuda-yı rah-ı ab 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Laleli 
Es-Seyyid İbrahim Serbölük-i Kemerler 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Mehmed Salih Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
İbrahim Çavfış Halife-i riih-ı ab 
ve gayrih im 

29916412 Mustafa Efendi vakftna ait suyun, bi 'l-icare
teyn mutasarrıfı olan Emine Hanım tarafindan Fatma 
Hanım 'a, Hobyiir mahallesinde ermeni mesleğinden if
razla buradaki arsaya bağiatmak üzere ferağ edi/diğine 
dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Hacce Fatıma Hanım'un 

Diiru ' s-sa'adetü' ş-şeri'fe ağası nezaret-i aliyyelerinde asıl
de evkafdan ashiib-ı hayratdan Reisülküttab merhum 
el-Hiicc Mustafa Efendi hazretlerinün Haremeynü ' ş-şeri
feyn ve Astane-i sa'adet ve Kastamanı ve emiikin-i saire
de tertib ve inşasına muvaffak oldukları cevami '  ve me-
sacid ve medaris ve c ihat-ı hayriarı müstağallatından o- )!v,t�_ı, 
lup zikri atı arsa-i keblr ile derunına cari ma-i lezizden 
müfrez bir çuviildı1z ma-i lezizün bi ' l- icareteyn mutasar-
rıfesi olan Emine Hiitfın ibnet-i Mehmed'ün zevci ve ta
rafından husus-ı ati ' l-beyanda ikrara vekil o ldığı zatını a-
rifan el-Hacc Ahmed Ağa bin Mehmed ve Halil Aği 
ibn-i Hasan şehadetleriyle sabit olan Bostani Abdulkadir 
Ağa ibn-i İbrahim mecl is-i şer'-i şerif- i  enverde vakf-ı 
müşarun i leyh kaimmakam-ı mütevel lisi Rumil i  kuzatı 
eşrafından el-Hacc Mehmed Efendi tarafından vekil-i 
müsecceli el-Hiicc Hüseyin Efendi bin Mehmed hazır ol-
d ığı halde işbu kitab-ı s ıhhat-nisiibun hafızesi umdetü
' 1-muhadderat Hiicce Fatıma Hanım ibnet-i el-merhum 
Defterdar-ı esbak Hasan Efendi tarafından zikri ati hu
sfıslarını tasdika vekil-i mürseli olan Abdülkerim Efendi 
ibn-i Mustafa Efendi mahzarında bi' l-vekale ikriir-ı tarnın 
ve takrir-i kelam idüp müvekkilem muma i leyhanun işbu 
yedinde olup bir kıt 'a istihkam hücceti natıka oldığı üzre 
bin iki  yüz sekiz senesi Zi ' l -ka'de gurresi tarihiyle mü-
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verrah vakıf-ı ınılma i leyh hazretlerinün necl-i neclleri 
olup bi ' l-meşrılta mütevelllsi olan sabıka şeyhülislam sel
lemü' s-selam devletli iniiyetti semahatli el-Hacc Mustafa 
Aşir Efendi hazretlerinün imzasıyla mümza ve hatmiyle 
mahtGm bir kıt'a temessükde tasrlh u beyan olmd ığı üzre 
mahmiyye-i İstanbul'da Bağçekapusı kurbında Robyar 
mahallesinde vakı '  lede' l-ahall ve' l-clran ma'lı1mu ' l-hu
dı.1d muhterik menzil-i keblr arsasından müfrez be h isab-ı 
terbl' i bin yüz doksan bir zira' arsa-i müfreze üzerine 
mebnl büyı.1t-ı adldeyi havl menzi l  ile arsa-i kebir deru
nma cari ma-i lezlzden müfrez marrü'z-zikr Robyar ma
hal lesinde vakı '  Ermeni hanı mesleğine gel ince !ağın ü 
kanavatma tebe ' iyyetle bir çuvaldı.1z ma-i lezlzi Abdur
rahman Beğ ibn-i el-merhum İbrahim Efendi ve halllesi 
Cemlle Han ım ibnet-i el-merhum Şakir Beğ'e bi 't-tevliye 
ale ' l -iştiraki' s-seviyy lcar ve tefvlz buyurduklarında an
lar dahi istlcar ve tefevvüz ve kabul itdüklerinden sonra 
muma ileyh Abdurrahman Beğ bila veled fevt olup nısf 
h isse-i mezkı.1resi canib-i vakf-ı şerlfe aid ve raci '  olmağ
la menzil-i mahdı.1d-ı mezkılr i le bir çuvaldılz ma-i lezlz-i 
mezkılrun nısf şay i ' i  müteveffa-yı ınılma i leyhün mah!G
I inden ve n ısf şayi ' -i aharı dahi mGma ileyha Cemlle Ha
nım'un kasr-ı yedinden müvekki le-i mı.1ma i leyha Emine 
Hatı.1n'un bi ' l- icareteyn taht-ı tasarrufında olan bir çuval
dı.1z ma-i lezlz-i mezkurı kanavat ü müsennatına tebe' iy
yetle müvekki le-i mGma ileyha Hacce Fatıma Hanım'a 
re 'y- i  mütevel l iyle ferağ u tefvlz eylediğimde ol dahi te
fevvüz ve kabul idüp ol vechi le bir masura ma-i lezlz-i 
mezkı.1r müvekki le-i ınılma i leyha Hacce Fatıma Ha
nım'un dah il-i havza-i tasarrufı olmağla mahmiyye-i mez
bılrede olan çeşmelere ve mahall- i  saireye cereyan iden 
bi ' l-cümle sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sici l latın
da mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair senedat-ı 
şer' iyye mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde tahrir 
u temhlr olmmak ba emr-i all memnı.1 ' aldığı şürılt-ı mer
' iyyesinden oldığına binaen husus-ı mezbura vuküf-ı 
tarnınları olan erbab-ı miyahdan i st intak ve İ st ihbar olı
nup istihkamı havl bir kıt'a hüccet-i şer' iyye i 'ta al ın
ması müvekkile-i ınılma i leyh Hace Fatıma Hanım'un 
matlubıdur didükde husus-ı mezbGra vuküf-ı tarnınları o
lup I i  ecl i ' l- ihbar mecl is-i şer'a hazırGn olan hala Hassa 
su nazırı fahru'  1-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i 
müseccel i  Kethuda-yı rah-ı ab es-Seyyid ei-Hacc Hasan 
Ağa ve Süleymaniyye serbölüği Mehmed Nebl Ağa ve 
zeyl-i sahlfede masturu' 1-esarni evkaf-ı selatin-i sali fe 
serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abilerden istihbar ol ın
dukda fi ' l-hakTka vakf-ı müşarun ileyhden olup mahmiy
ye-i mezbGrede Bağçekapusı kurbında Robyar mahalle
sinde vakı' lede' l-ahall ve' l-clran ma'lı.1mu ' l-hudı.1d men
zil-i keblr arsasından müfrez be h isab-ı terbl' i bin yüz 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

doksan bir zira' arsa üzerine mebni büyut-ı adideyi müş
temil bir bab menzil i l e  muhterik menzil- i  kebir arsasına 
cari ma-i lezizden ancak bir çuvalduz ma-i leziz mar
rü' z-zikr Hobyar mahallesinde vakı ' Ermeni hanı mesle
ğine gel ince lağm ü kanavatma tebe' iyyetle müvekki le-i 
muma i leyha Hacce Fatıma Hanım'un bi ' l-icareteyn da
hil- i  havza-i tasarufı olup lakin bir çuvalduz ma-i lezizün 
müstakıl l  yol i le cereyanı memnu'atdan olup bir çuval
duz ma-i leziz dahi zamm ol ınmağa muhtac olmağla ba'
dehu tedarük birle nısf masuraya iblağ eylediğinde mar
rü'z-zikr Ermeni [hanı] mesleğinden cedid yol i le  muta
sarrıf oldığı menzile İcra itmek üzre ancak bir çuvalduz 
ma-i leziz mevcud oldığını bi  ecma' ihim ala tarikı ' ş-şe
hade haber v ir[dük] lerinde kaimmakam-ı mütevelll mu
ma i leyh el-Hacc Mehmed Efendi tarafından vekili olan 
hazır-ı bi ' l-meclis Hüseyin Efendi dahi ber veeh-i muhar
rer tasdik itmeğin ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı . 

Fi 29 Cumade' l-ahi r  sene 1 2 1 5  [ 1  7 Kasım 1 800] 

Şühudü' l-hal : 
Fahru' l-eşbah Mustafa Ağa Nazır-ı rah- ı  ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 
Mustafa Ağa Serbölük-i Taksim 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 
Ahmed Halife Haderne-i Hace Paşa 
El-Hacc Ahmed Ağa Serbölük-i Laleli 

299/6611 Haslar kazası, Edirne Belgrat ve Kömürcü 
Belgrat karyeleri yakınından Çiftehavza bağlı suyoluna 
mülhak Abdullah Efendi katma suyundan ifrazla Ceze
rf Kasım Paşa mahallesindeki eve bağlı suyun bir kıs
mının, malikleri tarafından Mümine Hatun 'a satıldığı
na dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Kömürci Belgradı Berberzade Ha
fız Mehmed Efendi'nün validesinün 

Medine-i Hazret-i Eba Eyyub ei-Ensari radıya anhu Rab
buhü' l-Bari'de Cezeri Kasım Paşa mahallesinde sakin i
ken bundan akdem vefat iden Rumil i  defterdan Mehmed 
Efendi ibn-i Abdul lah'un veraseti zevce-i menkuha-i met
rukesi Fatıma Hatun ibnet-i Hüseyin i le sulbi kebir oğl ı 
Hamdullah Ağa'ya ve sulbiyye kebire kızları Ayişe ve 
Rahime hatunlara münhasıra ve tashih mes'ele-i miras ları 
otuz iki sehmden olup s iharn-i mezbureden dört sehmi 
zevcesi mezbfıreye ve on dört sehmi oğlı mezbfıra ve ye
dişer sehmi kızları mezburetandan her birine isabeti ta
hakkukından sonra zatları zeyl-i sahifede mektı1bü' 1-esa-

265 

299/6412c 

299/66/la 



266 İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

mi müslimin ta'rifleriyle mu'arrefe mezbfıretan Fatıma 
ve Ayişe hatunlar i le mezbfır Hamdullah Ağa mecl is- i  
şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde işbu ba' isetü' l-kitab Mü' 
rnine ml.tfın ibnet-i Ya'küb'un oğlı v e  tarafından zikri ati 
husus ı tasdika vekil-i mürseli olan umdetü' 1-müderrisi
n i ' l-kiram es-Seyyid Hiifız Mehmed Reşid Efendi bin 
es-Seyyid Ali mahzarında her biri ikrar-ı tarnın ve takrlr-i 
kelam idüp işbu yedimüzde olup iki kıt'a hüccet-i şer' iy
yede tasrih olmdığı üzre Havass-ı al iyye kazasına tab i '  
Edirne Belgradı ve  Kömürci Belgrad karyeleri kurbında 
vakı ' asrında Şeyhül islam merhum Abdul lah Efendi mü
ceddeden hafr ve cem' eylediği suları Viiiide Sultan suyı 
deresiyle Belgrad deresinden Çiftehavza giden suya ba 
izn-i mütevelll i lhak olınup kanun-ı şehinşahi üzre hakk-ı 
mecrası ifraz olındukdan sonra baki kalan suyından müf
rez el-an mahalle-i mezbfırede vakı ' murisimüz müte
veffa-yı mezbfırun hayatında taht-ı tasarrufında olan bir 
bab vakf menzil- i  kebir derfınına cari n ısf masura ma-i 
leziz lağm ü kanaviitından mikdar-ı mu'ayyen h issesine 
tebe' iyyet i le  kezalik müteveffa-yı mezbfırun şiraeiı ye
dinde mülki olup fevt oldukda tashih-i merküm üzre biz
lere ve mezbure Rahime Hatfın'a mevrfıs olmağla ber 
veeh-i muharrer ma-i lezlz-i merkürndan i ' tibar-ı mezkfır 
üzre i rsen malikler aldığımuz cem' an yiğirmi beş sehm 
hisse-i şay i 'alarımuzı bey' muriid itdüğimizde mahmiy
ye-i İstanbul'da olan çeşmelere ve mahall-i  saireye cere
yan iden cemi' sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sicil
Iatında mastür u mukayyed olup ma-i l ezize dair hücec-i 
şer' iyye mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehakimde tahrlr 
u temhir olmması bii emr-i ali memnfı' oldığı şürfıt-ı 
mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı fah
ru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Ket
huda-yı rah-ı abi es-Seyyid el-Hacc Hasan Ağa ve Zal 
Mahmud Paşa suyolcısı Ahmed Beşe ve zeyl-i sahlfede 
muharrerü' l-esaınl evkaf-ı selatin- i  mazıyye serbölükleri 
vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma' rifetleriyle tara
feynden Icab ve kabfıli  havi şürfıt-ı müfs ide ve muva
za'adan ari bey '-i bat-ı sahlh-i şer'l ve sakfa-i vahide i le 
müvekkile-i merküme Mü'mine Hatfın'a beyni müzde 
ma'lum semen-i medfü ' ve makbuza bey ' u temlik eyle
diğimüzde ol dahi ber veeh-i muharrer işitira ve temellük 
ve kabul idüp fima ba'd nısf masura ma-i leziz-i merkü
rnun i 'tibar-ı mezkfır üzre yiğirmi beş sehm h isse-i şii
yi 'asında bizüm veehen mine' l-vücuh ve sebeben mine
' I-esbab kat'a alaka ve medhalimüz kalmayup lağm ü 
kanavatından mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyet i le 
müvekkile-i mezbure Mü'rnine Hatlin'un mülk-i müşterii
sı olmağla bey'- i  mezkfırun takrir ve tahhisine müta' l l ıka 
amme�i da'viidan müvekkile-i mezbure Mü'rnine Ha
tun'un zirnınetini kabuli havi her birimüz ibra vü iskat 
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eyledük didüklerinde gıbbe't-tasdikı ' şer'i [ketb olındı . ]  
Fi  23 Şa'ban sene [ 1 ]2 1 5  [09 Ocak 1 80 1 ]  

Şühudü ' l-hal: 
Eş-Şahidune' s-sabıkün 

29916612 Haslar kazası, Ayvad karyesinden Sultan Sü
leyman suyoluna mü/hak Mehmet Ağa katma suyun
dan ifrazla Gurebii Hüseyin Efendi mahallesindeki ar
saya bağlı suyun müzayede ile Mustafa Ağanın mülkü 
olduğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Kapucıbaşı Mustafa Ağa'nun 

[Derkenar] Mezbur Mustafa Ağa ma-i lezlz-i mezkılrı 
Arahacıyan katibi Mehmed Sadık Efendi'ye iki yüz e l l i  
guruşa bey' 

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

Daru' s-saltanati' 1-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
sabıka rikab-ı hümayunda çukadar ağalık h ıdmetleriyle 
şeref-yab olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı umdetü
' 1-emacid ve' l-ekabir Dergah-ı mu' al la kapucıbaşıların
dan es-Seyyid Mustafa Ağa ibn-i es-Seyyid Süleyman A
ğa tarafından zikri ati husus-ı meymenet-mahsuslarını 
takrire İbrahim Beşe ibn-i Hüseyin ve Bostan! Hüseyin 
Ağa bin Abdullah şehadetleriyle vekil ieri olan hadika-i 
hassa hasekilerinden Ali Ağa bin İbrahim meclis-i şer'-i 
hatir-i lazımü ' t-tevkTrde bi '  1-vekale takr1r-i kelam ve 
ta'bir-i ani ' I-meram idüp müvekki lüm ınılma i leyh 
es-Seyyid Mustafa Ağa'nun yedinde olup bin iki yüz on 
beş senesi Cumade' l-ahire'sinün yiğirminci güni tarihiyle 
müverrah bir kıt'a mülkname-i hümayıln natık oldığı üzre 
İstanbul'da duhan gümrüği emini iken bundan akdem 
vefat iden es-Seyyid Osman Ağa'nun Darbhane-i amireye 
gerek sermaye ve gerek c ihat-ı saireden zuhur iden 
düyunına vafi mal ı o lmamağla zevcesi ve gerek kerime
leri istintak olındukda müteveffa-yı muma ileyh Darbha
ne-i amireden aldığı sermaye i le mahmiyye-i mezbılrede 
Aksaray kurbında bir bab menzil-i keblr ve Boğaziçi'nde 
Baltalimanı nam mahallde sahilhane ve yine Aksaray 
kurbında Mlrahılr-ı saniden bir bab menzit iştira idüp 
ma'adası ma' lumımuz değildür diyü haber virdüklerine 
binaen zikr olman iki bab menzilleri ve bir bab sahilhane 
bedel-i misi lleriyle ahara tefvlz ve bedelleri müteveffa-yı 
ınılma i leyhün deyn-i mezkurına mahsuben Darbhane-i 
amireye teslim olmmak babında ba takrlr şeref-yiifte-i  
sudılr olan hatt-ı hümayun-ı şevket-makrı1n mılcebince 
zikr olınan menazil ve sahilhane değer bahalarıyla ftiruht 
içün mezade kaimesi ihracı ferman olmağın binaen aleyh 
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müteveffa-yı muma i leyhün emiakinden mahmiyye-i 
mezbürede Gureba Hüseyin Efendi mahallesinde Aksa
ray harnmaını kurbında vakı '  menzi l-i mezkür ve mukii
belesinde eşear-ı müsmire ve gayr-ı müsmire bağçe ve 
derünına cari n ısf masura ma-i lezize müteveffa-yı müma 
ileyhün zevcesi Şerife Nefise Hanım'un bii hüccet tasar
rufında deyn-i mezkür içün keff-i yed eylediği konak ve 
bağçe-i müma ileyhanun keff-i yedinden canib-i ınlriden 
zabt ve lede' l-müzayede mu 'accele-i ma' lüme ile konak 
ve bağçe-i mezkürenün mülk olan malıal l ini  mülkiyyet 
üzre ve vakf olan mahallerini vakfları tarafından temes
süklerin almak şartıyla bii mülkname-i hümayün-ı inayet
makrün müvekkilüm müma ileyh es-Seyyid Mustafa A
ğa'ya temllk ol ınup lakin derun-ı bağçeye cari ma-i lezi
zün hatiri ve menba' ı tahrir olmarak yedinde hücceti ol
mamağla husus-ı mezbüra vuküf- ı  tarnınları olup bazırün 
olan erbab-ı miyahdan istifsiir ve İstihbar ol ınup hakikatı 
üzre kıbel-i şer'den hüccet tahrir ve i ' ta olmmak müvek
ki lüm muma i leyhün matlubıdur diyü ibraz eylediği bir 
kıt'a mülkname-i hümayün ile hüccet-i mezküra ba'de
' n-nazar vekil-i mezbürun min kül l i ' l-vücı1h takririne mu
tabık ve nefsü' l-emre muvafık bulındığından ma'ada 
mahmiyye-i mezburede olan çeşmelere ve mahall-i  saire
ye cereyan iden bi' l-cümle sularun kuyüdatı Haslar mah
kemesi sici l iat ında mastur u mukayyed olup ma-i lezize 
dair senedat-ı şer' iyye mahkeme-i mezbureden gayrı me
hiikimde tahrlr u temhir olmması bii emr-i ali memnı1 ' 
oldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa 
su nazırı fahru' 1-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i 
müseccel i  Kethuda-yı riih-ı ab es-Seyyid el-Hacc Hasan 
Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa Ağa ve zeyl-i 
sahifede muharrerü' l-esaınl evkaf-ı seliitin-i salife serbö
lükleri vesiiir haderne-i ralı-ı abllerden istintak ve İstihbar 
olındukda fı ' l-haklka ma-i lezizün menba' ı olup mahmiy
ye-i mezbCırede Abdi Subaşı mahallesinde vakı '  Çalkan
dızade suyı dimeğle arif ma-i lezizün hiifiri olan Mahmud 
Ağa hayatında bin otuz üç senesi Havass-ı refi'a kazasına 
tabi '  Ayvad nam karyeye karib merhum ve mağfiret-ni
şan Sultan Süleyman hazretlerinün İstahbul'da cari Kü
çükkemer dimeğle arif kemer kurbında kendi mal ıyla 
hafr-ı abar itdürdiği ma' lumu' l-mikdar suyun marrü' l -be
yan Küçükkemer suyına izn-i mütevel liyle i lhak u idrilc 
itdürdükden sonra ma-i leziz-i mezkürı mahmiyye-i mez
bürede salifü ' l-beyan Abdi Subaşı mahallesinde vakı '  sa
kin oldığı menzili derunına ta'yin ü icra itdürdükden son
ra ma-i leziz-i mezkürdan üç buçuk masura ve bir çuval
düz ve bir h ilal ma-i lezize irsen ve şiraen Çalkandızade 
zevcesi Hafize Hanım ibnet-i Kadiasker-i esbak Kırimi 
Mehmed Efendi malike olup ol dahi üç buçuk masura ve 
bir çuvalduz ve bir h i lal suyından müfrez !ağın ü kana-
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vatına te be' iyyet ile nı  sf masura ma-i leziz-i müfrezeye 
müteveffa-yı  muma i leyh es-Seyyid Osman Ağa'nun zev
cesi Şerlfe Nefise Hanım ibnet-i Hazinedarzade All Ağa 
bundan akdem ba hüccet malike olup ol dahi Darbhane-i 
amireye olan deyn-i mezkur içün keff-i yed birle ma-i 
leziz-i mezkur mahmiyye-i mezburede Gureba Hüseyin 
Ağa mahallesinde vakı '  Aksaray harnmaını kurbında kain 
konak mukabelesinde bağçe derunına kadimden berü cari 
olup hala nısf masura ma-i leziz-i ınezkurı ınahmiyye-i 
mezburede Kızılminare kurbında Yatakbalığı mesle
ğinden tefrlk olınup kadim! yol i le ber ınuceb-i mülkna
me-i hümayun müvekkil- i  muma i leyh es-Seyyid Mustafa 
Ağa'nun tasarrufında olan bağçe-i mezbure derunına ila 
haze' l-an cari ve mevcud aldığını bi ' l-icma' ve' l-ittifak 
haber virıneleriyle vakı ' -ı hal h ıfzen l i ' l-makal b i ' l-ibtiğa 
ketb ü imla kı l ınup müvekkil-i muma i leyh es-Seyyid 
Mustafa Ağa yedine i 'ta ol ınd ı .  

F l  8 Ş e  v v  a l  sene I 2 I 5 [22 Şubat 1 80 I ]  

Şühudü ' I-hai : 
Şahidune sabıkün 

29916711 Sultan Bayezit suyolundan ifrazla Debbağza
de mahallesindeki arsaya bağlı suyun, bi'l-icareteyn 
mutasarrıjları tarafından Mehmet Memiş Efendi'ye, 
buradaki eve bağiatmak üzere ferağ edildiğine dair 
hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Memiş Efendi'nün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur bir masura ma-ı 
lezize müderrisin-i kirarndan Ali Akif Efendi ve validesi 
Ümınühan Hatlın mal ikler olduklarını müş' ir istihkamı 
havl şürut-ı cedldesine tatblkan yedierine hüccet i 'ta a
l ındığı kaydı balasında işbu mahalle şerh viri ldi .  

Fl 25 B sene ı 242 [22 Şubat ı 827] 

Dam' s-saltanatİ' I -al i yy e Kostantın i yy e el -mahmiyyede 
Karagümrük kurbında Debbağzade mahallesinde vakı '  
Balizade hanesi dimeğle arif menzi l arsasınun el-yevm 
mutasarrıfı Rumil i  kuzatı eşrafından işbu kitab-ı sılı
hat-nisabun lıafızı Melımed Meıniş Efendi ibn-i Mustafa 
tarafından zikri ati lıususı takrlre ber nelıc-i şer'!  vekili 
olan salıib All Ağa bin Abdullah mecl is-i şer'-i hatir-i la
zımü't-tevkTrde bi ' l-vekale takrir-i kelam ve ta'blr-i ani
'I-meram idüp saye-i nezaret-i hazret-i şeylıül islam selle
mü' s-seıamda asude evkafdan cennet-mekan firdevs-aşi
yan merhum ve mağfıret-nişan Sultan Bayezld Han-ı Veli 
tabe serahu hazretlerinün istanbul'da vakı ' cami'-i şerif 
ve imaret-i amirelerine can bi '  I-cümle sularun iktiza iden 
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hücec-i şer' iyye tahrlr ol ındukda vakf-ı müşarun i leyh 
tarafından bir mu' temed adem olmadukca tahrlr ol ınma
ya diyü tuğra-yı garra i le mu'anven emr-i all sildır oldı
ğına binilen vakf- ı  müşarun i leyh tarafından ta'yln olman 
Suyol ı  katibi Mustafa Efendi bin Mehmed hazır oldığı 
halde müvekkilüm muma i leyh Mehmed Memiş Efen
di 'nün işbu yedinde olup bin yüz otuz üç senesi Şev
viil'inün yedinci gün i tarihiyle müverrah bir kıt' a hüc
cetde tafsll ü beyan olmdığı üzre merhum Sultan Bayezld 
Han suyı !ağını i le cereyiin iden hakk-ı mecriidan ma'ada 
iki masura ma-i lezizi ol tarihde vakf-ı müşarun i leyh mü
tevelllsi Ahmed Efendi imzasıyla mümza ve hatt [u] 
hatmini hiivl bir kıt 'a  temessük viri lmeğle zikr olman iki 
masura ma-i lezlzden bir masura ma-i l ezlz tarih-i mer
kürnda erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ba'de' l-ifraz salifü
' z-zikr De b bağzade mahallesinde kain Balizade arsası de
runına ta'ylni zemiinından i la haze' l-an cari oldukdan 
sonra ma-i leziz tedavül-i eyadl ile sabıka İbrai l Müftlsi 
müderrisln-i kirarndan İ sma'll Efendi mutasarrıf iken fevt 
oldukda sulb'i keblr oğul ları Şerif Mehmed ve İbrahim 
Edhem ve Ahmed Münih Efendi'ye ba'de ' l-intikal kendi 
tarafından asiileten ve vereseleri mezburiin Şerif Mehmed 
ve İbrahim Edhem taraflarından vekllleri olmak üzre ha
zır o lan muma i leyh Ahmed Münlb Efendi ma-i lezlz-i 
mezkurı müvekkilüm muma i leyh Mehmed Memiş Efen
di 'ye bi ' l-asale ve b i ' l -vekale ferağ ve kasr-ı yed idüp ol  
dahi ba'de' t-tefevvüz ve' l-kabı1l bir masura ma-i lezlz-i 
mezkurı arsa-i mezkı1re mukabelesinde sakin oldığı men
zil derunına İcra vü ta'yln eylediğini müş ' ir yedinde hüc
ceti olmamağla hazırun olan erbab-ı miyahdan sual ve 
hakikati üzre kıbel-i şer'den dahi müvekkilüm ınılma i
leyh yedine bir kıt 'a  hüccet tahrlr ve i 'ta olmmak mat
lubıdur diyü ibraz eylediği hüccet-i mezkı1ra ba'de'n-na
zar vekil-i mezbı1run min kül l i '  l-vücı1h takrlr-i meşruhına 
mutabık ve nefsü' l-ernre muviifık bul ındığından ma'ada 
mahmiyye-i mezburede olan çeşmelere ve mahall- i  sili
reye cereyan iden cemi' sularun kuyudiitı Haslar mahke
mesi sicil iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezlze da
ir iktiza iden senedat-ı şer' iyyeler erbab-ı miyah ma'ri
fetleriyle mahkeme-i mezbı1reden gayrı mehakimde tahrlr 
u temhlr olmması bii emr-i all memnu'  oldığı şürut-ı 
mer' iyyesinden oldığına binilen hala Hassa su nazırı 
fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  
olan Kethuda-yı riih-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa v e  Sultan 
Bayezld serbölüği es-Seyyid e l-Hacc Hasan Ağa ve zeyl-i 
sahifede muharrerü' l-esarni evkaf-ı  selatin-i sillife 
serbölükleri vesair haderne-i riih-ı abilerden istifsar ve 
İstihbar ol ındukda fı ' l-haklka merhum ve mağfıret-nişan 
Sultan Bayezld Han-ı Veli !ağını ile cereyan iden hakk-ı 
mecradan ma'ada iki masura ma-i tezizden bir masura 
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ma-i lez1z marrü' l-beyan Debbağzade mahallesinde kain 
Balizade hanesi dimeğle arif muhterik menzil arsası de
runına ta'y'in zemanından i la haze ' l-an cari ve mevcud 
olup ma-i leziz-i mezkura tedavül-i eyadi i le bundan ak
dem İbrail müftlsi esbak İsma'll Efendi mutasarrıf iken 
fevt oldukda üç nefer eviad-ı kibarına ba'de' l-intikal 
mezbüran Şerif Mehmed ve İbrahim Edhem taraflarından 
vekili olmak üzre hazır olan mfıma i leyh Ahmed Mün'ib 
Efendi b i ' l-asale ve b i ' l-vekale bir masura ma-i leziz-i 
mezkurı müvekkil-i ınılma i leyh Mehmed Memiş Efen
di'ye ferağ ve kasr-ı yed itmeğle ol dahi tefevvüz ve ka
bUl idüp ol vechile bir masura ma-i leziz-i mezkur dahi l- i  
havza-i tasarrufı o lmışdur diyü hazır-ı mfıma i leyh Ah
med Münib Efendi'nün tasdikıyla her biri bi ' l-icma' 
ve' l-ittifak haber virmeleriyle vakı ' hal hıfzen l i ' l-makal 
işbu vesika-ı en'ika ketb ve li ecl i ' s-sened müvekkil-i mu
ma i leyh Mehmed Memiş Efendi yedine i 'ta ol ındı . 

F'i 20 Şevval sene 1 2 1 5  [05 Mart 1 80 1 ]  

Şühudü' l-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
İbrahim Halife Çavuş-ı rab-ı ab 
ve gayrih im 

299/6712 Haslar kazası, Çavuş karyesinden mü/hak 
Osman Ağa katma suyundan ifrazla Defterdar Ahmet 
Çelebi mahallesindeki eve bağlı suyun, maliki Ragıp 
Mehmet Emin Efendi tarafından Mehmet Emin Ağa ve 
Fatma Hatun 'a satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Çavüş Sekbanbaşı Mehmed Ağa 
ve halllesi Fatıma Hatün'un 

Daru' s-sal tanatİ' 1 -aliyye Kostantın i yy e el -mahmi yyede 
Lat'if Paşa c ivarında Seydi Beğ çeşmesi kurbında Defter
dar Ahmed Çelebi mahallesinde vakı'  asrında Sultan Ba
yezid Han-ı Veli evkafı mütevel lisi e l-Hacc Ahmed Ağa 
hanesi dimeğle arif menzil derfınına cari zikri ati ma-i le
zizün ba hüccet-i şer' iyye maliki olan Devlet-i aliyyede 
hala mal ikane halifesi Rağıb Mehmed Emin Efendi ibn-i 
el-merhum Hasan Efendi meclis-i şer' - i  hat'ir lazımü
' t-tevkirde Dergah-ı all dame mehfüfen bi ' l-me'ali yeni
çerileri ağası vekili olan sekbanbaşı umdetü' l-emacid ve-
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' 1-ekil.rim cil.mi 'u' l-mehil.mid ve' l -mekil.rim işbu kitab-ı 
s ıhhat-nisabun hil.fızı sa' il.detlü mekremetlü  Mehmed Ağa 
ibn-i İsmil.'ll i le hallle-i muhteremeleri umdetü' l-muhad
derat iffetlü Fatıma Hatun ibnet-i İbrahim taraflarından 
zikri ati husus-ı meymenet-mahsuslarını tasdika vekil-i 
şer'lieri olan Mehmed Arif Efendi bin Mehmed Emin 
Efendi mahzarında ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelil.m idüp 
işbu yedimde olup bin iki yüz yedi senesi Cumade' l-a
h ir' inün yedinci güni tarihiyle müverrah bir kıt' a mübil.
ya'a hüccetinde tafsll ü tasrlh olmdığı üzre asrında Hassa 
su nazırı Osman Ağa hal-i hayatında Havass-ı refi'a ka
zasına tab i '  Çavuş nam karyede Güzelcekemer kurbın da 
kimesnenün mülkine ittisalinden ari mevzı ' -ı hallde ken
di mal ıyla hafr-ı abil.r ve tahte' l -arz lağm ü kanavat i le 
cem' u tahsil itdürdiği suyınun n ısf masurasın ı  erbab-ı 
miyah ma' rifetleriyle ifraz idüp lağm ü kanavat-ı memlı1-
kesinden hissesine tebe' iyyet ile nısf masura ma-i leziz-i 
mezkı1ra sabıka Sultan Bayezld Han-ı Veli mütevel lisi 
el-Hacc Ahmed Ağa tedavül- i  eyadl ile malik  ve mutasar
rıf olup fevt oldukda sulbl keblr oğulları el-Hacc Ahmed 
ve e i-Hacc Mehmed Emin Ağa'ya ba'de' l-mevrus anlar 
dahi malik oldukları nısf masura sularını lağm ü kanava
tma tebe' iyyet i le Muslı Çavuş Ağa'ya bey' ol dahi fevt 
oldukda sulbl keblr oğl ı es-Seyyid Hüseyin Efendi'ye 
ba'de' l-mevrus ol dahi terekesi düyunına müteferrik oldı
ğı halde fevt olup düyı1n-ı müsbitesin i  edaya bii hüccet-i 
müsebbit vasi-i muhtarı olan İbrahim Çavuş Ağa bin 
Süleyman bi ' l-izn i ' ş-şer'i nısf masura ma-i leziz-i mez
kurı semen-i misli olan ma' lu mu ' l-mikdar meblağ-ı med
fU' ve makbı.1za bii hüccet bana b i ' l-vesil.ya bey ' idüp ol  
vechi le derun-ı menzi l-i mezkura cari nısf masura ma-i 
leziz-i mezkur veeh-i muharrer üzre mülküm oldukdan 
sonra menzil- i  mezkUrun bundan akdeınce mülk olan ma
hallerin i  muma i leyh Mehmed Ağa ile halile-i muhte
remeleri mu ma i leyhiiya semen-i ma ' lUme bil. hüccet bey ' 
ve vakf olan mahall i  n i  dahi bedel-i ma ' lu m  ve makbuza 
mukabeles inde bii re' y-i mütevelli yine ınılma i leyhimil.ya 
ferağ u tefviz id üp derunına cari nısf masura ma-i leziz-i 
mezkur yedimde bakT kalmışidi hala nısf masura ma-i 
leziz-i mezkurı dahi bey' murad eylediğİrnde mahmiyye-i 
mezburede olan çeşmelere ve mahall-i  saireye cereyil.n 
iden bi ' l-cümle sularun kuyudatı Haslar mahkemesi si
cil latında mastur u mukayyed olup ma-i lezize dair hü
cec-i şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i 
mezbı1reden gayrı mehakimde tahrlr u temhir olmması ba 
emr-i ali memnı1'  oldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına 
binaen nı sf masura ma-i leziz-i mezkı1rı hala Hassa su na
zırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsec
celi Kethuda-yı ralı-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve Aya
sofya serbölüği es-Seyyid İsa ve zeyl-i sahifede muhar-
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rerü ' l-esarrıl evkaf- ı  selatin- i  salife serbölükleri vesair ha
deme-i ralı- ı  abiler ihbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden i
cab ve kabı1l i  havl şürı1t-ı müfsideden arı bey '- i  bat-ı sah
Ilı-i şer'! i le müvekkil-i mı1ma i leyh i le  halile-i muhtere
meleri ınılma ileyha Fatıma Hatı1n'a ale ' l- iştiraki ' s-seviyy 
beynimüzde ma' !Um semen-i medfı1' ve makbı1za bey ' u 
temllk eylediğümde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira 
ve temel lük ve kabul idüp fima ba 'd derun-ı menzile cari 
lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le nısf masura ma-i leziz-i 
mezkı1rda benüm aslen ve kat'an alaka ve medhalüm 
kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyet ile müvekkil- i  
mfima i leyh Mehmed Ağa i le hallleleri ınılma i leyha 
Fatıma Hatı1n'un ale' l-iştiraki 's-seviyy mülk-i müşteraları 
olmağla d i ledükleri gibi tasarruf buyursunlar didükde 
gıbbe' t-tasdlk ı ' ş-şer ' i  ma vaka'a bi ' t-taleb ketb olmdı. 

Fl 25 Şevval sene 1 2 1 5  [ 1 1  Mart 1 80 1 ]  

Şühudü' l-hal : 
Şahidı1ne sabikiin 

299/6811 Haslar kazası, Orta Ayvad mevkiinden Sultan 
Süleyman su havuzuna müllıak Mehmet Ağa katma su
yundan ifrazla Serrac İsiı/ik mahallesindeki eve bağlı 
suyun maliklerinin Mehmet Beyefendi ve Saliha Ha
nım olduklarına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Si lahşör Mehmed Beğ'ün 

[Der kenar] İş bu derun-ı hüccetde muharrer bir buçuk 
masura ma-i lezizün irsen malikleri olan es-Seyyid 
Mehmed Beğ ile hemş!releri Şerlfe Saliha Hanım ibnet-i 
es-Seyyid Mehmed Sa'id Beğ'den her biri malike olduk
ları sularını Enderfin-ı hümayfinda mabeynci Ahmed Beğ 
bin Ahmed Paşa'ya beynlerinde ma' lfim semen-i medfı1 ' 
ve makbı1za bey' u temlik eyledüklerini müş' ir yedine 
mufassal ve meşrfih hüccet v irildiği işbu mahalle şerh 
virildi . 
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meclis-i şer' -i hatir-i I azı mü 't-tevkirde bi '  1-vekiHe takrir-i 
kelam ve ta'bir-i ani ' I-meram idüp müvekkillerüm muma 
i leyhanun işbu yedierinde olup bin iki yüz on beş senesi 
Şevvalü' 1-mükerrem'inün yiğirmi beşinci gün i tarihiyle 
müverrah defter-i abdan muhrec derkenar natık aldığı üz
re menzi l-i mezbura cari ma-i lezizün menba' ı o lup 
asrında İstanbul ağalığından müteka' id olan Mehmed 
Ağa hayatında bin yüz on beş senesi Havass-ı refi'a kaza
sında Orta Ayvad nam mahal lde hafr- ı  abar eylediği ma-i 
lezizi ol mahalle karlb merhum ve mağfiret-nişan Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün havzı derunına izn-i müte
vell iyle i lhak u idrac itdürdiği suyını  hakk-ı mecradan 
ma 'ada bir buçuk masura ma-i leziz-i mezkürede muma 
i leyh Mehmed Ağa hayatında bin yüz altmış senesinde 
müvekkil lerüm muma i leyhimanun cedleri Abdullah Paşa 
hazretlerine bey ' u temlik itdükden sonra ma-i leziz-i 
mezkı1r mahıniyye-i mezbureye dah i l  oldukda mahall-i 
münasibden ifraz ve salifü ' l-beyan Serrac İshak mahalle
sinde vakı ' sarayiarına icra vü ta'yin itdükden sonra mü
şarun i leyh Abdul lah Paşa hazretleri hayatında saray-ı 
mezkur i le derunına cari kanavatma tebe ' iyyetle malik 
oldığı bir buçuk masura ma-i leziz-i mezkurı sulbi keblr 
oğlı olup müvekkil lerüm muma i leyhimanun babaları 
Mehmed Sa'ld Beğ'e bey' u temllk idüp ol dahi hane-i 
mezkure i le derunına cari ma-i leziz-i mezkurı zevcesi 
Rukıyye Hanım ibnet-i e l-merhum Hasanzade Mehmed 
Paşa'ya bey' u temlik itdükden sonra muma i leyha Rukıy
ye Hanım dahi müteveffiye oldukda menzi l-i mezburı 
sadrl eviadı müvekkil lerüm muma i leyh imaya ba'de' l-in
tikal derunına cari kanavatma te be' iyyetle bir buçuk ma
sura ma-i leziz-i mezkur dahi üç selım i 'tibarıyla iki 
sehıni müvekkilüm muma i leyh es-Seyyid Mehmed Sa'id 
Beğ'e ve bir sehmi müvekki lem ınılma i leyha Saliha Ha
nım'a mevrus olmış idi hala ber veeh-i muharrer irsen 
malikleri oldukların ı  müş ' ir yedierinde hüccetleri olma
mağla hakikat-i hal hazırun olan erbab-ı miyahdan sual o
l ınup kıbel-i şer'den hüccet-i şer' iyye tahrlr u i 'ta olm
mak matlublarıdır diyü ibraz eylediği derkenara nazar 
ol ındukda vekll-i mezburun min kül l i ' l-vücı1h takririne 
mutabık ve nefsü' l-emre muvafık bulındığından ma'ada 
mahmiyye-i mezbı1rede olan b i ' l-cümle çeşmelere ve ma
hall-i saireye cereyan iden sularun kuyudatı Haslar mah
kemesi sicil iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezize 
dair hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mah
keme-i mezbı1reden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr o
l ınması ba emr-i all memnu' old ığı şürut-ı mer' iyyesin
den oldığına binaen husus-ı mezbure vuküf-ı tarnınları o
lup l i  ecl i ' l-ihbar meclis-i şer'a hazırun olan hala Hassa 
su nazırı fahru' 1-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i 
müsecceli Kethuda-yı rah-ı ab ei-Hacc İbrahim Ağa ve 
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Kumkapu su yolcıs ı  Süleyman Ağa ve zeyl-i sahifede 
muharrerü' l-esami evkaf- ı  selatin-i salife serbölükleri ve
sair sikat-ı sahlhatü' 1-kel imat haderne-i rah-ı abilerden 
sual ve istihbar olındukda salifü' z-zikr Serrac İshak ma
hallesinde kain Abdullah Paşa sarayı dimeğle arif men
zil-i mezkGr derGnına cari kanavatma tebe' iyyetle bir bu
çuk masura ma-i leziz-i mezkGr müşarun i leyh Abdul lah 
Paşa oğl ınun oğlı es-Seyyid Mehmed Beğ Efendi i le mG
ma i leyha Saliha Hanım'un ber veeh-i muharrer irsen 
mal ı ve mülkleri aldığını her b iri b i ' l-icma' ve' l-ittifiik 
haber virmeleriyle vakı ' u' l-hal h ıfzen l i ' l-makal i şbu ve
sika-i enika ketb ve l i  ecli ' s-sened müvekki lan-ı mGma 

ŞühGdü' I-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Kumkapu 
Diğer Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
El-Hacc Ahmed Ağa Serbölük-i Lale l i  
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 

299/6812 Haslar kazası, Orta Ayvad mevkiinden Sultan 
Süleyman su havuzuna müllıak Mehmet Ağa katma 
suyundan ifrazla Serrac İsitak mahallesindeki eve bağlı 
suyun malikleri Mehmet Beyefendi ve Salilıa Hanım 
tarafindan Alımet Beyefendiye satıldığına dair lıüccet 
kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Orta Ayvad Mabeynci Ahmed Beğ 

Darü' 1-hilafeti ' 1-aliyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Kumkapu civarında Tavşantaşı nam mahallde Serrac 
İshak mahallesinde vakı' merhum Abdul lah Paşa sarayı 
d imeğle arif menzil-i keblr i le derGnına cari zikri ati ma-i 
lezlzün irsen malikleri olan es-Seyyid Mehmed Beğ ile 
hemşire-i muhteremeleri Şerlfe Saliha Hanım veled-i 
Mehmed Sa'ld Beğ taraflarından ber veeh-i ati husGsı 
ikrara vekilieri o ldığı zat-ı mGma i leyh�y ı  arifan Bostan i ry.$ f 
Ahmed Ağa bin Mustafa ve Mehmed Arif Ağa ibn-i E- · · • ıj-.v 
bGbekir şehadetleriyle sabit olan Hazinedar İbrahim Ağa �· ·. 

bin Abdurrahman meclis-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevklrde ''-";' f#/.1' :--' 
hala Enderı1n-ı hümayGnda milbeyneil ik hıdmetiyle şe-
ref-yab olup i şbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı sa'adetlü 
semahatlü Ahmed Beğ ibn-i el-merhum Halil Paşa haz
retlerinün taraf-ı bahirü' ş-şeretlerinden zikri cal husus-ı 
meymenet-mahsGsların ı  tasdika vekil-i mürseli olan So-
fal ı  Bostani Osman Ağa bin Hüseyin mahzarında b i ' l-ve-
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k�He ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvekkilan-ı 
mfima i leyhimanun yedierinde olup bin iki yüz on beş 
senesi Şevvalü' l-mükerrem'inün dokuzuncı  gün i  tarihiyle 
müverrah bir kıt'a İstihbar h üccetinde tafsll ü beyan 
olmdığı üzre menzi l-i keblr derfinına cari ma-i lezlzün 
menba' ı  olup asrında İ stanbul ağalığından müteka' id 
Mehmed Ağa hayatında Havass-ı refi'a  kazasında Orta 
Ayvad nam mahallde kendi miilıyla hafr-ı iibiir ve tah
te ' I-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil eylediği ma-i le
zlzini  ol mahalle karib merhum ve mağfıret-nişiin Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün havzı derfinına izn-i müte
vell iyle i lhiik u idrilc itdürdiği hakk-ı mecradan mii'adii 
bir buçuk masura ma-i tezizini !ağın ü kanaviltına te be' iy
yet ile bin yüz altmı ş  senesinde müvekki l lerüm ınılma 
i leyhi ıniinun cedleri müşiirun i leyh Abdullah Paşa haz
retlerine bey ' u temllk itdükden sonra ma-i leziz-i mezkıl
rı mahmiyye-i mezbı1ra dah i l  oldukda mahall- i  müniisib
den erbab-ı miyiih ma'rifetleriyle ifriiz idüp miirrü' l-be
yiin Serriic İshak mahallesinde kain menzil - i  kebir derıl
nma ba'de 't-ta'yin ve' l-icrii müşiirun i leyh Abdullah Paşa 
hazretleri menzil- i  kebir-i mezbılrı sulbl keblr oğlı Meh
med Sa'ld Beğ'e feriiğ ve kasr-ı yed itmeğle derılnına cari 
bir buçuk masura ma-i leziz-i mezkılrı dahi yine ınir-i 
ınılma i leyhe bey ' u temllk idüp ol dahi ber veeh-i mu
harrer mutasarrıf oldığı menzil- i  keblr i le derılnına cari 
lağm ü kanaviltına tebe' iyyet i le  bir buçuk masura suyını  
hallle-i muhteremeleri Rukıyye Hanım ibnet-i el-merhum 
Muhsinzade Mehmed Paşa hazretlerine bey' u temllk it
dükden sonra mfimii i leyhii Rukıyye Hanım dahi fevt ol
dukda sadr! evliid-ı kibiirı müvekkil lerüm ınılma i leyhimii 
es-Seyyid Mehmed Beğ'e ve Şerife Saliha Hiinım'a mev
rfis olmışidi hala menzil-i kebir-i mezbılrı müvekkil- i  mu
ma ileyh Ahmed Beğ Efendi'ye müvekkil lerüm ınılma 
i leyhimadan her biri feriiğ-ı mu'teber-i kat'l i le feriiğ u 
tefvlz idüp derfınına cari bir buçuk masura ma-i leriz-i 
ınezkfirı dahi lağm ü kanaviltına tebe' iyyet ile bey' muriid 
eyledüklerinde mahmiyye-i mezbılrede olan b i ' l-cümle 
menazil ü h ıyiiz ve mahall-i saireye cereyan iden ceınl' 
sularun kuyfıdiitı Haslar mahkemesi s ici l iatında mastur u 
mukayyed olup ma-i lezize dair hücec-i şer' iyye erbab-ı 
miyiih ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbfireden gayrı me
hiikimde tahrir u temhlr olmması bii emr-i all memnı1 ' ol
dığı şürılt-ı mer' iyyesinden old ığına binilen hala Hassa su 
nazırı fahru' 1-eşbiih Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü
secceli Kethudii-yı riih-ı ab ei-Hiicc İbrahim ve Ayasofya 
serbölüği es-Seyyid Isa ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-e
siiınl evkaf-ı seliitin- i  silli fe serbölükleri vesair s ikat-ı sa
hlhatü ' l-kel imat haderne-i ralı-ı  abiler ihbar ve ma'rifet
leriyle tarafeynden icab ve kabıll i  hiivl şürılt-ı müfs ide
den ari bey '-i bat-ı sahilı-i şer ' !  i le  müvekkll-i ınılma i-
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leyh Ahmed Beğ Efendi hazretlerine beynlerinde ma' lfım 
semen-i medffı' ve makbuza bey ' u temlik eyledüklerinde 
anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabUl 
idüp fima ba'd derun-ı menzil-i kebir-i mezbura cari bir 
buçuk masura ma-i leziz-i mezkurda müvekkillerüm mu
ma i leyh es-Seyyid Mehmed Beğ Efendi i le mfıma i leyha 
Şerife Saliha Hanım'un asla ve kat 'a alaka ve medhalleri 
kalmayup !ağın ü kanavatma tebe' iyyet ile müvekki l-i 
ınılma i leyh Ahmed Beğ Efendi'nün mülk-i müşteriilan 
olmağla diledükleri gibi tasarruf buyursunlar didükde 
gıbbe' t-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a  bi ' t-taleb ketb alındı .  

Fi 6 Zl' l-ka'de sene 1 2 1 5  [2 1 Mart 1 80 1 ]  

Şühudü' I-hal : 
Şahidune sabıkün 

299/6911 Haslar kazası, Küçükköy karyesinden Sultan 
Bayezit suyoluna mülhak katma suyun, maliki Emine 
Hatun tarafindan Mustafa Efendi'ye, Sultan Bayezit 
kubbesinden ifrazla Mercan Ağa mahallesindeki eve 
bağiatmak üzere satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Küçük Seyyid Mustafa Efendi 'nün 

Zikri ati ma-i l ezlzün malikesi olan Emine Hatlin ibnet-i 
el-Hacc Mehmed tarafından husus-ı ati ' l-beyanda vekil 
ald ığı zatını arifiin es-Seyyid Mehmed Şiikir Ağa bin 
es-Seyyid Mahmud ve Hafız Ahmed Efendi bin Osman 
şehadetleriyle sabit olan Hafız Abdul lah Efendi bin Ebu
bekir mecl is-i şer'- i  hatir-i lazımü't-tevklrde hala çakırcı
başı ağanun mühürdarları o lup işbu kitab-ı sıhhat-nisa
bun hafızı es-Seyyid Mustafa Efendi bin Ömer Ağa 
mahzarında saye-i nezaret-i hazret-i şeyhülislaınlde asılde 
evkafdan cennet-mekan fırdevs aşiyan merhum ve mağfı
ret-nişan Sultan Bayezid Han-ı Veli tabe serahu hazretle
rinün istanbul'da vakı '  cami ' -i şerif ve imaret-i amireleri
ne cari b i ' l-cümle sularun iktiza iden hücec-i şer' iyyeleri 
tahrir olındukda vakf-ı müşarun i leyh tarafından bir 
mu 'temed adem olmadukca tahrir olmmaya diyü tuğra-yı 
garra i le mu 'anven emr-i ali sad ır oldığına binaen vakf- ı  
müşarun i leyh tarafından ta'yin olman Suyolı  katib i  Mus
tafa Efendi bin Mehmed hazır aldığı halde b i ' l-vekale ik
rar ve takrir-i kelam idüp müvekkilem ınılma i leyha Emi
ne Hatlin'un yedierinde olan hücec-i şer' iyyelerde tafsil ü 
beyan olmdığı üzre Havass-ı refı'a  kazasında Küçükköy 
kurbında S ırıklıçayırıyla Koyun deresi nam mevzı 'da 
tahte' I-arz !ağın ü kanavat i le cem' u tahsil ve ol malıall
de merhum ve mağfıret-nişan Sultan Bayezld Han-ı Veli 
tabe serahu hazretlerinün suyı lağmına bi izni ' l-mütevel ll 
mülhak olup merhum ve mağffırun leh Ebu' l-feth Sultan 
Mehmed Han hazretlerinün türbe-i şerifı kapusı önünden 
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oldukda salifü ' l-beyan Sultan Bayezld Han- ı  Veli kubbe-
sinden erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz ve müceddeden 
kurşun barı ferşiyle Mercan Ağa mahal lesinde Saray-ı a
tik-ı ma'mure karşusında kain sakin oldukları hanelerine 
icra eylesün d idükde gıbbe't-tasdik ı ' ş-şer'i ma vaka'a bi
' t-taleb ketb al ındı .  

Fl 8  Zi' l-ka'de sene 1 2 1 5  [23 Mart 1 80 1 ]  

Şühudü' I-hai : 
Şahidfine sabıkün 
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29916912 Haslar kazası, Bahçe Belgrat karyesinden 
VaZide Sultan Havuzu suyoluna mülhak Longazade 
Mustafa Efendi ve Çiftehavza mü/hak Ali ve Abdullah 
Efendi katma sularından ifrazla Timürhan mahallesin
deki eve bağlı Yahya Tevfik Efendi vakfı suyunun 
hi 'l-icareteyn mutasarrıft Mustafa Aşir Efendi taraftn
dan Mehmet Halit Efendi'ye ferağ edi/diğine dair hüc
cet kaydı. 

[Kenar notu] Hafid Efendi 'nün 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde mastur dört masura ma-i 
lezlz sabıka Havass-ı refi'a kadlsı faz'iletlü semahatlü 
Mehmed Nebi l  Beğ Efendi ile hal'ile-i muhteremeleri um
detü ' l-muhadderat Nakibe Hanım hazretleri ba temes
sük-i mütevelll münasafeten bi '  1-icareteyn mutasarrıfan 
olduklarını müş'ir zevcan-ı ınılma i leyhima yedierine 
mu fassal ve meşru h istihkam hücceti i 'ta olındığı işbu 
mahalle şerh v iri ldi .  

Fl 25 Ca sene 1 23 1  [23 Nisan 1 8 1 6] 

Devlet-i aliyye-i Osmaniyye darnet fi himayeti ' r-rabba
niyyede sabıka şeyhülislam olan devletlü inayetlü atı1-
fetlü Mustafa Aşir Efendi ibn-i el-merhum el-mebrı1r 
Reisü lküttab el-Hacc Mustafa Efendi hazretlerinün mah
dum-ı mükerremleri işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı se
mahatlü faziletlü Mehmed Hafid Efendi hazretlerinün ta
raf-ı bahirü' ş-şereflerinden zikrl cal husus-ı meyme
net-mahsusların ı  takrlr u tefhlme me'mı1r olan Mehmed 
Sadık Beğ ibn-i el-merhum Mehmed Beğ mecl is-i şer'-i 
hatir-i lazımü't-tevkTrde bi ' l-vekale takrir-i kelam ve ta '
bir-i ani ' I-meram idüp müvekkilüm muma i leyh Mehmed 
Hafid Efendi hazretlerinün yed-i sa' adetlerinde olup bin 
iki yüz on beş senesi Şevvalü' l-mükerrem'inün selhi güni  
tarihiyle müverrah zikri ati vakfun bi ' l-meşrı1ta mütevel
l iyesi olan Hacce Şerlfe Sa'lde Hanım ibnet-i Şeyhülis
lam-ı esbak es-Seyyid Yahya Tevfik Efendi imzasıyla 
mürnza ve hatmiyle mahtı1m bir kıt'a temessük ile bir 
kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafsll ü tasrlh olmdığı üzre as
rında şeyhülislam olup veda'-ı  alem-i fani iden Ebezade 
Abdullah Efendi hayatında Havass-ı refi'a kazasına tabi ' 
Bağçe Belgrad karyesi hudurlında kestanel ik içinde mev
zı ' - ı  hallde menba' ı olup Langazade Mustafa Efendi suyı 
dimeğle arif nı sf masura ma-i lezlz ile bin altmış yedi se
nesi Muharrem'inde İstanbul Ağası olan dahi mahall-i 
mezburede kendi mal ıyla dokuz aded baca hafr ve tah
te' I-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdürdiği üç bu
çuk masura ma-i lezlzi mezbı1r All Ağa'nun veresesinden 
iştira idüp ve yine mahall-i mezbı1rede müşarun i leyh 
Abdullah Efendi hayatında sekiz aded baca dahi tekrar 
hafr itdirdüp hası l  olan suyını All Ağa veresesinden iştira 
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ol ınan su i le sekiz aded hacalardan hası l  ve tathlr olınan 
atik lağmlarına zamm ü i lhak olınan ma-i lezlz ki cem'an 
on bir buçuk masura ma-i lezlz cari ve mevcfıd oldığı 
zahi r  ve nümayan oldukdan sonra salifü' l-beyan Langa
zade suyını merhume Val ide Sultan havzına gelen suyı 
yolına ve marrü'z-zikr A ll Ağa veresesinden iştira olınan 
su ile müceddeden hafr itdürdiği sekiz aded bacalardan 
hasıl suyını Valide Sultan deresiyle Belgrad karyesinden 
Çiftehavza giden suyı yolına bi izn i ' l-mütevel l i  i lhak u 
idrac ve hakk-ı mecrası ifraz ol ındukdan sonra baki kalan 
sekiz masura ve üç çuvaldfız ma-i lezlz !ağın-ı mezbur i le 
mahmiyye-i mezbureye dahi l  oldukda mahall-i münasib
den erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ol ınup Zeyrek 
kurbında Timurhan mahal lesinde vakı ' oldukları menzil
leri derunına ta'yln ve icra itdirdüp irtihal-i dar-ı beka ey
lediğinde menzi l-i mezbur i le derunına cari sekiz masura 
ve üç çuvaldfız sudan baki !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle 
dört masura ma-i lezlze tedavül- i  eyadl i le fahru' l-mu
hadderat iffetlü ismetlü Hacce Rahime Hanım ibnet-i 
el-merhum Kadiasker-i esbak Arabzade Abdurrahman E
fendi ba hüccet malike olup ba'deha menzil-i mezbfır i le 
derunına ciir'i dört masura ma-i lezlz-i mezkurı mahmiy
ye-i mezbı1rede Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han cami '-i  
şerlfi civarında Pirinççi S inan mahal lesinde vakı '  saye-i 
nezaret-i hazret-i şeyhülislamide asılde Şeyhülislam-ı es
bak merhum es-Seyyid Yahya Tevfik Efendi'nün haya
tında bina ve ihya huyurdukları medrese-i celileleri vak
fına akar olmak üzre iştira olınup ahara icar olmmak la
zım gelrneğin beher şehr yüz seksen akçe icare-i müec
cele i le isticara talibe olan ınılma i leyhıl Hacce Rahime 
Hanım'a bundan akdem bi ' t-tevl iye icar ve teslim ve tef
vlz ol dahi ber veeh-i muharrer isticar ve tefevvüz ve ka
bul id üp tasarrufıyçün temessük i ' ta ol ındukdan sonra 
ınılma i leyha Hacce Rahime Hanım müteveffıye oldukda 
menzil-i mezbur i le derunına cari dört masura ma-i leziz-i 
mezkur sadriye keblre kızı olup vakf-ı mezburun bi
' l-meşrı1ta mütevell iyesi o lan Hacce Şerife Sa'ide Hanım 
ibnet-i vakıf-ı müşarun i leyh es-Seyyid Yahya Tevfik E
fend i'ye ba'de' l-intikal anlar dahi mecmı1 ' menzil- i  mez
bur ile derunına cari dört masura ma-i leziz-i mezkurı 
kendi hüsn-i rızasıyla müvekki lüm muma i leyh hazret
lerinün valid-i macidleri Şeyhülislam-ı sabık-ı müşarun i
leyh devletlü semahatlü Mustafa Aşir Efendi hazrederine 
ferağ-ı mu'teber-i kat'i ile ferağ u tefviz idüp anlar dahi 
tefevvüz ve kabul buyurduklarından sonra ber veeh-i mu
harrer uhde-i aliyyelerinde olan menzil-i mezbı1r i le derıl
nma cari lağm ü kanavatma tebe' iyyetle dört masura ma-i 
leziz-i mezkurı mezkurı39 kendi hüsn-i rızasıyla mah-

39 "mezkfırı" mükerrerdir. 
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durn-ı mükerremleri müvekkilüm muma i leyh Mehmed 
Hafid Efendi hazretlerine ba re'y-i mütevelll ferağ u tef
vlz buyurduklarında müvekkilüm mfıma i leyh Mehmed 
Hafid Efendi hazretleri dahi ber minval-i muharrer te
fevvüz ve kabul eylediğini müş' ir mütevelliye-i muma 
i leyha Şerlfe Hacce Sa'lde Hanım'un memhfıren i 'ta eyle
diği temessüki mantfıkınca dahil- i  havza-i tasarrufları ol
mağla istihkamı havl kıbel-i şer'den dahi ber veeh-i mu
harrer hüccet tahrir ve yed-i kerimanelerine i 'ta olmmak 
müvekkilüm muma i leyh Mehmed Hafid Efendi müvek
kilüm muma i leyh Mehmed Hafid Efendi40 hazretlerinün 
matlfıbıdur d iyü ibraz eylediği temessük-i mezkur i le 
hüccet-i mezkura ba'de'n-nazar vekil-i muma i leyhün 
min kül l i ' l-vücfıh takrlrine mutabık ve nefsü' l-emre mu
viifık bulındığından ma'ada mahmiyye-i mezburede olan 
menazil ü çeşıneha vü h ıyaz vesair mahallere cereyan i
den cemi' sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sicil latın
da mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden 
senedat-ı şer' iyyeler erbab-ı ıniyah ma'rifetleriyle Haslar 
mahkemesinden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr ol ınma
sı ba emr-i all memnu' oldığı şürfıt-ı mer'iyyesinden oldı
ğına binilen husus-ı mezbura vuküf-ı tarnınları olup li ec
l i ' l-ihbar mecl is-i şer'a hiizırun olan hala Hassa su nazırı 
fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  
Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Haydar Pa
şa suyolcısı Mehmed Usta ve zeyl-i sahifede muharre
rü ' l-esami evkaf- ı  selatin-i sillife serbölükleri vesair ha
deme-i ralı-ı abiler istifsar u İstihbar olındukda fı' 1-hakT
ka mahmiyye-i ınezbfırede Zeyrek kurbında Timurhan 
mahallesinde vakı' Şeyhülislam-ı esbak Abdullah Efendi 
hanesi dimeğle arif menzil-i keblr i le derfınına cari sekiz 
masura ve üç çuvalduz suyından bakT lağm ü kanavatma 
tebe ' iyyetle dört masura ma-i lezlz-i mezkfır Şeyhül is
liim-ı esbak merhum es-Seyyid Yahya Tevfik Efendi vak
fından beher şehr yüz seksen akçe iciire-i müeccele i le 
iffetlü Hacce Şerlfe Sa'lde Hanım ibnet-i müşarun i leyh 
es-Seyyid Yahya Tevfik Efendi'nün tasarruflarında ol
mağla menzil-i mezbur ile derunına cari dört masura ma-i 
lezlz-i mezkfırı bi 'z-zat kendi hüsn-i rızasıyla Şeyhü lis
lam-ı sabık devletlü inayetlü Mustafa Aşir Efendi hazret
lerine bii re'y-i mütevelll ferağ u tefviz itdükden sonra 
ınüşarun i leyh Mustafa Aşir Efendi hazretleri dahi taht-ı 
tasarruflarında olan menzi l-i mezbur i le derfınına diri 
dört masura ma-i lezlz-i mezkurı mahdum-ı mükerremleri 
semahatlü fazlletlü Mehmed Hafid Efendi hazretlerine 
ferağ-ı mu'teber-i kat '! i le ba re' y-i mütevelll ferağ u tef
v'iz buyurduklarında ol dahi minval-i meşrfıh üzre te
fevvüz ve kabulini müş' ir memhfıren mütevell iye-i muma 

40 "müvekkilüm mı1ma i leyh Mehmed Hafid Efendi" mükerrerdir. 
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i leyhanun i ' ta eylediği temessük mantı1kınca dah il-i hav
za-i tasarrufları almışdur diyü her b iri b i ' l-icma' ve' l-itti
fiik haber virmeleriyle l i  ecli ' l- ist ihkam işbu vesika-i eni
ka bi ' l- ibtiğa ketb ü imla al ındı .  

Fl 5  Zi ' l-ka'de sene 1 2 1 5  [20 Mart 1 80 1 ]  

ŞühCıdü ' l-hal : 
Şahidfıne sabıkün 

29917011 Piri Mehmet Paşa vakftna ait Kasap Timür 
mahallesindeki arsaya bağlı suyun, bi 'l-icareteyn muta
sarrıft olan Mustafa Aşir Efendi tarafindan Mehmet 
Hafıt Efendi 'yeferağ edi/diğine dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Hafid Efend i'nün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mastur bir masura ma-i le
ziz sabıka Havass-ı refi'a kadisı semahatlü Mehmed Ne
bil Beğ Efendi ile halile-i muhteremeleri umdetü' l-mu
hadderat Nakıbe Hanım hazretleri ba temessük-i mütevel
li münasafeten bi ' l-icareteyn mutasarrıfiin aldığını  müş' i r  
zevcan-ı mCıma i leyhima yedierine mufassal ve meşrı1h 
istihkam hücceti i 'ta o lmdığı işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fl 25 Ca sene 1 23 1  [23 Nisan ı 8 ı 6] 
Devlet-i aliyye-i Osmaniyye darnet fi h imayeti ' r-rabba
n iyyede sabıka şeyhülislam olan semahatlü inayetlü atı1-
fetlü Mustafa Aşir Efendi ibn-i e l-merhum el-mebrı1r Re
isülküttab e l-Hacc Mustafa Efendi hazretlerinün mah
dum-ı mükerremleri olup işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun ha
fızı sa'adetlü semahatlü faziletlü Mehmed Hafid Efendi 
hazretlerinün zikri ati husus-ı meymenet-mahsfıslarını 
ketb ü tahrire kıbel-i bahirü'ş-şereflerinden me'zı1n olan 
Mehmed Sadık Beğ Efendi ibn-i  e l-merhum Mehmed 
Beğ mecl is-i şer'- i  hatir-i lazımü't-tevkirde b i ' l-vekale 
takrlr-i kelam ve ta 'bir-i ani ' I -meram idüp müvekkilüm 
muma i leyh Mehmed Hafid Efendi hazretlerinün yed-i 
kerimanelerinde olup bin iki yüz on beş senesi Zi ' l-ka '
deti ' ş-şerife gurresi tarihiyle müverrah zikri cal vakfun 
bi  ' 1-meşrfıta mütevel llsi umdetü' 1-müderrisini '  l-kiram 
Eşrefzade es-Seyyid Aziz Beğ Efendi ibn-i el-merhum 
es-Seyyid Sa'deddln Beğ'ün imzasıyla mümza ve hatmiy
le mahtfım bir kıt 'a temesükde tafsll ü beyan alındığı üz
re Daru' s-sa'adet i ' ş-şerife ağası nezaret-i aliyyelerinde a
sude evkafdan Sadr-ı esbak Pir! Mehmed Paşa hazretleri
nün evkaf-ı celilelerinden mahmiyye-i İstanbul'da Kassab 
Timur mahallesinde vakı ' lede' l-ahali ve' l-ciran ma' lu
mu' l-hudud arsa ve ebniyelü vakf menzil i le derı1nına ca
ri bir masura ma-i lezize tedavül-i eyadi i le  b i ' l-icareteyn 
mutasarrıfe olan iffetlü Hacce Şerife Sa'ide Hanım ib
net-i el-merhum Şeyhülis lam-ı esbak es-Seyyid Yahya 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

Tevfik Efendi b i ' z-zat kendi hüsn-i rızasıyla muşarun 
ileyh semahatlü Mustafa Aşir Efendi hazrederine bii re
'y-i mütevel ll ferağ-ı mu'teber-i kat '! i le ferağ u tefviz 
eylediğinde anlar dahi nam-ı n işanlarına elyak nüküd ve 
kabu l  buyurduklarından sonra müşarun i leyh Mustafa A
şir Efendi hazretleri dahi tasarrufında olan arsa ve menzil 
i le derunına cari bir masura ma-i leziz-i mezkurı malı
düm-ı mükerremleri muma i leyh Mehmed Hafid Efendi 
hazretlerine ferağ-ı mu'teber-i kat'! i le ferağ u tefviz bu
yurduklarında anlar dahi ber veeh-i muharrer tefevvüz ve 
kabul buyurduklarını müş' ir  taraf-ı vakfdan virilen te
messük-i mezkur mantukınca bir masura ma-i leziz-i 
mezkur !ağın ü kanavatma tebe' iyyet ile dahil- i  havza-i 
tasarrufları oldığını havi kıbel-i şer'den dahi istihkamı 
muhtevi bir kıt'a hüccet tahrir olmması muma i leyh Meh
med Hafid Efendi hazretlerinün matlubıdur diyü ibraz 
eylediği bir kıt'a temessük-i mezküra ba'de 'n-nazar fi
' 1-hakika vekll-i muma i leyh Mehmed Sadık Beğ Efen
di'nün min kül l i '  1-vücuh takririne mutabık ve nefsü
' 1-ernre muvafık bulındığından ma'ada mahmiyye-i mez
bürede olan bi ' l-cümle menazil ü çeşmeha vü h ıyaz ve 
mahall- i  saireye cereyan iden sularun kuyudatı Haslar 
mahkemesi sici liatında mastür u mukayyed olup ma-i le
zize dair iktiza iden senedat-ı şer' iyyeler erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehiikimde 
tahrir u temhir olmması bii emr-i all mernnü '  o ldığı şü
rüt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen li ecl i ' l-ihbar mec
l is-i şer'a hazırun olan hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı 
rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Haydar Paşa suyolcısı 
Mehmed Usta ve zeyl-i sahifede mastüru ' l-esaınl evkaf-ı 
seliitin-i sillife serbölükleri vesair sikat-ı sahihatü' l-keli
mat haderne-i ralı-ı abilerden istifsar u İstihbar ol ındukda 
fi ' l-vakı '  Sadr-ı esbak Piri Mehmed Paşa vakfı musak
kafiitından olup mahrniyye-i mezbürede Kassab Timur
han mahallesinde kain lede' l-ahall ve' l-ciran ma'lümu
' 1-hudüd menzil derunına cari !ağın ü kanavatma tebe' iy
yet i le bir masura ma-i leziz müşarun i leyh devletlü Mus
tafa Aşir Efendi hazretlerinün malıdüm-ı mükerremleri 
semahatlü fazlletlü müvekkil-i müma i leyh Mehmed Ha
fid Efendi hazretlerinün ber müceb-i temessük taht-ı ta
sarruflarında oldığını her biri b i ' l-icma' ve' l -ittifiik haber 
virmeleriyle vakı 'u ' l-hal hıfzen l i ' l-makal kıbel-i şer'den 
işbu istihkam hücceti tahrir olınup li ecl i ' s-sened müvek
kil-i muma i leyh Mehmed Hafid Efendi  hazretlerinün 
yed-i kerimanelerine i ' ta ol ındı . 

Fı 5 Za sene 1 2 1 5  [20 Mart 1 80 1 ]  

Şühudü' l-hal : 
Şahidfıne sabıkün 
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299170/2 Haslar kazası, Kömürcü Belgrat karyesi sı
nırından mülhak katma sudan ifrazla İbrahim Paşa-yı 
Atik mahallesindeki eve bağlı suyun, malikleri taraftn
dan Hüseyin Ağa'ya satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Katib-i rah-ı abinün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde ismi mezkur Katib-i rah-ı 
abi Bostan( Hüseyin Ağa hüccet-i mezkurede mastur şira
en mal ik old ığı bir masura ve bir  çuvalduz ma-i lezlzi 
lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe
' iyyetle bir çuvalduz ma-i lezizün i  ifraz ve Şerlfe Zellha 
i bnet-i es-Seyyid İbrahim nam hatuna semen-i ma' lume 
ve nısf masurasını  kezalik lağm ü kanavatından mikdar-ı 
mu'ayyen h issesine tebe' iyyetle Yağl ıket el-Hacc İbra
him Ağa bin Ömer'e ve baki n ısf masurası dahi kezal ik 
I ağın ü kanavatma te be' iyyetle Rumi l i  kuzatı eşrafından 
ei-Hacc Mehmed Sadık Efendi'ye semen-i medfı1' ve 
makbuza bey ' u temllk idüp muma i leyhim yedierine baş
ka başka mufassal ve meşruh hüccet virildiği işbu ma
halle şerh viri ldi .  

Fl 9  Zi ' l-hicce sene 1 2 1 5  [23 Nisan 1 80 1 ]  
Mühür 

Daru' s-saltanati' I -al i yy e Kostantın  i yy e el-mahmi yy ed e 
İbrahim Paşa-yı atik mahallesinde Viii ide hanı ittisalinde 
vakı'  merhum Sağancıbaşı damadı hanesi d imeğle arif 
menzi l  derunına cari zikri ati ma-i l ezlzün irsen ve ş iraen 
maliki  olup Devlet-i aliyye-i ebediyyü' l- istimrarda çavuş
lar katib i  iken bundan akdem vefat i den hacegan-ı DI
van-ı hümayundan Mustafa Efendi bin Yusufun veraseti 
zevce-i menkuha-i metrukesi Müşrife Kadın ibnet-i Ab
dul lah i le sulbiyye sağTre kızları Nefıse ve Refi'a'ya ba'
de' l-inhisar mes' ele-i mirasları bl tarikı ' r-redd on altı 
sehmden olup siharn-ı mezbureden iki sehmi zevcesi 
mezbure Müşrife Kadın'a ve baki on dört sehmden yedi
şer sehmi farzan ve redden sağTretan-ı  mezburetan Nefise 
ve Refi'a'dan her birine isiibeti tahakkukından sonra sağT
retan-ı mezburetanun valideleri olup tesviye-i emrierine 
min kıbel i ' ş-şer' bii hüccet vasi-i mansubeleri ziitı ta'rlf-i 
şer'l i le mu'arrefe olan mezbure Müşrife Kadın mecl is- i  
şer' - i  şerif- i  enverde i şbu kitab-ı s ıhhat-nisiibun hiifızı ve 
hala Katib-i riih-ı abi Bostanl Hüseyin Ağa bin Abdul lah 
mahzarında bi ' l-asale ve b i ' l-vesaye i kriir ve takrir-i ke
lam idüp i şbu yedimde olup bin yüz seksen beş senesi 
Saferü' l-hayr'ınun on ikinci güni tarihiyle müverrah bir 
kıt'a mübiiya'a hüccetinde tafsll ü beyan olmdığı üzre 
mahmiyye-i mezburede merhume Viiiide Sultan hiinına 
muttasıl İbrahim Paşa-yı atik mahal lesinde merhum So
ğancıbaşı damadı Yusuf Ağa menzi l i  dimeğle ma'ruf 
menzile cari zikri iiti ma-i lezlzün menba' ı Havass-ı re-
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fi'a kazasına tab i '  su yolı karyelerinden Kömürci Belgrad 
karyesi s ınurunda Kızılcık deresinde Mahmud Ağa suyı 
i le İmad Ağa suyı beynlerinde Pavlı  nam zimmi çayırında 
nübu' iden üç masura ma-i l ezizün üç çuvalduzı hakk-ı 
mecra alıkonuldukdan sonra baki kalan iki masura ve bir  
çuvalduz ma-i tezize müteveffa-yı mfıma i leyh Mustafa 
Efendi irsen ve şiraen malik oldukdan sonra bir  masura 
suyını ba'de' l- ifraz atik hücceti zahrında mastür Kaim
makam Mehmed Paşa hazretlerinün kethudaları sa'adetlü 
Hüseyin Ağa'ya bey' u temlik i düp ancak bir masura ve 
bir çuvalduz ma-i teziz-i mezkfır lağm ü kanavatından 
mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyetle mfırisimüz mü
teveffa-yı mfıma i leyh Mustafa Efendi'nün i le' I-vefat ir
sen ve şiraen mülk ve hakkı olup ba'de vefatihi ber tas
hih-i merküm benüm i le işbu vasileri oldığum sağiretan-ı 
mezbfıretana mevrfıs olmağla ben ber veeh-i muharrer 
lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen h issesine te
be' iyyetle ol mikdar ma-i teziz-i mezkurda olan ber 
i 'tibar-ı mezkfır iki sehm hisse-i şay i 'amı ahara bey' mu
rad eylediğümde sağiretan-ı mezbfıretanun h isseleri i fraz 
mümkin olmayup meşgfılat kabilinden olmağla bekası 
haklarında muzırr oldığına binaen salifti 'z-zikr lağm ü 
kanavatma tebe' iyyetle bir masura ve bir çuvalduz ma-i 
teziz-i mezkfırda olan sağiretan-ı mezbfıretanun h issele
rini benüm h issem i le  ma'an semen-i misl iyle ahara 
bey'a kıbel-i şer'den me'zfın oldığum ecilden mahmiye-i 
mezbfırede olan çeşmelere ve mahall - i  saireye cereyan i 
den bi ' l-cümle sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sicil
Iatında mastür u mukayed olup ma-i tezize dair senedat-ı 
şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbu
reden gayrı mehakimde tahrir u temhir olmması ba emr-i 
ali memnfı'  oldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığına b inaen 
hala Has sa su nazırı fahru' 1-eşbiih Mustafa Ağa tarafın
dan vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbra
him Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa ve zeyl-i 
sahlfede masturu' l-esami evkaf-ı selatin-i mazıyye serbö
lükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetle
riyle salifü' z-zikr lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ay
yen h issesine tebe ' iyyetle bir masura ve bir çuvalduz 
ma-i teziz-i mezkfırı tarafeynden icab ve kabfıli havi şü
rut-ı müfsideden ari bey '- i  bat-ı sahih-i şer') ile katib-i 
rah-ı abi mezbfır Bostani Hüseyin Ağa'ya el-yevm se
men-i misl i  oldığı müslimfın-ı mezbfırfın vesair erbab-ı 
vuküf ihbarlarıyla mütehakkık olan üç yüz guruş semen-i 
medfU' ve makbuza bi ' l-asate ve b i ' l-vesaye bey ' u tern
Ilk eylediğümde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve 
temellük i düp fima ba'd bir masura ve bir  çuvalduz ma-i 
teziz-i mezkfırda benüm i le kızlarım sağiretan-ı mezbfı
retanun asla ve kat 'a alaka ve medhali müz kalmayup 
lağm ü kanavatdan mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iy-

285 



286 İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

yetle mezbur Bostan) Hüseyin Ağa'nun mülk-i müşterası 
ve hakk-ı s ırfı olmağla d i lediği gibi tasarruf eylesün di
dükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a b i ' t-taleb ketb o
l ındı .  

Fl 27 Şevval sene 1 2 1 5  [ 1 3  Mart 1 80 1 ]  

Şühudü' l-hal : 
Şahidun-ı sabıkün 

29917111 Haslar kazası, Kömürcü Belgrat karyesi sını
rından mülhak katma sudan ifrazla İbrahim Paşayı A
tik mahallesindeki eve bağlı suyun hissedar/arından va
si Müşrife Kadına suyu salabilmesi için izin verilmesi
ne dair lıüccet kaydı. 

Mahmiyye-i İstanbul'da İbrahim Paşa-yı atik mahallesin
de Valide Hanı ittisalinde vakı '  Soğancıbaşızade hanesi 
d imeğle arif menzi l derunına cari K ırkçeşme suyından 
bir masura ve bir çuvalduz ma-i lezizün maliki  olup Dev
let-i aliyyede çavuşlar katibi iken bundan akdem vefat 
iden hacegan-ı Divan-ı hümayundan Mustafa Efendi bin 
Yusufun veraseti zevce-i menkuha-i metrukesi Müşrife 
Kadın ibnet-i Abdul lah i le  sulbiyye sağTre kızları Nefıse 
ve Refı'a'ya münhasıra ve mes'ele-i mirasları b i  tan
kı 'r-redd on altı selımden olup siharn-ı mezbureden iki 
sehmi mezbure Müşrife Kadın'a baki on dört sehmin ye
dişer sehmi farzan ve redden sağiretan-ı mezburetan Ne
fise ve Refı'a'dan her b irine isabeti tahakkukından sonra 
sağiretan-ı mezburetanun valide leri ve min kıbeli ' ş-şer' 
ba hüccet vasi-i mansubeleri olan işbu ba' isetü' l-veslka 
mezbure Müşrife Kadın mecl is-i şer' -i şerif-i enverde bi
' 1-asale ve b i ' l-vesaye takrlr-i kelam ve ta'blr-i ani ' l-ıne
ram idüp işbu yedimde olan bir kıt'a hüccetde tafsll ü 
beyan ol ındığı üzre Kırkçeşme suyından iki  masura ve 
bir çuvalduz ma-i lezizden baki lağm ü kanavatma tebe
' iyyetle bir masura ve bir  çuvalduz ma-i can murisimüz 
müteveffa-yı muma i leyh Mustafa Efendi'nün i le' I-vefat 
yedinde mülk ve hakkı olup ba'de vefatibi tashlh-i mer
küm üzre benümle kızları sağiretan-ı mezburetana mev
rus olmışidi hala ben ma-i leziz-i mezkurda olan h isse-i 
şay i 'amı bey' murad eylediğümde sağiretan- ı  mezbureta
nun h isse-i şay i 'aları kendülere nef' ve b irer vech üzre 
ifraz mümkin olmayup lağm ü kanavatı dahi mürur-ı ez
mine i le  müşrif- i  harab ve has ı l ı  harcına vefa itmeyüp 
sağiretan-ı mezburetanun mal larından tekmil i le zarar-ı 
müte'ayyin olmağla sağiretan-ı mezburetanun ma-i le
ziz-i mezkurda olan ber i ' ti bar-ı merküm cem' an on dört 
sehm h isse-i şay i 'aları benüm iki sehm h isse-i şay i 'am ile 
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ma'an semen-i misl iyle ahara bey' ol ınup hası l  olan se
men i stirbah ve istiğlal ve nemasıyla sağiretan-ı mezbfıre
tana infilk olmmak haklarında enfa' u evla olmağın sa
ğTretan-ı mezbfıretanun ber tashlh-i merkilm on dört sehm 
h isse-i şayi 'a ları benüm hisse-i mezkfırem i le  ma'an se
men-i misl iyle ahara bey 'a  kıbel-i şer'den bana izn viril
mek b i ' l-vesaya matlubımdur didükden sonra b i ' l-cümle 
vasi-i mezbfırenün takrtr-i meşruhı üzre oldığını zeyl- i  
veslkada muharrerü' l-esam'i müsl im'in ihbarlarıyla lede
' ş-şer' i ' l-enver zahir ve mütehakkık olmağın hakim-i 
mevkı ' -i sadr-ı kitab bi tevkT' ih i ' r-refi'u ' l-müstetab tı1ba 
lehfı ve hüsne me'ab Efendi hazretleri dahi sağTretan-ı 
mezbı1retanun salifü ' l-beyan kanavatma tebe' iyyetle ol 
mikdar ma-i tezizden olan ber i 't ibar-ı merkilm on dört 
sehm hisse-i mezkı1relerini ber veeh-i meşruh semen-i 
misliyle ahara bey ' ve semenin i  ba'de ' l -kabz defter-i kas
sfima idhal ve istirbah ve istiğlal ve nemasıyla sağTretan-ı 
mezburetana infak olmmak üzre vas'i-i mezbfıre Müşrife 
Kadın'a izn v iri lmeğin ma vaka'a b i ' t-taleb ketb ol ındı .  

F'i 2 7 Şevval sene I 2 1 5  [ 1 3  Mart 1 80 1 ]  

Şühudü' I-hai: 
El-Hacc Ahmed Ağa Serbölük-i Lalel i  
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Mehmed Neb'i Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
All Ağa bin Ahmed 
Es-Seyyid Hüseyin bin Osman 
Mehmed Ağa bin Abdul lah 
ve gayrihim 

29917112 Haslar kazası, Kömürcü Belgrat karyesinden 
Sultan Süleyman suyoluna mülhak katma sudan ifrazla 
İbrahim Paşayı Atik malıal/esindeki eve bağlı suyun bir 
kısmının, maliki Hüseyin Ağa tarafından Şerife Züley
ha Hatun 'a, Ahi mahkemesi terazisinden ifrazla bura
daki eve bağiatmak üzere satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Şer'ife Zel'iha Hatlin'un 

Darü' l-hi lafeti ' 1-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede ha-
la Su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa'nun hanesinde 
sakin ve h ıdmetinle müstahdem olan Katib-i rah-ı abi 
Bostan'i Hüseyin Ağa bin Abdul lah mecl is- i  şer'- i  şerif- i  

-,· ı 1 \ ·f.ı/" ------ - l l  �·. l d //  "' 1 1 1 e. tJ. ' J)� y/J �'·, . D ...( 

enverde ba'i setü haze ' l-kitab Şer'ife Zel'iha Hatfın ibnet-i 
es-Seyyid İbrahim tarafından zikri ati husus-ı meyme
net-mahsuslarını tasd'ika vekil-i şer'lieri olan Çavfış-ı /;,.,..,:':if 
rah-ı abi İbrahim Halife muvacehesinde ikrar-ı tarnın ve 
takrlr-i kelam idüp işbu yedimde olup bin iki yüz on beş 

--- -. .  
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senesi Şevvalü' l-mükerrem'inün yiğirmi beşinci güni tiri
h iyle müverrah bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsll ü be
yan olmdığı üzre mahmiyye-i mezburede merhume Va
l ide Sultan hanına muttası l  İbrahim Paşa-yı atik mahalle
s inde kain Sağancıbaşı damadı Yusuf Ağa menzi l i  di
meğle ma'rı1f menzile cari zikri atı ma-i lezizün menba ' ı  
Havass-ı refi'a kazasına tab i '  suyol ı  karyelerinden Kö
mürci Belgrad karyesi sınurında Kızılcık deresinde Mah
mud Ağa suyı ile İmad Ağa suyı beyn lerinde Pavl ı  nam 
zimmi çayırında nübu' iden üç masura ma-i l ezlzi ol 
mevzı 'a  karib merhum ve mağfı1run leh Sultan Süleyman 
Han suyı yolına b i  izn i ' l-mütevel ll  i lhak ol ınmağla üç 
çuvalduzı hakk-ı mecra alıkonuldukdan sonra bakf kalan 
iki  masura ve bir çuvalduz ma-i lezlze Devlet-i aliyye-i 
ebediyyü' l- istimrarda çavuşlar katibi olup bundan akdem 
irtihal-i dar-ı beka iden hacegan-ı Divan- ı  hümayundan 
Mustafa Efendi bin Yusuf Ağa hayatında irsen ve şiraen 
malik oldukdan sonra !ağın ü kanavatından mikdar-ı 
mu 'ayyen h issesine tebe ' iyyetle bir  masurasın ı  bin iki  
yüz seksen beş senesi Safer' inde ba'de' l-ifraz atik hücceti 
zahrında mastur kaimmakam Mehmed Paşa hazretlerinün 
kethudaları sa'adetlü Hüseyin Ağa'ya bey' u temllk idüp 
ancak bir masura ve bir çuvalduz ma-i lezlz-i mezkur 
müteveffa-yı  muma i leyh Mustafa Efendi'nün i le ' I-vefat 
yedinde mülk ve hakkı o lup ba'de vefatihi zevce-i men
kuha-i ınetrukesi Müşrife Kadın ibnet-i Abdul lah i le  sul
biyye sağTre kızları Nefise ve Refi'a'ya ba'de' l-mevrı1s 
zevce-i ınezbure Müşrife Kadın ma-i lezlz-i ınezkurda 
olan h isse-i ma' lumesini  asilleten ve vasileri oldığı kızları 
sağTretan-ı ınezburetanun kezal ik h i sse-i i rsiyyelerin i  
kendi h issesiyle ma'an seınen-i misliyle ahara bey'a  kı
bel-i şer'den ıne'zun old ığına binaen sal ifı.i ' l-beyan !ağın 
ü kanavatından mikdar-ı ınu 'ayyen h issesine tebe' iyyetle 
bir masura ve bir çuvalduz ma-i lezlz-i ınezkurı yevın-i 
bey 'de semen-i misli oldığı b i ' l-ihbar ınütehakkık olan 
meblağ-ı ına' luın ve ınakbuza b i ' l-asale ve b i ' l -vesaye 
bana bey' u temllk ben dahi ba'de' l -iştira ve' t-temellük 
ve' l-kabul ma-i lezlz-i ınezkurı lağm ü kanavatından mik
dar-ı mu'ayyen h issesine te be' iyyetle bir masura ma-i le
zlzi mülkümde ba'de' l- ibka ma'ada bir çuvalduz ma-i 
lezlz-i ınezkurı lağın ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen 
h issesine tebe' iyyetle ifraz ve bey ' murad eylediğİrnde 
mahmiyye-i ınezbfırede olan çeşmelere ve mahall-i saire
ye cereyan iden cemi' su larun kuyudatı Haslar mahkeme
si sici l iatında mastur u ınukayyed olup ma-i lezlze dair 
senedat-ı şer' iyye erbab-ı ıniyah ma'rifetleriyle mahke
me-i ınezbureden gayrı ınehakiınde tahrir u teınhir al ın
ması ba emr-i ali meınnu' old ığı şürfıt-ı ıner' iyyesinden 
oldığına binaen Nazır-ı mfıma i leyh Mustafa Ağa tarafın
dan vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbra-
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him Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa Ağa ve 
zeyl-i sahlfede masturu ' l-esaınl evkaf-ı selatin-i sillife 
serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ına'ri
fetleriyle tarafeynden Icab ve kabfili havl şürfıt-ı müfside 
ve muvaza' adan ari bey ' -i bat-ı sahlh-i şer' i ile müvek
kile-i mezbfire Şerlfe Zellha mı.tun'a beynimüzde ma' lfim 
semen-i medffi ' ve makbfiza bey ' u temllk eylediğimde ol 
dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp 
fima ba'd bir çuvalduz ma-i lezlz-i mezkfirda benüm a
laka ve medhalüın kalmayup !ağın ü kanavatmdan mik
dar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyetle bir çuvaldfız ma-i 
lezlz-i merküm müvekkile-i mezbfire Şerlfe Züleyha Ha
tfin'un mülk-i müşteriisı ve hakk-ı s ırfı olmağla bir çuval
duz ma-i lezlz-i mezkura bir çuvaldfiz ma-i lezlz dahi te
darük ve zamm ü i lhak birle nısf masuraya iblağ idüp 
mahmiyye-i mezbfirede Ahi Çelebi mahkemesi kurbmda 
terazfiden erbab-ı ıniyah ma'rifetleriyle ifraz ve civarında 
kain sakine oldığı menziline icra birle mutasarrıfe olsun 
didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi't-taleb ketb 
o l ındı .  

Fi 5 Zi ' l-ka'de sene 1 2 1 5  [20 Mart 1 80 1 ]  

Şühudü · ı-hal : 

29917211 Haslar kazası, Kömürcü Belgrat karyesinden 
Sultan Süleyman suyoluna mü/hak katma sudan müf
rez suyun bir kısmının, maliki Hüseyin Ağa tarafından 
İbrahim Ağa'ya, Kırkdört kapısı masiağından ifraz ve 
Soğukçeşme suyu masiağına illıakla Behşiiyiş mahalle
sindeki eve bağiatmak üzere satıldığına dair hüccet 
kaydı. 

[Kenar notu] Yağl ıkcı Hafız İbrahim Efendi'nün 

[Derkenar] Kız karındaşma ba hüccet ma-i lezizi bey ' 
eylediği işbu mahal le şerh virildi 

Fi 22 Recebü' l-ferd sene 1 224 [2 Eylül  1 809] 

Daru' s-saltanati ' 1-aliyye Kostantmiyye el-mahmiyyede 
hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa'nun ha
nesinde sakin ve h ıdroetinde müstahdem olan Katib-i 
rah-ı abi Bostan! Hüseyin Ağa bin Abdullah meclis-i 
şer'- i  şerif-i enverde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı 
fahru ' l-emasil ve ' l-akran Yağlıkcı Hafız ei-Hacc İbrahim 
Ağa bin ei-Hacc Ömer mahzarında ikrar-ı tarnın ve tak
rir-i kelam idüp işbu yedimde olup bin iki yüz on beş se
nesi Şevval i ' l-mükerrem'inün yiğirmi beş inci güni tari
hiyle müverrah bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsll ü be
yan olmdığı üzre mahmiyye-i mezbfirede merhfime Vali
de Sultan hanma muttası l  İbrahim Paşa-yı atik mahalle-
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sinde kain Sağancıbaşı damadı Yusuf Ağa menzi l i  di
meğle ma' rilf menzile cari zikri at'i ma-i lezizün menba' ı 
Havass-ı refi' a kazasına tab i '  suyolı karyelerinden Kö
mürci Belgrad karyesi s ınurında Kızı lcık deresinde Mah
mud Ağa suyı ile İmad Ağa suyı beynlerinde Pavl ı  nam 
zimmi çayırında nübu' iden üç masura ma-i l ezlzi ol 
mevzı 'a karlb merhum ve mağfUrun leh Sultan Süleyman 
Han suyı yolına bi izn i l-mütevel ll i lhak olındığına b inaen 
üç çuvaldfızı hakk-ı mecra al ıkonuldukdan sonra baki 
kalan iki masura ve bir çuvaldfız ma-i lezlze Devlet-i a
l iyye-i ebediyyü' 1-istimrarda çavuşlar katibi olup bundan 
akdem irtihal-i dar-ı beka iden hacegan-ı Divan-ı hüma
yfından Mustafa Efendi ibn-i el-mezbur Yusuf Ağa haya
tında irsen ve şiraen mal ik oldukdan sonra lağm ü kana
vatından mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyetle bir 
masura suyını bin yüz seksen beş senesi Safer'inde ba'
de ' l- ifraz atik hücceti zahrında mastUr Kaimmakam Meh
med Paşa hazretlerinün kethudaları sa'adetlü Hüseyin A
ğa'ya bey' u temllk idüp ancak bir masura ve bir çuvaldfız 
ma-i leziz-i mezkfır müteveffa-yı muma i leyh Mustafa 
Efendi'nün i le' I-vefat yedinde mülki olup ba'de vefati bi 
zevce-i menkilha-i metrukesi Müşrife Kadın ibnet-i Ab
dullah ile sulbiyye sağTre kızları Nefise ve Refi'a'ya ba'
de' l-mevrus zevce-i mezbure Müşrife Kadın ma-i lezlz-i 
mezkfırda olan h isse-i irsiyye-i ma ' lfımesini asılleten va
slleri oldığı mezbur sağTretan-ı mezbfıretanun kezalik h is
se-i i rsiyyelerin i  kendi h issesiyle ma'an semen-i misl iyle 
ahara bey'a kıbel-i şer'den me'zune oldığına b inaen sa
lifü' l-beyan lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen h is
sesine tebe ' iyyetle bir masura ve bir  çuvaldfız ma-i mez
kurı yevm-i bey 'de semen-i mis l i  old ığı b i ' l-ihbar mü
tehakkık olan meblağ-ı ma' lum ve makbuza bi ' l-asale ve 
b i ' l-vesaye bana bey ' u temllk ben dahi ba'de' l- iştira ve
't-temellük ve' l-kabfıl ma-i leziz-i mezkurun !ağın ü ka
navatından mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyetle bir 
çuvalduz suyı ifraz ve mahmiyye-i mezbfırede Ahi Çelebi 
mahkemesi civarında sakine Şerife Zellha bint-i es-Sey
yid İbrahim nam hatuna ba hüccet semen-i ma'lı1me bey ' 
u temllk idüp ma'ada bir masura suyı mülkümde ibka it
mişidüm hala ben sal ifti'z-zikr mülkümde ibka eyledi
ğüm bir masura ma-i lezizün lağm ü kanavatından mik
dar-ı ınu'ayyen hissesine te be' iyyetle nısf masurasını  
ifraz birle bey ' murad eylediğümde mahmiyye-i mezbı1-
rede olan çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan iden 
bi ' l-cümle sularun kuyudatı Haslar mahkemesi s ic i l ia
tında mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair senedat-ı 
şer' iyye erbab-ı miyah ma' rifetleriyle mahkeme-i mezbı1-
reden gayrı mehakimde tahrir u temhlr olmması ba emr-i 
all memnu' oldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına b inaen 
Nazır-ı muma i leyh Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü-
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secceli Kethuda-yı riih- ı  abi el-Hacc İbrahim Ağa ve A- 299172/lc 

yasofya serbölüği es-Seyyid Isa Ağa ve Laleli serbölüği ..:;�;:f;;*J� ;�1;; ��-:.JvP,t)}(;o_,l,fv'-/;/ 
el-Hacc Ahmed Ağa ve Ahmed Halife ve zeyl-i sahlfede _;, 
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vaza' adan ari' b.ey '- i  bat-ı sahlh-i şer ' )  i le ınılma i leyh ' ' : / � .. � . • . ' - . . ·�& Hafız ei-Hacc Ihrahim Ağa'ya yüz e l l i  guruş semen-i ;vV}/./1:!!.-�...:u,'tJI,.../ UI_,_)ı-,-t�/.P � , 
medfı1' ve makbı1za bey ' u temllk eylediğümde ol dahi ��� 1 - ·. ,1 _:,; � ;,:;_ ',.;)p/J./,_;1):.1,!; :...-? 
ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabUl i d  üp fima • 

• "· / :...- � .  � • • ; r · , ·. . . r . 1 • 1 
ba'd  veeh-i muharrer üzre malik oldığum bir masura ma-i ı./MJ.J!,--:i.f-1:" ��/;., �)�? .-./!, __.....,_, !)_. / "  
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Şühudü ' l-hal : 
Şahidfıne sabıkün 

29917212 Haslar kazası, Kömürcü Belgrat karyesinden 
Sultan Süleyman suyoluna mülhak katma sudan müf
rez suyun bir kısmının, maliki Hüseyin Ağa tarafindan 
Mehmet Sadık Efendi 'ye, Hoşkadem malıal/esindeki 
Tuna mesleğinden ifrazla kullanmak üzere satıldığına 
dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Kömürci Belgrad El-Hacc Sadık 
Efendi'nün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
leziz-i mezkı1rı İbrahim Besim Efendi'ye bey' eyledükleri 
işbu mahal le şerh viri ldi .  

F i  3 R sene 1 23 2  [20 Şubat 1 8 1  7] 

Darü' l-hilafeti ' l-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede ha
la Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa'nun hane
s inde sakin ve hıdroetiyle müstahdem olan Katib-i rah-ı 
abi Bostan! Hüseyin Ağa bin Abdul lah mecl is-i şer'-i ha-
tir-i lazımü't-tevkirde Rumil i  kuzatı eşrafından ba' isü-



292 

299/7212b 

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

' 1-kiUlb el-Hacc Mehmed Sadık Efendi bin el-Hacc Hafız 
Mehmed Sa 'Id Efendi mahzarında ikrar-ı tarnın ve tak
rir-i kelam idüp işbu yedimde olup bin iki yüz on beş 
senesi Şevval i ' l-mükerrem'inün yiğirmi beşinci güni tari
h iyle müverrah bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsll ü be
yan al ındığı üzre mahmiyye-i mezburede merhume Vali
de Sultan hanına muttası l  İbrahim Paşa-yı atik mahalle
sinde kain Sağancıbaşı damadı Yusuf Ağa menzi l i  di
meğle ma'rı1f menzi le cari zikri ati ma-i lezlzün menba' ı  
Havass-ı refi'a kazas ına tabi '  suyol ı  karyelerinden Kö
mürci Belgrad karyes i  sınurında Kızılcık deresinde Mah
mud Ağa suyı i le İmad Ağa suyı beynlerinde Pavl ı  nam 
zimml çayırında nübü' iden üç masura ma-i lezizi o l  
mevzı 'a  karlb merhum ve mağffırun leh Sultan Süleyman 
Han suyı yolına bi izni ' l-mütevelll i l hak al ınmış olmağla 
üç çuvalduzı hakk-ı mecra alıkonı ldukdan sonra bakT ka
lan iki masura ve bir çuvalduz ma-i l ezize Devlet-i aliy
ye-i ebediyyü' l-istimrarda çavüşlar katibi o lup bundan 
akdem irtihal-i dar-ı beka iden hacegan-ı Divan-ı hüma
yı1ndan Mustafa Efendi bin Yusuf Ağa hayatında irsen ve 
şiraen mal ik oldukdan sonra !ağın ü kanavatından mik
dar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyetle bir masura suyını 
bin yüz seksen beş senesi Safer' inde ba'de' l-ifraz atik 
hücceti zahrında mastur Kaimmakam Mehmed Paşa haz
retlerinün kethudaları sa'adetlü Hüseyin Ağa'ya bey' u 
temlik idüp ancak bir masura ve bir çuvaldı1z ma-i teziz-i 
mezkur müteveffa-yı muına i leyh Mustafa Efendi'nün i
le' l-vefat yedinde mülk ve hakkı olup ba'de vefatihl zev
ce-i menkılha-i metrukesi Müşrife Kadın ibnet-i Abdul
lah ile sulbiyye sağTre kızları Nefise ve Refi'a'ya ba'de
' 1-mevrus zevce-i mezbüre Müşrife Kadın ma-i teziz-i 
mezkı1rda olan h isse-i irsiyye-i ma' lurnesi asilleten ve va
slleri ald ığı kızları sağTretan-ı mezburetanun kezalik h is
se-i irsiyyelerin i  kendi h issesiyle ma'an semen-i misliyle 
ahara bey'a  kıbel-i şer'den me' zune oldığına binilen sa
l ifü ' l-beyan !ağın ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen h is
sesine tebe ' iyyetle bir  masura ve bir  çuvalduz ma-i le
ziz-i mezkurı yevm-i bey 'de semen-i misl i  aldığı b i ' l-ih
bar mütehakkık olan meblağ-ı ma' lum ve makbuza b i ' l-a
sale ve b i ' l-vesaya bana bey' u temlik ben dahi ba'de
' 1- iştira ve' t-temellük ve' l-kabı1l ma-i l eziz-i mezkı1run 
lağm ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen h issesine te
be' iyyetle bir çuvalduz suyını ifraz ve mahmiyye-i mez
burede Ahi Çelebi mahkemesi c ivarında sakine Şerife 
Zeliha bint-i es-Seyyid İbrahim nam hatüna bii hüccet se
men-i ma' lı1me bey ' u temlik i düp ma'ada mülkümde ib
ka eylediğüın bir masura ma-i lezlzün nısf masurası dahi 
erbab-ı miyah ına' rifetleriyle ifdiz idüp mahmiyye-i mez
burede Kuyumcı Bahşayiş mahal lesinde sakin fahru' l-e
masil ve' l-akran Yağl ıkcı Hafız el-Hacc İbrahim Ağa 
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ibn-i el-Hacc Ömer' e semen-i medfG' ve makbüza bey' u 
temllk idüp ma'ada n ısf masura suyı mülkümde ibka it
mişidim hala ben siil ifti 'z-zikr mülkümde ibka eylediğüm 
lağm ü kanaviitından mikdar-ı mu'ayyen h issesine tebe
' iyyetle n ısf masura ma-i lezlz-i mezkfırı bey' muriid ey
lediğümde mahmiyye-i mezbfırede olan çeşmelere ve ma
hall-i saireye cereyan i den cemi' sularun kuyüdatı Haslar 
mahkemes i  sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i le
zlze dair senedat-ı şer' iyye erbab-ı miyiih ma'rifetleriyle 
mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehiikimde tahrir u temhir 
olmması bii emr-i iili memnfı' oldığı şürüt-ı mer' iyyesin
den oldığına b inilen Nazır-ı mfımii i leyh Mustafa Ağa ta
rafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı riih-ı abi el-Hacc 
İbrahim Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa Ağa ve 
Lale l i  serbölüği el-Hiicc Ahmed Ağa ve Ekşikaradut su
yolcıs ı  es-Seyyid e l-Hiicc İbrahim Halife ve zeyl-i sahlfe
de mastüru' l-esaml evkaf-ı seliitin-i miizıyye serbölükleri 
vesair haderne-i riih-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle siili
fü' I -beyan lağm ü kanaviitın dan mikdar-ı mu'ayyen h is
sesine tebe' iyyetle nısf masura ma-i lezlz-i mezkfırı tara
feynden Icab ve kabfıl i  hiivi şürfıt-ı müfside ve muviiza'a
dan arı bey '- i  bat-ı sahib-i şer'! i le  müma i leyh el-Hacc 
Mehmed Sadık Efendi'ye yüz el l i  guruş semen-i medfG' 
ve makbüza bey' u temllk eylediğümde ol dahi ber veeh-i 
muharrer iştirii ve temellük ve kabul i düp fimii ba'd ma-i 
lezlz-i mezkürda benüm asla ve kat 'li  alaka ve medhalüm 
kalmayup lağm ü kanaviitından mikdar-ı mu'ayyen h isse
sine tebe' iyyetle nısf masura ma-i lezlz-i merküm müma 
i leyh el-Hiicc Mehmed Sadık Efendi'nün mülk-i müşte
rii-yı sahibi ve hakk-ı sırf-ı sarih i olmağla nısf masura 
ma-i lezlz-i mezkfırı mahmiyye-i mezbfırede Hoşkadem 
mahallesinde S ırri Selim Paşa konağı pişgiihında Ekşika
radut kubbesinde Tuna mesleğinden erbab-ı miyah ma'ri
fetleriyle ifraz ve dilediği mahatlde icra ve sa'adetle ta
sarruf eylesünler didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'l ma va
ka'a b i ' t-taleb ketb ol ındı . 

Fi 9 Zi ' l-ka'de sene 1 2 1 5  [24 Mart 1 80 1 ]  

Şühfıdü ' I-hai: 

29917311 Haslar kazası, Bahçe karyesinden Va/ide Sul
tan suyoluna mü/hak Mehmet Bey katma suyundan 
müfrez VaZide Sultan vakfı suyunun bi 'l-icareteyn mu
tasarrıfi Azime Hanım tarafindan Şerife Emetullalı 
Hatun'a, Ağa camii terazisinden ifrazla Kuloğlu ma
hallesindeki Şadırvana bağiatmak üzere satıldığına da
ir lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Şerife Emetullah Hiitfın'un 
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[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde muharrer harnmam-ı 
mezkur şadırvanına cari nısf masura ma-i leziz-i mezkfirı 
Fatıma Mol la'ya ferağ eylediğini müş' ir kıbel-i şer'den 
mufassal hüccet virildiği işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fi 8 B sene 1 2 1 7  [4 Kasım 1 802] 

MalırCıse-i Galata kazasına muzafe kasaba-i Kasım Pa
şa'da Çeşme mescid mahallesinde vakı' Sefiiyin-i sulta
niyye katibi es-Seyyid Mehmed Emin Efendi hanesi di
meğle arif menzil derunına cari zikri ati ma-i lezizün bi
' 1-icareteyn mutasarrıfesi olup malırCıse-i Galata'da Kul
ağl ı mahallesinde kain Ağa harnmaını mutasarrıfesi işbu 
ba' i setü ' l-kitab zatı mu'arrefe Şerlfe Emetul lah Hatfın ib
net-i Abdurrahman mecl is-i şer'- i  hatir-i lazımü't-tevklr
de derun-ı menzile cari ma-i leziz-i mezkfirun bundan ak
demce bi ' l-icareteyn mutasarrıfesi Azlme Hanım ibnet-i 
Abdurrahman tarafından husus-ı ati ' l-beyanda vekll oldı
ğı zat-ı muma i leyhayı arifan es-Seyyid Mustafa Ağa bin 
All ve İbrahim Beşe bin Mustafa şehadetleriyle sabit olan 
Hiifız el-Hacc Mehmed Ağa ibn-i el-Hacc Ahmed hazır 
aldığı halde takrlr-i kelam ve ta'bir-i ani ' I-meram idüp iş
bu bin iki yüz sekiz senesi Muharremü ' l-haram'ınun yi
ğirmi beşinci güni tarihiyle müverrah bir kıt' a hüccetde 
tafsll ü beyan al ındığından gayrı Babu 's-sa'adeti ' ş-şerlfe 
ağas ı nezaret-i aliyyelerinde asude evkafdan hudavendi
gar-ı esbak cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum ve 
mağffirun leh Sultan Mahmud Han-ı Gazi tabe serahu 
hazretlerinün valid-i milcidieri merhume ve mağfürun le
ha Val ide Sultan hazretlerinün evkafı müstağallatından 
lağm ü kanavatma tebe' iyyetle derun-ı menzile cari ma-i 
lezizün hatiri olup malırCıse-i mezbura muzafe Yahya E
fend i  mahal lesi sükkanından ei-Hacc Mehmed Beğ ibn-i 
el-merhum Ahmed Beğ Havass-ı refi'a kazasına tab i ' 
Bağçe karyesi  hududı dahi l inde Balahandere nam ma
hal lde bağlar beyninde kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzı '- ı  hallde kendi malıyla müceddeden hafr itdürdiği 
abar-ı müteferrikadan has ı l  tarnın ve kamil bir buçuk ma
sura ve bir h i lal suyını ol mahalle karlb Viiiide Sultan 
hazretlerinün Galata taksimine cari suyı mesleğine izn-i 
mütevelliyle i lhak u idrilc itdürdiği suyından müfrez lağm 
ü kanavatma te be' iyyet i le nı sf masura ma-i lezlzi muma 
i leyh es-Seyyid Mehmed Emin Efendi'ye bey ' idüp ol 
dahi ı1 1 Sf masura ma-i lezlz-i mezkurı sal ifti' z-zikr Çeşme 
mescid mahallesinde sakin aldığı menzil i  derunına icra 
itdirdükden sonra nısf masura ma-i lezlz-i mezkurı bi ' l-i
careteyn mutasarrıfe olan muma i leyha Azlme Hanım ber 
veeh-i mutasarrıfe o ldığı nısf masura ma-i lezlz-i mezkurı 
menzil-i mezburdan ihrac idüp bin iki yüz on beş senesi 
Zi ' l-ka 'de'sinün onuncı güni vakf-ı müşarun i leyha müte
vel llsi sa'adetlü Süleyman Beğ huzurında ferağ-ı mu'te-
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ber-i kat '! i le bana fenlğ u tefvlz eylediğinde ben dahi te
fevvüz ve kabul eylediğimi havl mütevel ll-i mı1ma i leyh 
Süleyman Ağa'nun imzasıyla mümza ve hatmiyle malı
tum yedime bir kıt'a hüccet-i şer' iyye tahrlr ve yedime 
i ' ta itmeğle fariğa-i mezbfırenün vekili mfıma i leyh Hafız 
e l-Hacc Mehmed Ağa ile hazırfın olan ehl-i vuküfdan su
al ve hakikati üzre kıbel-i şer'den dahi istihkamı havl bir 
kıt 'a hüccet-i şer' iyye tahrlr ve yedime i ' ta olmmak mat
lfıbımdur diyü ibraz eylediği hüccet-i mezkı1r i le temes
sük-i mezbı1ra ba 'de'n-nazar mazmfınları mukırre-i mez
bı1re Şerlfe Emetul lah Hatfın'un min kül l i ' l-vücı1h takrir-i 
meşrfıhına mutabık ve nefsü' l-emre muvafık bul ındığın
dan ma'ada mahmiyye-i mezbı1re ve mahall-i sairede o
lan çeşmeha vü menazil ü harnınarn ü hiyar u h ıyaz ve
saireye cereyan iden bi ' l-cümle sularun kuyfıdatı Haslar 
mahkemesi sicil iatında mastur u mukayyed olup bi
' I-cümle ma-i lezize dair iktiza iden hücec-i şer' iyye er
bab-ı miyah ihbar ve ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbı1-
reden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr olmması ba emr-i 
all memnfı' oldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafın
dan vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi e l-Hacc İbra
him ve Galata taksimi bölükbaşısı  Mustafa Ağa ve zeyl-i 
ıiahlfede muharrerü' l-esami evkaf-ı selatin-i salife serbö
ı'i.ikleri vesair haderne-i ralı-ı  abilerden istifsar u İstihbar 
ol ındukda malıruse-i Galata kazasına muzafe kasaba-i 
Kasım Paşa'da Çeşme mescid mahallesinde vakı' Sefa
yin-i sultaniyye katibi es-Seyyid Mehmed Emin Efendi 
hanesi dimeğle arif menzil derfınına cari nı  sf masura ma-i 
lezizün bundan akdeınce bi ' l-icareteyn mutasarrıfesi mü
vekkile-i mezbfıre Azlme Hanım mutasarrıf[e] oldığı n ısf 
masura suyını menzil-i mezbfırdan ihrac mezbfıre Şerlfe 
Emetul lah Hatı1n'a ba re'y-i mütevelll ferağ-ı mu'teber-i 
kat '! i le ferağ u tefviz idüp ol dahi ber veeh-i muharrer 
tefevvüz ve kabul eylediğini müş' ir mütevelll-i mı1ma 
ileyh imzasıyla mümza ve hatmiyle malıtum bir kıt 'a te
messük i ' ta eylediğinde ol dahi nısf masura ma-i leziz-i 
mezkı1rı erbab-ı miyah ma' rifetleriyle malıruse-i Gala
ta'da Ağa cami '-i şerlfı kurbında olan terazlıden ifraz ve 
salifü ' l-beyan Kuloğl ı mahallesinde kain Ağa harnmaını 
derfınında olan şadırvana ta'yln ve İcra idüp ol vechile 
nısf masura ma-i leziz-i mezbı1r ber mı1ceb-i temessük-i 
merküm mezbfıre Şerlfe Ernetut lah Hatfın'un dahil-i hav
za-i tasarrufı olmışdur diyü her biri b i ' l-icma'  ve' l-ittifak 
ala tarlkı ' ş-şehade haber virmeleriyle li ecl i ' l-istihkam 
işbu veslka-i enika bi ' l-ibtiğa ketb ü imla olındı. 

Fi' 1 3  Zi ' l-ka'de sene 1 2 1 5  [28 Mart 1 80 1 ]  

Şühfıdü' I-hat: 
Aynü ' l-ayan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
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El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah- ı  ab 
Hüseyin Efend i  Katib-i rah-ı ab 
EI-mkc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 
ve gayrihim 

, : , . •  ,.; 1 1 l.ı , f1·,,.,.._ . . '../ .I.J·'·"'-.-'�./ 1 29917312 Haslar kazası, Bahçe karyesinden mü/hak •/./.t 1t_�,.(fz ,;;r�-:' . ..ı _ __.. ./r.-ır.-� Mehmet Bey katma sudan müfrez Va/ide Sultan vakfı 
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ı?�;,)i�o�t,� ;��.,V.}P tll'>'';'./;o" r;,Y 
�.?;,,;,;(!:rf: _;_.��i,; tl:-'�;,"(/�_;; .. .ı-;-ı.;.-!':�'�;1)�.-;t,/-"��j/j/:';�'��1�-
1(ı.l),t;4J/.;;,jr;;,!_)P�j:; y.�·:r,,�;. .-__. 
_)V<(;/ ��k1PI.i_/;;J ;,,/Jt?� •;,;�;,_;;< 
'-"'-�r"/)�;.l;t;ıl�}#�� .,.,.:,_,..!, "'- '1/v':� 
'""� 1�-:-;;_,'.lıit;.J�(-'ft:-��-'1 "";A/P;_;_;J 

suyunun bi 'l-icareteyn mutasarrifı Mehmet Ağa tara-
fından Vortohin zimmiye, Beyoğlu Arslanağzı terazisin
den ifrazla kullanmak üzere satıldığına dair hüccet 
kaydı. 

[Kenar notu] Bağçe karyesi Vartohi n  zimminün 

Mahrfıse-i Galata'da Beğoğlı nam mahallde su taksimi ci
varında vakı '  bir bab menzilün mutasarrıfı olup zikri at! 
nısf masura ma-i lezizün ber mikeb-i temessük bi ' l- i
careteyn mutasarrıf olan ba' isü'r-rakım Vartohin veled-i 
Rozoğlı Mihal zimml tarafından husus-ı ati ' l-beyanda ve
kll-i mürsel i  Bostan! Hüseyin Ağa bin Abdul lah meclis- i  
şer'- i  hatir-i lazımü't-tevkTrde derün-ı temessükde me� 
kur nısf masura ma-i lezlze b i ' l-icareteyn bundan akde'flll!l 
mutasarrıf olan Mehmed Ağa bin el-Hacc Mustafa tara
fından ber veeh-i ati hususa vekll oldığı Mustafa Ağa bin 
Mustafa ve All Beşe bin Ahmed şehadetleriyle sabit olan 
diğer Mustafa Ağa bin Sal ih  hazır oldığı halde b i ' l-ve
kale takrir-i kelam ve ta'bir-i ani ' I-meram idüp müvekki
lüm mesfı1r Vartohin zimminün i şbu yedinde olup Babu
' s-sa'adet i ' ş-şerlfe ağası nezaretinde olan evkafdan huda
vendigar-ı esbak cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum ve 
mağfıret-nişan Sultan Mahmud Han-ı Gazi hazretlerinün 
valid-i macidleri merhume ve mağffırun leha Valide Sul
tan hazretlerinün vakfı müstağal latından sal ifli 'z-zikr Ga
lata'da Beğoğlı nam mahallde kain su taksimine mülhak 
ma-i lezlzün menba' ı olup Sarıyar üzerinde Tutluk nam 
mahallden Havass-ı refı'a  kazasına tabi '  Bağçe karyes i  
hududı dah i l inde vakı '  vakf- ı  müşarun i leyhanun Kı lıçpı
narı'na gel ince lağmlardan hası l  ma-i lezlz fazlasından 
lağm ü kanavatma tebe' iyyetle nısf masura ma-i lezize 
bundan akdeınce b i ' l-icareteyn mutasarrıf olan Mehmed 
Ağa bin ei-Hacc Mustafa mutasarrıf oldığı n ısf masura 
ma-i lezizini kendi hüsn-i rızasıyla vakf-ı müşarun i leyha 
mütevelllsi Süleyman Efendi huzurında bin iki yüz on 
beş senesi Zi ' l-ka'de'sinün on yedi nci güni tarihiyle mü
verrah bir kıt'a temessük mantukınca müvekki lüm mes
fı1r Vartohin zirnıniye ferağ-ı mu'teber-i kat'! i le ferağ u 
tefvlz eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer tefevvüz 
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ve kabul eylediğini havi mütevelli-i muma i leyh imza- 299!73!2b 

s ıyla mümza ve hatmiyle mahtfım bir kıt'a temessük i ' ta .i(;'.u.;...,.ll.;_,�1 • � ,
. 11-1: . , . , · 

itmeğle vekil-i mezbfır diğer Mustafa Ağa i le hazırun-ı A . . (� · . . u:._?.:.-.f,.�>Z'V;�ıl  J (.f.ı f//A' 
bi ' l-mecl is  husus-ı ınezbfıra vuküf-ı tamıniarı olup er- /'��e./.;;1..;1.,.);'; � '  /,./.;o(P:l" l tJ.;; J ;"J/J 
bab-ı ıniyahdan sual u İstihbar ol ınup hakikati üzre kı- {{,:"f:/;,;: .. :;.;, ·: -�1 , ,  • • ,· ,, . • •  · .Jiu · . / . 

b ı · ' d  d h ' · 'h k� h � � b ' k ' h .. h � • • ..-;-" ır"" v� ...--� '.? � ""/..P (.l'.r...,.,ı/ ;,;,.�,../ e -ı şer en a ı ı st ı  aını avı ır ı t  a uccet ta rır o- .)Jr, • 1 • , . , · • 

• • • . • 
l ınup müvekkilüm mesfür Vartahin zimml yedine i ' ta o- ıi��:JJ./i.;,;.;;�"�Jv/ /ı/;o��·ı,;, ./,.�riiJ ' 
l ınmak matlfıbıındur di yü ibraz eylediği teınessük-i mez- ,f ;.)'t,_,t,_,.l � :..'A ,1 • .:1' ' / 1 1 • .  ! . • . :._.# kura ba 'de'n-nazar vekil- i  mezburun min kül l i '  1-vücuh . • · · · "r t,'.l ,� GA: "---: � � ...... J-rZ-",..- 1.4! J takririne mutabık ve .nefsü' 1-emre muvafık bu l ındığından 1�.1v) )J,t j.,jJ � . .A � 1 ,i, -:}t./�;1;, • .,. ;,)/ 
ma'ada mahmiyye-i Istanbul'da olan çeşmelere ve ınena- .1{/:,; 1 . ., .1 · . . . ·. ,, · · . . � . , 
zil ü harnınarn vesair mahallere cereyan iden cemi' sula- . •  11" /t'.,A!_, t,...ı) �� ����)ı�,.,�/.11Jf.? � _:.r)_, 
run kuyfıdatı H�s.lar ı:ıahk��es

.
� sici �latın�a mastu; u m�- ""6J'$-iJ�,.i.fo./:"��:_);;J.,f.rP" �'n�!tiJIJ.1• '.; . 

k�yyed o�up m�- ı  lezıze daır h.ucec-ı �er' ıyye erbab-ı m!- ;:;:Jv;; 1 • •
• 

• • • • • ( • • .  , , ıY yah ına'rıfetlerıyle mahkeme-ı mezbureden gayrı meha- , 'J.,/L(t"'�./,.�,� 1, � ... ,J/L�)",.V/-:"��-:-
kimde tahrir u temhir olmması ba emr-i all memnu ' ol- �-�-��;J.;_.�,;� ;.r?.;i�C)I/-h·�tf)ı.{;;.....;./ 
dığı şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığına b inaen hala Hassa su ()-'v.w.A..;�;_.. L ·(· ;  ·, _;, J }� . d, ;_ , :  1 · -� ... �� :  

� f h ' 1  b �h M c� A - f d k�l . ·· • • • ?. . C- · �.,p�, .r ""..P'-• Lr"� 1' 
nazırı a ru -eş a ustaıa ga tara ın .  an ve ı -ı mu- o,';?�· . . ·,; . .  , . · · ·JI· ; . .  c 1 � • • • 1 
seeeel i olan Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc Ihrahim Ağa ve '· 1'/).6-':;-:}")-'fJ/pl). -;-.-'f.e .;ı. �;;v ...... · fJ 
Galata serbölüği Mustafa Usta ve zeyl-i sahlfede mastu- t:;(,� __ lb YJ' ��·'.J';�'�:;,.���!J ��;.'{c,.._yı��
ru' l-esaml evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri vesair f.'�.iV�;:;.I'��.rf_:.. ;,, , �. �: .. .1 • �-;/ · /· : .,� 

• .  � . {  • .,- �:., ._.. _ _, �1/./_,.v ·· · · �"' " 
haderne-i rah-ı abilerden i st ifsar u İstihbar olındıkda fı- jJ,JV"':../;,1.1  ./...!' � · . � ..1 . . <<" . . '  � , -
' 1-haklka mahrüse-i Galata'da Beğoğlı nam mahallde va- . i.J.-1  · 1 . • . ,; • ..-_' .:.ı/�,. �� J..I"J',·>!1.-:"'_,...., tv 
kı' su taksimine mülhak ma-i lezlzün menba' ı olup Sarı- ( "J�"'.;:J.'�t� .;;_ı;/;Jiı.::::!.�/;.�,;.;, t, ,  :. >�·;c;_;. ı  
yar üzerinden Tutluk nam mahallden Havass-ı refi'a ka- ��r!:;iv'()iJt,Y_;,;A;.#_, · 1 · , , ,�· ı.. L 1 • � ' J_:.sjt 

� � b· ' B � - k . h d � d d�h · ı · d �k '  kf o/; � .r. 1 J Ir/ '  ""' J f ._, .,�  
zasına ta ı agçe aryesı u u ı a ı ı n  e va  ı va  - ı  /• , .- .  l- • •· 'J'; I . t.fl :..;.,;;, ·  . . . . . " 
müşarun ileyhanun Kı l ıçpınarı'na gel ince lağmlardan ha- /1/-t)" "/ � ,Y J/l ;; : . �t)...., .-:_,.; ·7 
sıl ma-i lezizün fazlasından !ağın ü kanavatma tebe' iy- ;?'}/�Af.'/.:,;_,,_.i,_iv/.);�:j:.,J·/.;>�· .. .;...-
yetle nı sf masura ma-i lezlze b i '  1-icareteyn mutasarrıf ���- · • �, ,; rl / 

· . 
· 

; ... 

olan Mehmed Ağa bin ei-Hacc Mustafa nısf masura ma-i · � !'; �J • (�Y�u. :;- ..._;t/! tlf./'":'.).fS' 
lezlz-i mezkfırı kendi hüsn-i rızasıyla vakf-ı ınüşarun 

· �;,-'·....z-: ._t t,;/  i leyh müteve llisi huzurında ferağ-ı ınu' teber-i kat'! i le . . . • / )  ı �  -; · 

ferağ u tefviz eylediğinde ol dahi ber veeh-i ınuharrer .... �: : ·'-'.f c 
tefevvüz ve kabul eylediğini havl bir kıt'a temessük i ' ta 
itdükden sonra ma-i lezlz-i mezkfırı salifti'z-zikr Gala-
ta'da Beğoğl ı civarında Arslan ağzı terazlısinden erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle ifraz ve cedld [yol] ferş[iy] le ol 
mahallde kain mütemekkin oldığı menzilçle ba'de ' t-ta'yln 
ve' l-icra ol vechi le nısf masura ma-i lezlz-i mezkur ınes-
für Vartohin zimmlnün dahi l- i  havza-i tasarrufı olmışdur 
diyü her b iri bi' I-ittifak ala tarikı ' ş-şehade haber virmele-
riyle li eel i '  1-istihkam işbu veslka-i enlka se b tü ' 1-ibt@i 
ketb olındı 

Şühfıdü' ı-hal 
Şahidfıne sabıkün 

F1 1 9  Za sene 1 2 1 5  [3 Nisan 1 80 1 ]  

29917411 Haslar kazası, Setbaşı ve Balıklılıavz arasın
dan Kırkçeşme su lağımına müllıak Kırımi Me/ımet E-
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299/74/la 

�- . . .--... •'J)ıı ı., . • . . . f: ı J· '?-:-";jr;, t ,.,.�ıJ', . �r_,. _/'IJII'-,-'J '..;..P :..., 1 .7-:-)� jl_,/.,. �. • . . . . 1 • • •
• 

• • / : . f}·fı._ :.Af?--'/-')-""�'J.Ji.!-' .;-;!•_.;_,;_,· 1.-'IJ'/ .-f"Y/,;)'Jf,JI ;;I(� J1 ' 1� •• : ;  r 1 ;. ' · f..}· · · ,:�� · � ı-.-!_ • 1 • ',.rv�- /.1"' . /- � ı,.- o ... � "' --'/!;J _.;il i . t • 1 ' •• 
-

• • • • 
. • . , _, .�J. '-.j..::,-_; 1"/.J.,}':'...r�'ljl_r_,-,;...L,.-�1 

.J.I;btl/l'.l�; ı ·- ., . ·. . , . . . . . 

İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZIZ DEFTERLERİ 

fendi katma suyundan müfrez suyun bir kısmının, ma
/iki Fatma Hanım tarafından Şamanto yahudiye, Vali
de Sultan vakfı suyundan müfrez suya ilave ile Ayvan
saray kapısı dışındaki Hasfırın terazisinden ifraz ve Di
bek mevkiindeki teraziye ithakla evine bağiatmak üzere 
satıldığına dair lıüccet kaydı . 

. 1 . . , 'v-'.t�, � .. '..:. ı:-J..ı <:;..�1)1.-!/'J � -';_ . •  __, , 
�-::f�J.:f,�t?·oJ;,(.JV: �;ı:.-r��-!;.;'{..-·_ı•?t? [Kenar notu] Balıktı havz'dan Şamanto yehudlnün 7�"'-" .1 ' ,l  • . • - . .  . , J  ·�'-':;.,-:,r;.,<;.t?��tr'?'t'l; � ��a . ; ;.. . -:-"-1-',1�;.�/ , ·, · .�,·, ,  · ;;1< · ,. , · .�- · ·  1 ı-.. ,/, . . ,.,. • .  [Derkenar] Istihkam hücceti tahrlr ve yahudi-i mersum ·ı:;;.t-t;• � r-..- J r iFT ' oryt.r.l� f' ıç:- f� tr//-' , ·,�1,.  
�: . .. :!}/,�-;!�':-../ı)-;_,.; ,;-1-pj"/j/h'i'; r:- :. yedine i 'ta olındı 

./.1:-'��?e-/· 'ıf.) j · ı.. . 1 .. �;;;J� · d rj/ .l.f.7(M Fı 3 Ra sene 1 233 [ 1  1 Ocak 1 8 1 8] ) 1 • � " • J • • .->-· · /.-'""'-r-' w/A' //f'/;-1 o.>- . . ·-. . . . . . 1 • - . ''../ . '/" .� . >ı;:, �'v,..,....,,(,;;y��..;/:J>�k/-:' /.ll�,��� Medine-i Hazret-i Eba Eyyub el-Ensarl radıya anhu Rab-
�;!J,)7,;11"_�)e�f�4e--:/./:f.i� �!l-:-.tJ �fo buhü ' l-Barl'de Otakçı lar kurbında sabıka Anadolı kadlas-

, • . • �7'!'/�'-' .. ?.:.r.?J.--lUt,i(,..;jrJ�,, keri merhum Kırimi Mehmed Efendi hanesi dimeğle arif ./Y'�.r.;;t ;'I.?�!J "";t. . t -- - � •/ . · ı d ' ' '  'k . ' '  ' . ı � . .  . � ı ·k . )//ıı · � ; "", · · ":"--: �� .J:"d'� ..... ..v� menzı erun ına can zı rı atı ma-ı ezızun ırsen ma ı esı 

l.:J�$ e..1'( !:/..:.""""":' /Al;.f -;-:t]/..:;.'1"" olan umdetü' 1-muhadderat zübdetü' 1-muvakkırat i smetlü 
· /JI�,..../_.,.1/II, I_;;, � ,;;;;.. t, ./�' ., ,  ..- Fatıma Hanım ibnet-i e l-mevall el-merhum Mustafa Şük-),;.Ji · 1. / . ...... / , 7/,...,., -ı:-;  �- � ,J;':J.:;".Jc)f;"',;.? <') / - ; : ·_ ,, ' ·  rulla'h E"'endi tarafından husus-ı ati ' l-beyanda vekll oldıg� ı � ,  . . . . lf". 'll':"-'-":':/'/..,... f:..-" ır 

. ;:/�u'�;:::J,/:_,.. .(..,.....:: , t�"!, .;Jit :..i'-t-""'i:f'_;; zat-ı m uma ileyhayı arifao es-Seyyid Me h med arif Efendi 
rıur;.,_.�f/ .. ..,.*ı.., t , .. /� · 1,,JLı.1 ; , ' bin Feyzullah ve Mehmed Ağa bin İsma'll şehadetleriyle � · ._,_...,. ., -: , ./  .,.,.,. ti_.,./J I",.,:.,u-- " .--ii�';Jıh-;il'lv ·-L- ı; . . . 

. ._ 1 • • · t  sabit olan Abdurrahman Ağa bin el-Hacc Mustafa . . . . t.: .;ır-'/- -'""" v.-.. '.;.r"..;J;...n/'-'-" �, .... , 1 • / • ;.: meclis- i  şer' - i  hatir-i lazımü't-tevklrde mahmiyye-i İstan-. �r. � l',.;.),_..p11�(C�v;�t/'!_;l,rf'_f,j-e-_..>Jc;.. 
,w.,,; 1 , bul'da Balatkapusı haricinde Dibek nam mahallde müte-� :l!';..h l��Jpj)�:_...--) '1?!1 • t.·ı-·/.� 'J )ii*JI�..)� • · . • � . • ;. " :"/"'. � .... ...,: rnekkin sarraf taifesinden işbu rafı 'u ' s-sifr Şamanto ve-

· ·. · · . .�,�f.,t(;.,P_:..ı;_,..i;'.i/r-! '-'vi-.:.,"". led-i Hayim nam yehudl tarafından her veeh-i ati hususı v;.;1fJ · 11 · · • 1 • • • • . b:� ;,... (;..//.VI_,�'� ;..: ... u/.� · v,ı.-e!, J:'-" tasdlka vekil-i mürsel i  olan Süleyman Ağa bin All mah-'""h'-_; //_, f 1 1 • • J 'L /.(,.6 � 1 1 • ' /"-' -:-_,.. ..:._,,......, ;"�4.-..-!"'f.:':�V""'-' --' zarında b i ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp 
müvekkilem muma ileyhanun işbu yedinde olup bin iki 
yüz üç senesi Zi ' l-hicce'sinün altıncı güni tarihiyle mü
verrah bir kıt'a hüccetde tafsll ü beyan olmdığı üzre mü
teveffa-yı müşarun i leyh Kırimi Mehmed Efendi haya
tında Havass-ı refı'a kazasında merhum ve mağfıret-ni 
şan Su ltan Bayezld Han-ı Veli tabe serahu hazretlerinün 
mahmiye-i mezburede vakı ' cami '- i  şerif ve imaret-i ami
relerine cereyan iden suyolı lağmınun Sedbaşı i le Bal ık
Iıhavz beyninde dereye karlb mahallde kimesnenün mül
kine ittisalden ari mevzı 'da kendi mal ıyla müceddeden 
yedi aded baca hafr ve üçünci baca kurbında bir kavas 
vaz' itdirdüp tahte' l-arz yüz dört kulaç lağm i le cem' u 
tahsil ve Balıkl ıhavz ta'blr ol ınur kemerün Çavuş karyesi 
canibinde olan kemer-i mezkur başına gel ince sekiz yüz 
altmış altı zira' mahallere ferş itdürdiği iki bin yüz yet
miş aded künk ile bi izn i ' l-mütevel ll Kırkçeşme suyı lağ
mına i lhak u idrıle itdürdiği suyını bin yüz el l i  beş senesi 
Şa'banü ' l-mu 'azzam'ınun on dördünci güni erbab-ı mi
yah ma' rifetleriyle beynlerinde mu 'tiid olan tarz-ı ma'rtıf 
ve semt-i me' lüf üzre ve zn ü a 'yar ve tahmin-i sahlh i le  
ba'de' t-tahm1n kanun-ı şehinşahl üzre hakk-ı mecrası if
raz olındukdan sonra taınm ve kami l  ve revan üç masura 
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ma-i leziz-i mezkfırın  tarih-i merkürnede haneleri ittisa
l inde musahib-i şehriyari Ebubekir Ağa bostanı dereının
dan mürfır iden Kırkçeşme suyınun ana lağmından ifraz 
ve salifü ' l-beyan Otakçı lar kurbında vakı ' sa'adethanele
ri derfınına ba'de't-ta'yin ve' l-icra müşarun i leyh Kırimi 
Mehmed Efend i  fevt oldukda sulbiyye kebire kerime-i 
muhteremeleri Ayişe Hanım'a mevrfıs olup ol dahi fevt 
oldukda sadrl keblr oğlı mfıma i leyh Mustafa Şükrullah 
Efendi'ye ba'de ' l -mevrfıs ol dahi irtihiil-i dar-ı beka ey
lediğinde sulbiyye keblre kerime-i muhteremeleri müvek
kile-i mfıma i leyha Fatıma Hanım'a mevrfıs almışidi hala 
ma-i lezlz-i mezkfırun lağmları harab olup ta'rnire muh
tac olmağla Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa Ağa ma-i 
mezbfırun lağmlarını ba'de't-ta'mir tarnın [ve] kamil üç 
masura ma-i teziz-i mezbfır cari ve mevcüd aldığını er
bab-ı miyahun mecl is- i  şer' a ihbar itdüklerine binilen 
veeh-i muharrer üzre mal ike oldığı üç masura suyınun 
nısf masurasını erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve 
bey ' muriid eylediğinde mahmiyye-i mezbürede olan bi
' I-cümle çeşmeha YÜ menazil  ü hıyaz ve mahall- i  saireye 
cereyan iden sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l ia
tında mastür u mukayyed olup ma-i tezize dair iktiza iden 
hücec-i şer' iyyeler erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahke
me-i mezbfıreden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr olm
ması bii emr-i all memnfı' aldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden 
oldığına binilen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mus
tafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı 
abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Sultan Ahmed serbölüği Sü
leyman Ağa ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esarni evkaf-ı 
selatin-i sillife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler 
ihbar ve ma'rifetleriyle nısf masura ma-i teziz-i müfrez-i 
mezkfırı lağm ü kanavatından mikdar-ı mu 'ayyen h isse
sine te be' iyyet i le tarafeynden Icab ve kabilli  havl şürüt-ı 
müfsideden ari bey' -i bat-ı sahilı-i şer' !  i le  müvekkil- i  
mesffır Şam an to Y ebildl'ye üç yüz guruş semen-i medffı' 
ve makbüza b i ' l-vekale bey ' u temllk eylediğümde ol da
h i  ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabül idüp 
fima ba'd nısf masura ma-i teziz-i müfreze-i mezkurde 
müvekkilem mfıma i leyha Fatıma Hanım'un asla ve kat 'a  
alaka ve medhali kalmayup lağm ü kanaviitından mik
dar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyet i le müvekkil-i mesffır 
Şamanto Yehüdl'nün mülk- i  müşteriisı ve hakk-ı sırfı ol
dukdan sonra ma-i teziz-i mezkfırı Eğrikapu haricinde 
olan Savak ta'blr al ınur maksern-i hümayundan devletlü 
ismetlü Viiiide Sultan al iyyetü' ş-şan hazretlerinün evka
fından olup i şbu bin iki yüz on beş senesi Şevvali
' 1-mükerrem'inün yiğirminci güni tarihiyle müverrah ka
i mmakam-ı mütevelllsi kethuda-yı valaşanları devletlü i
nayetlü Yusuf Ağa hazretlerinün imzasıyla mümza ve 
hatt [u] hatmiyle mahtfım bir kıt 'a temessük mantükınca 
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bi '  1- icareteyn tasarrufında olan bir masura ma-i lezlze 
zamm ile tefrik olınup Ayvansaray kapusı haricinde Has
fırın terazasinden erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz ve 
cedid yol ferşiyle marrü' l-beyan Dibek nam mahal lde 
müceddeden bina al ınan terazuye ve andan mütemekkin 
ve andan mütemekkin41 aldığı menzi l i  derunına icra ve 
ta 'yin eyledi didükde vekil-i mezbur Süleyman Ağa dahi 
mukırr-ı mezburı cemi' kel imat-ı meşruhasında tasdik ve 
tahkık itmeğİn ma vaka'a bi ' t-taleb ketb al ındı .  

Fı 29 Za sene 1 2 1 5  [ 1 3  Nisan 1 80 1 ]  

Şühudü' I-hal : 
Şahidune sabıkün. 

299/7412 Haslar kazası, Setbaşı ve Balıklıhavz arasın
dan Kırkçeşme su lağımına mü/hak Kırımf Mehmet E
fendi katma suyundan müfrez suyun bir kısmının, ma
/iki Fatma Hanım tarafindan Yuda yahudiye, Va/ide 
Sultan vakfı suyundan müfrez suya ilave ile Ayvansa
ray kapısı dışındaki Hasfırın terazisinden ifraz ve Di
bek mevkiindeki teraziye i/hak/a evine bağiatmak üzere 
satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Balıklıhavz'dan Yuda yehudinün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur nısf masura ma-i 
leziz isma'il yahudiye ba hüccet bey' olmdığı işbu ma
hal le şerh viri ldi .  

Fı 7 Ca sene 1 234 [4 Mart 1 8  1 9] 

Medine-i Hazret-i Eba Eyyub ei-Ensari radıya anhu Rab
buhü ' I-Bari'de Otakçılar kurbında vakı '  sabıka Anadal ı 
kadiaskeri merhum Kırimi Mehmed Efendi hanesi di
meğle arif menzi l derunına cari zikri ati ma-i lezizün ir
sen mal ikesi olan umdetü' l -muhadderat zübdetü ' l-mu
vakkırat iffetlü Fatıma Hanım ibnet-i el-mevali e l-mer
hum Mustafa Şükrullah Efendi tarafından husus-ı ati
' 1-beyanda vekil ald ığı zat-ı mOma ileyhayı arifan es-Sey
yid Mehmed Arif Ağa bin Feyzullah ve Mehmed Ağa bin 
isma'il şehadetleriyle sabit olan Abdurrahman Ağa bin 
el-Hacc Mustafa mecl is-i şer' -i hatir-i lazımü ' t-tevklrde 
mahmiyye-i İstanbul'da Balatkapusı haricinde Dibek nam 
mahallde mütemekkin  sarraf taifesinden işbu rafı 'u 'r-ra
klm Yuda veled-i Çilbon nam yehudi tarafından ber 
veeh-i ati husOsı tasdika vekil-i mürseli olan Süleyman 
Ağa bin Ali mahzarında b i ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve tak
rir-i kelam idüp müvekki lem muma i leyhanun işbu yedin
de olup bin iki yüz üç senesi Zi ' l-h icce'sinün altıncı güni 
tarih iyle müverrah bir kıt 'a hüccetde tafsil ü beyan ol ın-

41 "ve andan mütemekkin" mükerrerdir. 
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dığı üzre müteveffa-yı müşarun i leyh Kırimi Mehmed E
fendi hayatında Havass-ı refı'a kazasında merhum ve 
mağfiret-nişan Sultan Bayezld Han-ı Veli tabe serahu 
hazretlerinün mahmiyye-i mezbfırede vakı' cami '- i  şerif 
ve imaret-i amirelerine cereyan iden suyı lağmınun Sed
başı i le Balıklıhavz beyninde dereye karib mahallde ki
mesnenün mülkine ittisalden ar! mevzı '-ı haıtde kendi 
mal ıyla müceddeden yedi aded baca hafr ve üçünci baca 
kurbında bir mikdan vaz' itdürdüp tahte ' l-arz yüz dörd 
kulaç lağm i le  cem' u tahsil ve Bal ıkl ıhavz ta'blr ol ınur 
kemerün Çavfış karyesi canibinde olan kemer-i mezkur 
başına gel ince sekiz yüz altmış altı zira' mahal lere ferş it
dürdiği iki bin yüz yetmiş  aded künk ile bi izni ' l-müte
velll Kırkçeşme suyı lağmına i lhak u idrilc itdürdiği su
yını bin yüz el l i  beş senesi Şa'ban'ınun on dördünci güni 
erbab-ı miyah beynlerinde mu'tad olan tarz-ı ma'rlif ve 
semt-i me' lfif üzre vezn ü a'yar ve tahmin-i sahih i le 
ba'de' t-tahmin kanun-ı şehinşahl üzre hakk-ı mecrası if
raz olmdıkdan sonra tarnın ve kamil ve revan üç masura 
ma-i leziz-i mezkur tarih- i  merkümda haneleri ittisalinde 
musahib-i şehriyari Ebu Bekr Ağa bostanı derfınında 
mürfır iden Kırkçeşme suyınun ana lağmından ifriiz ve 
salifü ' l-beyan Otakçı lar kurbında vakı '  sa'adethaneleri 
derfınına ba'de't-ta'yin ve' l- icra müşarun ileyha Kırimi 
Mehmed Efendi fevt oldukda sulbiyye kebire kerime-i 
muhteremeleri Ayişe Hanım'a mevrfıs olup ol dahi fevt 
oldukda sadrl keblr oğlı mfıma i leyh Mustafa Şükrullah 
Efendi'ye ba'de ' l -mevrüs ol dahi irtihal-i dar-ı beka ey
lediğinde sulbiyye keblre kerime-i muhteremeleri müvek
kilem mfıma i leyha Fatıma Hanım'a mevrfıs olmışidi hala 
ma-i lezlz-i mezkfırun lağmları harab olup ta'mlre muh
tac olmağla işbu hazır-ı bi ' l-mecl is  Ayasofya serbölüği 
es-Seyyid İsa Ağa ma-i leziz-i mezkfırun lağmlarını ba'
de' t  ta'mir tamm ve kamil üç masura ma-i leziz cari ve 
mevcfıd oldığını hazırfın olan erbab-ı miyahdan her biri 
i hbar itdüklerine b inaen veeh-i muharrer üzre malike ol
dığı üç masura suyınun nısf masurası bundan akdeınce 
sarraf taifesinden Şam an to Y ehfıdl'ye bey' id üp yedinde 
baki kalan iki buçuk masura ma-i lezlzün dahi nısf ma
surasın ı  ifraz ve bey' murad eylediğümde mahmiye-i 
mezburede olan çeşmeha vü menazil ü h ıyaz ve mahall- i  
saireye cereyan iden cemi' sularun kuyfıdatı Haslar mah
kemesi s ici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezize 
dair hücec-i şer' iyyeler mahkeme-i mezbfıreden gayrı 
mehakimde tahrir u temhir olmması ba emr-i all memnu ' 
old ığı şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa 
su nazırı fahru' 1-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i 
müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve 
Sultan Ahmed serbölüği Süleyman Ağa ve zeyl-i sahi
fede muharrerü' l-esaml evkaf- ı  selatin-i mazıyye serbö-
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lükleri vesair haderne-i rah-ı abiler i hbar ve ma'rifetleriy
le nısf masura ma-i leziz-i mezkurı lağm ü kanavatma 
tebe ' iyyetle tarafeynden Icab ve kabuli  havl şürut-ı müf
sideden ari bey '-i bat-ı sahlh-i şer'l i le  müvekkil- i  mesfı1r 
Yuda Yehudl'ye üç yüz guruş semen-i medfı1' ve makbu
za b i ' l-vekale bey' u temlik eylediğümde ol dahi ber 
veeh-i muharrer i ştira ve temellük ve kabul idüp fima 
ba'd nısf masura ma-i leziz-i mezkUrda müvekkilem mu
ma i leyha Fatıma Hanım'un asla ve kat'a alaka ve med
hali kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyet ile müvek
kil-i mesfUr Yuda Yehudi'nün mülk-i müşterası ve hakk-ı 
sırfı oldukdan sonra nısf masura ma-i leziz-i mezkurı Eğ
rikapu haricinde Savak ta'blr al ınur taksimden tefrlk olı
nup Ayvansaray kapusı haricinde Has fırın kurbında olan 
teraziiden erbab-ı miyah ma' rifetleriyle ifraz ve marrü
' z-zikr Şamanto Yehudl'nün suyı yolına i lhak ve sal ifti
' z-zikr Balatkapusı haricinde Dibek nam mahallde mü
ceddeden bina o lınan ifraz ve civarında mütemekkin oldı
ğı menzil  derunına ta'yln ve icra eylesün didükde vekil-i 
mezbur Süleyman Ağa dahi mukırr-ı mezburı cemi' keli
mat-ı meşruhasında tasdik ve tahkik itmeğin ma vaka'a 
bi ' t-taleb ketb al ındı .  

Fl 29 Za sene 1 2 1 5  [ 1 3  Nisan 1 80 1 ]  

Şühudü' I-hal : 
Şahidune sabıkün 

29917511 Haslar kazası, Setbaşı ve Balıklıhavz arasın
dan Kırkçeşme su lağımına mülhak Kırımi Mehmet E
fendi katma suyundan müfrez suyun bir kısmının, ma
/iki Fatma Hanım tarafindan Avadiye yahudiye, Va/ide 
Sultan vakfı suyundan müfrez suya ilave ile Ayvansa
ray kapısı dışındaki Hasfırın terazisinden ifraz ve Di
bek mevkiindeki teraziye ilhakla evine bağfatmak üzere 
satıldığına dair hüccet 
kaydı. 

[Kenar notu] Balıklıhavz'dan Avadiye Yehudl 

[Derkenar] İstihkam hücceti tahrlr ve yehudl-i mersum 
yedine i 'ta alındı .  

Fl 3  Za sene 1 233 [4 Eylü l 1 8 1 8] 

Medine-i Hazret-i Eba Eyyub el-Ensari radıya anhu Rab
buhü' l-Barl'de Otakçı lar kurbında sabıkii Anadalı kadias
keri merhum Kırimi Mehmed Efendi hanesi dimeğle arif 
menzil derunına cari zikri ati ma-i lezizün irsen milJikesi 
olan umdetü ' 1-muhadderat zübdetü' 1-muvakkırat iffetlü 
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Fatıma Hanım ibnet-i el-mevali el-merhum Mustafa Şük
rullah Efendi tarafından husus-ı ati ' l-beyanda vekll a ldığı 
zat-ı muma i leyhayı arifan es-Seyyid Mehmed Arif Ağa 
ibn-i Feyzul lah ve Mehmed Ağa ibn-i İsma'il şehadetle
riyle sabit olan Abdurrahman Ağa bin el-Hacc Mustafa 
meclis-i şer' -i hatir-i lazımü 't-tevklrde mahmiyye-i İstan
bul'da Balatkapusı haricinde Dibek nam mahallde müte
mekkin sarraf taifesinden işbu ra' ifu's-sifr Avadiye ve
led-i A vram nam yehudi tarafından ber veeh-i ati hususı 
tasdika vekll-i mürseli olan Süleyman Ağa ibn-i Ali mah
zarında bi ' l-vekale ikrar ve takrir-i kelam idüp müvekki
lem muma i leyhanun işbu yedinde olup bin iki yüz üç se
nesi Zi ' l-hicce'sinün altıncı güni tarihiyle müverrah bir 
kıt 'a hüccetde tafsil ü tasrih al ındığı üzre müteveffa-yı 
müşarun ileyh Kırimi Mehmed Efendi hayatında Ha
vass-ı refı'a kazasında merhum ve mağfıret-nişan Sultan 
Bayezid Han-ı Veli tabe serahu hazretlerinün mahmiy
ye-i mezburede vakı' cami '  -i şerif ve imaret-i amirelerine 
cereyan iden suyolı  lağmınun Sedbaşı ile Balıklıhavz 
beyninde dereye karib mahallde kimesnenün mülkine it
tisalden ari mevzı '- ı  hallde kendi malıyla müceddeden 
yedi aded baca hafr ve üçünci baca kurbında bir mik
ras(?) vaz' i tdürdüp tahte' l-arz yüz dört kulac lağm ile 
cem' u tahsil ve Bal ıkl ıhavz ta'blr a l ınur kemerün Çavuş 
karyesi olan kemer-i mezkur başına gelince sekiz yüz alt
mış altı zira' mahalle ferş itdürdiği iki bin yüz yetmiş a
ded künk i le  bi izni ' l-mütevel ll Kırkçeşıne suyı lağmına 
i lhak u idrac itdürdiği suyını bin yüz el l i  beş senesi 
Şa'ban'ınun on dördünci güni erbab-ı ıniyah ına'rifetle
riyle mu 'tad olan tarz-ı ma'rfıf ve semt-i me' lı1f üzre 
vezn ü a'yar ve tahmin-i sahlh i le ba'de' t-tahmin kanun-ı 
şehinşahl üzre hakk-ı mecrası ifraz olındukdan sonra 
tarnın ve kamil ve revan üç masura ma-i leziz-i mezkı1rı 
tarih-i merküında haneleri ittisalinde musahib-i şehriyari 
Ebubekir Ağa bostanı derunından mürur iden Kırkçeşme 
suyınun ana lağmından ifraz ve salifü ' l-beyan Otakçılar 
kurbında vakı '  sa' adethaneleri derfınına ba 'de't-ta 'yi n 
ve' l -icra müşarun i leyh Kırimi Mehmed Efendi fevt ol-

� ' 
dukda sulbiyye kebire kerime-i muhteremeleri Ayişe Ha-
nıın'a ınevrus olup ol dahi fevt oldukda sadr! keblr ağlı 
ınılma i leyh Mustafa Şükrullah Efendi'ye ba'de ' l-mevrı1s 
ol dahi i rtihal-ı dar-ı beka eylediğinde sulbiyye keblre 
kerime-i muhteremeleri müvekkilem ınılma i leyha Fatıma 
mevrus almışidi hala ma-i leziz-i mezkfırun lağmları ha
rab olup ta'mlre ınuhtac olmağla işbu hazır-ı bi ' l-mecl is 
Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa Ağa ma-i mezbı1run 
lağmlarını ba'de't-ta'mir tarnın ve kamil ve revan üç ma
sura ma-i lezlz cari ve mevcfıd aldığını erbab-ı miyahun 
meclis-i şer'a ihbar itdüklerine binaen veeh-i muharrer 
üzre malike aldığı üç masura suyınun nısf masurasını  er-
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bab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz idüp Şamanto veled-i 
Hayim Yehfıdl'ye bundan akdeınce bii hüccet bey' ve nısf 
masurasını  dahi kezalik Yuda veled-i Çi lbon Yehfıdi'ye 
ba hüccet başka başka bey' u temllk idüp yedinde baki 
kalan iki  masura ma-i lezlzün dahi bir masurasın ı  !ağın ü 
kanaviltına tebe' iyyet i le müvekkil- i  mesffır Avadiye Ye
hudlye bey' murad eylediğinde mahmiyye-i mezburede 
olan b i ' l-cürnle çeşmeha vü menazil ü h ıyaz ve mahall- i  
saireye cereyan iden sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi 
sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i l ezize dair ik
tiza iden hücec-i şer' iyyeler erbab-ı m iyah ma'rifetleriyle 
mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr 
alınması bii emr-i all memnfı' aldığı şürfıt-ı mer' iyyesin
den oldığına binilen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı 
rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Sultan Ahmed cami ' -i 
şerlfı serbölüği Süleyman Ağa ve zeyl-i sahlfede muhar
rerü ' l-esami evkaf-ı selatin-i sillife serbölükleri vesair ha
deme-i rah-ı abiler i hbar ve ma' rifetleriyle bir  masura 
ma-i leziz-i müfrez-i mezkfırı !ağın ü kanavatından mik
dar-ı mu'ayyen h issesine tebe' iyyetle tarafeynden Icab ve 
kabfıl i  havl şürfıt-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı sahlh-i 
şer') i le müvekki l- i  mesfı1r Avadiye Yehfıdl'ye altı yüz 
guruş semen-i medfı1' ve makbuza b i ' l-vekale bey' u 
ternllk eylediğümde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve 
temellük ve kabUl idüp fima ba'd bir  masura ma-i leziz-i 
müfrezeden müvekkilem mfıma i leyha Fatıma Hanım'un 
asla ve kat 'a  alaka ve medhal i kalmayup lağm ü kana
vatından mikdar-ı mu 'ayyen hissesine tebe' iyyetle mü
vekki l-i mesfı1r Avadiye Yehudl'nün mülk-i m üşterası ve 
hakk-ı sırfı oldukdan sonra bir masura ma-i leziz-i mez
kfırı Eğrikapu haricinde olan Savak ta'blr al ınur tak
simden tefrlk olın up Ayvansaray kapusı haric inde Has fı
rın kurbın da olan terazfıde erbab-ı miyah ma 'rifetleriyle 
ifraz ve Şamanto Yehfıdl'nün suyı yol ına i lhak ve sali 
fü'z-zikr Balatkapusı haricinde Dibek nam mahallde mü
ceddeden bina alınan terazfıye ve andan civarında kain 
mütemekkin aldığı menzil i  derfınına ta'yln ve icra eyledi 
didükde vekll-i mezbfır Süleyman Ağa dahi mukırr-ı 
mezbfırı cemi' kelimat-ı meşrfıhasına tasdik ve tahkik it
meğin ma vaka'a bi ' t-taleb ketb al ındı . 

Fl 29 Zi ' l-ka 'de sene 1 2 1 5  [ 1 3  Nisan 1 80 1 ]  

Şühfıdü' ı-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

29917611 Haslar kazası, Sırıklıçayırı mevkiinden Sul
tan Bayezit suyoluna mü/hak, Fatih Sultan Mehmet'in 
Turunçlık suyuna aktarma ve Keyci Hatun mahallesin
de Haseki camii terazisinden ifrazla buradaki eve bağlı 
vakıf suyun, mutasarrıfı Zeliha Hatun tarafından İs
mail Beyefendiye ferağ edi/diğine dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Sırıkl ıçayırından Ağribazlı Ahmed Paşa
zade 

Daru' s-saltanati' 1-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Haseki Sultan kurbında kain asrında Rumil i  kadiaskeri o
lup veda-ı alem-i fiinl i den merhum Mol lacıkzade İshak 
Efendi hanesi dimeğle arif menzi l-i kebir derunına cari 
zikri ati ma-i lezizün el-yevm b i ' l- iciireteyn mutasarrıfı 
olup işbu kitab-ı s ıhhat n i  sabun hafızı umdetü' 1-müderri
sin i ' l-kiram Ağribazlı Ahmed Paşazade faziletlü neciibet
lü İsma'il Beğ Efendi hazretleri tarafından husus-ı ati
' 1-beyanda Mehmed Arif Ağa bin İbrahim ve Mehmed A
ğa bin Süleyman şehadetleriyle vekil i  olan Mehmed E
min Ağa ibn-i Ahmed mecl i s-i şer' -i şerif-i enverde sa
ye-i nezaret-i hazret- i şeyhül islam selametü's-selamlde a
sı1de evkafdan cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum ve 
mağfıret-nişan Sultan Bayezid Han-ı Veli tabe serahu 
hazretleri n ün istanbul'da vakı '  cami '  -i şerif ve imaret-i a
mirelerine cari b i '  I-cümle sularun iktiza iden h ücec-i 
şer' iyyeler tahrir olındukda vakf- ı  müşarun i leyh tarafın
dan bir mu'temed adem olmadukca tahrir ol ınmıya diyü 
tuğra-yı garra i le mu 'anven emr-i ali sad ır oldığına bina
en vakf-ı müşarun i leyhe ta'yin olınan Suyol ı  katibi Mus
tafa Efendi bin Mehmed hazır oldığı halde b i ' l-vekale 
ikrar-ı tarnın ve takrir-i kelam idüp müvekkilüm ınılma 
i leyh İsma'il Beğ Efendi'nün işbu yedinde olup bin yüz 
el l i  senesi Muharrem'inün üçünci güni tarihiyle müverrah 
Evkaf müfettişi İbrahim Efendi'nün i ' lamı mantukınca 
ma-i mezbı1run sahibesi Hürrem Kadın'un iştira eylediği 
ma-i Iezizün menba' ı olup Havass-ı refi'a kazasında Sı
rıkl ıçayırı başında Koyun deresi nam mevzı 'da Delikl itaş 
d imeğle arif mahallde merhum cennet-mekan firdevs-aşi
yan merhum ve mağfı1run leh Sultan Bayezid Han-ı Veli 
hazretlerinün suyı yolına bi izn i ' l-mütevelll i lhak olınup 
Topcı lar altında Timur nam mahal le karib cennet-mekan 
firdevs-aşiyan merhum ve mağfı1run leh Ebu ' l-feth Sul
tan Mehmed Han hazretlerinün Turunçlık ta'bir olınur 
suyı ba mübadele ba'de' l-i lhiik hakk-ı mecrası taraf-ı 
vakfa v iri lmek üzre İstanbul'da Keyce Hatlin mahal lesin
de kain Haseki cami ' -i şerifı kurbında terazuden erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle tarih-i merkürnda ifraz olınup 
menzil - i  mezbur derunına ta'yin zemanından ila haze
' i-an nısf masura ma-i leziz cari ve mevcud aldığından 
ma'ada bin yüz doksan yedi senesi Şa'ban'ınun yiğirmi 
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yedinci güni tarihiyle müverrah bir  kıt'a istihkam hüc
cetinde tafsll ü beyan al ındığı üzre merhfım ve mağfı
ret-n işan Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han hazretlerinün 
cami ' -i şerif ve imaret-i amirelerine cereyan iden Tu
runçlık ta'blr alınur ma-i lezlzün fazlasından lağm ü ka
navatına tebe ' iyyetle nısf masura ma-i lezlz k i  cem'an bir 
masura ma-i lezlze Şeyhül islam-ı  esbak İbrahim Beğ E
fendi ibn-i el-merhum lvaz Mehmed Paşa hazretleri haya
tında bi '  1-icareteyn mutasarrıf iken irtihal-i dar-ı be ka 
eylediğinde ma-i lezlz-i mezkfır sulbiyye keblre kerime-i 
muhteremeleri Zellha Hanım'a intikal-ı adi i le intikal it
dükden sonra mfıma i leyha Zellha Hanım mutasarrıfe ol
d ığı ma-i lezlz-i mezkurı kendi hüsn-i rızasıyla müvek
kil-i muma ileyh İsma'\'1 Beğ Efendi hazrederine ba re'y- i  
mütevelll ferağ-ı mu'teber-i kat ' !  i le ferağ u tefvlz eyle
diğin i müş' ir bin iki yüz on beş senesi Receb'inün gurresi 
tarihiyle müverrah vakf-ı müşarun i leyh mütevel llsi hace
gan-ı Divan-ı hümayundan izzetlü es-Seyyid Mehmed E
fendi hazretlerinün imzasıyla mümza ve hatt [u] hatınİyle 
malıtum bir kıt'a temessük natık olup keff-i yedinde ber 
veeh-i muharrer bir  masura ma-i lezlzün hücceti olma
mağla hazırun olan erbab-ı miyahdan ve fariğa-ı muma 
i leyha Zellha Hanım'un vekil-i mürsel i  hazır-ı mezbfır 
Hüseyin Efendi ibn-i Musa nam kimesnelerden sual olı
nup istihkamı havl kıbel-i şer'den dahi hüccet tahrlr ve 
i 'ta al ınmak müvekkilüm muma i leyh İsma'll Beğ Efen
di'nün matlubıdur diyü ibraz eylediği i ' lam-ı mezbur ile 
hüccet-i mezkı1ra ve temessük-i merküma ba'de'n-nazar 
vekil-i mezbı1run min külJ.i ' l-vücuh takrlrine mutabık ve 
nefsü' l-emre muvafık bulındığından ma'ada mahmiyye-i 
mezburede olan çeşmelere ve mahal l-i saireye cereyan 
iden bi ' I-cümle sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sicil
Iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza i 
den hücec-i şer' iyye mahkeme-i mezbureden gayrı meha
kimde tahrir u temhlr al ınması ba emr-i all memnı1 ' ol
dığı şürut-ı mer' iyyesinden old ığına binaen li ecl i ' l-ihbar 
mecl is-i şer' a  hazırun olan hala Hassa su nazırı fahru
' 1-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecce l i  Kethu
da-yı ralı-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Sultan Bayezld 
serbölüği es-Seyyid el-Hacc Hasan Ağa ve zeyl-i sahlfe
de mastı1ru ' l-esaml evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri 
vesair haderne-i ralı-ı abilerden istifsar u istihbar ol ın
dukda fi ' 1-haklka marrü' z-zikr Mol lacıkzade İshak Efen
di hanesi dimeğle arif menzil-i keblr derunına ma tekad
demden berü cereyan iden nısf masura ve Turunçlık suyı 
fazlasından kezal ik nısf masura ma-i lezlze b i ' l-icareteyn 
bundan akdem mutasarrıf olan Şeyhülislam-ı esbak mer
hum İbrahim Beğ Efendi irtihal-i dar-ı beka eylediğinde 
cem'an bir masura ma-i lezlz-i mezkı1r sulbiyye kebire 
kerime-i muhteremeleri Zellha Hanım'a intikal-i adi i le  
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ba'de' I-intikal ınılma i leyha Zellha Hanım dahi ber 
veeh-i muharrer tasarrufında olan ma-i Ieztz-i mezktırı 
!ağın ü kanavatma tebe' iyyetle müvekkil-i  ınılma i leyh 
Ağribazlı Ahmed Paşazade İsma'll Beğ Efendi hazretle
rine hüsn-i rızasıyla ba re 'y- i  mütevelll ferağ-ı mu'teber-i 
kat'! ile ferağ u tefvlz i düp anlar dahi ber minval-i mu
harrer tefevvüz ve kabıli idüp bir  masura ma-i Iezlz-i 
mezktır !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle mtıma i leyh İsına
'li Beğ Efendi'nün ber mtıceb-i temessük tasarrufında ol
dığı balada i smieri mezktır erbab-ı miyah ile vekil-i mu
ma i leyh Hüseyin Efendi bi ' I-icma' ve' I-ittifak ala tarl
kı' ş-şehade haber v irmeleriyle kıbel-i şer'den dahi l i  ec
l i ' l-istihkam hüccet-i şer' iyye tahrlr ol ınup müvekkil-i 
ınılma i leyh İsma'il Beğ Efendi  hazretleri yedine i ' ta o
lındı . 

Fi 3 Zi ' I-hicce sene ı 2 1 5  [ 1 7  Nisan ı 80 ı ]  

Şühtıdü' I-hai :  
Şahidtıne sabıkün 

29917612 Haslar kazası, Çavuş karyesinden Ayasofya 
suyoluna mü/hak Osman Ağa katma suyundan müfrez 
suyun malikleri tarafından Ümmüseleme Hatun 'a, Sal
matomruk, Kefe/i camii yakınındaki eve bağfatmak ü
zere satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Çavtış Üınmüseleıne Hattın'un 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezktır nısf masura ma-i 
Iezlz-i mezkı1run mal ikesi  Ümmüseleme Hatı1n Dökmeci
Ier mahallesinde sakine vefat iden Cemlle Hatlin'un zevci 
Mehmed Arif Ağa'ya bey' idüp ol dahi medine-i Ey
ylib'da Dökmeci ler cami ' -i şerifı şadurvanuna vakfıyyet 
üzre ta'yin ve i cra itdürdiğini ınüş' ir yedi ne hüccet i 'ta 
o l ındı . 

Fi ı 7 C sene I 235 [ ı  Nisan 1 820] 

Medine-i hazret-i Eba Eyylib el-Ensari radıya anhu Rab
buhü ' I-Barl'de Servl mahallesinde vakı '  Aşcı Hasan Ağa 
menzil i  d imeğle arif menzil derlınına ma tekaddemden 
berü cari zikri ati ma-i Iezlzün maliki  iken bundan akdem 
vefat iden mezbtır Aşcı Hasan Ağa bin All Beğ'ün vera
seti zevce-i menkliha-i metrı1kes i  Nazende Hatlin ibnet-i 
Abdullah ile oğlınun kızları kebire Fatıma Hattın ve 
Ayişe nam sağireye ve li eb er karındaşı Mustafa Ağa'ya 
ba'de' I-inhisar mes'ele-i rrlırasları yiğirmi dört sehmden 
olup siharn-ı mezbtıreden üç sehıni zevce-i mezbı1re Na
zende Hattın'a ve sekiz sehmi mezbtıretan Fatıma Hattın 
ve Ayişe nam sağTreden her birine ve bakT beş sehmi 
mezbtır Mustafa Ağa'ya isabeti tahakkukından sonra zatı 
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mu'arrefe mezburetan Nazende ve Fatıma hattınlar asale
ten ve mezbur Mustafa Ağa tarafından husus-ı ati ' l-be
yanda vekil oldığı Mehmed Sa'id Efendi bin Abdurrah
man ve Mustafa Ağa bin Ahmed şehadetleriyle sabit olan 
kezalik zatı mu'arrefe Emine Hanım ibnet-i Yusuf bi
' 1-vekale sağire-i mezburenün validesi ve tesviye-i emri
ne ba hüccet vasi-i mansubesi olan mezbure Eınlne Ha
nım vesayeten mecl is-i şer' -i hatirde mahrrıiyye-i İstan
bul'da Salmatomruk kurbında Kefel i  cami'- i  şerlfı karşu
sında İskender Ağa menzi l i  dimeğle arif menzi lün salıi
besi olup işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızesi Ümmüsele
me Hatun ibnet-i Abdullah'un zevci ve tarafından ber 
veeh-i ati hususı tasdlka vekil-i şer 'ls i  Mustafa Ağa bin 
Ahmed mahzarında her biri b i ' l-asale ve b i ' l-vekale ve 
b i ' l-vesaye ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp murisimüz 
müteveffa-yı mezbur Aşcı Hasan Ağa'nun hayatında işbu 
yedinde olup bin yüz doksan yedi senesi Şevval'inün 
sekizinci gün i tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccet-i şer' iy
ye ile işbu yedimüzde olan bir kıt'a i ' lamda tafsll ü be
yan olmdığı üzre asrında Hassa su nazırı Osman Ağa bin 
All hayatında Havass-ı refi'a kazasında Çavuş karyes i  
kurbında Güzelcekemere karlb Südlüdere nam mevzı 'da 
kendi malıyla abar-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz 
lağmlar ve kanavat i le  cem' u tahsil ve mahall - i  mezkur
da Tuna !ağını kurbında Ayasofya suyı yolına bi izni
' 1-mütevelll  i lhak ve ba'de' l-keşf beş masura suyınun bir  
masuras ın ı hakk-ı mecra içün ifraz ol ınup baki kalan dört 
masura suyınun n ısf masurasını  !ağın ü kanavatma te
be ' iyyetle ba'de ' l-ifraz es-Seyyid İsma'll Ağa'ya bey' o l  
dahi mahmiyye-i mezburede Na' ll ımescid kurbında İ
mam All mahallesinde vakı '  sakin old ığı menzilinde 
ba'de' l- icra mezbur es-Seyyid İsma'll Ağa fevt oldukda 
mal ik  oldığı nısf masura ma-i teziz-i mezkure tedavül- i  
eyadl ile bi  izn i ' ş-şer'l malik olan Mehmed Şakir Ağa 
bin Nuh Ağa'ya mevrus olup ol dahi nısf masura ma-i le
zlz-i mezkurı lağm ü kanavatma te be' iyyetle tarih-i hüc
cet-i mezkurede murisimüz müteveffa-yı mezbur Aşcı 
Hasan Ağa'ya bey' u temllk eylediğinde ol dahi nısf ma
sura ma-i teziz-i mezkurı med'ine-i mezburede Servi ma
hallesinde vakı ' sakin oldığı menzi l inde ba'de' t-ta'yin 
ve' l- icra ol dahi menzil-i mezburı Za'lm el-Hacc Halil A
ğa'ya ba re'y-i mütevel ll ferağ u tefviz idüp ma-i leziz-i 
mezkurı !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle mülkine ibka i
düp ol vechi le ma-i lez!z-i mezkur muris imüz mütevef
fa-yı mezbur Aşcı Hasan Ağa'nun i le ' I -vefat yedinde 
mülki iken fevt oldukda nısf masura ma-i lezlz-i mezkur 
verese-i kibar-ı mezbur ile vasisi oldığum sağire-i mez
bure Ayişe'ye mevrus oldukdan sonra verese-i kibar-ı 
mezburdan n ısf masura ma-i leziz-i mezburede h isse-i ir
siyye-i şayi 'alarını bu esnada bey' murad itmeleriyle ben 
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dahi kızım sağTre-i mezbure Ayişe'nün h isse-i ırsıyye-i 
şayi 'asını verese-i kibar-ı mezburunun h isseleriyle ma'an 
semen-i misliyle alıara bey'a  kıbel-i şer'den me'zfıne ol
d ığuma binaen hala biz nısf masura ma-i leztz-i mezkfırı 
alıara bey ' murad eylediğimüzde mahmiyye-i mezbfırede 
olan çeşmeha vü menazil ü hıyaz vesair [mahallere] cere
yan iden cemi' sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sicil
Iatında mastur u mukayyed olup ma-i leztze dair hücec-i 
şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbfı
reden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr olmması ba emr-i 
all memnu' oldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafın
dan vekll- i  müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbra
him Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa ve zeyl-i 
sahtfede muharrerü' l-esarnt evklif-ı selatin-i sıllife serbö
lükleri vesair haderne-i rah�ı abiler ihbar ve ma'rifetle
riyle tarafeynden Icab ve kabuli havl şürut-ı müfsideden 
ari bey '- i  bat-ı sahlh-i şer' !  i le müvekkile-i mezbfire Üm
müseleme Hatfin'a iki yüz guruş semen-i medffi' ve mak
bfiza her birimüz b i ' l-asale ve b i ' l-vekale ve b i ' l -vesaye 
bey ' u temllk eylediğimüzde ol dahi ber veeh-i muharrer 
iştira ve temellük ve kabul idüp fıma ba'd nısf masura 
ma-i lezlz-i mezkurda b izüm ve sağTre-i mezbfirenün asla 
ve kat 'a alaka ve medhallerimüz kalmayup lağm ü 
kanavatma tebe' iyyetle müvekki le-i mezbfire Ümmüsele
me Hatlin'un mülk-i müşterası ve hakk-ı s ırfı olmağla 
ma-i lezlz-i mezkurı mahmiyye-i mezbfirede mahall-i mü
nasibden ifraz ve salifü 'z-zikr Salmatomruk kurbında Ke
fel i  cami ' -i şerlfı karşusında sakine o ldığı menzil i  derunı
na icra ve ta'yln eyledi didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l ma 
vaka'a b i ' t-taleb ketb olındı .  

Fı 29 Zi ' l-ka'de sene 1 2 1 5  [ 1 3  Nisan 1 80 1 ]  

Şühudü · t-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah- ı  ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i ralı-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

29917711 Hatt-ı lıümayun ile Halkalı suyundan ilısan 
olunan Soğan Ağa malıal/esindeki eve bağlı suyun bir 
kısmının, malikleri tarafindan Mehmet Sait Bey 'e sattl
dığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Said Beğ'ün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur bir çuvalduz ma-i 
lezlz-i merkürnun maliki Sa'ld Beğ vefatından sonra dü-
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yiln-ı keslresini lfa içün kerimesi Nefise Hanım'un vasisi 
Mustafa bin Ahmed ma-i leziz menzil - i  mezbilr i le  ma'an 
Nu'miin Sabit Efendi'ye b i ' l-vesaye bey' eylediği işbu 
mahalle şerh viri ldi .  

Fi 24 Muharrem sene 1 223 [23 Mart 1 808] 

Daru' s-saltanati '  1-aliyye Kostantın iyye el-mahrniyyede 
Darbhane-i atik civarında Soğan Ağa mahallesinde S im
keşhane kurbında Eğerci ler sukında viikı ' asrında Sadr-ı 
all kethudası Derviş Mustafa Efendi hanesi dimeğle 
ma'rCıf menzil derunına cari zikri ati ma-i lezizün mal iki  
iken bundan akdem vefat i den Köpri l izade Mehmed 
Sa'id Beğ bin el-merhum Affiin Beğ'ün verilseti zevce-i 
menkilha-i metrukesi Zekiyye Hanım ibnet-i el-merhum 
el-mebrur Abdürrezziik Paşa i le sulbiyye keblre kerime-i 
muhteremeleri Refi'a ve Behiyye hanımiara ba'de ' l-inhi
sar mes'ele-i miras ları on alt ı  selımden olup siharn-ı mez
bilreden ik i  sehmi muma ileyha Zekiye Hiinım'a ve yedi
şer sehmi muma i leyhima Refi'a  ve Behiyye hanımlardan 
her b irine isabeti tahakkukından sonra muma i leyha Re
fi'a ve Behiyye hanımlar taraflarından husus-ı ati ' l-be
yanda ikriir ve i 'ta-i hüccete vekil ieri o ldığı zevat-ı m uma 
i leyhimayı arifan es-Seyyid İsa Ağa bin Musa ve es-Sey
yid Mustafa Ağa ibn-i es-Seyyid A ll şehiidetleriyle ber 
nehc-i şer'!  sabit olan Köpri l iziide Mehmed Beğ mecl is-i 
şer'-i hatir-i Iiizımü't-tevklrde işbu kitab-ı sıhhat-nisabun 
hiifızı Mehmed Sa'id Beğ ibn-i el-merhum Si lahdar İbra
him Paşa tarafından zikri ati husus-ı meymenet-mah
susların ı  tasdika vekil-i şer'lieri o lan es-Seyyid Mehmed 
Reşid Ağa ibn-i es-Seyyid İsma'il mahzarında b i ' l-vekiile 
ikriir ve takrir-i kelam idüp müvekkilem milma i leyhi mün 
mürisieri müteveffa-yı muma i leyh Köpril izade Mehmed 
Sa'id Beğ'ün hayatında işbu yedinde olup bin iki yüz on 
bir senesi Cumfide' l-ahir'inün beş inci güni i le bin iki yüz 
on dört senesi Cumade' l-ahir'inün on dokuzuncı güni ta
rihiyle müverrah iki kıt 'a  hüccetde tafsil ü beyan [olm
dığı] üzre ma tekaddemden berü ba hatt-ı hümayun-ı şev
ket-makrun Halkal ı suyından ihsan-ı hümayun buyurılan 
bir masura ma-i leziz-i müfrezeden lağm ü kanavatma 
tebe ' iyyetle üç çuvaldilz ma-i leziz mahrniyye-i mezbilre
de Sultan Bayezid cami ' -i şerifı kurbın da Saray-ı atik itti
salinde maksem kubbesinden erbab-ı miyah ma' rifetle
riyle ifraz ve müstakı ll yol i le sal ifü' l-beyan Soğan Ağa 
mahallesinde Derviş Mustafa Efendi'nün hasbeten l i ' l lah i 
te'ala bina eylediği çeşmeye ve baki bir çuvaldilz ma-i 
lezlzi dahi mahalle-i mezbilreden menzil- i  mezkilra ta 'yin 
ve icra olındukdan sonra bir çuvalduz ma-i Ieziz müte
veffa-yı muma i leyh Mehmed Sa'id Beğ i le ' I-vefat ba 
hüccet malik  olup fevt oldukda müvekki lelerüm milma i
leyhime i 'tibar-ı merküm üzre mevrus almışidi hala men-
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299177/lb zil-i mezburı müvekki lelerüm muma i leyhim müvekki
lüm muma i leyh İbrahim Paşazade Mehmed Sa'ld Beğ'e 
ferağ-ı mu'teber-i kat ' !  ile ferağ u tefv\'z idüp derlınına �;_i;.;,:;b.;?_,_... _, ��i�:�� f'.tc:i!.):1.J� .. 
cari bir ÇUVaJduz ma-i Jez!zi dahi bey ' murad eyJedükle- ./;.:,�V'-':/,J/J�_,:._;;t:_;....,IJ..;:_-Jt.-�';�.//Jt:,J.; 
rinde mahmiye-i mezburede olan çeşme ve menazil ve �.:,_,._;. & · • . . , . . : _ . • � • • · 

h l ı . , . ' 'd ,, ı k ' d '  /-!/" ,..,..,_, .,_,:_.J;_,:>_,�� 1 1 � ' • _..,. ma a -ı saıreye cereyan ı en cemı su arun uyu atı · .- · __..., _./'f..:.- � �-,_.;, 
Haslar mahkemesi s ici l iatında mastur u mukayyed olup </.!')(,ı:,;��_,;-..,.(, t..:4...:;.J , _; :.. · . .  1 .. / 
ma-i leZıze dair iktiza i den hücec-i şer' iyyeler mahkeme-i :-_� , . .  •b .: ; . . . J J ---':" 

�..f 

-Q�--''-""' ""::::..-----� 1 - . - • . 

mezblıreden gayrı mehakimde tahr\'r u temhlr olmması ba . _ _,_....- b-- _,  r.,Y_,_..,. �/ ��; ______ _ 
emr-i all memnlı'  oldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına .;..-i�'/.�../-r:-· .... :.... f'(!� '  :!/-"�/"� ./',;z_.,_,.,.,.,_ . , 
binaen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa _,:, . .  '( · . • r...:. c �;;; ...... 

--?_, .. · � 1 • • • • 

tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc · ....-_...�. : :::Y'-d� _..,_...., "'7'"' --:'..r:--�:..i.!.J'-':_� 
İbrahim Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa Ağa ve :��_),/C:,_,�> �:, ,  .. ,...,:. _,._:;, ;./.  . , . 1 • 

• 

zeyl-i sahlfede muharrerü ' l-esam\' evkaf-ı selatin-i sıllife , . 
· · - ...-...ff-f'-'.:--- �-..r-' 

serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma' ri- ���t/�cr'fi',;Vt,.d!,�;:..::;_,..,� . . . 
fetleriyle tarafeynden Icab ve kabul i havl şürut-ı müfside- /.!-/�-../ P' ./ /. " [.·;.- 1 . .. -, " '  ---�-1--·,._ı ..P. 
den ari bey '- i  bat-ı sahlh-i şer' \' i le müvekki l- i  muma i - . . ' . , :;,--" - � ,./ ,;  .,�_:;-�-:. / 
leyh Mehmed Sa'ld Beğ'e beynlerinde ma'lum semen-i t;.../�J..,_;.-:'..,..,!?fc.,.J..I�A ı.s_:.:.. ,/. : . _,. ,/. • /J <.Ç c..s" � medf� ' ve makb�z� �ey ' u teml�� itdüklerlnde ol dahi be: �;.;..,)�i !;lv c,11,_; ı .  . , . · .  ç -. . . 
veeh-ı muharrer ı ştıra ve temelluk ve kabul huyurup fima · · '::.--",)- �-- (;:'··� · ı:;  "':""',..).� · 
ba'd derun-ı menziıe cari bir çuvalduz ma-i ıezızde mü- ��Y.t-/�:,.f�_, �,f! �����- �,-!:--- � 
vekkil_em muma i le��i ma�u� as!a �e

. 
kat'a alaka ve m�?- ...%f/;_;L-�tl-_;.t.� rı; '-""})'--' 

. ,.-ı:... � hallerı kalmayup muvekkıl- ı  muma ı leyh Mehmed Sa ı d  .1.,.,...1 
, • • . . • :/1'7,�-- %' � .,  

Beğ'ün mülk-i m üşteraları olmağla di ledükleri gibi tasar- · 7-. V-If'�_;. !_A...,,.,....,/� �',J ;.._;""�L..-., 
ruf buyursunlar didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a .....h'P .J:}.././,ttfl'....:.. rr tz_..?�_;,� , _, 

b i ' t-taleb ketb olındı .  ��t:.)�_,!'_;,., . .: . .  -.,__.c.f.,.. t, 
Fı 2 1  Zi' l-ka 'de sene 1 2 1 5  [5 Nisan 1 80 1 ]  /� . '. . · • .;J (� .. ��-!(.�'C�--'' 

/.-' . )�I"'J../-'.AJI! �-:'-'�J,.:,..,:,.t;; ';:.., . 
Şühlıdü' l-h�H : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

29917712 Halik Evadik zimmiden kalan suyun malikle
ri tarafindan Şahin zimmiye satıldığına dair hüccet 
kaydı. 

[Kenar notu] Şahin zimmlnün 

[Derkenar] Asi hücceti bin iki yüz on tarih inde Şahin 
zimmlnün oğul ları üzerinde hüccet ol ınup bu hüccet tehi 
kaldığı işbu mahalle şerh viri ldi .  

Fı 1 3  Za sene 1 234 [3 Eylü l l 8 1 9] 

işbu hüccet derı1nında ismi mezkı1r olup bundan akdem 
halik olan Evadik veled-i Elmişah zimm\'nün veraseti 
zevce-i metrukesi Saltana bint-i Artin nam nasraniyye i l e  
sulb\' sağir oğlı Elınişah ve  sulb iyye sağTre kızı Armav-

· fp. f . ? . · .� r./�.o:-tr..&' /J!"...,J . wu., �' YVı/J.....'..Y r/.r/1' .;;.; i. ,.,.:,.;� .... ?j{/ ... h,ı..:Jb..)'�.;(, ... /� ..-_,�,_,._U' .. . -� . . .. . �'- /0�/"'_,., -:�1# 6--;,;; .. fj:::1ı'.�0� ö" -'/'.;ı�/ _,; . / . � ............. _ • --:-V�"_.A.J"/� 

yJ�- �� ))/ ./ ı/tff' ' ıj l  ' -< 1  ;1/ •, y ;ı]�· · · v ,�;IP;., .!J/Il. • ./. \� · 'JJ • •  � av ;v· · · 
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. . 
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ni 'ye ve hin-i helakinde zevcesi mesfürenün batnında mü
tebeyyin olup ba'dehCı tevellüd iden sulbiyye kızı Mar
yana nam sağireye münhasıra ve mes'ele-i mirasları otuz 
iki sehmün dört sehmi zevce-i mesfı1reye ve on dört selı
mi oğl ı mesfCıre ve yedi sehmi kızları mesfCıretandan her 
birine isabeti tahakkukından sonra verese-i mersumundan 
olup kendi nefsinden asi ve s iğar-ı mesfCırCınun anaları ve 
ba hüccet-i şer' iyye vasi-i mansubeleri olan şahs ı  mu'ar
refe mersume Saltana nasraniyye mecl is- i  şer'- i  şerif-i  
enverde kezalik derun- ı  hüccetde ism-i mersum halik-i 
mesfCırun l i  ümm karındaşı işbu ba' isü'r-rakTm Şahin ve
led-i Mardiros zimml tarafından zikri ati husfısı tasdika 
vekil-i mürseli Kabril veled-i Manas zimml muvacehe
sinde b i ' l-asale ve b i ' l-vesaye ikrar ve takrir-i kelam idüp 
işbu yedimde olup bin iki yüz on senesi Zi ' l-ka'de'sinün 
ikinci güni tarihiyle müverrah bir kıt 'a mübaya'a  hücce
tinde tafsll ü beyan olmdığı üzre üç çuvaldCız ma-i leziz 
mevrCısımuz halik-i mesffırun l i  ümm karındaşı müvek
kil-i mersCım Şahin zimmi i le ber veeh-i münasafe i le
' 1-helak malik ve mutasarrıf olup ba'de helakihi n ısf his
se-i şayi 'ası bir buçuk çuvaldCız ma-i lezlz-i merkümı ber 
tashlh-i ınezbCır benümle vasileri oldığum siğar-ı mersCı
mCına mevrCıs ve müntakı l  oldukdan sonra ben siğar-ı 
mersumunun kanavat-t memiCıkesine tebe' iyyet i le men
kül hükıninde olan ma-i leziz-i mezkurdan malik  olduk
Iarı hisse-i ma' lumelerin i  kendi h isse-i ma'lumem i le 
ma'an nef'an l i ' s-siğar semen-i misliyle alıara bey'a bun
dan akdem kıbel-i şer'den me'zCıne oldığuma binaen ber 
veeh-i muharrer bey' murad eylediğümde Astane-i aliy
yede olan çeşmeha vü menazil  ü hiyar u h ıyaz ve ma
hall-i saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyudatı 
Haslar mahkemesi sicil latında mastur u mukayyed olup 
ma-i lezize dair hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah ihbar ve 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbCıreden gayrı mehakimde 
tahrlr u temhlr olmması ba emr-i all memnCı'  oldığı şü
rı1t-ı mer' iyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı 
fahru' I-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  
Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve zeyl-i sahi
fede muharrerü ' l-esami evkaf-ı  selatin-i mazıyye serbö
lükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma' rifetleriy
le ber tashlh-i merküm kanavat-t memlukesinden mik
dar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyet ile mal ik oldığımuz 
bir buçuk çuvalduz ma-i leziz-i merkümı tarafeynden 
idib ve kabCıli havl şürCıt-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı 
sahilı-i şer' ]  i le ma-i leziz-i merkürnun el-yevm semen-i 
misli ve kıymet-i adl i idiği ihbar olman iki yüz guruş 
semen-i medfı1' ve makbuza müvekkil-i  mesfCır Şahin 
zirnıniye b i ' l-asale ve b i ' l-vesaye bey ' u temlik ve layıkı 
üzre teslim eylediğümde ol dahi ber veeh-i muharrer 
iştira ve temellük ve kabul itmeğİn fıma ba'd sali-
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fü'z-zikr tashi'h-i merkiim üzre mal ik aldığımuz bir buçuk 
çuva.ldı1z ma-i lezi'z-i mezkı1rda benümle vasileri oldığum 
siğar-ı mersı1mı1nun asla ve kat 'a alaka ve medhalimüz 
kalmayup !ağın ü kanaviitma tebe' iyyetle müvekkil- i  
mesfı1r Şahin zimmlnün mülk-i müşteriisı ve hakk-ı s ırfı 
almışdur d idükde gıbbe' t-tasdlkı' ş-şer'l ma huve ' l-vakı '  
b i ' t-taleb ketb al ındı .  

Fl l 4  Zi ' l-hicce sene 1 2 1 5  [28 Nisan 1 80 1 ]  

Şühudü' l-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Fahru' l-akran el-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Fahru' l-eşbah Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Hasan Ağa Serbölük-i Sultan Bayezi'd 
Mehmed Emin Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Laleli 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 
ve gayrih im 

29917811 Haslar kazası, Balıçe karyesinde inşa olunan 
su bendine ve Hatice Valide Sultan camii su lağımına 
mü/hak, Mihrişah Va/ide Sultan vakfına ait sudan 
müfrez suyun bi 'l-icareteyn mutasarrıjları olan Meh
met Tahir Ağa ve Emine Hanım tarafından Torlu nas
raniye Tahta Minare mahallesindeki teraziden ifrazla 
buradaki ev ve çeşmeye bağfatmak üzere ferağ edi/di
ğine dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Karye-i Bağçe Torlı Nasriiniyye'nün 

Hala vücı1d-ı hümayunı bii' is-i asayiş-i alemiyan olan 
şevketlü kerametlü kudretlü veli-i ni 'met-i alem ve şehin
şah-ı rnekarİm-tuvan efendi hazretlerinün vali de-i müker
rerne-i muhteremeleri mühr-i u lya-yı saltanat devletlü 
inayetlü merhametlü veli'-i n i 'met Mihrişah Viii ide Sultan 
al iyyetü' ş-şan hazretlerinün muvaffak oldukları vakf-ı 
şerifleri müstağal latından olup kaimmakam-ı mütevel ll 
temessüki mantukınca bir masura ma-i lezi'ze bi '  1-icare
teyn mutasarrıfe olan i şbu hamiletü'r-rakTm Torlı bint-i 
Yuvan nam nasraniyye tarafından zikri ati hususı takrlre 
vekil-i şer'lsi olan Süleyman Ağa bin Mehmed Emin 
mecl is-i şer'- i  hatir-i lazımü't-tevkTrde takri'r-i kelam ve 
ifade-i meram idüp valide-i müşarun i leyha hazretlerinün 
vakf- ı celilelerinden olup Galata ve Tophane ve Beşiktaş 
ve husı1san Astane-i sa'iidetde sayfen ma-i lezi'ze muhtac 
olan ahali'nün def'- i  zarı1retleriyçün hasbeten l i ' l lahi te 'a
la ve taleben I i  merdat-i rabbuhu' s-semavati ' l-aliyye Ha
vass-ı refi' a kazasına tabi '  su yalı karyelerinden Bağçe 
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karyesi kurbında Arabacıoğlı mandırası deresi dimeğle 
ma'rfıf mahallde müceddeden bina ve inşa ve ihyasına 
muvaffak oldukları bend-i cedidde dört buçuk lüle ma-i 
lezizi merhfıme ve mağffırun leha Hadlee Valide Sultan 
tabe[t] serahanun İstanbul'da Bağçekapusı kurbında kain 
cami ' -i şerifleri şadurvanına cari ma-i leziz I ağınma idhal 
ve i lhak olınup ma-i leziz-i merkürnun nısf lülesi hakk-ı 
mecra içün vakf-ı merhume-i mfıma i leyhada ibka birle 
izn ve icazeti natık tarafeyn vakfıarına i lm ü haberi i ' ta 
buyurı lan ma-i leziz-i mezkılrdan baki dört lüle ma-i leziz 
merhılme ınılma i leyhanun ma-i leziz i le  Astane-i aliy
yeye dahi l  oldukdan sonra merhılme ınılma i leyhanun 
marrü, z-zikr cami ' -i şerifı şadurvanına cari olan ma-i 
lezizleri lağmından murad eylediği malıallden kanavat 
[ü] müsennat ferşiyle ifraz itmek üzre bin ik i  yüz on iki 
senesi Rebl'u ' l-evvel'inün beşinci güni tarihiyle müver
rah tasrlh ol ınan temessük-i mezkılreden yevrnl bir akçe 
idire-i müeccelelü bir masura ma-i lezlze mutasarrıf olan 
el-Hacc Mehmed Emin Efendi fevt olup sulbl kebir evia
dı olan Mehmed Tah ir Ağa ve Emine Hanım'a intikal-i a
di i le ba'de' l-intikal mezbılran dahi b i ' l-intikal mutasar
rıflar oldukları bir masura ma-i lezlz-i mezkılrı tarih-i ki
tab senesi Şevval-i şerlfinün yiğirmi üçünci gün i  vakıfe-i 
ınılma i leyha Valide Sultan hazretlerinün kethuda-yı bü
lend-unvanları olup kaiınmakamları olan iftiharü' l -ema
cld ve' l-ekabir müstecmi 'u cernl'u' l-me 'all ve' l-mefahi r  
sa' adetlü semahatlü mekreınetlü Yusuf Ağa hazretlerinün 
iınzasıyla ınüınza ve hatınİyle ınahtılın hamiş-i temessük 
natık oldığı üzre ınüvekki le-i ınesffıre Toylı42 Nasraniy
ye'ye ba re'y-i mütevelli  ferağ ve kasr-ı yed itmeleriyle ol 
vechi le  bir masura ma-i leziz-i mezkılra müvekkilem nas
raniyye-i ınersılme b i ' l-icareteyn mutasarrıfe olup ma-i 
lezlz-i mezkılr mahmiyye-i mezbılreye dah i l  oldukda Fe
nerkapus ı dahil inde Kiremid mahal lesinde Kanl ı  kenise 
dertınında ana lağınından ifraz ve müşterek olmak üzre 
ınüceddeden kurşun borı ferşiyle Tahtaminare mahalle
sinde kain müşterek su terazlısinden erbab-ı miyah ma'ri
fetleriyle ifraz olınup kezalik  cedld müstakı l l  yol i le 
marrü'z-zikr Tahtaminare mahallesinde kain müvekkilem 
ınersfıme Toyl ı  Nasraniyyenün hanesine nısf masura İcra 
ve nısf masurası dah i kapusı önünde müceddeden bina 
eylediği çeşıneye icra olmmak üzre kaimmakam-ı müte
velli-i ınılma i leyh taraflarından izn viri lmiş olup lakin is
tihkaını havi yedinde hüccet olınamağla husus-ı ınerküme 
vuküf-ı tamıniarı olan erbab-ı miyahdan İstihbar ol ınup 
hakikati üzre kıbel-i şer'den istihkam hücceti tahrir ve 
müvekki lem mersfıme yedine i ' ta olmmak matlfıbıdur di
yü ibraz eylediği teınessük-i mezkılra ba 'de'n-nazar ve-

42 Aynı isim hükümde Torlı olarak geçmektedir. 
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kil-i mezburun min kül l i ' l-vücfıh takrlrine mutabık ve 
nefsü' l-emre muvafık bulındığından ma'ada mahmiyye-i 
mezbfırede olan çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan i 
den cemi' sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sicil latın
da mastur u mukayyed olup ma-i Iezize dair senedat-ı 
şer' iyye mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehakimde tahrir 
u temhir olmması ba emr-i ali memnfı' oldığı şürfıt-ı mer
' iyyesinden oldığına binaen li ecl i ' l-ihbar mecl is-i şer' a  
hazırfın olan Hassa su  nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa 
tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı ralı-ı abi ei-Hacc 
İbrahim Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid İsa Ağa ile 
zeyl-i sahifede muharrerü' l-esami evkaf- ı  selatın-i mazıy
ye serbölükleri vesair haderne-i ralı-ı abilerden istifsar 0-
lındukda fi ' l-hakTka valide-i müşarun ileyha hazretleri
nün muvaffak oldukları vakf- ı  şerifleri müstağallatından 
olup kaimmakam-ı mütevelll temessüki mantfıkınca bir  
masura ma-i leziz-i mezkura yevmi bir akçe icare-i müec
cele ile mutasarrıf olan Mehmed Emin Efendi fevt olup 
sulbi keblr eviadı Tahir  Ağa ve Emine Hanım'a ma-i le
riz-i mezkur intikal-i adi ile ba'de' I-intikal anlar dahi bi
' I-intikal mutasarrıflar oldukları bir masura ma-i leziz-i 
mezkfırı müvekkile-i nasraniyye-i mersumeye ba re'y-i 
mütevelli ferağ ve kasr-ı yed itmeleriyle ber mfıceb-i te
messük yevınl bir akçe icare-i müeccelelü bir  masura 
ma-i leziz-i mezkur müvekkile-i nasraniyye-i merküme
nün uhde-i tasarrufında ve hala mevcfıd aldığını b i ' l-ic
ma' ve' l-ittifak ala tarik ı 'ş-şehade haber v irmeleriyle kı
bel-i şer'den dahi l i  ecl i ' l- istihkam ketb ü iınla olınup 
müvekki le-i nasraniyye yed ine i ' ta ol ındı .  

Fı' 19 Zi ' l-h icce sene 1 2 1 5  [3 Mayıs 1 80 1 ]  
Şühfıdü' I-ha.I : 
Aynü' l-ayan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i ralı-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı ralı-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasafya-i kebir 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Laleli 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
El-Hacc Hasan Ağa Serbölük-i Sultan Bayezid 
İbrahim Halife Çavfış-ı ralı-ı ab 

29917911 Haslar kazası, Balıçe karyesinde inşa olunan 
su bendine ve Hatice VaZide Sultan camii su /ağımına 
müllıak, MilıriŞalı Va/ide Sultan vakfina ait sudan 
müfrez suyun bi 'l-icareteyn mutasarrıjları olan Alımet 
Ağa tarafindan Sofya nasraniye Tahtaminare malıaile
sindeki teraziden ifraz/a buradaki eve bağiatmak üzere 
ferağ edi/diğine dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Sofya Nasraniyye'nün 
Hala vücfıd-ı hümayfını ba' i s-i asayiş-i alemiyan olan 
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İSTANBUL ŞER' İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

şevketlü kerametlü mehabetlü kudretlü veli-i ni ' met-i 
amın ve şehinşah-ı mekarim-tuvan efendimüz hazretleri
nün valide-i mükerrerne-i muhteremeleri mühr-i u lya-yı 
saltanat devletlü inayetlü merhametlü veliyyü ' n-ni 'met 
M ihrişah Sultan al iyyetü'ş-şan hazretlerinün muvaffak 
oldukları vakf-ı şerifleri müstağalla.tından olup kaimma
kam-ı mütevelll temessüki mantukınca bir masura ma-i 
lezize b i ' l-icareteyn mutasarrıfe olan işbu hamiletü' r-ra
klm Sofya bint-i Evakim Nasraniyye tarafından zikri ati 
hususı takrire şahsı arifao İbrahim Halife bin Abdullah 

/ ;'>::;_,..., ve Hüseyin Ağa bin Abdul lah şehadetleriyle vekili olan 
Süleyman Ağa bin Mehmed Emin mecl is-i şer'- i  hatir-i 
lazımü't-tevklrde b i ' l-vekale takr1r-i kelam idüp valide-i 
müşarun ileyha hazretlerinüil vakf-ı celilelerinden olup 
Galata ve Tophane ve Beşiktaş ve hususan Astane-i sa'a
detde sayfen ma-i lezi'ze muhtac olan ahallnün def' -i za
rCıretleri içün hasbeten l i ' l lahi te 'ala ve taleben l i  mer
dat-i rabbuhu' s-semavatü' l-all Havass-ı refi'a  kazasına 
tabi '  suyolı  karyelerinden Bağçe karyesi kurbıncia Ara
hacıoğlu mandırası deresi d imeğle ma'ruf mahallde mü
ceddeden bina ve inşa ve ihyasına muvaffak oldukları 
bend-i cedidde dört buçuk lüle ma-i lezi'zi merhum ve 
mağfCırun Ieha Hadice Val ide Sultan tabet serahanun İs
tanbul'da Bağçekapusı kurbın da kain cami ' -i şerifleri şa
durvanına cari ma-i leziz lağmına idhal ve i lhak olınup 
ma-i leziz-i merkürnun nısf lülesi hakk-ı mecra içün 
vakf-ı merhume-i muma i leyhada ibka birle izn ve icazeti 
natık tarafeynün i lm ü haberi i ' ta buyurılan ma-i l ezi'z-i 
mezkurdan baki dört lüle ma-i leziz merhume muma i ley
hanun ma-i lezlzi i le Astane-i aliyyeye dah i l  oldukdan 
sonra merhume-i mu ma i leyhanun marrü' z-zikr cami ' -i 
şerif şadurvanına cari olan ma-i lezlzleri lağmından 
murad eylediği mahallden kanavat ü müsennat ferşiyle 
ifraz itmek üzre bin iki yüz on bir senesi Şevval' inün on 
dokuzuncı güni tarihiyle müverrah temessük-i mezkurda 
tasrlh olman yevınl bir akçe icare-i müeccelelü bir 
masura ma-i Iezlze mutasarrıf olan hacegan-ı Divan-ı 
hümayundan Rüstem Osman Efendi bin Mustafa muta
sarrıf old ığı bir masura ma-i lezi'z-i mezkurı tarih- i  kitab 
senesi Safer'inün altıncı güni Serkurşuni-i hassa el-Hacc 
Ahmed Ağa bin Hüseyin'e ba ma'rifet-i mütevel ll  ferağ u 
tefviz ol dahi ba'de' t-tefevvüz tarih-i mezbure Rama
zan'ınun on birinci güni vakıfe-i müşarun i leyha Valide 
Sultan hazretlerinün kethudaları bülend-unvanları olup 
kaimmakamları olan iftiharü ' l-emadd ve' l-ekabir müs
tecrni 'u ceml'u' l-me 'all ve' l-mefahi r  sa'adetlü semahatlü 
Yusuf Ağa hazretlerinün imzasıyla mümza ve hatmiyle 
mahtum hamiş-i temessük natık oldığı üzre müvekkilem 
mersfime Sofya Nasraniyye'ye ba re 'y- i  mütevelli ferağ 
ve kasr-ı yed itmeğle ol vechi le bir masura ma-i lezi'z-i 



İ STANBUL SU KÜLLİY ATI 

mezkura müvekkilem nasraniyye-i mersume b i ' l-icare-
teyn mutasarrıfe olup ma-i leziz-i mezkur mahmiyye-i rJt-.,;, - �  /-' . 
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299/79/lb 

) • ·, �/.;,_P;;Jt: � f � • • • mezbfıreye dahi oldukda Fenerkapusı dahi linde Kiremid i;'rll,h' • . )' --; ._, �ı..t;-�pL,.,.�;_;,.:-,...)1, 
mahal lesinde Kanl ı  kenlse deri'ınında ana lağmından ifraz ,;9 �-".J_�ıJI't,'�""::'./��;,.;,.,ı;;�l�� ve müşterek olmak üzre müceddeden kurşun borı ferşiyle tl'�/[., ;J' � - . :. •. ..ı , • • . :.  • 

Tahtaminare mahallesinde kain müşterek su terazlısinden ..f;!__. . , . - .'V-'!_I�J'{�e,._,._,,,:_,,;!�;�;t 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ol ınup kezalik cedid . · · r.�j �'-!P..P �� �,.,; i,.;---:,/1)/.:/�:/11 
müstakıl l  yol i le marrü'z-zikr Tahtaminare mahallesinde '="'�..�".?� · ·� � . -. J:) • . 

kain müvekkilem mersume Sofya nasraniyyenün hane- ' ' · '  <.' :_.,,/ ')le; ı, �/: f,t,  J.lJ.Y�"""'! 
sine İcra olmmak üzre kaimmakam-ı mütevelli-i muma !-�J/!j//J_;,(r;_i{,�./·_, IJ)J!-'�1 .. /,,'�_;i';,!_,�· 

0': . . . _./• . i leyh taraflarından izn viri lmiş olup lakin istihkamı havl �J�?)'!i.,J UJ,.J-� �17 _,j:...,. ./ _ ' 1  !..ı:;,. • ;1 t- 1 . . . . ./-/ --, .,u. ,'J"'J cr'.{- (' yedinde hücceti olmamağla husus-ı merküme vuküf-ı o �_..,;: 1 ıfr � . . . .  
tarnınları olan erbab-ı miyahdan İ stihbar olınup hakikati ;�u,��; . .-• "".'./ .' t" .Pl'�-;-�< rJJ.V_,t,ı -";-"� 
üzre kıbel-i şer'den istihkam hücceti tahrlr ve müvekki- . · '  -!'��'//�.,.,_,./..:Ji!(rfi-r t-/?P. 
ı A 0 d ' , ,  A ı k l ' b d d ' 'b A t��_,JJJ,{o J ._ ,; 1 00 ,  /• O / 0 em nasranıyye ye ıne ı ta o ınma mat u ı ur ıyü ı raz ·: : ·, ./v'../-'-�-7-'P�t,-//P if:).-!/!t: '?-eyledig� i temessük-i mezkUra ba'de'n-nazar vekil-i mez- .J� " 1 ,,...,,� '/(/. • 

. , 1 • • • . · , • • • 

burun min kül l i ' l-vücfıh takririne mutabık ve nefsü'l-em- · . . �./ .:..7 Y'-' '.,...., ,;;_,. :;  ,.-;t' !J'ı..J--' � <l>--' 
re muviifık bul ındığından ma'ada mahmiyye-i mezburede � P' 1!6:/J.?/, .. J.�� ;/J�t:?/.,t:l ; �,1� ;v:fJ..F 
olan çeşmelere ve mahall- i  saireye cereyan iden cemi' ,ib.':/ft_,.:;_).,_ . 1 . · , . . . � 1 - . _Jv 
sularun kuyudatı Haslar mahkemesi s ic i l iatında mastur u ;,l,Jj , ,_ . ·, -. _.., / � ��" -;" .1 �,.,� • 

mukayyed olup ma-i lezize dair senedat-ı şer' iyye mah- · ; "(J.l_,y__..� ;!_,..JJ[;,,.�J� � �4� .•.:} t)'f./� 
keme-i mezbfıreden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr ;)y,..;vpr.,/11:, 1  /'..?_;ı;, �/;;·V ı; lll 1, /) ;:;t,;. �� _h1 
olmması bii emr-i all memnfı'  oldığı şürfıt-ı mer' iyyesin- �� ,1 1 1 1 / ./. :..- · • /:' ,' • : • 
den oldığına binaen l i  ecl i ' l-ihbar mecl is-i şer'a hazırtın (-' .l.  !ll� o�f/._.�,..---:-J!,.,; ;...,} �.;.'.}!JJ-'•�!.J'/ 
olan hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa ta- � f....;Yl_,.,..J/I�_/.·/.fhl� . .ı··/IJJ!_. .-:;.r'· �. j 
�afından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı a�l ei-Hacc : . . . . 

• 

: • d . _;.t.,�ı;--� t,� r Ibriihlm Ağa ve Ayasofya serbölüği es-Seyyid Isa Ağa i le .(;/�; �!J:J" �-, . ..P./ vv�f!'/ · .  · 
zeyl-i sahif�de �

-
as turu' 1-es�rı:i ev�a:- ı  selat�n-! �azı yy e fı:� /'�) .:.,..;,. ,_;;_.�! // ;,J..:.i_;.7 ı,.;� �e,�'..-:;._.�ri 

serbölü�lerı vesaır �a�e�e-ı �a�- ı  ab.ı lerd:n ıstıfsar �l ı
.�- '?ı:,• tl •1 : · ! • , . · . / · .  • L .  • 1 dukda fı' l-hakTka valıde-ı muşarun ı leyha hazretlerınun · • -:,.;.:1&111 •. -#fif/.(_,��j_,.-�(W' /,..-;fi 

muvaffak oldukları vakf-ı şerifleri müstağallatından olup .;c_IP/�t/z:;:,; ,:-.r'';.- _; ;.;,;?rl..- -:.)-:.y_;/-' 
kaimmakam-ı mütevelll temessüki mantfıkınca Serkurşfı- ,;_ , • . . ·. , :_ · • 

. 
· 

.·· . ,JP;,#"·I-' . • 1 L • •  ' ·. IL { / . 
ni el-Hacc Ahmed Ağa bi ' l-icareteyn mutasarrıf  oldığı ·: ..,,. ,,�.�,:::;/"" .  r, l'r'/���" _,.t"" ... <..-: r� ' 
bir masura ma-i Ieziz-i mezkfırı tarih-i ki tab senesi Rama- :.:>� ;1 r.'t . . r-:.ı.-: ,�p_,.. ;,}-� j Y'- ;ı.:J-:-."-,.·�:· ,.l;zr� l zan'ınun on birinci güni müvekkile-i nasraniyye-i mersu- . . 
meye ha re'y- i  mütevelli  ferağ ve kasr-ı yed itmeğle ol tı?'t��j 'J,;';Ii/?J�f;::t-7'.;}:,._,.-:,..;�,J{,_, 
vechi le her muceb-i temessük yevmi bir akçe vazife-i .�:_. 1 .. �-';J'.?�1/i--�.I,J �.J ;....J/. . .t.�-�,fJ-..:_,.�_;�·li!J 
müeccelelü bir masura ma-i l eziz-i mezkure müvekkile-i � / · 
nasraniyye-i mersumenün uhde-i tasarrufında ve hala · · - · ,; ,CJv.i�"'!· ,.; 'p:�.:r/,JI�-:-_,.;.!, 1�� 
mevcfıd ald ığın ı b i ' l-icma' ve' i-ittifak haber virmeleriyle t>'ty.>·� . 
kıbel-i şer'den dahi l i  ecl i ' l-istihkam i şbu vesika-i enika 
ketb ü imla olınup müvekkile-i mersume-i nasraniyye ye- "· ·---
dine i ' ta ol ındı. 

Fi 1 9  Zi' l-hicce sene 1 2 1 5  [3 Mayıs 1 80 1 ]  

Şühfıdü ' I -haı : 
Şahidfıne sabıkün 

29917912 Haslar kazası, Orta Belgrat karyesinden mül
hak İskender Ağa katma suyundan müfrez su ile Ke-
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merler tarafından mü/hak Oriic Gazi mahallesindeki 
arsaya bağlı Halil Ağa katma suyunun, maliki Ahmet 
Efendi tarafından Mehmet Emin Ağa 'ya satıldığına da
ir hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Mehmed Emin Efendi 'nün 

[Derkenar] Ba temllkname-i hümayün Mehmed Sa'id A
ğa uhdesine hüccet olınmışdur. 

Fı 2 1  R sene 1 229 [ 1 2  Nisan 1 8 1 4] 

Daru' s-saltanati '  1-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Ekşikaradut kurbında Orı1c Gazi mahallesinde vakı '  le
de' l-ahali ve' l-clran ma' lümu' l-hudüd muhterik mülk 
menzil arsası derı1nına cari zikri ati ma-i lezizün mal iki  
olan eşraf-ı kuzat-ı kirarndan Hafız es-Seyyid el-Hacc 
Ahmed Efendi bin es-Seyyid All Ağa mecl is-i şer'-i ha
tir-i I azı mü ' t-tevkTrde i şbu kitab-ı s ıhhat-n isabun hafızı 
Mehmed Emin Ağa bin el-Hacc Halil tarafından husus-ı 
ati ' l-beyanda tasdlka vekll-i mürseli Rumi l i  eşraf-ı kuza
tından Mustafa Efend i  bin el-Hacc Mehmed Emin mah
zarıııda b i ' t-tav ' i ' s-saff ikrar ve takrlr-i kelam idüp i şbu 
sene-i mübareke-i Muharremü ' l-haram'ınun dokuzuncı 
güni tarih iyle müverrah başka başka iki kıt'a mübaya'a  
hüccetinde tafsll ü beyan olındığı üzre arsa-i mezbüre 
derı1nına cari ma-i lezlzün menba' ı olup Havass-ı refi'a 
kazasına tabi ' Orta Belgrad karyesi kurbında İskender A
ğa suyından bir masura ma-i l ezizden müfrez lağm ü ka
navatına tebe ' iyyetle bir çuvaldüz ma-i leziz i le  yine Ha
vass-ı mezbura tab i '  Kemerler canibinden Başhavz ve 
Molova kemeri beyn inde Fındıklık koltuğında Hassa su 
nazırı merhum Halil Ağa hayatında bin yüz el l i  sekiz 
senesi Rebi 'u ' l-evvel' inün sekizinci güni tarihiyle müver
rah keşf hücceti mücebince kimesnenün mülk  ve harimi 
olmayan mevzı ' -ı hallde kendi malıyla müceddeden beş 
aded baca hafr va tahte ' l-arz lağm ü kanavatma tebe' iy
yetle hasıl  eylediği ma' lı1mu' l-mikdar ma-i leziz-i cari
den lağm ü kanavatma tebe ' iyyetle ancak bir çuvaldüz 
ma-i leziz ki cem'an ik i  çuvaldüz ma-i leziz arsa-i mez
büre derı1nına erbab-ı miyah ma'rifetleriyle cari ve mev
cüd iken arsa-i mezküreyi bundan akdeınce müvekki l - i  
müma i leyh Mehmed Emin Ağa'ya ba hüccet bey' u tern
lik idüp derün-ı arsaya cari iki çuvaldı1z ma-i lezlz-i mez
kurı dahi bey' murad eylediğümde mahmiyye-i mezbüre
de olan bi ' l-cümle çeşmeha ve menazil ve mahall- i  saire
ye cereyan iden sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sicil
Iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza i 
den h ücec-i şer' iyye erbab-ı miyah ihbar ve ma'  rifetleriy
le mahkeme-i mezbı1reden gayrı mehakimde tahrir u tem
hlr olmması ba emr-i all memnı1'  oldığı şürut-ı mer' iyye
s inden oldığına binaen hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah 
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Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı 
rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Ekşikaradut suyolcısı 
es-Seyyid el-Hacc İbrahim Usta ve zeyl-i sahlfede mu
harrerü' l-esarnl evkaf- ı  selatin-i salife serbölükleri vesair 
haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden 
Icab ve kabuli havl şürut-ı müfsideden ari bey '- i  bat-ı 
sahih-i şer'i ve safka-i vahide i le müvekkil-i ınılma i leyh 
Mehmed Emin Ağa'ya beynimüzde ma' lum semen-i med
m' ve makbılza bey ' u ternlik ve veeh-i layıkı üzre teslim 
eylediğümde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel
lük ve kabul idüp fima ba'd lağm ü kanavatma tebe ' iy
yetle iki çuvaldılz ma-i leziz-i mezkılrda benüm asla ve 
kat'a alaka va medhalüm kalmayup !ağın ü kanavatma 
tebe' iyyetle müvekkile-i ınılma i leyh Mehmed Emin A
ğa'nun mülk-i müşteriisı ve hakk-ı s ırfı olmışdur keyfema 
yeşa ve haysü ma yalıtar mutasarrıf olsun didükde gıb
be' t-tasdlkı ' ş-şer'i ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı . 

Fi 25 Z sene 1 2  1 5 [9 Mayıs 1 80 1 ]  

Şühudü · ı-hal : 

299/8011 Kırkçeşme suyundan ifrazla Karaki Hüseyin 
Çelebi malıal/esindeki eve bağlı Derviş Paşa vakfı suyu
nun bi 'l-icareteyn mutasarrifının Hace Şerife Hanım 
olduğuna dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Şerife Fatıma Hanım 

Daru' s-saltanati ' 1 -ali yy e Kostantın i yy e e 1-mahmi yy ed e 
Hace Paşa kurbında Karaki Hüseyin Çelebi mahal lesinde 
vakı ' S ipahlar ağası el-Hacc Ömer Ağa hanesi d imeğle a
rif konağın hala malikesi iffetlü i smetlü Hacce Şerife Fa
tıma Hanım ibnet-i vüzera-yı kiram-ı esbakdan merhum 
ve mağfCırun leh el-Hacc Ömer Paşa hazretlerinün taraf-ı 
bahirü'ş-şereflerinden zikr-i ati husus-ı meymenet-mah
sılslarını takrire vekil-i şer'lieri olan Hüseyin Ağa bin 
Abdullah mecl is-i şer' - i  hatir-i lazımü't-tevklrde bi ' l-ve
kale takrir-i kelam ve ifade-i meram idüp müvekkilem 
ınılma i leyha Hacce Şerife Fatıma Hanım hazretlerinün 
yedinde olup i şbu sene-i mübareke Zi' l-hicce'sinün yiğir
mi birinci gün i tarihiyle müverrah bir kıt'a mütevelli te
messüki hamişinde tasrih olmdığı üzre aslıab-ı hayratdan 
merhum Derviş Paşa hazretlerinün Kırkçeşme suyından 
cari olup kanavat ü müsennatına tebe' iyyetle icar ve isti
car olmagelen ma' lılmu' l-mikdar vakf sularından müfrez 
nısf masura ma-i lezize müvekkilem ınılma i leyha Hace 
Şerife Fatıma Hanım hazretlerinün vakf-ı müşarun i ley
hün hala bi ' l-fi ' l  mütevel llsi es-Seyyid Mehmed Emin E
fendi'nün imza ve hatmini  havi i 'ta eylediği bir kıt' a ha
miş-i temessük mantukınca bi ' l-icareteyn mutasarrıfe ol-

3 1 9 

299180/la 
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299180/lb mağla lakin mahmiyye-i mezburede ve mahall-i sairede ../;.;r;_.,ıJI I • 1 . •  / .1 ./ olan çeşmeha vü menazil ve mahall-i saireye cereyan i-i ,  # ' :"'-fV,�I {f.;,lstJı.J,I,�J.:I.Jf"',_r_, ;_;.,;.) den b i ' l-cümle sularun kuyı1datı Haslar mahkemesi sicil-'/A')/_, J.Jj-t,J; . -t '  , ,/oJ. ,jJ · '- · ,:- 1 latında mastur u mukayyed olup ma-i l ez!ze dair iktiza i-� # ,J,/" .1 c-:,./ ..1' Jr'/ ...... .t;;" J)-' J ., "' .., 
P.J�""!., �.ı��� ;..�.:.., -� /:-, -/� �. �..,. �..c� den hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah ihbar ve ma'rifetle

'- �· -., .- - ;,;,-_,.r---./ t' ..,,.,.... · ....- riyle mahkeme-i mezbı1reden gayrı mehakimde tahr!r u Jf�ı;,-:'�__, 1_,/,!I�;Jllt,�� �J:�!_,�:/1 temhlr olmması ba emr-i ali memnı1 '  oldığı şürı1t-ı mer-
, ' iyyesinden olmağla hamiş-i temessük-i mezkUra ba'de-P< �,.�X& ;;..?;. ..-J/J� � y )_r}rJ.) ' n-nazar hazın1n olan erbab-ı miyahdan İstihbar ol ınup Jjt/.l;.t!.:JL..- ' . 

' 

' 
. • t muceb-i ihbarlarıyla hakikati üzre istihkamı havl bir kıfa 

., ·�,· '/ � ..1 ,.ll/! 1' ..;_...,; t,; _,..-1 .; '--' �;.-./ /., t.r::. � · "' hüccet tahr!r ve müvekki lem ınılma i leyha Hacce Şerlfe 
· ?J?:v�/,�f.?;)ı.;/_/..;.� /)1,., :;-'v.i!f.ii. �./�� Fatıma Hanım hazretlerinün yedierine i ' ta olmmak bi-
_.J,/) {.- · ., · ( · 1 • • ' 1-vekale matlı1bımdur diyü ibraz eylediği hamiş-i temes-. , � ')...i.' ���., i.Ar/,� 1/,� ı..,_,/J;�t. ' : �"'· · ·k · k� ı d kd � · k' " I l " ' l  ·· � · _/.;V�, ,.-.,..- " su -ı mez ura nazar o ın u a mazmunı ının u ı -vu-./:' ./;,:J;;.,�v;_, 1 �,;..,/.;,: ;J,;; /,;;? '-�,.-; cuh vekll-i mezbı1run biilada bast u beyan eylediği takrl-:'h'P,.:.ı.� ·_,. :..:; . .  , � ' -;· · r # : rine muvafık bulındığından ma' ada hiizırı1n olan hala ;' · .  ""-,?-'�. ·  � 1":'-"rl1·Wv'! bl) (/_,.!.....; .'d 1 /-: Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından ve-·· · v, cvf�/.,J; /)-p;&j&;,. � �'- • · . .  - t� _, h b� I H� ı·b �h� A . , "' lt , • 

, . • / ..-:- � t/:,...- ,..,-_,- kll-i müsecceli Kethuda-yı ra -ı a ı e - acc ra ım ğa 
. - ��� '.J � ve Katib-i rah-ı abi Hüseyin Efend i  ve evkaf-ı selatın-i 

sillife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler dahi ve
kil-i mezburun takrlr-i meşrı1hını  ve hamiş-i temessük-i 
mezkı1run mazmı1nını bi ' l-icma' ve' l-ittifiik ba'de' t-tah
klk ve't-tasdlk nısf masura ma-i lezlz-i mezkur erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle Kırkçeşme suyınun mecmu ' olan 
bodrumdan ta'yln ve icra ve Aydınoğlı tekyesi karşusın
da vakı '  su terazı1sinden ifraz ve sal ifli 'z-zikr Karaki Hü-
seyin Çelebi cami '-i şerlfı ittisalinde kain müvekki lem 
muma ileyha Şer!fe Hacce Fatıma Hanım hazretlerinün 
hala mutasarrıfe oldukları sa' adethanelerine icra ve tah
sis olın mağla sa'adetle tasarruf buyursunlar diyü vekll-i 
merkürnun takrlr-i meşrı1hı üzre hamiş-i temessük-i mez
kGrun mantı1kı li ecl i ' l-istihkam işbu veslka-i en!ka ketb 
ü tahrlr ve sebt ü tastir ol ınup müvekkile-i muma i leyha 
Hacce Şerlfe Fatıma Han ım hazretleri yedierine i ' ta olın
dı .  

Fı 25 Zi' l-hicce sene 1 2 1 5  [9 Mayıs  1 80 1 ]  

Şühudü' l-hai : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 

299/8012 Haslar kazası kadısı Mehmet Şemsettin 'in ta
mamlama yazısı ve mührü. 

Li kü l l i  bed ' in hıtam ve li-kül l i  razi' ın fitam ve' l-hamdü 
l i ' l lahi ala hüsni ' t-temam harrahu el-faklru' l lahu subha
nehı1 ve te' ala Abdurrezzak Mahir Paşazade Ebu İlyas 
Mehmed Şemsüddln el-kadi Havass-ı refı'a hamaha' llahü 



iSTANBUL SU KÜLLİYATI 

ani ' I-afatı ve' l-beliyye gufira lehüma 
Mühür:Mehmed Şemseddln 

3 2 1  

29918111 Haslar kazası, Orta Belgrat karyesinden mül
hak İskender Ağa suyundan ifrazla Yeniodalarda Yeni
çeriler kışiasma vakfiyet ile Mustafa Ağa tarafthdan 
bağlanan suyun vakfiyetinin tesciline dair hüccet kaydı. 

299181/la 

[Kenar notu] Vakfiyye-i On yedi [nci ]  cema'at 

.. ···: •·. i•�.tJ ıJ/� ,l ,J// , .. ·.: •: ... :.. •. � ... 
.J.ı . _.:,f ... 'J�_fr :,.... _ . :. , �- - d!.! '" J, / /:; • f  1,J -· ".r-· • 1 _.j .;1..,� t':,.:� 

�!V .LJ-_ ../.· a;...,../ 
• ,.; . ' · - -· ; .. :�-.J 

;-',,;,:�.::./. ı,;· ', ' ;,_.)" El-hamdü l i ' l lahi rabbü' l-aleınln ve' s-salil.tü ve' s-selamü - ,-,.,. ·..r...;:r � · 
:�i����n�ş�u�;�:;":,�h:t�n�:��u�e

ı:���;�� �:: ·�� ��<·:� :�.�:�-. -���.,�:�:.±; :.: 
tastir ve inşasına ba' is ü bad] oldur ki Dergah-ı all dame .. . . : . w,ı, .._1.!J, : I.i1c; . . . . . 

, v.�.-..;- J • (�; !. ' .... .;-:_..;· ;.ı;�./ .· . .  
mahfUfen bi ' I-me 'all  yeniçerilerinün on yedinci cema'a- , · -. ·' 1.-:l?ı-»/-,ı � � � ;..>�·, . ·, , : .. :· : . .  - � -< -"  . . f.'.-'.1/:l ' . ( . ,.... ..., ... 4 · '� "  ! 1 1!/ .  tin yoldaşlarından el-Hacc Mustafa Ag"a ibn-i el-Hacc 0- J �_,.,.,.,,�_v,� ' < ;; · · · ...... -: ... _-�. "'-� . . . ;,yJ:._;,;,t:Ji,ı'.! .d.l ':it/c 1 • mer Ağa tarafından husus-ı ati ' l-beyanda vekll oldığı Sü- �"'··')/t:-;;-.:.:,� _ 1  j . . J . . J�> if

_,::·�-- �.;·::...J:·=rj; 
teyman Alemdar ibn-i Hamza ve Yazıcı Ahmed Efendi  j ..... � ... � �  .... :..:� J�.f_, -.uJI.rt:.J��,,.i/�,<.�·�·.:. i bn-i Hasan şehadetleriyle mahzar-ı hasm-ı cahidde şer- /�c· .. �,/;; . .f_,. 1}(" ... �,{;_,1ı.J_;F y.,\./t?./.r� ;.J,;.�.:�, -�, 
' an sabit ve sübı1t-ı vekaletine hükm-i şer' i lah ık olan ;{;;�/�}?. 1 11� ;,-1-·t-/ ;;.;":,...,.,;:..! ı ',;�{�;:_: Dergah-ı all yeniçeri terin ün on yedinci bölüğün oda bek- . -;-_."�:.-� ;,;: ... �'�t,'P· . .  · . . . . . ..!' ), 'Ib . . . . -:"'; - '-'� ,., /..;If" . . . cisi  ei-Hacc Mehmed Ağa ibn-i Mustafa mecl is-i şer'-i ,ihtv,;--:!�:-·:;.;/·�;;,�;,.r:..- ,; ·u-1: ; .-'"".?.:..>. 
şerif-i Alımedi ve mahfil-i din-i müni'f-i Muhammedide -...r.;J.:-'r�h'.)p · · 1 , /  �-'·!r.), rr;., . ·.ı · . '-"' / � 11J..-o-'.441'J,..:.., f;'.v1 • ,. • 

IDÜVekki J -i mezbfırun zikri at) Vakfına l i  ecl i 't-teScll illÜ- iJ':'If'-'f.vllf(.... l!l L · • • . " o "t-·..7/_,..,_..,&PI? 
ı,' ;, .? "'..,._..ı?�.J.J,., /;'.).b. .( ; " tevelll nasb ü ta'yln eylediği Süleyman Ağa ibn-i Halll �;-;.',!�; 't:-' o o -�_,. o{çl;.;,;.��.i'·I-';;c . , . .1' . . !).-;l,f.-,.....?.:..�r.-ı.-.., • .  : . 

o • 

mahzarında bi ' l-vekale ikrar-ı sahlh-i şer'i ve i ' tiraf-ı sa- ' · -:f/�-1Jiı, .. :_,:y l'· �  1 .;ov· ·�.1'1....-.-_..,Jir,_... ..;�. 
d bA ı A M c � ·-ı • , , b.  lt1'=11'A ',...)!t� ' : .;. ' ·  rlh-i mer'i' i üp müvekkil-i mez ur  e -Hacc ustaıa Ağa . ._..-v��-:-!r.;,;.;_,;r...pı, · -- · l}.oJ...-fJrt/�OJ,'./;.J�. v..v:/ 

ba hüccet-i şer' iyye Sar�y-ı atik-i ma'mure türbedarların- ,�ı,._,),;�..,..- , · 'f-f'....-,-?-':'"f!!"�"..:V! ... .;. ,_;...J.t.ı;. 
dan el-Hacc Mehmed Arif Ağa nam kirnesneden iştira . 1 o J)-A).J:'/.�-:-.,!JIJ.-1?.;./,.:; · . /. · , _ __, • ./<1. . · · ,_,._,/,.w ,;_,.. ' '1 • / 
eylediği kanavat [ü] ınüsennatına tebe' iyyet i le üç çuval- � rt,�,ı�; v_,,�(...I..:..:.1,;..;J . o � · ."" ..v-:-... t. .J.-.o!. l  
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• 
o • �-'ıi..JIJ�.);_J tab i '  Orta Belgrad karyes i  kurbında Iskender Ağa suyın- �0.):..:-J,;;�_;;_,,(,;p o ' �- .. o 

• • �"fe. ... ��U,...J,Ir 
dan müfrez lağm ü kanavatma tebe ' iyyet i le yedinde mül- :..-__, ...,_...t.,..>-:-,-:'..r;;,;.:...--:-: L�lJ..:,ı,� 
ki oldığı hala Hassa su nazırı aynü' I-a'yan ve makbı1lü-
, s-sudı1r ve' I-erkan izzetlü Mustafa Ağa tarafından ve-
kll-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi Süleyman Ağa ve 
Nur-ı Osmaniyye serbölüği Mustafa Ağa ve zeyl-i sahlfe-
de mastı1ru ' I-esarn1 evkaf-ı selatin-i mazıyye serbölükleri 
vesair sikat-ı sahlhatü' l-kel imat haderne-i rah-ı abi'ler ih-
barlarıyla mütehakkık olup mahmiyye-i İstanbul'da Yeni-
odalar'da marrü' z-zikr on yedinci cema'atin kışiasma icra 
eylediği sal ifü ' l-beyan üç çuvaldı1z ma-i lezi'z-i cari'yi 
hasbeten l i ' l lah i ' s-samed ve taleben l i  merdat-i rabbuhü-
' 1-ehad vakf- ı sahlh-i müebbed ve habs-i sarih-i müseccel 
ile vakf ü habs idüp şöyle şart eyledüm ki ma-i lezlz-i 
mezkı1r miyane-i merküıne kışiasma cari olup bi ' l-cümle 
yoldaşlar vesair vürı1d iden atşan irva ol ınup intifa' ideler 
diyü ta'yi'n b irle kanavat- ı mezklıreyi veeh-i layıkı üzre 
mütevelll-i merkuma teslim ol dahi vakfiyyet üzre tesel-
Iüro ve bi ' t-tevliye tasarruf eyledi didükde gıbbe' t-tasdi'-
k ı 'ş-şer'l vekil- i  mezbı1r semt-i vifakdan canib-i şikaka 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

teveccüh idüp kanaviit-ı mezkur menkülatdan olup nükül 
ve muhavvel kısmınun vakf-ı imam-ı a'zam ve imam-ı E
bu Yusuf hazretleri katlarında sahlh olmamağla vakf- ı  
mezkurdan rücu ' ve ke' l-evvel müvekkilüm mezkür mül
kine istirdada şüru' eyledüm mütevell'i-i merküm kanava
tma tebe' iyyet i le ma-i lezlz-i mezkılrden kasr-ı yedine 
tenblh olmmak matlubımdur d idükde mütevell'i-i mezbür 
cevab-ı ba savaba mutasaddl olup kanaviit-ı mezkure ger
çi menkül kabilinden oldığı muhalen perverdir lakin 
menkül-i müte'arifdir ve örf dahi umüm üzredi r  imam-ı 
Rabbanl Mehmed bin Şeybanl hazretleri menkül-ı müte
'arifı.in sıhhat-ı vakfıyyetine zahibdür ve el-yevm amel ve 
fetva i mam-ı müşarun i leyh hazretlerinün kavl-i şerifleri 
üzredür di yü redd ü teslimden imtina' i l e  hakim-i mev
ki'- i  sadr-ı kitab ve la zal-i blhakk ve savab hazretleri hu
zurında müte'arifan ve her b iri muktezasınca fas! ü has
ma tal iban olduklarında hakim-i müma i leyh dahi kana
vat-ı mezkurenün imam-ı müşarun i leyh kavl-i şerlfı üzre 
sıhhat-ı vakfıyyetine hükm-i sahlh-i şer' !  eyledükden 
sonra vekil-i merküm i ' ade-i kelam idüp i mam-ı a'zam 
hazretleri katında sıhhati müstelzim-i !üzüm olmamak be
nüm içün bab-ı rücu' meftuhdur d iyü tekrar bi '  1-vekale 
istirdad itdükde mütevelll- i  reşld dahi cevab (kesik) idüp 
imam-ı a'zam hazretleri katında müstelzim-i !üzüm değil 
ise İmam Yusuf hazretleri katında vakfet dimeğle ve a
tam Mehmed hazretleri indinde teslim-i i le ' l-mütevelll 
bulınmağla vakf-ı sahlh ve s ıhhat-i vakfıyyet lüzümından 
( . . .  ) itmemeğle anlarun kavl-i şerltıeri üzre hükm reca 
iderüm didükde hakim-i müma i leyh dahi i marneyn-i mü
şarun i leyhima re'y- i  şer' i leri üzre vakf- ı  mezburun lüzu
mına hükm ve kaza ve hükm-i sabıkını tenfiz ve imza 
itmeleriyle ol vechile vakf-ı mezbur lazım ve mütekad
dem olup nakz ve nakızına mecal-i mahall ve tebdll ve 
tağylr-i adimü' l-ihtimal oldı femen beddelehu ba'de ma 
se mi' ah u fe innema ismuhü ale' l lezin e yübeddilünehü in
na' l lahe seml'un alim ve ecru ' l-vakıfı ale' l-mecüd mü
kerrim cera zalike ve Hurrire fi' l-yevrni' s-sali s  ve' l-ışrin 
min Muharremü' l-haram sene hamse aşara ve mieteyn ve 
elf 

[23 M 1 2 1 5] [ 1 6  Haziran 1 800] 

Şühudü' l -hal : 
Süleyman Ağa bin Mehmed 
El-Hacc Mustafa Ağa bin ei-Hacc Mustafa 
İbrahim Beşe bin Hüseyin 
Ahmed Efendi bin Hasan 
Es-Seyyid Mehmed bin es-Seyyid Osman 
Süleyman Beşe bin Halil 
Es-Seyyid Osman bin All 
Es-Seyyid Hüseyin bin Osman 
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314/0/1 Sadır olan ferman üzere, Mehmet Nesib Efen
di'nin, malik olduğu suyu, Tahtaminare mahallesinde
ki eve bağiatmak üzere Antimos zımmiye sattığını bildi
rir hüccetin kendisine verildiğine dair i/am kaydı. 

Ma'n1z 
işbu arz-ı hal hamişinde derkenar olman hüccet den1nın
da muharrer ma-i lezizün maliki olan sahib-i arz-ı hal 
Mehmed Neslb malik aldığı bir buçuk masura ma-i le
zizün bir masurasını !ağın ü kanavatma tebe' iyyet ile if
raz ve mahmiye-i İstanbul'da Fener kapusı dahi l inde Tah
taminare mahallesinde vakı' Kuds-ı şerif patriki Antimos 
veled-i Hristo zirnıniye bin iki yüz on altı senesi Safe
rü' l-hayr'ınun on sekizinci güni hüccet-i mezkı1re balasın
da muharrer bey ' u temlik itdürdükden sonra hüccet-i 
şer' iyyesini i 'ta ve su nazırı ma' rifetiyle hanesine icrası 
hususını tanzim eyleyesiz diyü bu fakTre ve su nazırı ağa
ya h itaben şeref-yiifte-i sudı1r iden musahhah ferman-ı ıl
Illerine binaen ma-i leziz-i mezkı1r her mantOk-ı emr-i all 
hüccet-i şer' iyyesi tahrlr ve i 'ta o lmdığı huzur-ı alllerine 
i ' lam al ındı .  
Fl' l-yevmi' l-hamis ve' l-ışrln min Saferü ' l-hayr l i  sene 
sitte aşrete ve ınİeteyen ve elf 

[25 Safer 1 2 1 6] [7 Temmuz 1 80 1 ]  

3141111 Havass-ı refi'a kazası, Müderris karyesi, Cim
ri Dere mevkiinden Süleymaniye suyoluna mü/hak İb
rahim Efendi katmasuyundan ifrazla Divan-Ali mahal
lesindeki arsaya bağlı suyun, maliki Hatice Hanım ta
rafindan Ragıp Efendiye satıldığına dair hüccet kaydı. 

Ya Allah Ya Fettah Ya Alim Ya Rezzak 

[Kenar notu] Bii mühr-i efendimüz 

[Kenar notu] Hacı Rağıb Efendi'nün suyı 

Daru' s-saltanati '  1-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Gedik Paşa kurbında Divan All mahallesinde vakı ' asrın
da Tezkire-i sani İbrahim Efendi hanesi d imeğle arif 
menzi l arsası derunına cari zikri ati ma-i l ezizün malikesi 
umdetü' l-muhadderat Hadlee Hanım ibnet-i Si lahdar-ı 
esbak Mustafa Paşa hazretleri tarafından husus-ı ati ' l-be
yanı ikrara ve i ' ta-yı hüccete vekll aldığı zat-ı muma i ley
hayı arifan Hafız Mehmed Sa'ld Ağa bin e i-Hacc Meh
med ve Ahmed Ağa bin Mehmed şehadeleriyle sabit olan 
es-Seyyid Ahmed Efendi bin es-Seyyid İbrahim meclis- i  
şer' -i hatir-i lazımü't-tevklrde h�kegan-ı Divan-ı hüma
yı1ndan sabıka süvari mukabelecisi olup işbu kitab-ı sıh-
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hat nisabun hafızı umdetü erbabi 't-tahrlr ve' l-kalem züb
detü ashabi ' t-tastlr ve' r-rakam sa'adetlü el-Hacc Meh
med Rağıb Efendi bin Hüseyin tarafından ber veeh-i ati 
hususı tasdlka vekil-i mürsel i  Mehmed Ağa bin Ahmed 
ınahzarında bi ' l -vekale ikrar-ı tarnın ve takrir-i kelam i
düp ınüvekkileın ınuma ileyhanun işbu yedinde olup bin 
iki yüz on dört senesi Receb'inün yedinci güni tarihiyle 
ınüverrah bir kıt 'a  ınübaya'a hüccetinde tafsll ü beyan o
l ındığı üzre ınuına i leyh Tezkire-i sani İbrahim Efendi 
Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Müderris karyesine karlb 
Cimridere diıneğle arif mahallde kimesnenün mülkine it
tisalden ari ınevzı '- ı  hallde abar-ı müteferrika ve hafr ve 
tahte' l-arz ]ağın ü kanavat ile cem' u tahsll itdürdiği suyı
nun lağmları harab ve ınu 'attal olup ta' ınir ve tathlr oldı
ğına binaen zikr ol ınan hacaları ve lağımları ınüceddeden 
ınuına i leyh İbrahim Efendi hayatında kendi haliyle ta'
mlr ve tathlr itdüklerinden sonra mevcud ve cari olan su
yınun mikdan erbab-ı miyah ma'rifetleri ve ma'rifet-i 
şer' le ol tarihde ba'de' l-keşf ve' l-vezn tarnın ve kamil ve 
revan üç masura ve bir çuvaldız ma-i lezi'z cari ve mev
cud oldığı zahir olmağla ma-i lezlz-i ınezburı ol mahalle 
karlb merhum ve mağfıret-nişan Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün istanbul'a cari suyınun ana lağınına izn-i 
mütevel l iyle ba'de' l- i lhak kanun-ı  şehinşahi üzre nısf 
masura ve bir çuvaldız ma-i leziz hakk-ı mecra içün ifraz 
olınup baki kalan iki buçuk masura ma-i lezi'zden müfrez 
lağm ü kanavatma te be' iyyetle bir masura ve bir çuvaldız 
ma-i lezlz-i müfrezeye tedavül- i  eyadi i le  bundan akdem 
malik olan Kapudan-ı derya Ebubekir Paşa ve ba'dehu 
müveffıye Sadıka Hatun'un zevci Musa Ağa ile sadrl 
keblr oğlı Mehmed Beğ ba'de't-temel lük anlar dahi arsa-i 
mezbur derunına cari bir masura ve bir çuvaldız ma-i le
zlz-i mezbure şiraen mal ikler olan İbrahim Ağa ve Meh
ıned Beğ'den her biri arsa-i mezbure i le derunına cari 
ma-i lezlz-i mezkur bin yüz altmış dört senesi Receb'inün 
on dördünci güni Hazine-i hümayun kethudası Tırnakcı
zade Abdurrahman Ağa'ya bey' ol dahi fevt oldukda sul
bi kebir oğulları Selim Beğ ve Hasan Beğ'e ve sulbiyye 
keblre kızı Ayişe Hanım'dan her birine ba'de' l-mevrus 
ber veeh-i muharrer irsen mal ike oldukları arsa-i mezkur 
ile derun ına cari ma-i lezlz-i ınezkurı Ebu' l-feth Sultan 
Mehmed Han cami '- i  şerif hatibi el-Hacc Osman Efen
di 'ye ba'de' l-bey' ol dahi arsa-i mezbur ile derunına cari 
ma-i lezlz-i mezkurı es-Seyyid Mehmed Sadık Efendi'ye 
bey ' ol dahi arsa-i mezkur ile derunına cari ma-i lezlz-i 
mezkurı validesi Ayişe Han ım'a bey' u temllk ol dahi ına
like oldığı arsa-i mezbur i le derun ına cari bir masura ve 
bir çuvaldız suyını ]ağın ü kanavatma tebe ' iyyetle mü
vekkilem muma i leyha Hadlee Hanım'a ba hüccet bey' u 
temllk i düp ol vechile arsa-i mezkur i le  derunına cari bir 
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masura ve bir çuvaldız ma-i l ezlz-i mezbı1r müvekki lem 314/1/lc 
mfıma ileyha Hadice Hanım'un mülk-i müşterası olduk- . . . .  iJ . · . · ı·� jt� ?.' :, .'J_,;, 
dan sonra arsa-i mezbı1renün mülki olan mahallerio bun- "r't,�� ;, 'r.1r tJ/b:--"' : -;-; -"':' �_,..;. ;,- · · c. --. .  - ·/ . .//, , , , , · . ,"'"" dan akdeınce müvekki l- i  ınılma i leyh el-Hacc Mehmed �v-l;;{/Jt/;;;.,� · tt- /. /� r. ..J: '; / ?:_  . .i'.;J/ .,.,--:,_ v.....- .. · 
Rağıb Efendi'ye bey' u temllk ve vakf olan mahallerin i  >'- ::· - -·-:-.•'-'�.�,.�/:.ırrft'P:,j�-� :/.;,;tfi-:- '.:.·:�  
dahi ba  re' y-i mütevelli ferağ-ı mu'teber-i kat'l i l e  ferağ .r .... :I/(/J.,:JJ,; (.f;,s;.t..-.�:/J}!;.".Y ;....,. �.� './--!'; [•.--! -'0 '  
u tefviz id üp  derfınına cari !ağın ü kanavatma te be  ' iyyetle ·ı!vt)(j;-c� .-':P;Jb �c.  ;._.,::, ı � _."...//.,.·,;,_�j}:..-:,t ı;llll$,-lf 
bir masura ve bir çuvaldız ma-i leziz-i mezkfırı dahi bey' ) . ·, . .c 1 . . · , , ,11 • _. •. .. . / J ,/ • • • L �·,# 
murad eylediğünde mahmiyye-i mezbı1rede olan çeşme- _-.�� ."':..J.J.K/--:ıJ:'-'"'' F-'-'- e'-' -�; •_/ ,_; :..>J.!/.; "-""_... . ;._; -=:;:· :J:..f# ·�_:(.... J,/..tl_,ı. / ..::!. � ').-_;i;J ' il :..· - ,_./-?� !ere ve mahall- i  saireye cereyan iden cemi' sularun kuyu- i!."'.:-�!:"' rülf �� _:,_,j ;,; .. L•J _,_�.� - ır_1( _;-_;!J--'r,,.����.!.-datı Haslar mahkemesi s ic i l iatında mastür u mukayyed o- · · · · t:;._;,.J t_;""'y(-_,;.,.. c,;_*-: If,.;..,·,_.... ·. j Ll t,Lil.J;}.!�r): fıJ-/-Jup ma-i lezize dair i ktiza i den hücec-i şer' iyyeler erbab-ı ,J �,..,/';_,/:rii,J;.; 11',-_'1 1rı. >fn� R ... L,:�._ ,� /.  .i.�i1 ;.(�·�, miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbı1reden gayrı me- '/"'· ,..-. ,-- ; 
hakimde tahrlr u temhlr olmması ba emr-i ali memnı1 ' ol- t.J.;;fı..�!,bf..)�-��r:I�(Y'Il/./��<" ;.�:1�.��..�Y_ı,.-: �:� 
dığı şürlıt-ı mer' iyyesinden oldığına b inaen hala Hassa su _;).-;..:--:'...J�,./ tr/1./}/,:)'r .J-.� :.- '_r, (��(.)',., ,!f.Y 
nazırı fahru' 1-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü- �;: (Jvrf/1���,;, t/�.�;-"..r,�_:j-'.(�, �,tr"'):., 
secceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve Sü- , j.,',:;;�� ;?-,::::.yJ/_}'.I;?AJ(,fii..,�,y 
leymaniyye serbölüğü Mehmed Nebl Ağa ve zeyl-i sahi-

·. ,·1. �� .. 1�J __ 

fede muharrerü ' l -esami evkaf-ı selatin-i salife serbölük- : · ı�·' � · , l  'lı J ;'-r. · ,; �� , y\'ıt'P ,ı,ı , ,\)t· lı1' /. 116  i lt jll .... ::V ,j'�_!_ır:_" ·, 1 .  ;?, leri vesair sikat-ı sahihat i ' l-kel imat haderne-i rah-ı abiler "· • 1 . ,1 ,  l .,-. , f· ,,>  .• _-ıf •• 
. • • (' 

• 
/1, �lt 

ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden icab ve kabı11i havi 
şürlıt-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı sahib-i şer') i le  müvek
kil-i ınılma i leyh ei-Hacc Mehmed Rağıb Efendi'ye beyn
Ierinde ma' lı1m semen-i medfı1 ' ve makbı1za bey' u tern
Ilk eylediğinde anlar dahi ber veeh-i muharrer i ştira ve 
temellük ve kabul itdüklerinden sonra fima ba 'd derün-ı 
arsaya cari bir masura ve bir çuvaldız ma-i leziz-i mez
kı1rda müvekkilem ınılma i leyha Hadlee Hanım'un asla ve 
kat' a alaka ve medhal i kalmayup I ağın ü kanavatma te
be' iyyetle müvekkil- i  ınılma i leyh el-Hacc Mehmed Ra
ğıb Efendi'nün mülk-i müşteriisı olmağla d i lediği gibi ta
sarruf buyursunlar didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'l ma va
ka'a b i ' t-taleb ketb olındı . 
Fi' l-yevmi ' l-hamis aşara min muharremü' l-haram sene 
sitte aşrete ve mi ' eteyn ve elf 

[ 1 5  Muharrem 1 2 1 6] [28 Mayıs 1 80 1 ]  

Şuhudü' I-hal : 
Aynü ' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı ralı-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Mehıned Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
EI-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 
ve gayrih im 

3141112 Köprülü Mehmet Paşa vakfina ait suyun, mu-

)�f.Pf.&.J jp;'tJı }�/,/tıJJ 
�,,,1 . J)� -t�!�aY' 
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tasarrifı Ahmet Efendi tarafindan İsmail Kamil Efen
diye, Topçular mevkiinden Sultan Ahmet Cami 'i suyo
luna i/hak ve Ayasofya şadırvanı yakınındaki teraziden 
ifrazla buradaki eve bağiatmak üzere ferağ edi/diğine 
dair lıüccet kaydı. 

''' �·� ' Y/;.J:•�!..li, �l�" ;j ·,, __ ,f:� ttl/1 ;.4ulv;; Vf ' . '), . ' • �· . . , . r. . 1 1r.:''(i!'-:.-., VJ�,?;;;ı/;ilf� :.-� ;;,, ;., · i ·  ' � .:1_;,/., [Kenar notu] Bii mühr-i efendimüz � • • , . V 1 1 . �//r.,r-l',"tM1ı/'t'j41 17 • "' ıt;?!s':i)�l;,t. . ,  :,. ; • . . .! • . �-· · . . . · -;-;,:, /1�,;_�_,.,;.�;._,.fVJ-t)IJ/.; r-;---'-!'' · 

• 1· fi • / ; • · · [Kenar notu] Hacegandan Ismii'll Kilmi l i  Efendi'nün -:''� -':'�<Cf.J,ı�{iV,{tf.,,...JtdJ!_;t.)../F,,�ip_,;,•t0 Y'/�1);';;'ı:J.�..I��·.J,/../r.;-;C,J��..:.�·, 1. ;.�ı:..J,�},� D anı' 1-hiliifeti '  I-al i yy e Kostantıniyye el-mahrniyyede ��r:))),,_;.�.-f-!��,;."_, � /�t.j),, �,�.Jt;_� ,,:.f Sultan Ahmed cami '-i  şerlfı civarında vakı '  sabıka Mat
p;,.'.r,r;.,;J,;;;t//.rı�;�;/�·),;,.;.-: ' (1::').,; bah-ı amire emini ve hala humbarahane nazırı hacegan-ı 

· . · . . . . Divan- ı  hümayundan olup işbu kitab-ı s ıhhat nisabun hii-
�J•t,A�f..::f,'_;..:, ·Lz.ll' ;;_/;ı;;ttlj'rv31�y �---�ı � "' .ftP'  /' fızı umdetü erbabi 't-tahrlr ve' l-kalem zübdetü ashiibi -J!r?.rf-;J.'?.-"I/ �1/�"-I!J(#J�J:"�·��,;,l)� 4,t/t.J.. ' t-tast1r ve' r-rakam İ sma'll Kilmi l i  Efendi b in  Mehmed iJ;:, ':hı :,.. .:;, . it: ı ,..ı;..:.,..j;_;J;.-6t;t ;..J,/ ı�;;tJ-��' Ağa taraf-ı bahirü' l-icHlllerinden ber veeh-i ati husı1sı 

takrlre vekll oldığı el-Hacc İbrahim Ağa bin Osman ve 
Süleyman Ağa bin Mehmed Emin nam kirnesneler şeha
detleriyle sabit olan Nazır-ı mı1mii ileyh katibi Mehmed 
Emin Efendi bin Mustafa mecl is-i şer'-i hatır-i lazımü
' t-tevkTrde b i ' l-vekiile takrlr-i kelam ve ta'b!r-i ani ' I-me
ram idüp müvekkilüm mı1ma i leyh İsma'll Kilmil i  Efendi 
hazretlerinün işbu yedinde olup bin iki yüz on beş senesi 
Zi ' l-ka'de'sinün üçünci gün i  tarihiyle müverrah Sadr-ı a '
zam-ı esbak Köprüli Mehmed Paşa evkafınun evladiyyet 
ve meşrutiyyet üzre bii beriit-ı allşan mütevel llsi Köprüli
ziide Mehmed Tayyib Beğ Efendi'nün imzasıyla mümza 
ve hatmiyle mahtum bir kıt'a temessükde tafsll ü beyan 
olmdığı üzre vakf-ı müşarun i leyh Mehmed Paşa hazret
lerinün evkaf-ı şeriflerine cereyan iden ma-i lezlzün faz
lasından nısf masura ma-i lezlz-i müfrezeye bundan ak
demce bi ' l-icareteyn mutasarrıf olan el-Hacc Ahmed 
Efendi bin e l-Hacc Mustafa mutasarrıf o ldığı nı sf masura 
ma-i lezlz-i müfrezeyi b i '  z-zat hüsn-i rızasıyla bedel-i 
ma'lum ve yevınl bir akçe iciire-i müeccele i le müvek
kilüm ınuma i leyh İsınil'li Kilmi l i  Efendi hazretlerine bii 
re'y-i ınütevel ll feriiğ-ı mu'teber-i kat ' !  i le ferağ u tefvlz 
eylediğinde anlar dahi ber veeh-i muharrer tefevvüz ve 
kabul eylediğini müş ' ir taraf- ı  vakfdan viri len temessük 
mantukınca nısf masura ma-i lezlz lağm ü kanavatma te
be 'iyyetle dah i l-i havza-i tasarruflarında aldığın ı havl kı
bel-i şer'den dahi bir kıt'a istihkam hücceti tahrlr ve 
yed-i muına i leyh İsma'll Kilmi l i  Efendi hazretlerine i ' ta 
olmmak matlfıbımdur d iyü ibraz eylediği bir kıt'a temes
sük-i mezkura ba'de'n-nazar vekil-i merkümunuz min 
kül l i ' l-vücuh takrlrine mutabık ve nefsü' l-emre muviifık 
bul ındığından ma'ada mahmiyye-i mezbfırede olan bi
' I-cümle çeşmeha vü menazil ve mahal l-i saireye cereyan 
iden sulanın kuyudatı Haslar mahkemesi s ic i l iatında 
mastur u mukayyed olup ma-i lez!ze dair hücec-i şer' iyye 
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erbab-ı miyah ma'rifetiyle mahkeme-i mezbureden gayrı 
mehakimde tahrir u temhir olmması bii emr-i all memnu ' 
oldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına b inilen l i  ecl i ' l-ih
bar mecl i s-i şer 'a hiizırun olan hala Hiissa su nazırı fah
ru ' l-eşbiih Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Ket
hudii-yı riih-ı abi el-Hiicc İbrahim Ağa ve Sultan Ahmed 
serbölüğü Süleyman Ağa ve zeyl-i sahifede masturu' l-e
sami evkaf-ı seliitin-i sillife serbölükleri vesair haderne-i 
rah-ı abilerden istifsiir ve İstihbar ol ındukda fı ' l-hakTka 
vakf- ı müşiirun i leyh Sadr-ı esbak Köprül i  Mehmed Paşa 
hazretlerinün evkaf-ı şeriflerine cereyan iden ma-i leziz
lerinün fazlasından nısf masura ma-i lezlz-i müfrezeye 
bundan akdeınce b i ' l- iciireteyn mutasarrıf olan ei-Hacc 
Ahmed Efendi bin el-Hacc Mustafa kendi hüsn-i rıza
sıyla nı sf masura ma-i lezlz-i müfrezeyi lağm ü kanaviltı
na tebe' iyyetle bedel-i ma'lı1m ve yevml bir akçe icare-i 
müeeccele i le  bii re' y- i  mütevelll müvekkil- i  ınılma i leyh 
İsmii'il Kilmil i  Efendi hazrederine feriiğ-ı mu'teber-i 
kat'!  ile feriiğ u tefviz eylediğinde anlar dahi ber veeh-i 
muharrer tefevvüz ve kabul eyledükden sonra ma-i lezlz-i 
mezburı Topcılar altında viikı '  vakf-ı müşiirun ileyhün 
mesleğinden ifriiz ve merhum Sultan Ahmed cami'- i  şeri
fi suyı yolına bi izn i ' l-mütevelll i lhiik u idrilc idüp mah
miyye-i mezburede Ayasofya şadurviinı havlısında mu
vakkıt odası karşusında kiiin su terazlısinden erbab-ı mi
yalı ma'rifetleriyle ifriiz ve andan cami '- i  şerlf ta' llmhiine 
kapusı kurbında viikı ' mutasarrıf old ığı sa'iidethiinelerine 
ta'yln ve icra itmek üzre müvekkil-i mumii ileyh İsmii'll 
Kilmil i  Efendi hazretlerinün ber ınıleeb-i temessük uhde 
ve tasarruflarında oldığını her biri b i ' l -icmii' ve' l-ittifiik 
ala tarikı ' ş-şehiide haber virmeleriyle li ecl i ' s-sened işbu 
istihkam hücceti ketb ü tahrlr ve müvekkil- i  mı1mii i leyh 
İsmii'll Kilmil i  Efendi hazretleri yedine i 'tii olınd ı .  
Fı' l -yevmi ' s-siinl ve' l-ışrln min Muharremü'l-haram sene 
sitte aşrete ve mieteyn ve elf 

[2 1 Muharrem 1 2 1 6] [3 Haziran 1 80 1 ]  

Şühudü' I-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı riih-ı ab 
EI-Hiicc İbrahim Kethuda-yı riih-ı ab 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmiiniyye 

3141211 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci karyesinden 
Kırkçeşme suyoluna mü/hak Hüseyin Ağa katmasuyun
dan ifrazla İbrahim Paşa-yı Atik mahallesindeki eve 
bağlı suyun malikinin Mehmet Nesip Efendi olduğuna 
dair hüccet kaydı. 
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[Kenar notu] Neslb Efendi'nün 

[Kenar notu] Ba mühr-i efendi müz 

[Derkenar] İş bu derun-ı hüccetde muharrer bir buçuk 
masura ma-i lezlzün malik i  Mehmed Neslb Efendi bin 
Hasan Ağa mal ik aldığı bir buçuk masura suyını erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle ifraz Kuds-i şerif patriği Antimos 
veled-i Hristo nam patrika bey ' ol dahi bir masura ma-i 
lezlz-i mezkurı Fener kapusı dah i l inde Tahtaminare ma
halles inde mütemekkin aldığı menzi l derunına ba fer
man-ı all ta'yin eylediğini müş ' ir yedine mufassal ve 
meşrı1h hüccet-i şer' iyye virilüp ancak nı sf masura suyı 
bakT kaldığı işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fi 2 1  S sene 1 2 1 6  [3 Temmuz 1 80 1 ]  

[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde muharrer nısf masura 
bakT kalan suyını kanavatma tebe' iyyetle malik olan 
Mehmed Nesib Efendi mal ik aldığı suyını Aksaray'da Kı
zıl minare mahal lesinde Yusuf Efendi'ye iki  yüz elli gu
ruşa bey' eylediğini müş' ir yedine mufassal hüccet viril
diği işbu mahalle şerh viri ldi .  

Fi 25 R sene 1 2 1 6  [4 Eylül 1 80 1 ]  

Daru' s-sal tanatİ ' I-al i yy e Kostantın i yy e el-mahrniyyede 
Uzunçarşu başında İbrahim Paşa-yı atik mahallesinde va
kı '  Mirahur-ı evvel Hasan Ağa hanesi dimeğle arif men
zil derunına el-yevm cari olan ma-i lezlzün irsen maliki  
olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı sa' adetlü Mehmed 
Neslb Efendi ibn-i el-merhum Mlrahur-ı evvel Hasan A
ğa bin Ebubekir tarafından ber veeh-i ati hususa vekil 
a ldığı Bostan! All Ağa bin Mustafa ve Mehmed Ağa bin 
İbrahim şehadetleriyle sabit olan Hüseyin Ağa bin Ab
dullah mecl is-i şer' -i hatir-i lazımü't-tevkTrde b i ' l-vekale 
takrlr-i kelam ve ta'blr-i ani ' I-meram idüp müvekki lüm 
mfıma ileyh Mehmed Neslb Efendi hazretlerinün işbu ye
dinde olup bin yüz sekiz senesi tarihiyle müverrah Haslar 
mahkemes i  sici l iatında muhrec derkenar natık aldığı üzre 
derun-ı menzi le cari ma-i lezlzün hafiri olup mahrniyye-i 
mezburede Çıkrıkçı Kemal mahallesinde sakin Kara Ha
san Ağazade Hüseyin Ağa bin altmış yedi senesi Şa'
ban'ınun yiğirmi altıncı güni hayatında Havass-ı refi'a 
kazasına tab i '  Cebeci nam karye sınurı dahi l inde ıskara 
üzerinde Büyüktarla dimeğle arif nam mevzı '-ı halide 
kendi malıyla abar-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz !ağın 
ü kanavat i le  cem' u tahsil itdürdiği suyını erbab-ı miyah 
ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer ' le tarih-i merkürnda ba'de
' 1-keşf tanım ve kamil iki masura suyını mahall-i mezbu
ra karlb merhum ve mağfıret-n işan Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün Kırkçeşme suyı yolına izn-i mütevel liyle 
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ba'de' l-i lhak kanün-ı şehinşahl üzre hakk-ı mecra ıçun 
nısf masuras ını i fraz idüp baki kalan bir buçuk masura 
ma-i lez'iz-i mezkürı lağm ü kanavatma tebe ' iyyetle mü
ma i leyh Hasan Ağa'ya bey' u temltk idüp müma i leyh 
Hasan Ağa dahi ma-i lezlz-i mezkı1rı mahmiyye-i mezbü
rede erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ana lağmından ifraz ve 
salifü ' I-beyan İbrahim Paşa-yı atik mahallesinde ta'yln 
zemanından berü i la haze ' l-an menzil-i mezbüra cari olup 
fevt oldukda menzi l-i mezbı1r ile derı1nına cari bir buçuk 
masura ma-i lezlz-i mezbı1r sulbl keblr oğlı mı1ma i leyh 
Mehmed Neslb Efendi'ye mevrı1s alınışidi hala ber veeh-i 
ınuharrer yedinde ınüstakıl len hücceti olmamağla hazırı1n 
olan erbab-ı ıniyahdan sual ve hakikati üzre yedine hüc
cet tahrlr olınınak ınüvekkilüm ını1ına i leyhün ınatlı1bıdur 
diyü ibraz eylediği derkenara ba'de'n-nazar vekil-i mez
bürun min kül l i '  1-vücfih takrlrine mutabık ve nefsü' I-em
re ınuvafık bulınd ığından ına'ada husus-ı ınezbı1ra vu
küf-ı tamıniarı olup li ecl i ' l-ihbar mecl is-i şer'a hazırı1n 
olan hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i 
müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve 
Ayasofya serbölüğü es-Seyyid İsa ve zeyl-i sahlfede mu
harrerü' l-esami evkaf-ı sal ife serbölükleri vesair hade
me-i rah-ı abilerden sual ol ındukda fı ' l-hakTka bir buçuk 
masura ma-i lezlz-i ınezkı1r Kırkçeşme suyı lağmından if
raz ve marrü'z-zikr Uzunçarşu başında İbrahim Paşa-yı 
atik mahallesinde Mlrahur-ı evvel Hasan Ağa'nun ınen
zil i derı1nına ta'yln zeınanından berü ila haze' l-an cari o
lup fevt oldukda sulbl keblr oğlı ınüvekkil-i ını1ına i leyh 
Mehıned Neslb Efendi'nün mülki almışdur d iyü her biri 
bi ' l-icma' ve' l-ittifak haber virmeleriyle li ecl i ' s-sened 
müma ileyh Mehıned Neslb Efendi yedine i ' ta o l ındı .  
Fl' l-yevmi ' s-sanl ve' l- ışrln min Muharreıni ' l-haram sene 
sitte ve aşrete ve ınieteyn ve elf 

[22 Muharrem 1 2 1 6] [ 4 Haziran 1 80 l ]  

Şuhı1dü'I-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
EI-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osıniiniyye 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 
ve gayrihim 

3141212 Havôss-ı refi'a kazası, Sulton Bayezit Vakfı ıs
garası başından Bayezit su lağımına müllıak Abdu/la/ı 
Efendi katmasuyundan ifrazla Muhtesip Karagöz ma-
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hallesindeki eve bağlı suyun, maliki Şerife Emetullah 
Hanım tarafindan Mehmet Tayfur Efendi ve Sine Per
ver Kadına satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Ba mühr-i efendimüz 

[Kenar notu] Tayfur Efendi ile halllesi  Sine Perver Ka
din 

[Der kenar] Mezbure Sine Perver Ha tu n fevt olup malike 
oldığı ma-i lezlzi veresesi Süleyman Ağa'ya bey' ol dahi 
muma i leyh Tayfur Efendi'ye bey ' yedine hüccet i 'ta o
lındı. 

Fı 10 Zi ' l-ka'de sene 1 2 1 7  [3 Nisan 1 803] 

Daru' s-saltanati ' 1-al iyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Şehzade camj '-i  şerifı kurbında Muhtesib Karagöz ma
hallesinde vakı' lede' 1-ahall ve ' 1-clran ma ' lu mu ' 1-hudud 
ve' l-müştemi lat Pekmezci Mehmed Paşa hanesi dimeğle 
arif menzil- i  keblr derunına cari zikri at[ ma-i lezlzün ma
l ikesi müşarun i leyh Mehmed Paşa hazretlerinün hallle-i 
muhteremeleri umdetü ' l-muhadderat i ffetlü ismetlü Şe
rife Emetullah Hanım ibnet-i el-merhum el-Hacc Ahmed 
Paşa hazretleri tarafından husus-ı ati ' l-beyanda ikrara ve 
i 'ta-i hüccete vekllleri old ığı zat-ı muma i leyhayı arifan 
el-Hacc Ahmed Ağa bin All ve Mehmed Emin Ağa bin 
Ahmed şehadetleriyle sabit olan İmam Hüseyin Efendi  
bin Ahmed meclis-i şer'- i  hatir-i lazımü't-tevkTrde neza
ret-i hazret-i şeyhülislamlde asilde evkafdan cennet-me
kan firdevs-aşiyan merhum ve mağfıret-nişan Sultan Ba
yez1d Han-ı Vell tabe serahu hazretlerinün İstanbul'da va
kı' cami'- i  şerlf ve imaret-i amirelerine cari suyı lağımına 
mülhak bi ' l-cürnle ma-i Iezlzün iktiza i den senedat-ı şer
' iyyeleri tahrir ol ındukda vakf-ı müşarun i leyhden bir 
mu'temed adem olmadukça tahrir olmmaya diyü tuğra-yı 
garra i le mu 'anven emr-i all sadır oldığına b inaen vakf-ı 
müşarun i leyh tarafından müte'ayyin Suyolı katibi Mus
tafa Efendi bin Mehmed hazır oldığı halde hacegan-ı DI
van-ı hümaylından ve hala Devlet-i aliyyede kethuda-yı 
sadr-ı all katibi olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızeleri 
sa'adetlü Mehmed Tayfı1r Efendi bin Abdul lah i le  hall
le-i muhteremeleri umdetü' 1-muhadderat iffetlü Sine Per
ver Kadin ibnet-i Abdurrahman taraflarından ber veeh-i 
ati husus-ı meymenet-mahslıslarını tasdlka vekil-i şer'I
leri olan es-Seyyid Hasan Ağa bin es-Seyyid Abdul lah 
mahzarında bi '  1-vekale ikrar ve takrlr-i kelam idüp mü
vekkilem mlıma i leyha şerlfe Emetullah Hanım'un işbu 
yedinde olup bin yüz e l l i  senesi Cumade' l -evvel'inün i
kinci gün i tarih iyle müverraha bir kıt'a keşf hüccetinde 
tafsil ü beyan olmdığı üzre vakf-ı müşarun ileyhün ruz
namçecis i  Abdul lah Efendi hal- i  hayatında Havass-ı re
fı'a kazasında vakf-ı müşiirun i leyhün suyı lağmınun ıs-
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karası başında vakı '  kimesnenün mülkine ittisalden ari 314/2/2b 
mevzı '-ı hallde kendi malıyla müceddeden yedi ad ed ba- (;-"'� p ..;_y .:J;.1 : • • • • • • • 

ca hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavatma tebe' iyyetle cem' J.,ı:( •• /,J!iJ , ·> · · . ./'-"-:; ��../.;J/y,;..-f.:?� 
u tahsil itdürdiği suyını ol tarihde erbab-ı miyah ma'rifet- l ·, """:'t.!& tf-"';.;,�.-)fbJ � ;l J ,}�vf 
leriyle ba'de ' l -vezn tarnın ve kamil ve revan bir masura _,_ ;,":�t!�;;';i..�/1 // 111� �� "ı...s 
ma-i leziz cari olup ol mahal le karib vakf-ı müşarun i leyh �_,.;t,.;; "'�.n ,ı V_, ? � J/1 J (. · , L ...,_ ,.- •

.
. · 

1 - · · . .  11 · ı · ıhAk 'd A · d . .  d . .  '!J : /' t' / ;.- �� ı;;. - " 1  v":..J.,� t  "'' suyı agırnma ızn-ı muteve ıy e ı a u ı rac ıt ur up -: ı,;:,.,;.,· 1 ;J.;.; ,.,-�1 • • • • : • • • : • • 
kanun-ı şehinşahl üzre buçuk çuvaldız suyını hakk-ı mec- jf, :J: " . . -� · "' v  ,.p.,.�� ).IJ' -:� 1 ıü ��;.;" 
ra içün ifraz olınup baki kalan ÜÇ buçuk çuvaldız suyını :;/. :�J;'Y_,�)'-f.,(�/·.ı 1�Q;._;�,·-:JJ/J: I(j.-.J '.t 
��hmiyy�-� �ezb�ra dah i l  o

_
ldukda �-

ahali- i  mü�asibd�n 4�"';)b1.ı t.,-':/-;A';J4.,)!;.:/()l;!;J� --At;;;1 ıfraz ve salıfu z-zıkr Muhtesıb Karagoz mahallesınde va- /-'// ' · ;ı ;  · h · / : • ). ' . . . · . 
k '  ' 1 ' b A d A ' ! A hA ' l A A A  ' _,.. (..o .J�.J.'/.,I (/--.../_;�)1/ .J.i ' ! / ,./� A./ ı menzı -ı mez ur erunına ı a aze -an can ve mev- . · . 1  / .. · 

. 

" �..� / '/ t• . /-
cud olup menzil- i  mahdud-ı mezkCırun vakf mahallerini �;_,.":"":',...,�-'!,J;..-:�1.;.r,,.,.,.ıa_,�� ; v�Jt;;_,_..ı 
bundan akdeınce ferağ-ı mu'teber-i kat '! i le bii re'y- i  mü- _1;)'/.�.I!Ya� /!.-., f'� �;1 '1. ·1 · · ·. '" 
t I lA J:' A - t f A A ı d h ' J:' " k b Al 'd "  / 0 0 � .r ";,.-' .,., ( ,,.: ./",/"" eve ı terag u e vız an ar a ı teıevvuz ve a u ı up 1 ·  ·, · �,.;!! / · . . · . . /  • . .  ../· · . • 

mülk olan mahallerin i  dahi müvekkil-i muma i leyh Meh- YI� V..t;},., cJx.)ll:ı�_; I..,/'V-: ... � 'J.r.'.ı/� 
med Tayffir Efendi i le  müvekkile-i muma i leyha S ine _/,�"..:.,0-:.� -: ':f.i,t:..:J�;.,.;../././/4/.1/.rj_,.,) '  
Perver Kadln'a bii hüccet bey' u temllk idüp dertınında ; · 

. 
/ · · · /' . . . , . 

cari ma-i lezlz-i mezbCırı dahi bey' murad eylediğinde 1;0,� .':/:!r t� Vt-.Y.),../ �A� � ı;-J..J _/./.x.n:"" "' 
mahmiyye-i mezbCırede olan çeşmeha vü menazil ve ma- ,..)....-.:- ;,ı.f .... ırj.Jp&J ��/.,-'.,J,;I� r.-:- '� �/.-: C:v)lP 
hall-i saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyfidatı . tl;�_;,; ;, u;. · · , , ., . ; � . 1 - :, ,  . , • 

A • • • A A (1' , IIV.I; r.:)-',., v- - �/ ?/t;'/ J .J- ;' , -·f,I --J 
Haslar mahkemesı sıcıl latın da mastur u mukayyed olup , 1 � • • • , . • • ; ·, • • 

• • · 
• 

• 
• 

ma-i lezlze dair hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifet- "' .' ;;  " .  _..ı:.--_, J r,-../,-1../h/_/.,..;,� 't,JJfı.-,.-1! v-f-''-!'"-:/ 
leriyle mahkeme-i mezbCıreden gayrı mehakimde tahrlr u t ıt�: lft.ft� J, J//';Jjr;!; i;:,}t��FII'�;·ı� 
temhlr olmması bii emr-i all memnCı' o

.
ldığı şürCıt-ı mer- ,J�,.;;v_,/ı/.J. ,;; · L ı.J-"_; · 1 vi 1.. .�:�/../-' , .  · d Id - b ' A h A l A HA A f h .//.T./ � .1"  VJ tl/./ './�rrr " ıyyesın en o ıgına ınaen a a  assa su nazırı a - � ı; · . , 

• • .... 111 . . · • •  • · ;.J.-: 1 ru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Ket- /!tJ'h/ ""�J.r.'.1 · . . t "':"'/ ( .?-""_-' -'  i.;P • • 

huda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve zeyl- i  sahlfede /')1"';/.Jf'I:.}/;'.;-/�.J_y_,.,/_, ):!.// �.:;., � t::. 
masturu ' 1-esaml evkaf-ı seliitin-i sali fe serbölükleri vesa- _;,r:� z}..v �(,w; .J.:/r/1:.! './-!- /)1 (i�� ..; .• .n;:::-- V.' 
i r  haderne-i rah-ı abller i hbar ve ma'rifetleriyle tarafeyn- C!.l"'t.ı.-J-""':fr.-:-'-1' ')�_,;.).i.ıt;..-:..rj_,) /  /...f! ·:·�.ı �
den Icab ve kabCıl i  havl şürfit-ı müfsideden ari bey ' -i bat-ı . .! ,.,..-:-. .... 
sahlh-i şer'l i le  müvekkil - i  muma i leyh Mehmed Tayffir A'_J'/�:t�_,i'_..-'::.,_,.::;.J:;)Y:(,{t--?lcvi:t_�'-;' 
Efendi i le  halllesi müvekkile-i muma i leyha Sine Perver J-r/-::-'/ �/�.J/�:.,....,P�(T_, il/�;fo;/11'-;:t 
Kadın'a ale ' l-iştirak i ' s-seviyy beynlerinde ma' !Um se- V'�y1/�1ti .if.ıy_,ı.}ıl � .;._, ı,  t 'lt;:..,.i../!.J_ . t-4., 
men-i medfU' ve makbuza bey ' u temllk eylediğinde an- ı ·  , . ./.T 
lar dahi iştira ve temel lük ve kabul idüp fima ba'd de- h....__ ��;f:.,� ;)_;-�)� 
rfin-ı menzi l-i mezbura cari üç buçuk çuvaldız ma-i le- · ·d;---���0-�:-;-;;-------ziz-i mezbCır lag-m ü kanavatma tebe' iyyetle müvekkile-i j� li-k' ' r.r 't· ;' · · ,y /ll �'l' . ı 'il 1 ""' • 1 -#.' ,/ muma i leyhanun mülk-i müşteraları ve hakk-ı sırfları ol- . o�ifl/·' ;IJJ ı c 'l  ://.�'_" · ( :/r.)t'i' '  
mışdur diledükleri gibi tasarruf buyursunlar didükde gıb-

· · /. �/ · 1 ,.,..;.·� ;� 
be' t-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb olındı. 
Fl' l-yevmi ' s-hadl aşara min Saferi ' l-hayr sene sitte aşrete 
ve mieteyn ve elf 

[ 1 1 Safer 1 2 1 6] [23 Haziran 1 80 1 ]  

ŞühCıdü' I-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
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El-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 

3141311 Havass-ı refi'a kazası, Kiidl Yakuplu karyesin
den Hünkari Ahmet Ağa, Bezirganbaşı Abdurrahman 
Ağa ve Sultan Süleyman suyoluna ilhakla Turunçluk 
suyoluna aktarma, Bobyar mahallesindeki arsaya bağlı 
Ebubekir Efendi katmasuyundan müfrez suyun, malik
leri tarafindan İbrahim Efendiye satıldığına dair hüc
cet kaydı. 

[Kenar notu] Mühr-i naib efendi 

[Kenar notu] Mukata'a kalemi k'isedarı İbrahim Efendi 

[Derkenar] Nısf masura ma-i lez'iz Süleyman Ağa bin 
Hal'il ( . . . ) Şerlfe Emetullah Hanım bir kıt'a mübaya'a 
hücceti mantt1kınca mal ik olup bu hüccet küll iyen teh'i ol
dığı işbu mahal le şerh virildi .  

F1 3  Rebl 'u ' l-ahir sene 1 223 [29 Mayıs 1 808] 

Darü' l-hi lafeti ' l-al iyye Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Avretbazarı kurbında Hobyar mahallesinde vakı '  Der
gah-ı all kapucıbaşı larından ei-Hacc Salih Ağa hanesi di
meğle arif Jede' l-ahall ve ' J-dran ma' lt1mu' l-hudt1d muh
terik menzil arsası i le derunına cari zikri ati ma-i lezlzün 
maliki iken bundan akdem irtihal-ı dar-ı beka iden ınılma 
i leyh el-Hacc Salih Ağa bin Osman'un veraseti sulbl ke
b'ir oğl ı es-Seyyid Hüseyin Beğ i le sulbiyye keb'ire kızları 
Şer'ife Fahri Hanım ve Şer'ife Ümmügülsüm Hanım'a ba'
de' l-inhisar mes' ele-i mirasları dört sehmden olup si
ham-ı mezbt1reden iki sehmi muma i leyh es-Seyyid Hüse
yin Beğ'e ve birer sehmi muma i leyh iına Şer'ife Fahri ve 
Şerlfe Üınmügülsüm Hanımlardan her birine isabeti ta
hakkukından sonra muma i leyh es-Seyyid Hüseyin Beğ 
ile ınuma ileyh ima Şerlfe Fahri ve Şerlfe Üınmügülsüm 
han ımlar taraflarından husus-ı ati ' l-beyanda vek111eri ol
dığı zatlarını  arifan Bostan! İbrahim Ağa bin Hasan ve 
Bostan) Yusuf Ağa bin All şehadetleriyle sabit olan Ha
zlnedar Hüseyin Ağa bin Mustafa mecl is-i şer'- i  hatir-i 
lazıınü't-tevkfrde hala baş ınukata'a kalemi klsedarı olup 
i şbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı uındetü erbab i 't-tahrlr 
ve' l-kalem zübdetü ashab i ' t-tastlr ve' r-rakam sa'adetlü 
İbrahim Efendi bin el-Hacc Mustafa ınahzarında bi ' l-ve
kale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelaın idüp müvekki lelerüın 
mı1ına i leyhimün yedierinde olup bin yüz doksan üç se
nesi Zi ' l-ka'de'sinün altıncı güni tarih iyle ınüverraha ba 
ferman-ı all Haslar mahkemesi s ic i l iatından muhrec der
kenarda tafsil  ü beyan olmdığı i.izre asrında Şıkk-ı sani 
defterdan Ebfıbekir Efendi hayatında Havass-ı refı'a ka-
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zası a'malinden Kadi Ya'küblı karyesi hudGdı dahi l inde 314/3/lb 
Uzuncaova başında kimesnenün mülkine ittisalden ari �''.,,..(1.- ;., (.;� ;;1 · . v : � . · . -1 · . . . /. . .  , , � . � , , . . . • · · . . r /  --:-� '"" r-'-'( Lf-'.J"_.,. �;; mevzı -ı halı de kendı malıyla abar-ı mu te ' addıde hafr ve ı, /1 •  �· './; • • • • • • • • • 

tahte ' l-arz lağmlar ve kanaviit i le cem' u tahsil itdürdiği ".Y . ,  · t ._, " �__..,_..)_, i t&S 'o:if.--�1' � .. � -t:--":.;._, 
iki masura ve bir çuvaldız suyını erbab-ı miyiih ma'rifet- ii().J.I-'f��-" 1tre.-_,...,t., ....;.....: � ;;:;_;_, f _//;....::;;r. 
leriyle ba'd�' l.-

��şf kanun- ı  şe? i�şiihl üz_re. bir çuvaldız 1(/.I;'/,I.J_.,�, P._, r-. � � y;_i , !: ı ��� ��)-f__, 
hakk-ı mecra ıçun alıkon ı l  up bakı kalan ıkı masura suyı kv..lJ'..;..) j_.;_,1 !.f! p1 _._ • • ('- . 

• � • 1 . 
ol mahalle karlb Hünkiirl Ahmed Ağa ve Biizerganbaşı d. i . .  , �· .�" . . · . , :. ,...�;"' -"..-:' .--' )./" ":'-. ""'" 1.;L_. 

d , '>'/r,v;� "� � ): 1/././.Jft/,..., }1-/,.; 1  : ' r . 
Ab urrahman Ağa'nun suyı yol ına ve andan merhum ve . � �J: ',ıl · .  · . · -' _,..__, :_.p_, tJ'J 1  
mağfiret-nişiin Sultan Süleyman Han hazretlerinün Ma'- .: . r . J !J- I  _ Ç.:.. c,_,ıi�J..J,1ı;·-: �·�;.;.r!r_ �_.,1,. 

� , � � . "'N.I,}/_,J"'.'_, j;;, ' � ',ı 1 / , ' • '  · • 
. . 

zul kemerı suyı yolına ve andan Sultan Ahmed deresın- ;i ; . . 1�.,-.n-_;..JZ-'�./�Ii� �...., ...... � , � .:-!'.-:" 
den ifriiz ve Sultan Mehmed Han hazretlerinün Turunç- . _. �� ��<'(�_/-,).;i .;,:;1_.._,;,1 j .In' ı . .  · . . · 

luk ta'blr ol ınur suyı yolına b i  izn i ' l-mütevelli ba 'de'l- i l- r�-!';i:y,�_;�;J?..;;, 1 . :../-"//:.-:-'.��-- : 
h
.
iik ma

.
hrı;iyye-i mezbura dah i l  

_
olduk?a. maha�- i  mün�: (".l!ll.,.rJ:i iv.---:,  j-",..f/!"'ı · .. /./�"�����_.... sıb�en ıfr�z ;� �?byar mahalle�ın�e. sakın ol

,
d ıgı _menzıl ı  )&_,., (Jil�..-:"//_r, ; � . 'c/ ;L---:�k��tl(, 

d�runı�a ıcra ��dukden sonra muma ı le�h 
_
Ebube�ır

_ 
Efen- ,4�;;,�) _.,4 1 • ;.,; � ." '":..J.,';I't_Pfi,.....--!' �� 

dı fevtınden dort sene mukaddem menzıl- ı  mezbur ı le de- {�t-/JI,.tf �· /:� , �.__,j r'fl} � -1 � �  f�t·fA:.I'.,k�.r 
rGnına cari iki masura ma-i leziz-i mezkGrı lag"m ü kana- :::Y. �./.,.,!_:4;_, --.:...lt /. /· · • . ; . . "' . :./_.,....,,.,;.;r, t.-y v,;,..-. 
viitma tebe 'iyyetle Afife Hatun ibnet-i Abdülmenniin'a _ _,/,.. A/.1;_, �_, /._· · .1 - 1 • 

"" .. , u;, r ..- ,.._,�.i;{, )j_,;,;;:,t.JA1..:../� '  ba'de' l -h ibe ve' t-temlik ve taraf-ı şehriyariden temlikna- -,-..., (!� .. /-" cf.,.;:./);;, p_.,;,1A . . , me-i hümayun i ' tii olındukdan sonra zikr ol man iki masu- . . · , · · · · /- r,_.,_l.t;,./.r./J./1 ...-,..:_;__,,  ,...J/> -,� �.PJ 1 .
. • ı.; _..._ 

ra ma-i leziz-i mezkGrun !ağın ü kanaviitma te be ' iyyetle . _- . -' f,_,.. f..' r-_;.-j;; j,j 1 ı,/.. -1 • • 
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dığı menzil-i mezbGr derGnına ba'de' l-icrii ol dahi fevt 
oldukcia sulbl keblr oğlı ve hasren varis-i vahidi  Ali E-
fendi  menzil- i  mezbGr i le nı sf masura ma-i l eziz-i mezku-
rı Hassa kassiibbaşısı Hasan Ağa'ya bey' ol dahi ba'de-
' 1-vefiit b i ' l-cümle emviil ü eşyası canib-i ıniriden zabt ol-
dukdan sonra bi' 1-iciireteyn mutasarrıf o ldığı nı  sf men-
zil-i mezbur i le derGnına cari ma-i leziz-i mezbGrı bazer-
giını olup altmış b in guruş mat!Gbına binilen yedi bin gu-
ruş alacağına mahsGb ve takas olmak şartıyla Sarraf Da-
kes zirnıniye bin yüz doksan iki senesi Receb' inün yiğir-
mi sekizinci güni tarihiyle müverrah virilen temllkname-i 
hümayun mantGkınca yedinde mülki iken balik oldukcia 
veresesi menzil-i mezbGrı müvekkilem mGma ileyhimün 
murisleri el-Hiicc Salih Ağa'ya bii re'y-i mütevelll feriiğ u 
tefviz idüp derGnına cari n ı  sf masura ma-i leziz-i mezkGrı 
bii hüccet bey ' u temlik itdükden sonra mumii i leyh 
el-Hiicc Sal ih  Ağa fevt oldukcia menzi l- i  mezbur i le  ma-i 
lezlz-i mezkur müvekkil lerüm muma i leyhime mevrı1s 
almışidi anlar dahi ber veeh-i muharrer malik oldukları 
menzil-i mezbGrı mGmii i leyh İbrahim Efendi'ye bundan 
akdeınce bii re'y-i mütevelli ferağ- ı mu'teber-i kat ' !  i le 
ferağ u tefvlz idüp derGnına cari nısf masura ma-i mez-
kGrı !ağın ü kanaviitma tebe' iyyetle bey ' muriid eyledük-
lerinde mahmiyye-i mezbGrede olan çeşmehii vü menazil 
ve mahall-i siiireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyu-
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datı Haslar mahkemesi s ici l iatında mastur u mukayyed 
olup ma-i lezlze dair iktiza iden hücec-i şer' iyye erbab-ı 
miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbı1reden gayrı me
hakimde tahrlr u temhlr o l ınması ba emr-i all mernnu '  
oldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden oldığına b inaen hala Hassa 
su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i 
müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve 
Turunçluk suyolcısı ei-Hacc Mehmed Arif Usta ve zeyl-i 
sahlfede muharrerü' l-esarrıl evkaf-ı selatin-i sillife serbö-,JY,'..I/;.,.) rJ •• • : "' -:-:: · t'� ,;)-1/J./�1.;-:f.,l_,  ""' . f-:"'k.?',-J'f[l./.1�_,., .f.y)�_;.,?t5· lükleri vesair haderne-i rah-ı abiler i hbar ve ma'rifetle-
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Şühfıdü' l-hiil : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Sü1eymaniyye 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Mehmed Arif Usta Haderne-i Turunçluk 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

��j . ı . .  . i,/6·���.1� 
1 �-t �1 Ct.l';(�p vf;/;_ 1;;;: ı?� �.J:�,P }�� 
G't�� #!-'f�/lf!.';f� 

3141411 Suyu satın alana hüccet verilmesine dair buy
rultu. (Kendisine su satışı yasak olan nasrani ile ilgili 
olarak) 

Havass-ı refi'a  kadlsı faziletlü Efend i :  
Merkürnun kasr-ı yed eylediği inde' ş-şer' tebeyyün it
dükden sonra h üceet-i şer' iyyesi i ' ta ve su nazırı ma 'ri
fetiyle hanesine icrası husı1sına tanzim eylesin d iyü bu
yuruldu . 

Fı 1 8  S sene 1 2 1 6  [30 Haziran 1 80 1 ]  

3141412 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci karyesinden 



İSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

Kırkçeşme suyoluna mü/hak Kara Hasanzade Hüseyin 
Ağa katmasuyundan ifrazla İbrahim Paşa-yı Atik ma
hallesindeki eve bağlı suyun bir kısmının, maliki Meh
met Nesip Efendi tarafından Antimos zımmiye, Kanlı 
Kilise yakınından ifraz ve Sarraf Yorgi zımminin suyo
luna illıakla Yorgi bahçesi yakınına vakfiyet ile bağiat
mak üzere satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Ba mühr-i efendimiz  

[Kenar notu] Kuds-i şerif patriğinün 

Darü ' l-hi lafeti ' l-al iyye Kostantın iyye el-mahmiyyede o
lan çeşmeha vü hıyaz ü menazil ve mahal l-i saireye cere
yan iden b i ' l-cümle sularun kuyudatı Haslar mahkemesi 
sici l iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezize dair 
hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i 
mezbureden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr olmması bii 
emr-i all memnu' o ldığı şürut-ı m er' iyesinden oldığına 
b inilen mahmiyye-i mezburede Uzunçarşu başında İbra
him Paşa-yı atik mahallesinde vakı '  Mlrahur-ı evvel Ha
san Ağa hanesi d imeğle arif menzi l derunına cari zikri ati 
ma-i Iezizün maliki  olan Mehmed Nesib Efendi b in el  
merhum Mirahur-ı evvel Hasan Ağa tarafından husus-ı 
ati ' l-beyanda vekll oldığı es-Seyyid Mehmed Reşid Ağa 
bin es-Seyyid İsma'il ve el-Hacc Osman Çelebi bin Ömer 
şehactetleriyle ber nehc-i şer'i sabit olan Bostan! Hüseyin 
Ağa bin Abdul lah meclis-i şer'-i hatir-i lazımü't-tevkirde 
mahmiyye-i mezburede Fener kapusı dahi l inde Tahtami
nare mahallesinde mütemekkin hala Kuds-i şerif patriği 
olup işbu bii' isü ' r-rakim Antimos veled-i Hristo zimrni 
tarafından ber veeh-i ati hususı tasdlka vekil-i mürseli 
Andreyas veled-i S i myon nam zimm'ı' muvacehesinde bi
' 1-vekiile ikrar-ı tamm ve takrlr-i kelam idüp müvekkilüm 
muma i leyh Mehmed Nesib Efendi'nün işbu yedinde olup 
bin iki yüz on altı senesi Muharremü' l-haram'ınun yiğir
mi ikinci güni tarihiyle müverrah bir kıt'a hüccet-i 
şer ' iyyede tafsil ü beyan olmdığı üzre derun-ı menzile 
cari ma-i lezizün hatiri olup mahmiyye-i mezburede Çık
rıkcl Kemal mahallesi ahalisinden Kara Hasanzade Hüse
yin Ağa bin altmış yedi senesi Şa'ban'ınun yiğirmi altıncı 
gün i hal-i hayatında Havass-ı refi'a kazasına tab i ' Cebeci 
karyesi sınurı dahi l inde ıskara üzerinde Büyüktarla nam 
mevzı '-ı hallde kendi malıyla abar-ı müte'addide hafr ve 
tahte' l-arz lağmlar ve kanavat ile cem' u tahsil itdürdiği 
suyını erbab-ı miyah ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer ' le ol 
tarihde ba'de' l -vezn ve' l-keşf tamm ve kamil iki masura 
suyını ol mahalle karlb merhum ve mağfıret-n işan Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün Kırkçeşme suyı lağmına bi  
izni ' l-mütevel ll ba'de ' l-i lhak kanun-ı şehinşahi üzre nısf 
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masurası hakk-ı meera içün alıkonılup baki kalan bir bu
çuk masura suyını lağm ü kanavatma tebe' iyyetle ınılma 
i leyh Hasan Ağa bin Ebfibekir'e bey' u temlik idüp ınılma 
i leyh Hasan Ağa bir buçuk masura ma-i l eziz-i mezbılre 
mahmiyye-i mezbılra dah i l  oldukda erbab-ı miyah ma'ri
fetleriyle ana lağmından ifraz ve salifıi' l-beyan İbrahim 
Paşa-yı Atik mahallesinde vakı '  sakin oldığı menzil-i 
mezbfir derfinına ba'de't-ta'yin ve' l-icra fevt oldukda 
menzil-i mezbılr i le  bir buçuk masura ma-i leziz-i mezkılr 
sulbl keblr oğlı müvekki lüm mfima i leyh Mehmed Neslb 
Efendi'ye mevrı1s olmağla ber veeh-i muharrer mali k  
oldığı ma-i lezlz-i mezkfirun bir masurasını ifraz v e  mü
vekkil- i  patrik-i mersılma bey ' muriid itdükde lakin Nasil
ra taifesinün ma-i leziz iştirası memnfi '  oldığına binilen 
müvekkil-i mersılm kasr-ı yed eylediği inde' ş-şer' tebey
yün itdükden sonra hüccet-i şer' iyyesi i ' ta ve su nazırı 
ma'rifetiyle hanesine icrası husfisı tanzim olmması bii
bında i şbu tarih-i hüecet şehrinün on sekizinci güni tari
hiyle müverrah sudılr iden musahhah ferman-ı ali mantu
kınca hala hala43 Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa 
Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi 
el-Haec İbrahim Ağa ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esa
ml evkaf-ı selatin-i sillife serbölükleri vesair haderne-i 
rah-ı abiler ihbar ve ma' rifetleriyle bir masura ma-i le
zlz-i mezkfirı lağm ü kanavatma tebe ' iyyetle tarafeynden 
icab ve kabfil i  havl şürfit-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sa
hih-i şer'! i le patrik-i mersılm Antimos zimm1ye beynle
rinde ma ' lılm semen-i medfı1' ve makbılza bi '  1-vekale 
bey ' u temlik eylediğümde ol dahi ber veeh-i muharrer 
i ştira ve temellük ve kabul idüp fıma ba'd bir masura 
ma-i leziz-i müfrezede müvekkilüm ınılma i leyh Mehmed 
Neslb Efendi'nün asla ve kat 'a alaka ve medhali kalma
yup müvekkil-i mersfim Antimos patriğün mülk-i müşte
riisı ve hakk-ı sırfı almışdur didükde gıbbe't-tasdikı
' ş-şer'l vekil-i mesfı1r Andreyas zimm1 meclis-i şer'de 
i 'ade-i kelam idüp müvekki lüm mersılm Antimos Patrik 
ber veeh-i muharrer şiraen malik oldığı bir masura ma-i 
lezlzini mahmiyye-i mezbfirede Kanl ı  kenisa kurbında 
lağmdan erbab-ı miyah ma' rifetleriyle tefrlk ve Sarraf 
Yorgi zimmlnün suyı yolına i lhak ve andan mesfı1r Yorgi 
zimmlnün bağçesi deri'ınında lağmdan ifraz ve eedid yol 
ferşiyle sal ifıi ' l -beyan mütemekkin oldığı menzil deri'ını
na vakfiyyet üzre İcra ve mahall-i ahara nakl ol ınmamak 
üzre ta'yln eyledi didükde gıbbe't-tasdlkı ' l-mu 'teber ma 
hüve' l-vakı '  bi ' t-taleb ketb olınd ı .  
Fi' l-yevmi ' l-hiidl ve' l- ışrin min Saferi ' l-hayr sene sitte 
aşara ve mieteyn ve elf 
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43 "hala" mükerrerdir. 
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Şuhudü' l-hal : 
Fahru' l-eşbah Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah- ı  ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Sultan Bayezld 
E l-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezld 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 

3141413 Havass-ı refi'a kazası, Ceheci karyesinden Sul
tan Bayezit suyoluna mülhak Mehmet Mazhar Efendi 
katmasuyundan ifrazla Nişancı-yı Atik mahallesindeki 
eve bağlı suyun, maliki Ali Efendi tarafindan Ömer A
ğaya satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Ba mühr-i efendirniz 

[Kenar notu] Akçaşehrl Ömer Ağa'nun 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkur nısf masura ma-i 
leziz sabıka Diyarbekir gümrükcis i  Mehmed Ağa fevt o
lup varisieri irsen mal ik oldukları ma-i lezlz sadr-i Ana
dol ı-yı esbak damadı şeyhzade Mehmed Efendi'nün mah
dumları Yahya Kamli Efendi'ye bey' eylediğini müş ' ir 
hüccet i ' ta a l ındı .  

F1 28 Receb sene 1 227 [27 Temmuz1 8 1 2] 

Daru' s-sal tanatİ ' I-al i yy e Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Sultan Selim cami '- i  şerif c ivarında Nişancı-yı atik ma
hallesinde vakı ' lede' l-ahall ve' l-clran ma' lı1mu' l-hudı1d 
bir bab menzil i le derunına cari zikri ati ma-i lezlzün ına
liki olan Dürrizade Şeyhül islam-ı esbak merhum es-Sey
yid Mehmed Arif Efendi hazretlerinün hayatında kethu
dalık hıdmetleriyle şeref-yab buyurılan eşraf-ı kuzati
' 1-kiram ei-Hacc All Efendi bin e l-Hacc Hüseyin mecl is- i  
şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde nezaret-i hazret-i şeyhül
islamlde ası1de evkafdan cennet-mekan firdevs-aşiyan 
merhum ve mağfıret-nişan Sultan Bayezld Han-ı Veli ta
be serahu hazretterin ün istanbul'da vakı '  cami ' - i  şerif ve 
i maret-i amireleri suyı lağmına mülhak bi ' I-cümle sula
run iktiza iden senedat-ı şer' iyyeleri tahrlr ol ındukda 
vakf-ı müşarun i leyh tarafından bir mu'temed adem bu
l ınmadukça tahrlr olınmıya diyü tuğra-yı garra i le mu 'an
ven emr-i all sadır old ığına binaen vakf-ı müşarun i leyh 
tarafından müte'ayyin Suyolı katibi Mustafa Efendi bin 
Mehmed hazır aldığı halde sabıka Diyarbekir gümrükcisi 
olup işbu kitab-ı sıhhat nisabun hafızı Akşehri Ömer Ağa 
bin Hamza mahzarında bi ' t-tav ' i ' s-saff ikrar-ı tarnın ve 
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takrlr-i ketarn idüp i şbu yedimde olup bin iki yüz on bir 
senesi Şa'ban'ınun on sekizinci güni tarihiyle müverraha 
bir kıt'a mübaya'a hüccetde tafsil ü beyan olmd ığı üzre 
derun-ı menzile cari ma-i lezlzün hafiri merhum Mehmed 
Mazhar Efendi hayatında bin yüz seksen senesi Rebl'u
' 1-evvel'inün evasıtında Havass-ı refi'a kazasında Cebeci 
karyesi hudfıdı dahi l inde vakı '  Sedbaşı d imeğle arif ma
hal lün ittisal inde kain k imesnenün mülkine ittisalden arı 
mevzı'- ı  halide kendi mal ıyla yedi aded baca hafr ve tah
te' I-arz lağm ü kanavatma tebe ' iyyetle cem' u tahsil it
dürdiği suyını erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ba'de ' l-vezn 
tamm ve kamil ve revan bir masura ve bir çuvaldız suyını 
ol mahalle karib merhum ve mağfiret-nişan Sultan Baye
zld Han-ı Veli tabe serahu hazretlerinün suyı yolına b i  
izni ' l-mütevelli i lhak u idrac itdürdüp b i r  çuvaldız suyını 
kanun-ı şehinşahl üzre hakk-ı mecra içün alıkonı lup bakT 
kalan bir masura suyı mahmiye-i mezbura dahi l  oldukda 
mahall -i münasibden ifraz ve Sultan Mehmed Han ca
mi ' -i şerlfi c ivarında Kirmas lı mahallesinde vakı '  sakin 
oldığı menzi l i  derfınına ta'yln ve İcra itdükden sonra mG
ma i leyh Mehmed Mazhar Efendi fevt oldukda bir ma
sura ma-i Ieziz-i mezkGrun nısf masurasınun malikesi Şe
rife Esma Hanım ibnet-i el-Hacc Ali'nün sadri keblr oğlı 
ve tarafından vekil-i müsbitesi fahru ' l-kuzat es-Seyyid 
Mehmed Tayyib  Efendi ibn-i el-mezbur es-Seyyid Meh
med Mazhar Efendi nısf masura suyını erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle ba hüccet bana bey ' u temllk ben dahi ber 
veeh-i muharrer mal ik oldığı nısf masura ma-i lezlz-i 
müfrezeyi mahmiye-i mezburede Sultan Selim cami ' -i 
şerlfi kurbında erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve ce
dld yol ferşiyle sal ifü'z-zikr Nişancı-yı atik mahal lesinde 
kain menzil-i mezbGr derfınına ta'yln ve İcra itdükden 
sonra menzil- i  mahdud-ı mezbCırı bundan akdeınce mCıma 
ileyh Ömer Ağa'ya ba re 'y-i mütevelll ferağ-ı mu'teber-i 
kat'l i le ferağ u tefvlz idüp derun-ı menzile cari nısf 
masura ma-i lezlz lağm ü kanavatma tebe' iyyetle bey' 
murad eylediğümde mahmiyye-i mezbCırede olan çeşme
ha vü menazi l ve mahal l- i  saireye cereyan iden b i ' l-cüm
Ie sularun kuyadatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur 
u mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hücec-i 
şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbu
reden gayrı mehakimde tahrlr u temhir olmması ba emr-i 
ali memnCı' old ığı şürCıt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen 
hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafın
dan vekll-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbra
him Ağa ve Sultan Bayezld serbölüğü es-Seyyid el-Hacc 
Hasan Ağa ve zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esaınl evkaf-ı 
selatin-i  salife serbölükleri vesair haderne-i ralı-ı abller 
ihbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabUl i havl 
şürCıt-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı sahlh- i  şer') i le muma 
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i leyh Ömer Ağa'ya beş yüz guruş semen-i medfü ' ve 
makbı1za bey ' u temlik eylediğümde ol  dahi ber veeh-i 
muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp fima ba'd nısf 
masura ma-i lezizde benüm asla  ve kat 'a alaka ve med
halüm kalmayup lağm ü kanavatma tebe ' iyyetle ınılma 
i leyh Ömer Ağa'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı s ırfı ol
mağla d i lediği gibi tasarruf buyursunlar didükde gıbbe
' t-tasdikı ' ş-şer' i  ma vaka'a b i ' t-taleb ketb olmdı . 
Fı' l-yevmi ' l-hadi ve' l- ışrln min Saferi ' l-hayr sene sitte 
aşrete ve mieteyn ve elf 

[2 1  Safer 1 2 1 6] [3 Temmuz 1 80 1 ]  

Şühudü' l-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezid 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 
ve gayr-ı ba muharrer 

3141511 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci karyesinden Sul
tan Mehmet suyoluna mü/hak Osman Ağa katmasu
yundan müfrez suyun, malikleri tarafından Mehmet 
Sait Ağaya, Bali Paşa taksiminden ifrazla Şahsuvar 
mahallesindeki eve bağiatmak üzere satıldığına dair 
hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Mehmed Sa'id Ağa'nun 

[Derkenar] DerOn-ı hüccetde mezkur nısf masura ma-i 
lezizün malik i  Mehmed Sa'id Ağa ma-i mezkurı es-Sey
yid All Şevki Efendi bin es-Seyyid İbrahim'e bey' eyledi
ğini müş' ir istihkamı havi hüccet-i şer' iyye i ' ta o lmdığı 
kaydı balasıyla işbu mahalle şerh olmdı .  

Fı 29 Za sene 1 248 [ 1 9  Nisan 1 833] 

Dam' s-saltanati '  1-aliyye Kostantmiyye el-mahmiyyede 
Kadirga Ilmanı kurbmda Şehsuvar mahallesinde vakı ' 
merhum Mustafa Paşa Tezkirecis i  İzzetl Mustafa Efen
di'nün karındaşı Ahmed Ağa ibn-i el-Hacc Mehmed ha
nesi dimeğle arif [menzil ]  derunma cari zikri ati ma-i le
zizün maliki iken bundan akdem vefat iden Ahmed Ağa 
bin Mustafa Ağa'nun veraseti sulbl kebir oğlı Mehmed 
Sa'ld Ağa i le sulbiyye keblre kızları Zübeyde ve Esma 
Hanım'lara ba'de' l-inhi sar mes' ele-i mirasları dört sehm
den iki sehmi mezbur Mehmed Sa'ld Ağa'ya ve birer 
sehmi muma ileyhima Zübeyde ve Esma Hanım'lara isa-
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beti tahakkukından sonra merküm Mehmed Sa'ld Ağa bi
' 1 -asale ve mezburetan Zübeyde ve Esma Hanım'lar taraf
larından husus-ı ati ' l-beyanda vekllleri oldığı zatlarını a
rifan Bostan! All Ağa bin İbrahim ve Bostan! Mehmed 
Ağa bin Memiş şehadetleriyle sabit olan İbrahim Şakir 
Efendi bin Abdülkadir meclis-i şer' -i hatir-i lazımü't-tev
kTrde mahalle-i mezbure sakinlerinden olup işbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun sahibi S i lahşör-i hazret-i şehriyari sa'adet
lü Mehmed Sa'ld Ağa bin Hüseyin Ağa tarafından ber 
veeh-i ati husus-ı meymenet-mahsusların ı tasdlka vekil-i 
şer'lieri All Ağa bin Osman mahzarında her biri bi ' l-a
sale ve b i ' l-vekale ikriir-ı tamm ve takrir-i kelam idüp iş
bu yedimüzde olup bin yüz otuz yedi senesi Saferü
' 1-hayr'ınun on ikinci güni tarih iyle müverraha bir kıt 'a  
mübaya 'a h üceetinde tafsll ü beyan ol ındığı üzre derun-ı 
menzile cari ma-i lezizün hafiri asrında Hassa su nazırı 
Osman Ağa Havass-ı refi' a kazasına tabi ' Cebeci karyesi 
kurbında vakı' ıskara-i atik ve ıskara-i cedid dimeğle arif 
mevzı 'da nübu' idüp yine mahalle-i mezburede Kafiri-i 
atik ıskara başında merhum ve mağfiret-nişan Sultan 
Mehmed Han tabe serahu hazretlerinün mahmiye-i mez
bura cari suyı lağmı yolına izn-i mütevell iyle i lhak ol ınup 
mecra ve kanavatma tebe' iyyetle muma i leyh Osman A
ğa'nun mal ik o ld ığı bir masura suyından nı sf masura ma-i 
lezizüni erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz idüp semen-i 
medfU ' ve makbuza tarih-i  h üceet-i mezkurede ceddimüz 
muma ileyh Ahmed Ağa'ya bey' u temllk eylediğinde ol 
dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabUl idüp 
ma-i lezlz-i mezkUr mahmiyye-i mezbura dah i l  oldukda 
mahall-i münasibden ifraz ve erbab-ı miyah ma'rifetleriy
le menzil-i mezbur derunına ta'yln ve İcra itdirdükden 
sonra muma i leyh Ahmed Ağa fevt oldukda menzil-i 
mezbur ile derunına cari nısf masura ma-i lezlz lağm ü 
kanavatma tebe' iyyetle sulbl keblr oğlı Mustafa Ağa'ya 
mevrus olup ol dahi fevt oldukda sulbl keblr oğlı baba
muz muma ileyh Ahmed Ağa['ya] ba' de' l-mevrus ol dahi 
fevt oldukda menzil-i mezbur ile derunına cari nısf ma
sura ma-i lezlz-i mezkur benüm i le hemşirelerim muma 
ileyhima Zübeyde ve Esma Han ımiara mevrus olmışidi 
hala ber veeh-i muharrer irsen malik olduğımuz nıfs ma
sura ma-i teziz-i mezkurun yol ları harab olup ta'mlre da
hi kudreti m üz olmamağla nı sf masura ma-i leziz-i mezku
rı lağm ü kanavatma te be' iyyetle bey' murad eylediği
ınüzde mahmiye-i mezburede olan çeşmeha vü menazi l  
ve mahall-i saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyu
diltı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukayyed 
olup ma-i lezlze dair hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde 
tahrir u temhlr olmması ba emr-i ali memnu' oldığı şü
rut-ı mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı 
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fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli 
Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i 
rah-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl-i sahlfede muharrerü
' 1-esaınl evklif-ı selatin-i sıllife serbölükleri vesair hade
me-i rah-ı abiler i hbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden l'cılb 
ve kabı11i havl şürı1t-ı müfsldeden ari bey'- i  bat-ı sahlh-i 
şer'! i le  müvekkil-i mı1ma i leyh Mehmed Sa'ld Ağa'ya iki 
yüz ell i guruş semen-i medfU ' ve makbı1za her birimüz 
bi ' l-asale ve b i ' l-vekale bey' u temllk eylediğimüzde an
lar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul 
idüp fima ba'd nısf masura ma-i leZız-i mezkı1rda bizüm 
asla ve kat 'a alaka ve medhallerimüz kalmayup lağm ü 
kanavatma tebe' iyyetle müvekkil - i  mı1ma i leyh Mehmed 
Sa'ld Ağa'nun mülk-i müşterası ve hakk-ı harcı oldukdan 
sonra ma-i lezlz-i mezkı1rı Gedik Paşa kurbında Bali Paşa 
taksiminden erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz ve cedld 
yol i le  salifü' l-beyan Şehsuvar mahallesinde sakin olduk
ları menzi l leri derı1nına ta'yln ve icrıl buyursunlar d idük
de gıbbe' t-tasdlkı ' ş-şer'i ma vaka'a b i ' t-taleb ketb alındı .  
Fl' l-yevmi ' l- ışrin min şehr-i Rebl 'u ' l-evvel sene sitte 
aşrete ve mieteyn ve elf 

[20 Rebi'u ' l-evvel 1 2 1 6] [3 1 Temmuz 1 80 1 ]  

Şuhı1dü' I-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Osman Usta Haderne-i Gedik Paşa 
İbrahim Halife Çavı1ş-ı rah-ı ab 

3141512 Havass-ı refi'a kazası, Çiftehavuz yakınında, 
Paşa Deresi mevkiinden Çiftehavuz suyoluna mülhak 
Şatır Hasan Ağa katmasuyundan ifrazla Karabaş ma
hallesindeki eve bağlı suyun, maliki Şerife Fatma Ha
nım tarafindan Abdullah Efendiye satıldığına dair hüc
cet kaydı. 

[Kenar notu] Es-Seyyid Abdul lah Efendi'nün 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde muharrer nısf masura ma-i 
lezlzün maliki  es-Seyyid Abdul lah Efendi ma-i mezkı1rı 
Rafize Hiitı1n'a bey' eylediği şerh viri ldi .  

Fl 12 Receb sene 1 2 1 9  [ 1 7  Ekim 1 804] 

Daru' s-s altanat i '  1-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Yenibağçe kurbında Karabaş mahallesinde viikı '  zikri ati 
menzi l derı1nına cari ma-i lezizün irsen mal ikesi aldığı 
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zeyl-i sahlfede muharrerü' l-esarrıl müslirrıln ta'rlfleriyle 
mu'arrefe olan Şerife Fatıma Hatun ibnet-i es-Seyyid 
Mahmud Ağa mecl is-i şer'- i  hatir-i lazımü't-tevkTrde işbu 
kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı es-Seyyid  Abdul lah Efendi 
bin es-Seyyid Mustafa Bayezidzade Efendi mahzarında 
ikrar-ı tarnın ve takrir-i kelam idüp işbu yedimde olup bin 
yüz dört senesi Receb'inün y iğirmi dördünci güni tarihiy
le müverrah bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsil ü beyan 
olmdığı üzre mahmiyye-i mezbürede Süleymaniyye kur
bında Molla Güranı mahallesi ahalisinden Şatır Hasan A
ğa'nun hayatında Havass-ı refi'a kazasında Çiftehavz kur
bında Akgöl'de Paşa deresi d imeğle arif mevzı 'da kimes
nenün mülkine ittisalden ari mevzı '- ı  hallde kendi ma
l ıyla abar-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz lağmlar ve 
kanavat i le  cem' u tahsll ve ol mevzi 'a karlb Ç iftehavz 
hafrına bi izn i ' l-mütevell i  i lhak ve kanun üzre hakk-ı 
mecrasından ma'ada sekiz masura suyından mecra lağm 
ü kanavatma i 'tibar ile nıfs masura suyını ba'de ' l-ifraz 
bin yüz beş ve on dokuz tarihlerinde ma-i mezbur içün 
müstakıl l  hüccet tahrlr ol ınup ol tarihde sabıka Yapağcı 
ustası İsma'il Ağa bin Mehmed ba hüccet bey ' i düp mez
bCır İsma'll Ağa dahi fevt oldukda ma-i mezbur verese
sine ba'de' l-mevrus verese-i mezbür bin yüz yetmiş iki  
tarih inde diğer İsma'll Ağa bin Sal ih'e ba hüccet bey' i
düp ol dahi ber veeh-i muharrer malik  mali k44 aldığı nısf 
masura ma-i lezlz-i mezkCırı val idem Zellha HatCın ibnet-i 
Mehmed Ağa'ya ba hüccet bey' idüp val idem mezbCıre 
dahi müteveffiye oldukda menzil - i  mezbCır derCınına cari 
nısf masura ma-i lezlz-i mezkur ancak bana mevrus ol
mağla menzi l-i mezburun vakf olan malıall in i  bundan ak
dem muma i leyh es-Seyyid Abdul lah Efendi 'ye ba re'y-i 
mütevel ll ferağ u tefviz ve mülk olan mahall in i  ba hüccet 
bey' u temllk idüp derCınına cari ma-i lezlz-i mezkCırı da
hi bey' murad eylediğümde mahmiyye-i mezburede olan 
çeşmeha vü menazil ve mahall-i saireye cereyan iden ce
mi' sularun kuyCıdatı Haslar mahkemesi sici l iatında mas
tur u mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hücec-i 
şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mezbureden gayrı 
mehakimde tahrir u temhir olmması ba emr-i ali memnu ' 
a ldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına b inaen hala Hassa 
su nazırı Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecce l i  Ket
huda-yı ralı-ı abi ei-Hacc İbrahim ve Katib-i rah-ı abi Hü
seyin Efendi ve zeyl-i sahlfede mektubü' l-esarrıl evkaf-ı 
selatin-i salife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler 
ihbar ve ma'rifetleriyle zikr olman irsen malik oldığum 
nısf masura ma-i lezlz-i carlyi tarafeynden b i ' l-icab ve
' I-kabul ınılma i leyh es-Seyyid Abdul lah Efendi'ye beş 
yüz guruş semen-i medfı1 ' ve makMza baten bey ' u tem-

44 "mal ik" mükerrerdir. 
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l ik eylediğümde ol dahi ber veeh-i muharrer iştinl ve te
mellük ve kabul idüp fıma ba'd ı11Sf masura ma-i lez1z-i 
mezkfır !ağın ü kanavatından mikdar-ı mu'ayyen hissesi
ne te be ' iyyetle mu ma i leyh es-Seyyid Abdul lah Efen
di 'nün mülk-i müşterası ve hakk-ı s ırfı olup benüm kat 'a 
alaka ve medhal üm kalmamağla bey' - i  mezkurun gabn ve 
takr'i'rine müte 'al l ıka amme-i de'av1den her birimüz aha
run zirnınetini kabiil i  hav1 ibra vü i skat eyledük didükde 
gıbbe' t-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi 't-taleb ketb al ındı .  
Fı' I-yevmi ' s-sal is aşara min Rebl'u' l-evvel sene s itte aş
rete ve ınİeteyen ve elf 

[ 1 3  Reb1'u ' l-evvel 1 2 1 6] [24 Temmuz 1 80 1 ]  

Şuhfıdü' l-hal : 
Şahidfıne sabıkün 

3141611 Havass-ı refi'a kazası, Orta Belgrat karyesin
den Kırkçeşme ve Çiftehavuz suyollarına mü/hak kat
masuyundan ifrazla Molla Şeref mahallesindeki arsaya 
bağlı suyun, maliki Mehmet Tayfur tarafından Mehmet 
Ağaya satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Ba mühr-i efendimüz 

[Kenar notu] Serrac Hacı Mehmed Ağa'nun 

[Derkenar] Merküm el-Hacc Mehmed Ağa nısf masura 
ma-i lez1z-i mezkur es-Seyyid Mehmed Emin Efendi'ye 
bey ' . 

Fı gurre-i C sene 1 220 [27 Ağustos 1 805] 

Darü' 1-h i lafeti '  1-aliyye Kostantın iyye el-mahrniyyede 
Kallçeci ler Köşki kurbında Molla Şeref mahallesinde va
kı ' sabıka Vezlr-i a'zam Yazıcı İbrahim Paşa hanesi di
meğle arif muhterik menzi l  arsası i le derfınına cari zikri 
ati ma-i lez1zün maliki  hacegan-ı Divan-ı hümayfın'dan 
olup hala Devlet-i aliyyede rikab-ı hümayfın kethudası 
katibi Mehmed Tayfılr Efendi bin Abdul lah tarafından 
husus-ı atİ ' I-beyanda vekll aldığı Mehmed Arif Ağa bin 
Feyzullah ve Osman Ağa bin All Ali şehadetleriyle ber 
nehc-i şer'l sabit olan Ahmed Efendi bin Mustafa mec
l is-i şer' -i şerif-i enverde i şbu kitab-ı sıhhat-nisabun ha
fızı Serrac el-Hacc Mehmed Ağa bin Hüseyin mahzarın
da bi ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrlr-i kelam idüp akd-i a
ti ' z-zikrün hudfıdına değin müvekki lüm ınılma i leyh 
Mehmed Tayffır Efendi'nün işbu yedinde olup bin yüz o
tuz sekiz senesi Receb'inün yiğirmi dördünci güni ve yine 
Haslar sici l iatından mulırec bir kıt'a derkenarı mucebince 
derun-ı arsaya cari ma-i lezlzün menba' ı olup Havass-ı 
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1 •
• • • • . .  • 

• 1 1 1 • • • / /... s ura ma-i lezlz-i mezbur sul bi keblr oğlı Yazıcızade Mus-�ı.:J.r!.J-:-� I (�)(?-"""/'f .J:. • / ,.�  . ..7_, L..- �/-_ · � tafa Paşa hazretlerine ba'de' l -mevrlıs anlar dahi irtihal-i ;;1���1. �Vtlfl()/�lif/f!oJ_;. � ı:-r.f/(J,(!..;J'J,�,..;- dar-ı be�a eyled
A
üği�de sulbl keblr

A
o?ulları olup vilaye:-i 

1 • . 1: 1 : :/. L,.  " , , . l l 1 .1: � ;, �; ?�...., Anadalı da medıne-ı Erzurumda sakınler Mehmed Emın -,�'./r."�J ,/""/7",'.1 /.�/J �-":' �J c.,;· r; . - . 
Beğ ve Ismii'll Beğ ve sulbiyye keblre kızı ismetlü Ru-��.;J;.;.,·I,;.:f../.,.!1J.r/,.,h/�.:r)t: t/_,.;r, _;..;� ,;.  kıyye Hiinım'a ba'de' l-intikal anlar dahi ber veeh-i mu-

J,)).,.)r;:r�efl'(;." � ;;,_r;,/-:rf�;}P, � t.J.;, harrer mal ik oldukları menzil-i mezbur i le derunına cari 
· · 1 · // · · nısf masura ma-i lezizlerin i  Erzurum kadlsı es-Seyyid (_,!,J/'(,;�'-? t/"':" ;.,-!'..J��if....tJ �I.J.I"'t.i'-' eş-Şeyh Mehmed Efendi huzurında müvekkilüm muma _:.ı� ;�_, �)>�)"111t""'V�_;.,Jt_,t()t(�1J .t!,J..!�� i leyh Mehmed Tayfür Efendi'nün tasdika vekil-i şer'lsi o

lan Dergah-ı all kapucıbaşılarından Yümnl İbrahim Beğ 
';i:/. 1 '1.�1 . ,· ' • 1' iı1 h d b " • dfA ' kb A bA 

. .  · ,·'ıı.ır. ;· �· 1 111 /'- · ,f· ıJ' ma zarın a eş yuz guruş serneo-ı me u ve ma uza a 
' ��ı,.'J' ı · �'v �· pj j 1� If.· hüccet bey' u temllk itdükden sonra müvekkil-i mı1ma i-' ''  ' � 0ı1 .)1 .-:',,.i /.1 ')1· �·. ��\ i_/ /: .tl ;· L.f�) '' .v ,. , , 1. ıJ 11 leyh Mehmed Tayfür Efendi ber veeh-i muharrer malik 

aldığı menzil- i  mezbur arsasını bundan akdeınce menzil 
bina itmek içün merküm el-Hacc Mehmed Ağa'ya bii 
re'y-i ınütevelll feriiğ-ı mu'teber-i kat'!  i le ferağ u tefvlz 
idüp derunına cari lağm ü kanavatma tebe' iyyet i le nısf 
masura ma-i lezizün dah i bey' muriid eylediğinde mah
miyye-i mezburede olan çeşmehii vü menazil ve mahall-i  
saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun kuyudatı Haslar 
mahkemesi sici l liltında mastur u mukayyed olup ma-i 
lezize dair iktiza iden hücec-i şer' iyyesi erbab-ı miyah 
ma' rifetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı mehakimde 
tahrlr u temhlr al ınması ba emr-i all memnu' aldığı şü
rlıt-ı mer' iyyesinden oldığına b inaen hala Hassa su nazırı 
Mustafa Ağa tarafından vekll-i müseccel i  Kethuda-yı 
rah-ı abi el-Hiicc İbrahim Ağa ve Katib-i ralı-ı abi Hüse
yin Efendi ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esam1 evkaf-ı 
selatin-i salife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler 
ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden idb ve kabı1l i  havi 
şürut-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı sahilı-i şer'! i le mer
küm el-Hiicc Mehmed Ağa'ya beynlerinde ma' lum se
men-i medfı1' ve makbuza bey' u temllk eyledüğinde ol  
dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp 
fima ba'd nısf masura ma-i leziz-i mezkı1rda müvekkilüm 
muma i leyh es-Seyyid Mehmed Tayfı1r Efendi'nün asla 
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ve kat'a aHika ve medhal i kalmayup lağm ü kanavatma 
te be' iyyetle merküm ei-Hacc Mehmed Ağa'nun mülk-i 
müşterası ve hakk-ı s ırfı olmağla dilediği gibi tasarruf 
eylesün didükde gıbbe' t-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a bi 't-ta
leb ketb alındı .  
Fi' l-yevmi' s-sab i ' i  ve' l-işrin min Rebi'u ' l -evvel sene sit
te aşrete ve mieteyn ve elf 

[27 Rebl 'u ' l-evvel 1 2 1 6] [7 Ağustos 1 80 1 ]  

ŞühCıdü' I-hal :  
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı ralı-ı ab 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i ralı-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  

3141612 Malımut Paşa 'ya gelen sudan ifrazla İskender 
Paşa mahallesindeki arsaya bağlı suyun, maliklerinin 
Melımet Nesip Efendi ve Melımet Rıza Efendi olduğu
na dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Müderris Sadr) Mehmed Nesib Efendi'nün 

[Derkenar] Muma i leyh Mehmed Neslb Efendi ve Meh
med Rıza Efendi mal ikler oldukları bir masura ma-i le
zizi hala Daru' s-sa'ade ağası devletlü faziletlü Halil 
Paşal ı(?) B ilal Ağa hazretleri ne bey' . 

Fi 5 min Zi '  1-hicce sene 1 23 7 [23 Ağustos 1 822] 

Daru' s-saltanati ' l-al iyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han civarında İskender Paşa 
mahallesinde vakı '  kuzatdan Tatarzade merhfım Mustafa 
Efendi hanesi dimeğle arif muhterik menzil arsası i le de
rfınına cari zikri ati ma-i l ezizün el-yevm irsen malikleri 
olup kendi tarafından ve l i  ebeveyn er karındaşı es-Sey
yid Mehmed Rıza Efendi tarafından müseccel vekil-i şer
'isi i şbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı müderrisin-i kiram
dan es-Seyyid Mehmed Nesib Efendi ibn-i el-merhum 
Mustafa Molla Efendi meclis-i şer'- i  hatir-i lazımü't-tev
klrde bi ' l-asale ve b i ' l-vekale ikrar ve takrir-i kelam idüp 
işbu yedimizde olup bin yüz doksan dört senesi Re
bi'u ' l -evvel'inün on üçünci güni tarihiyle müverrah bir 
kıt'a mübaya'a hücceti i le işbu tarih-i kitab senesi mürı1r 
iden Rebi 'u ' l-evvel 'inün dördünci güni sahibet-i arz-ı hal 
Şerife Ayişe Hatfın'un arz-ı hali balasında sadır olan fer
man-ı alllerine imtisalen Ceharşenbih güni arz odasında 
huzur-ı asaranelerinde ma'küd-ı meclis-i şer'- i  münirde 
zikri ati ma-i lezize dair hala istanbul kadisı izzetlü fa-
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İ STANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-İ LEZİZ DEFTERLERİ 

zlletlü Mehmed Emin Beğ Efendi hazretlerinün mezbı1re 
Şerlfe Ayişe i le ba'de't-teriifu ' ı ' ş-şer' yedime virdiği i ' 
Him-ı şer' iyyeden mıl'ada b in  yüz yetmiş dokuz senesi 
Zl' l-ka'de'sinün yiğirmi ikinci güni tarihiyle müverrah 
Haslar mahkemesi sici l iatından muhrec bir kıt 'a  su hüc
ceti mantı1kınca menzi l-i mezbı1r arsası i le deriinma cari 
atik ve eedld hüeee-i şer' iyye ve i '  lam-ı mer' iyye mı1ceb
Ierince mahmiyye-i İ stanbul'da Mahmud Paşa'ya cari olan 
ana yoldan bir masura ma-i leziz erbab-ı miyah ma'rifet
leriyle ifraz ve menzil-i mezbı1r derı1nına ta'ylni zerna
nından i la haze ' l-an cari olup menzil-i mezbı1r i le derıl
nma cari ma-i lezize malik iken bundan akdem düyı1nı 
terekesinden ezyed aldığı halde Tatarzade Mustafa Efen
d i  fevt olup tereke-i kasırasını kabza ve düyun-ı müsbite
sini edaya kıbel-i şer'den ol tarihde vasiyyet olan zevce-i 
metrı1kesi mezbı1re Şerlfe Ayişe Hatı1n'un halası Rukıyye 
Hatun ibnet-i Musa müteveffa-yı mezbı1run emiakinden 
olup mahall-i  mezbı1rede kain birbirine muttası l  iki bab 
mülk menzillerini ve bir masura ma-i l ezlzin i  yedi bin gu
ruş deyn-i müsbitesi içün el-Haec Fazlullah Selim Efendi 
mahzarında el-Haee Feyzu llah'a bi ' l-vesaye bey' u teınlik 
itdükden sonra merküm e i-Haee Fazlullah Selim Efendi 
dahi ber veeh-i muharrer malik aldığı menzil-i mezbur i le 
ma-i lezlz-i mezbı1rı tarih-i  hüeeet-i mübaya'ada baba
muz ınılma ileyh Mustafa Molla Efendi'ye yedi bin guruş 
semen-i medfü ' ve makbuza bey ' u teınlik ol dahi ber 
veeh-i muharrer iştira ve temel lük itdükden sonra muma 
i leyh Mustafa Molla Efendi irtihal-ı beka itdiğinde men
zil-i mezbı1r arsası ile derı1nına cari bir masura ma-i leziz 
kanavatma tebe ' iyyetle bizlere mevrı1s almış idi hala ber 
veeh-i ınuharrer irsen lnülkimüz aldığını mü ş' ir yedi
mizde ınüstakıl len hüccetimüz olmamağla hazırı1n olan 
erbab-ı miyahdan sual olınup hakikati üzre kıbel-i şer'
den hüccet tahrlr ve yedimüze i 'ta olmmak b i ' l-asale ve 
bi ' l-vesaya ınatlubumdur diyü tevarlh-i muhtelife i le  ib
raz eylediği hücec-i şer' iyye ve i ' lam-ı mezkura ba'de
' n-nazar mukırr-ı ınılma i leyhün min kül l i ' l-vüeuh takri
rine mutabık ve nefsü' l-emre muviifık bul ındığından ma
'ada husus-ı ınezbı1ra vuküf-ı tarnınları olup li ecl i ' l-ihbar 
mecl is-i şer'de hazırı1n olan hala hassa su nazırı fah
ru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseeeeli Ket
huda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i rah-ı 
abi Hüseyin Efendi ve zeyl-i vesikada muharrerü' l-esami 
evkaf-ı selMin-i salife serbölükleri vesair sikat-ı sahihati
' 1-kelimat hademe-i rah-ı abilerden i stifsar ve istihbar o
lındıkda fı ' l-hakıka marrü' l-beyan mahmiyye-i İstan
bul'da Mahmud Paşa'ya cari olan ana yoldan erbab-ı mi
yah ma'rifetleriyle bir masura ma-i l eziz ifraz ve kadim
den İskender Paşa mahal lesinde kain Tatarzade merhum 
Mustafa Efendi hanesi dimeğle arif menzil-i mezbur de-
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rı1nına ta'yln zernamndan i la haze' l-an bir masura ma-i 314/6/2c 

leziz müteveffa-yı  merküm Mustafa Efendi'nün tereke-i )}..�;))� ....... ..;., � - · . . . . ., -.;(f..-!,1 �' :_fı.;.J �- ;.. / '..'ty...;b._/t_;� kasırasını  kabza ve düyfın-ı müsbitesini edaya kıbel-i y_.,.,�_.f'_./t � • � <-= _,...- - .... � 
şer'den vasl olan mezbfıre Rukıyye Hatfın ibnet-i Mfısa �/J·: · - c/.;J�.r,f�;.;;,&-Jo.?t..o:_:;;t_;..;;;,/ � :,;,"'" /., """-Y'4' ,:t. ' ' . -/. . - ·. . menzil- i  mezbı1r i le ma-i mezbfırı el-Hacc Fazlullah Se- · ,-� -_,_._,J' · 1'.J;��v� ,.. •. :. J � ..,.. 1' - ı · -A " . ._,_ . _,- . y.- './...,.S..Jo:' /""-'-' 
lim Efendi'ye bi ' l-vesaya bey ' ol dahi tarih-i mezbı1rede ./.-U>'..rfo...;..g_;�.-:././..;..�..)t:,:.._,.Jı..-: "A� :.:._,,..J,J: ,  
yedi b in  guruş semen-i medfı1' ve  makbı1za ınılma i leyh .#:'�".,?_.;.;�ıl���.s�tt�';).J>cJ-s-.,; ı;.:v, ,· lfv " 
Mustafa Molla Efendi'ye bey' ü temllk eylediğinde ol da- �.;?�ı)'(-""'') �J , �1 ;.._,.... ../! � �� · .J ·: 
h i  fevt olup menzil- i  mezbfır i le derfınına cari kanavatma '-......... 

· �1 .� 11- • • � � ..,._., :� -:./... ........ 
b , . ı b ' � . ı � . b k ' � . ..____ .l o/"  "' '_,...M-�/.f?lh�--te e ıyyet e ır masura ma-ı ezız ış u mu ırr-ı muma ı- �- • 

- · 

leyh Mehme? Nesi� Efe_ndi_'Y: �
v� karın

_
daşı es-S:yyid / '<.;/.1. . ı;ı ı;ı-·- - :-:;- - --

Mehmed Rıza Efendı'ye b ı ' l-ıştırakı 's-sevıyye mevrus ol- y�,-i.t..J&').11 . ı}�;' t< , JJ,/t! . ';.;( -

mağla ol vechi le menzi l-i mezbfır ile derfınına cari bir · .s .-:'· 1 ...;: /•11 .jl.l�� rit 'i!s:Y.' 
masura ma-i leziz-i mezkı1r ber mantı1k-ı hüccet mülkleri .3' 1 J ·;/�! 
olmışdur d iyü her biri b i ' l-icma' ve' l-ittifak ala tarikı- c;y �__.;t.��__.!' 

· 

' ş-şehade haber virmeleriyle li ecl i ' s-sened işbu veslka-i � � ,;k/.)1t-l P  j;:/;1�,.t' 
enlka ketb ü tahrir ol ınup mfıma i leyh yedine i ' ta olındı. J) !l ,;;...:.s!/ 
Fl' l-yevrrıi' s-sal i s  aşara min şehr-i Rebl'u ' l-ahir  sene sit- \.. 
te aşrete ve mieteyn ve elf '-

[ 1 3  Rebl 'u ' l-ahir 1 2 1 6] [23 Ağustos 1 80 1 ]  

Şühfıdü ' I-hai : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid Mehmed Reşld Serbölük-i Saray-ı cedld 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Es-Seyyid Abdi Haderne-i Saray-ı cedld 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 
ve gayrihim 

3141711 Arif Ağa suyunun sicile kaydının yapıldığına 
dair. 

Mfıcebince aınel olına d iyü ba hatt-ı hüınayı1n-ı şev
ket-makrün Enderı1n-ı hüınayfında tüfenkcibaşı Arif A
ğa'nun ma-i lezlz fermanı yine bu tarih iyle ferman sici l i
ne kaydı iktiza itmeğle sici l l- i  evarrıirede mastur u mu
kayyeddür. 

3141712 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci karyesinden 
Kırkçeşme suyoluna mülhak Kara Hasanzade Hüseyin 
Ağa katmasuyundan ifrazla İbrahim Paşa-yı Atik ma
hallesindeki eve bağlı suyun bir kısmının, maliki Meh
met Nesip Efendi tarafindan Yusuf Efendiye, Aksaray, 

_.. _. 

314/711 
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İSTANBUL ŞER' İYYE S iCİLLERİ 1 MA-i LEZİZ DEFTERLERİ 

Kızıl Minare mahallesindeki ana lağımdan ifrazla bu
radaki eve bağfatmak üzere satıldığına dair lıüccet kay
dı. 

[Kenar notu] Yusuf Efendi'nün suyı 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde mezkur n ısf masura ma-i 
lezi'zün maliki Yusuf Efendi ma-i l ezi'z-i merkümı sabıka 
Başyazıcı Şerif Mustafa Efendi'ye bey' idüp hüccet i ' ta 
o l ındı .  

F'i 1 7  Za sene 1 225 [ 1 4  Aralık 1 8 1 0] 

Darü' 1 -hilafeti ' 1-al i yy e- i Kostantın i yy e el-mahmi yyede 
Uzunçarşı başında İbrahim Paşa-yı atik mahallesinde va
kı ' Mlrahur-ı evvel Hasan Ağa hanesi dimeğle arif men
zil derunına cari zikri ati ma-i lezi'zün irsen maliki olan 
Mehmed Neslb Efendi ibnü' l-merhum Hasan Ağa tara
fından ber veeh-i ati hususı bey 'a  ve i 'ta-yı hüccete vek'il 
oldığı es-Seyyid İbrahim Efendi bin Süleyman ve İbra
him bin Hüseyin şehadetleriyle sabit olan Bostan! Ahmed 
Ağa bin Hal'il meclis-i şer '- i  hatir-i lazımü't-tevkfrde 
mahmiyye-i mezburede Aksaray'da K ızıl  Minare mahal
lesinde vakı '  menzilün irsen maliki olup işbu kitab-ı sıh
hat-nisabun hafızı Yusuf Efendi ibnü' l-merhum Ya'küb 
Efendi tarafından zikri ati hususı tasd'ika vekil-i şer''isi 
kuzatdan Süleyman Efendi bin All mahzarında bi ' l-ve
kale ikrar ve takrlr-i kelam idüp müvekkilüm muma i leyh 
Mehmed Nes'ib Efendi'nün işbu yedinde olup bin iki yüz 
on altı senesi Muharrem'inün y iğirmi ikinci güni tarihiyle 
müverrah bir kıt'a hüccet-i şer' iyyede tafs'il ü beyan o
l ındığı üzre muma i leyh M'irahur-ı evvel Hasan Ağa'nun 
menzili derunına cari ma-i lezi'zün hafiri olup mahmiy
ye-i mezburede Çıkrıkcı Kemal mahallesi ahalisinden 
Kara Hasanzade Hüseyin Ağa bin altmış yedi senesi Şa'
ban'ınun yiğirmi altıncı güni hal-i hayatında Havass-ı re
fı ' a  kazasına tab i ' Cebeci karyesi s ınurı dahi l inde ı skara 
üzerinde Büyüktarla dimeğle arif mevzı '- ı  hallde kendi 
mal ıyla abar-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz lağmlar ve 
kanavat ile cem' ü tahsil itdürdiği suyını erbab-ı miyah 
ma'rifetleri ve ma'rifet-i şer' le tarih-i  merkürnda ba'de
' 1-keşf tarnın ve kamil iki masura suyını mahall- i  mez
bura kar'ib merhum ve ınağfıret-nişan Sultan Süleyman 
Han hazretlerinün Kırkçeşıne suyı yol ına izn-i mütevel
l iyle ba'de' l- i lhak kanun-ı şeh in-şahl üzre nısf masura 
ma-i lezi'z hakk-ı ınecra içün al ıkonı lup bakT kalan bir 
buçuk masura ma-i lezi'z !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle 
m uma ileyh Hasan Ağa'ya seınen-i ma ' !um ve ınakbuza 
bey ' u teınllk idüp ol dahi ma-i lezi'z-i ınezkurı ınah
miyye-i mezburede erbab-ı ıniyah ma' rifetleriyle ana 
lağınından ifraz ve sal ifti ' l-beyan İbrahim Paşa-yı Atık 
mahallesinde ta'yln zemanından berü i la haze' l-an cari' 
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ve mevcud olup fevt oldukda menzil-i  mezbur i le  de
rfınına cari bir buçuk masura ma-i lezlz sulbl keblr oğl ı 
muma i leyh Mehmed Nes!b Efendi'ye mevrı1s oldukdan 
sonra ma-i lez!z-i mezkfırun bir masurasını !ağın ü kana
vatma tebe' iyyetle ifraz idüp Kudüs-i şerif patriği Anti
mos zimm!ye ba ferman-ı all bey ' u temllk ol dahi mah
miyye-i mezbfırede Fener kapusı dahi l inde Tahtaminare 
mahallesinde mütemekkin oldığı menzil inde İcra ve ta' 
yln idüp ancak yedinde nısf masura ma-i lez!z bakT kal
mış idi hala yedinde bakT kalan nısf masura ma-i lez!z-i 
mezkfırı dahi lağm ü kanavatma tebe ' iyyetle bey' murad 
eylediğinde mahmiyye-i mezburede olan çeşmeha vü me
nazil ve mahall-i saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun 
kuyCıdatı Haslar mahkemesi sicil iatında mastur u mukay
yed olup ma-i lez!ze dair iktiza iden hücec-i şer' iyye er
bab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbCıreden gayrı 
mehakimde tahr!r u ternhlr o lınması ba emr-i all mernnu '  
oldığı şürCıt-ı mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa 
su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i 
müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ile 
Laleli cami ' -i şerifı serbölüğü ei-Hacc Ahmed Ağa ve 
zeyl-i sah!fede masturu ' l-esami evkaf-ı selatin-i salife 
serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ma' rifetleriyle 
tarafeynden icab ve kabCıli havl şürCıt-ı müfsideden ari 
bey' -i bat-ı sahlh-i şer'! i le müvekkil-i muma i leyh Yusuf 
Efendi'ye iki yüz el l i  guruş semen-i medfı1 ' ve makbuza 
bey ' u teml!k eylediğinde ol dahi ber veeh-i muharrer iş
tira ve temel lük ve kabul idüp fıma ba'd n ısf masura ma-i 
lez!z-i mezkurda müvekkilüm mezkur Mehmed Nes!b E
fendi'nün asla ve kat 'a alaka ve medhali kalmayup !ağın 
ü kanavatma te be' iyyetle n ı  sf masura ma-i lez!z-i mezkur 
müvekkil-i muma i leyh Yusuf Efendi 'nün mülk-i müşte
rası ve hakk-ı sırfı o ldukdan sonra nısf masura ma-i le
z!z-i mezkCırı salifü ' l-beyan Aksaray'da Kızı lminare ma
hallesinde ana lağmından erbab-ı miyah ma'rifetleriyle 
ifraz ve mahalle-i mezbfırede sakin oldığı menzil i  derCı
nma ta'yln ve icraya ta'ahhüd eyledi didükde gıbbe
' t-tasdlkı' ş-şer'! ma vaka'a  bi ' t-taleb ketb olındı .  
Fı' l-yevmi ' l-hamis ve' l-ışrln min Reb!'u ' l-ahir sene sitte 
aşrete ve mieteyn ve elf 

[25 Reb!'u' l-ahir 1 2 1 6] [4 Eylül 1 80 1 ]  

ŞühCıdü' t-hal : 
ŞahidCın-ı sabıkün 

3141811 Havass-ı refi'a kazası, Nasuh Paşa mevkiinden 
Sultan Süleyman suyoluna mülhak Üskübi mahallesin
deki eve bağlı suyu, Küçükkemer mevkiinden ithakla 

349 
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İSTANBUL ŞER'İYYE SiCİLLERİ 1 MA-i LEZIZ DEFTERLERİ 

Çezeri Kasım Paşa mahallesindeki eve bağlı suya kat
mak üzere maliki Halil Ağaya izin verildiğine dair hüc
cet kaydı. 

[Kenar notu] Enden1ni Halil Ağa'nun 

işbu kitab-ı müstetab yed-i sa'adetleriyle vası l  ü h itab-ı 
belağat-nisabun hamil i  Enderı1n-ı hümayunda hazine[ de] 
kethudal ık hıdmetiyle şeref-yab buyurılan Halil Ağa bin 
Abdullah Ağa hazretleri taraf-ı alllerinden zikri ati hu
sus- ı meymenet-mahsuslarını takrlre vekil-i şer'lieri olan 

)�ı;f"'; Sofalı Bostan! Hasan Ağa bin Mehmed mecl is- i  şer'-i 
hatir-i lazimü' t-tevkirde b i ' l-vekale takrlr-i kelam ve ta '
blr-i ani ' I-meram idüp müvekki lüm muma i leyh Halll A
ğa'nun işbu yedierinde olup bin iki yüz on beş senesi Cu
made' l-ahir' inün yiğirmi altıncı güni tarihiyle müverrah 
bir kıt'a  hüccet-i şer' iyyede tafsll ü beyan olmdığı üzre 
mahmiyye-i İstanbul'da Kapalıfırın kurbında Cezeri Ka
sım Paşa mahal lesinde vakı' Defterdar-ı esbak merhum 
Hasan Efendi hanesi dimeğle arif lede' l-ahall ve' l-ciran 
ma' lumu ' l-hudud ve' l-müştemilat bir bab menzi l  i le de
rı1nına cari ma-i lezlzün menba' ı  olup Havass-ı refi'a 
kazasında Uzuncaova'da Küçükkemer nam mevzı 'da on 
aded baca hafr ve yüz kulaç !ağın ve üç yüz otuz beş aded 
künk i le  Kemankeş All Paşa merhumun hası l  itdürdiği 
suyınun mecrası ifrazından sonra baki kalan iki masura 
ma-i Iezlzün bir masurasın ı Bostan! el-Hacc Ahmed A
ğa'ya ve bir masurasını dahi Bostan! el-Hacc Mehmed A
ğa'ya bin beş yüz guruşa bin yüz seksen dört senesi Mu
harrem'inün üçünci güni bey' u temllk olmdıkdan sonra 
mezbur el-Hacc Ahmed Ağa mal ik oldığı bir masura ma-i 
leziz-i mezkurı Sultan Selim kurbında Mehmed Ağa ca
mi '-i şerlfı civarında Derviş Ali mahallesinde kain müte
veffa All Şah Ahmed! çeşmesi vakfına bey ' ol dahi 
çeşme-i mezburede ba'de' l-icra mezbur el-Hacc Mehmed 
Ağa dahi malik oldığı bir masura ma-i lezlzün nısf ma
surasını !ağın ü kanavatma tebe' iyyetle kuzatdan Mah
mud Efendi'ye bey ' ol dahi Emir Buhar! kurbında menzi
l inde ba 'de' l-icra baki kalan nı sf masura ma-i lezlze teda
vül-i eyadl i le  salifü ' z-zikr Cezerl Kasım Paşa mahalle
sinde kain Defterdar-ı esbak Hasan Efendi mal ik  olup 
fevt oldukda veresesi menzil- i  mezbur ile derunına cari 
ma-i Iezlz-i mezkurı tarih-i hüccet-i mezkurda müvekkil-i 
muma i leyh Halil Ağa'ya semen-i medfı1' ve makbuza 
bey' u temlik anlar dahi iştira ve temellük ve kabul itdük
Ierinden sonra müvekkil- i  muma i leyh Halil Ağa bundan 
akdem yedinde mülki olup bin iki yüz altı senesi Zi' l-hic
ce'sinün on dördünci güni tarihiyle müverrah kezal ik bir 
kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsll ü beyan olmdığı üzre 
mahmiyye-i mezburede Ayasofya-yı keblr c ivarında Ye
rebatan kurbında Üskübi mahallesinde vakı ' malik oldığı 
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sa'adethaneleri den1nına diri zikri ati ma-i lezizün hiifiri 314/8/lb 

olup asrında Mi 'miirbaşı Hüseyin Ağa bin Mfısii hayii- j�t-1::. . 
• , , 

�-'!3��_,.,;::_....�:,; () tında bin yüz iki senesi Saferü' l-hayr'ınun ikinci gi.ini ta- ._fi,(/.,v/:. ·r· . - . . � "7-:!'.v/'.-�-".,(:,..:..3bf rlhiyle müverrah bir kıt'a keşf hi.icceti mantfıkınca Ha- ·,;...? �...,.� �/' -,u �· � · · 

viiss-ı mezbfıre kazasında Uzuncaova başında Nasfıh Paşa ;/;4,.�r •_.. /:::- - .:.:.--'�......: .-v. � �J��'.;Jf 
• • - �.? �:?..>.-..> ... 1 .:L--/'. . /. deresi dimeğle arif mevzı '- ı  hallde kendi miilıyla abiir-ı f/,�)/l� -"

. 

- � � , : tS· ... �-""ıi-'';�'.:4-:-/.., ' - • • ?-.r./.-st· /_.1/J� t · � .. ;.,b: ··  -müteferrika hafr ve tahte' l-arz sekiz aded lağmlar ve ka- �ı,.:;_,_._, :); . · , - 'J . .c� .r. �-:��/. 
navat i Je Cem' U tahsil İtdürdiği hakk-ı mecriidan ma'ada , '. -:../., �./F_.l-_J,'-'-YA e':J/�.J_,?,_;._,i;aı.. V tf,t*l.;;trJ'/(;.1 �1 - , __ • . • . . -
tarnın ve kamil ve reviin bir masura ve bir çuvaldız suyını )j;..;s..;..:/ _v:--��---ır�-;--JY�J.A".:/-!:;J�.) 't$.h· 
ol mevzı ' a  karlb merhfım ve mağfıret-nişiin Sultan Süley- · . : �/.,:?./_, ;..�t',j./ /' .:.1;,11_;, __4. /! . .:.L 
man Han hazretlerinün cami '- i  şerlfı suyı yol ına izn-i c'.,...7.?;:r�v..�c:.. ı.;.� . .  · 

·, ·. � . -� - "'- · 
mütevelliyle i lhiik ve idrilc itdürdig� i suyından müfrez ..1):1- t· · · ' C.ı./� (/ '_f'.-.. t�v--:-;, '!..? (.; .. _, JJ.., .,ırJ� j:.....-' ; JJ'.:;..i •

• 
- • - :� lag� m ü kanaviltına te be' iyyetle müvekki l-i mu ma i leyh . IJ .,/C/ ._.,__p '...1..J'--'A1 j.l(, lS� .;li? 

//'�.:?./_, (; {, . , ' • • - -
Halil Ağa bii hüccet malik  oldukdan sonra ma-i lezlz-i :J,t.-;:,_ . � --: t'n-',/ff_,c{!-.J.ı,f!.fı?/.u_.:.�_. 
mezkfırı Yerebatan kurbında Üskübl mahallesinde kiiin .·:--: .tv ... rr.-;� { L!:.;.�_.(..r"'-;-:-_;�j_,, )._,..., 
mutasarrıf old ığı menzi l i  den1nına ta'yln ve icrii itmişidi //'c-':�a(.._._..; 'z:.,_, �_;t.ft ,J · · .  · . . · .....rC,.· , , . , • 

�-o l__.!��!_,..-·.r/ t: � 
hala ber veeh-i muharrer mal ik oldığı nısf masura ma-i '/;.�JJ'-db..J� , . / ..:.3/- - . -

; •  ._... '..-J!r., , f.;�..J' �....- 1/." ·-- . -, . -, ;J leziz-i mezkfırı menzi l-i mezbfır derfınından ihriic id üp -""�-:'!}11 y · , . . . · : - '- J ._.... ...-:-:-_./-r .. 1 
f � . 1 � . k '  H � b'  'b ' ' -"/ �,..._,_..J J./" �.-!, ' . . ·,/. A<' , /. · n ıs masura ma-ı ezız-ı mez urı avass-ı mez ura ta ı . . . . . . / ___,_ 'J _..�..,.17 '-"",-"..:!,.....,,.,;;as,'-'= 

Ayapa karyesi kurbında Süleymaniyye suyı mesleğinden 1.v_/�-'./-':...>J��;_;..;.',;v_rt,_;..;_ · :_;,  1 •  'i. · · ı, 
erbab-ı miyiih ma' rifetleriyle tefrlk ol ınup ol mahallde �-f"0.)1 �'t"t.._,.. ·, ,?'.r./- /. · -1 � './ � ...-_J'!J""-". 'k ' b ı · - 45 ' '  I � · ıh�k I I · · a lt 1  • . .... ,/ /'4.,J.,.-_v(, v.Yc,__.... "''e-'.1'' va ı ey ıge can ana agmına ı a o ın up ma 1mıyye-ı "·� r��/ . , � . . . - -;"-" . . 
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fü' l-beyan Cezerl Kasım Paşa mahallesinde viikı '  devlet- .y-; (..., ı. � -. ,: � r_  - .ı:·"' i:'-: �" '.-,J;.._.:.;. r���·�--:ı..r 
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bab-ı miyiihdan sual ve hakikati i.izre kıbel-i şer'den dahi / ��":Y-'/�(/.,'Jv'.,.;Y�...d.i, ;...,_,.. : · . . . . _ ?üccet-i ş,er' i�ye tahrlr v: i 'tii olı�ı�.
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mu�a .h.)��P�JJ�/.',Jl.;U, __ , . ,:r-�"- -''�:_, ı leyh Hal ı l  Aga'nun matlubıdur dıyu ıbraz eyledıgı teva- _;- . · · � t.(. J;_,�!,.,..-. t;::_.-"-:,iic-
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· merkümun min ki.i l l i ' l-vi.icfıh takrlrine mutabık ve nef- �) C.,J,..,[?p(,tJJJ';..,;,ı; �);;/A;,u�u-/..,'..>_,L-�� 
sü ' l-emre muvafık bu lındığından mii'ada husus-ı mezbfı- ���� ·,i . 1 4 • • , . . 

• / 1 
ra vuküf-ı tamıniarı olup I i  ecl i ' l-ihbar mecl is-i şer 'a ha- : · y...- �� •/ -:"r/..,ı;. 'f.'�Z.lf'.J. ',!- .�/_p--�J 
zırfın olan hala Hassa su nazırı Mustafa Ağa tar_afından A.��.i):;'. !� ;.,...J_,:ı_."./Jlr./>��,_._;t,>d'�JI!-.> 
vekil-i müsecceli Kethuda-yı riih-ı abi el-Hacc lbrahlm -'"ıl'-' Jff.'!� / . 1 · ,  ,, 1 •  , • ., 1 • •  
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[3 Cumade' l-üH1 1 2 1 6] [ 1  1 Eylül 1 80 1 ]  

Şühudü' I-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Mehmed Reşid Ağa Serbölük-i Saray-ı cedid 
Mehmed Nebih Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
İbrahim Çavuş Hal ife-i rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 

3141812 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci karyesinden A
yasofya kemerine mü/hak Osman Ağa katmasuyundan 
ifrazla Murat Paşa mahallesindeki eve bağlı suyun, 
malikleri tarafindan Hatice Hatuna satıldığına dair 
hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Ba mühr-i efendimüz 

[Kenar notu] Karye-i Cebeci Hadlee Hatlin'un 

[Derkenar] Kaydı ihrac şod 
Fı 6 C sene [ 1 ] 292 [ 1 0  Temmuz 1 875] 

Daru' s-saltanati' 1-aliyye-i Kostantıniyye el-mahrniyyede 
Murad Paşa mahallesinde vakı '  Kelleci Osman Paşa ha
nesi d imeğle arif lede' l-ahall ve' l -dran ma' lümu ' l-hudüd 
ve' l-müştemi lat bir bab menzi l derlınına cari zikri ati 
ma-i lezlzün mal ikes i iken bundan akdem vefat iden Şe
rife Fatıma Hanım ibnet-i es-Seyyid Ömer Ağa'nun vera
seti sadriyye kebire kerime-i muhteremeleri Şerlfe Naile 
ve Şerlfe Esma ve Şerlfe Saliha ve Şerlfe Nefise hanım
Iara ba'de' l-inhisar verese-i mezblırat taraflarından hu
sus-ı ati ' l-beyanda vekll a ld ığı zatlarını arifan müderri
sinü' l-kiramdan Mehmed Raşid Efendi bin Mustafa Beğ 
Efendi ve Mehmed Ağa bin İbrahim şehadetleriyle ber 
nehc-i şer'i sabit olan Yusuf Ağa bin Abdul lah mecl is- i  
şer'-i hatir-i lazımü't-tevkTrde işbu kitab-ı sıhhat- n isabun 
hafizesi umdetü' l-muhadderat zübdetü' l-muvakkırat is
metlü Hadice Hatlın ibnet-i Mustafa tarafından ber veeh-i 
ati husus-ı meymenet-mahslıslarını tasdika vekil-i şer'isi 
olan Mühürdar es-Seyyid Mehmed Emin Efendi bin 
es-Seyyid Ebübekir mahzarında b i ' l-vekale i krar ve tak
rir-i kelam idüp müvekkilelerüm mlıma ileyhün işbu yed
Ierinde olup bin iki  yüz iki  senesi Ramazan-ı mübarek'i
nün yiğirmi üçünci güni tarihiyle müverrah bir kıt 'a mü
baya'a hüccetinde tafsil ü beyan al ındığı üzre ma-i lezlz-i 
mezblırun hatiri olup asrında Hassa su nazırı el-Hacc Os
man Ağa Havass-ı refi 'a  kazasına tabi '  Cebeci karye-
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sinde S inan Paşa çeşmesi mukabelesinde bayır eteğinde 
kendi mal ıyla hafr u abar7 ve tahte' l-arz lağm ü kanavat 
i le cem' u tahsil itdürdiği suyın ı Ayasofya kemerine izn-i 
mütevel l iyle mülhak ma-i lezizden müfrez lağm ü ka
navatına tebe ' iyyetle bir masura ma-i lezize bin yüz yet
miş senesi Şa'ban'ınun on yedinci güni el-Hacc İsma'il 
Efendi şiraen mal ik ve mutasarrıf olup fevt oldukda bir 
masura ma-i lezizün vereseleri ba'de' l-iktisam nısf ma
sura ma-i lezize irsen malik olan İbrahim Ağa bin 
el-Hacc İsma'il mal ik oldığı nısf masura ma-i leziz-i 
mezkfırı lağm ü kanavatma te be' iyyetle sabıka Bağdad 
Ağası Ahmed Ağa'nun zevcesi Hadice Hanım ibnet-i Ha
zinedar Mustafa Ağa'ya ba hüccet-i şer' iyye bey' ol ın up 
ber veeh-i muharrer cari olan nısf masura ma-i lezize 
tedavül-i eyadi i le  es-Seyyid Ahmed Ağa şiraren malik 
ve mutasarrıf iken fevt oldukda nısf masura ma-i leziz-i 
mezkfır sulbiyye kebire kızı Şerife Ayişe Hanım'a mevrfıs 
oldukdan sonra mezbfıre Şerife Ayişe Hanım menzil-i 
mezbfır ile derfınına cari nısf masura ma-i leziz-i mezkfırı 
müvekkilelerüm mfıma i leyhimün valideleri Şerife Fatı
ma Hanım'a ba hüccet bey' u temlik idüp ol dahi fevt ol
dukda sadriyye kebire kızları müvekki lelerüm mfıma i
leyhimün Şerife Naile ve Şerife Esma ve Şerife Nefise 
Han ımiara ba'de' l-mevrus menzil-i mezbfırı bundan ak
dem müvekki lelerüm mfıma i leyhin müvekki le-i muma i 
leyha Hadice Hatfın'a bey' id üp derfınına cari nısf masura 
ma-i leziz-i mezkfırı dahi bey' murad eyledüklerinde 
mahmiyye-i mezbfırede olan çeşmeha ve menazil ve ma
hall-i saireye cereyan iden cemi' sularun kuyfıdatı Haslar 
mahkemesi s ic i l iatında mastur u mukayyed olup ma-i le
zize dair iktiza i den hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah ma'ri
fetleriyle mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehakimde tahrir 
u temhir olmması ba emr-i all memnfı '  oldığı şürfıt-ı 
mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su nazırı fah
ru ' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli Ket
huda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim ve Katib-i rah-ı abi Hü
seyin Efendi ve zeyl-i sahifede mastı1ru' l-esam1 evkaf-ı 
selatin-i salife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler 
ihbar ve ma'rifetleriyle tarafeynden icab ve kabuli havi 
şürfıt-ı müfsideden ari bey'-i bat-ı sahlh-i şer'!  i le mü
vekkile-i mı1ma i leyha Hadice Hatı1n'a beynlerinde ma'
lum semen-i medfı1' ve makbuza bey ' u temlik eyle
düklerinde ol dahi iştira ve temellük ve kabul idüp fima 
ba'd nısf masura ma-i leziz-i cari müvekkilelerüm muma 
i leyhineynün asla ve kat'a alaka ve medhalleri kalmayup 
lağm ü kanavatma tebe' iyyetle müvekkile-i mı1ma i leyha 
Hadice Hatı1n'un mülk-i müşterası ve hakk-ı sırfı olmış
dur didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a b i ' t-taleb 

47 hafr-ı abar 
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ketb olındı .  
Fı' l-yevmi' r-rab i '  ve' l-i şrln min Cumade' l-ı1la sene sitte 
aşrete ve mieteyn ve elf 

[24 Cumade' l-ı11a 1 2 1 6] [2 Ekim 1 80 1 ]  

Şühudü' l-hal : 
Mustafa Ağa Nıizır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin  Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Mustafa Ağa Serbölük-i Taksim 

3141911 Havass-ı refi'a kazası, Kemerler tarafında, Do
muz Dere mevkiinden Sultan Süleyman suyoluna mül
hak Yusuf Efendi katmasuyundan ifrazla Muhsine Ha
lun malıal/esindeki eve bağlı suyun, malikleri Rulıuş 
Kadin ve Ayşe Hanım tarafından Recai Efendiye satıl
dığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Ba mühr-i efendimüz 

[Kenar notu] Defterdar Halil Recai Efendi'nün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkı1r bir masura ve bir  
buçuk çuvaldız ma-i lezize tedavül- i  eyildi i le  mali k  olan 
Mirahı1r-ı evvel Memiş  Ferld Beğ mal ik oldığı ma-i lezizi 
hala sadr-ı Anadol ı  Kethudazade Mehmed Sadık Efen
di 'ye bey' eylediğini müş' ir mufassal hüccet v irildiğini 
müş ' i r  işbu mahalle şerh virildi . 

Fı 5 Zi' l -ka'de sene 1 228 [30 Ekim 1 8 13] 

Darü' 1-hilafeti' 1-al iyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Kumkapu civarında İbrahim Paşa cami'- i  şer'ifı kurbında 
Muhsine Hattın mahallesinde vakı '  Yusuf Efendi ba'de
hlı Sultan kethudası Çelebi Mehmed Efendi hanesi di
meğle arif menzil ve bağçe derunına cari zikri ati ma-i Je
zlzün ınal ikeleri Ruhfiş Kadin ibnet-i Abdul lah ve Ayişe 
Hanım ibnet-i Çelebi Mehmed Efendi'nün bi ' l-iştirak 
mülkleri oldığı s ikat- ı ınüsl imln ihbarlarıyla zahir ve nü
mayan oldukdan sonra ınCırnil i leyha Ruhfiş Kadin tara
fından husus-ı ati ' l-beyanı ikrara ve i ' ta-yı hüccete vekil
Ieri oldığı zat-ı ınCırnil i leyhayı ariflin Süleyman Ağa bin 
el-Hacc Mustafa Efendi bin Süleyman şehadetleriyle ber 
nehc-i şer'! sabit olan ei-Hacc Hasan Ağa bin Hüseyin ve 
ınılma i leyha Ayişe Hanım tarafından kezalik şahidan-ı 
ınezburan şehadetleriyle sabit olan ei-Hacc Mustafa Ağa 
bin Mehmed meclis-i şer'- i  hattr-i lazıınü't-tevkTrde hala 
ordu-yı hümayunda şıkk-ı evvel defterdan olup işbu ki-



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

tab-ı s ıhhat-n isabun hiifızı sa'adetlü Halil Recai Efendi 
bin Mustafa Efendi tarafından ber veeh-i ati husus-ı mey
menet-mahsusların ı  tasdlka vekil-i şer'lieri olan es-Sey
yid Mehmed Sa'dul lah Efendi bin Mehmed mahzarında 
her biri b i ' l-vekale ikrar-ı tarnın ve takrir-i kelam idüp 
müvekkil leriınüz muma i leyhi ınanun işbu yedierinde o
lup bin yüz altmış altı senesi Zl' l-hicce'sinün gurresi tari
h iyle ve b in yüz yetmiş yedi senesi Cumade' l-evvel'inün 
yiğirmi beş inci güni tarih iyle ınüverrah Haslar mahke
mesi sicil iatından ınuhrec iki kıt'a hüccetlerde tafsll ü 
tasrlh olmdığı üzre ınenzil ve bağçe derun ına cari ma-i 
lezlzün ınenba' ı olup merhum Yusuf Efendi hal-i haya
tında bin yüz doksan sekiz senesi Havass-ı refi'a kaza
sında Kemerler canibinde Belgrad karyesi haricinde Do
muz deresi nam mahallde hafr-ı abar itdürdiği üç masura 
suyını merhum Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
istanbul'a cari suyı yol ına andan izn-i mütevel liyle tarih-i 
mezburede ba'de' l- i lhak hakk-ı mecrasından ma'ada üç 
masura ma-i lezlzün bir masurası ınenzil-i mezburda ve 
ma'ada-yı sal ifıi ' I-beyan İbrahim Paşa şadurvan ına ba'
de' t-ta'yln mürur-ı ezmine i le su yol ları ve lağmları ha
rab oldukda ma-i l ezlz kül l iyyen münkatı 'a olup cari ol
mamağla ma-i ınezburun yol larını  ve lağmlarını ba'de
' t-ta'mir erbab-ı miyah ına' rifetleriyle tekrar keşf ve vezn 
olındukda mecınu ' ma-i lez'iz iki masura ve bir çuvaldız 
mevcud bul ınup nısf masurasını hakk-ı ınecra içün ifraz 
ve bakT kalan bir buçuk çuvaldız suyınun ıliSf masuras ını 
İbrahim Paşa cami '- i  şerifı şadurvanına ve bir masura ve 
buçuk çuvaldız ma-i lezlz-i mezkurı sakin oldığı menzil-i 
mezbur i le bağçede icra ve ta'yln ol ındığını erbab-ı mi
yalı haber virmeleriyle b in yüz yetmiş yedi senesi Cuına
de' l-evvel'inün yiğirmi beşinci güni hüccet tahr'ir ol ın
dukdan sonra menzil-i mezbfır i le derfınına cari ma-i le
zlz-i mezkura tedavül-i eyadl ile müvekkilelerimüz muma 
i leyhi ma b i ' l- iştirak mal ikleri olup menzi l-i mezburı bun
dan akdeınce müvekkil- i  muma i leyh Halll Recai Efen
di'ye bey' idüp derunına cari ma-i lezlz-i mezkur yed
Ierinde bakT kalmış idi hala ber veeh-i muharrer mali k  ol
dukları sularını dah i )ağın ü kanavatma tebe ' iyyetle bey' 
murad eyledüklerinde mahmiyye-i mezburede olan bi
' I-cümle çeşıneha vü menazil ve mahall-i saireye cereyan 
iden cemi' sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l latın
da mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden 
hücec-i şer' iyye mahkeme-i mezbureden gayrı mehakim
de tahrir u temh'ir olmması ba emr-i all meınnfı' oldığı 
şürut-ı m er' iyyesinden old ığına binaen hala Hassa su na
zırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsec
celi  Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbrahim ve Katib-i rah-ı 
abi Hüseyin Efendi ve zeyl- i  sahlfede muharrerü' l-esaml 
evkaf-ı selatin-i sıllife serbölükleri vesair sikat-ı sah'iha-
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tü ' l-kel imat haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'rifetleriyle 
tarafeynden icab ve kabfıl i  havi şürfıt-ı müfsideden ari 
bey '-i bat-ı sahih-i şer'i i le müvekkil- i  muma i leyh Halil 
Recai Efendi'ye beynlerinde ma ' lu  m semen-i medft1 ' ve 
makbfıza bey' u temllk itdüklerinde anlar dahi i ştira ve 
temellük ve kabul idüp fima ba'd derün-ı menzil-i mez
bura cari bir masura ve buçuk çuvaldız ma-i leziz-i mez
kfırda müvekki l lerimüz mfıma i leyhima Ruhfiş Kadin ve 
Ayişe Hanım'un asla ve kat 'a  alaka ve medhalleri kalma
yup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle müvekki l-i muma i
leyh Halil Recai Efendi'nün mülk-i müşteriisı ve hakk-ı 
sırfı olmağla devlet [ü] ikbal i le tasarruf buyursunlar di
düklerinde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a b i ' t-taleb 
ketb olındı . 
Fi' l-yevmi ' t-tas i '  ve' l- ışrin min Cumade' l-Ula sene sitte 
aşrete ve mieteyn ve elf 

[29 Cumade' I -ula 1 2 1 6] [7 Ekim 1 80 1 ]  

Şühfıdü ' I-hai :  
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi  Katib-i rah-ı  ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Süleyman Ağa Serbölük-i S ultan Ahmed 
Mustafa Ağa Ser bölük-i Nur-ı Osmaniyye 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 

3141912 Havass-ı refi'a kazası, Orta Belgrat karyesin
den Çiftelıavuz'a müllıak İbralıim Paşa katmasuyun
dan ifrazla Kasap İlyas malıal/esindeki eve bağlı suyun 
maliklerinden Emine 'nin hissesisin satılabilmesi için 
vasisi Melımet Emin Efendiye izin verildiğine dair lıüc
cet kaydı. 

Mahmiyye-i İstanbul'da Davfıd Paşa kurbında Kassab İl
yas mahallesinde vakı '  lede ' l-ahall ve' l-ciran ma' lumu
' 1-hudfıd Ketbudazade Mehmed Efendi menzi l i  d imeğle 
arif menzil derfınına cari ma-i lezizün maliki  iken bundan 
akdem vefat iden el-Hacc Ahmed Beğ bin S i lahdar-ı 
esbak Ali Paşa'nun veraseti zevce-i menkuba-i metrükesi 
Hanife b int- i Abdullah ile sulbiyye sağTre kızı  Emine Ha
nım ve li ebeveyn kız karındaşı Hacce Sal iha Hanım ib
net-i Ali Paşa'ya ba'de ' l-inhi sar mes'ele-i mirasları sekiz 
selımden bir sehmi mezbure Hanife'ye ve dört sehmi E
mine'ye ve üç sehmi Saliha'ya isabeti tahakkukından son
ra sağTre- i  mezbure Emine'nün tasviye-i urufırına ba hüc-
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cet-i şer' iyye vas'i-i mansi'ıbı olup Hacegan-ı Divan-ı hü
mayündan el-Hacc Mehmed Emin Efendi mecl is-i şer'-i 
enverde b i ' l -vesaya takrir-i leelam ve bast-ı ani ' I-meram 
idüp müteveffa-yı ınezbi'ır ei-Hacc Ahmed hayatında ye
dinde olup bin iki yüz yedi senesi Şevvalü ' l-mükerrem'i
nün on üçünci güni tarih iyle ınüverrah bir kıt'a hüccet-i 
şer' iyyede tafsll ü beyan olmdığı üzre asrında Kaimma
kam İbrahim Paşa'nun Havass-ı refi'a kazasına tab i ' Orta 
Belgrad karyesi kurbında kimesnenün mülkine ittisalden 
ari mevzı '- ı  hallde dere içinde kendi miilıyla abiir-ı müte
'addide hafr ve tahte' l -arz !ağın ü kanavat i le cem' u tah
sil itdürdüp mahall- i  mezbüra karib Çifte havuz'a bii izni
' 1-mütevelll i l  hak itdürdiği ma' lG mu' 1-ınikdiir su yından 
müfrez bir masura ma-i leziz müteveffa-yı mGma i leyh 
el-Hacc Ahmed Beğ'ün i le ' I-vefat yedinde mülk ve hakkı 
olup ha 'de vefiiti hi her müceb-i tashih-i merktime vasisi 
oldığuın sağire-i mezbüre Emine i le  verese-i kibar-ı mez
büriina ba'de ' l-mevrüs verese-i kibar-ı mezbGretan ma-i 
leziz-i mezbürda ber tashih-i merktim mal ike oldukları 
hisse-i mezki'ırelerini ahara bey' ınurad itmeleriyle saği
re-i mezbürenün mii-i l ezlz-i mezkGra malike old ığı 
hisse-i mezkGrenün ifrazı mümkin olmadığından ma'ada 
hall üzre terk ol ındığı takdirde sağire-i merktimeye nema 
hiisı l  olmayup ol vechi le bekası hakkında muzırra olmağ
la sağire-i mezbürenün her minval-i ınuharrer mal ik oldı
ğı h isse-i mezkGresini verese-i kihiir mezbüretiinun h isse
leriyle ma'an sük-ı sultanlde ba'de' l-müziiyede semen-i 
misl iyle ahara bey' olınup semeni istirbah ve istiğlal o
l ınmak sağire-i ınezbi'ıre hakkında min kül l i ' l-vücı1h en
fa' u evla olmağla hisse-i mezhı1renün h isse-i mezküresi
ni  ahara bey'a  kıbel-i şer'den bana izn viri lmek bi ' l-vesa
ya matlı1humdur didükde hakikat-ı hal vas'i-i mürnil i leyh 
el-Hacc Mehmed Emin Efendi'nün takrlr-i meşrGhı üzre 
idiğini zeyl-i sahlfede muharrerü' 1-esiirnl mü si i min ihhar
larıyla lede' ş-şer' i ' l-enver ziihir  ve ınütehakkık olmağın 
hakim-i muvakkı '- ı  sadr-ı kitab tGba lehG ve hüsne-meah 
efendi hazretleri sağTre-i mezbürenün ma-i leziz-i mez
hüreden her veeh-i muharrer ınalike oldığı hisse-i mez
küresini semen-i misliyle ahara bey ' ve semenin i  ba'de
' 1-kabz defter-i kassama zirnınet-i meremmete idhiil it
rnek üzre vasl-i mürnil i leyh el-Hacc Mehmed Emin E
fendi'ye izn virmeğin ma vaka'a bi ' t-taleb ketb ol ındı .  
Fı'l-yevmi' r-riib i ' i  ışrln min Saferü' l-hayr sene sitte aş
rete ve mieteyn ve elf 

[24 Safer 1 2 1 6] [6 Temmuz 1 80 1 ]  

Şühudü' I-hat : 
Muhzırbaşı Süleyman bin Halil 
Mahmud Beşe bin Mahmud 
Mehmed Sa'ld Beğ bin ei-Hacc Mehmed 
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31411011 Havass-ı refi'a kazası, Terkos nalıiyesi, Kara 
Alımet/i karyesinden Gazi Hasan Paşa ve Sultan Süley
man suyoluna müllıak Kara Mehmet Paşa katmasu
yumlan müfrez suyun, maliki Mehmet Raşit Efendi ta
rafindan İsmail Ağaya, Bodur teraziden ifrazla, Osma
niye Cami'i yakınında, Çayfak Tekkesi karşısındaki eve 
bağfatmak üzere satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Za'lm es-Seyyid  İsma'il Ağa'nun 

[Kenar notu] Ba mühr-i efendi müz 

[Der kenar] Derun-ı derkenarda mezkür nı sf masura ma-i 
l ezlz-i mezbure Serbevvabln-i Dergah-ı allden ei-Hacc 
Mustafa Ağa bin All nam kirnesneye bey' alındığın ı müş
' i r  yedine mufassal hüccet i ' ta o l ınmağla işbu derkenar 
battala keşide kı l ındığı kaydı balas ıyla işbu mahalle şerh 
viri ld i .  

Fl 28 S afer sene ı 23 1 [29 Ocak 1 8  ı 6] 

Dam' s-saltanatü' 1-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Cığalzade Sarayı kurbında Tel l i  mescid mahal lesinde va
kı '  bir bab menzi l  derfınına cari zikri ati ma-i l ezlzün ına
l iki süvari mukabelecis i  Mehmed Raşid  Efendi bin Hasan 
tarafından husfıs-ı at i' I-beyanı ikrar ve i ' ta-yı hüccete 
vekil aldığı Mehmed Ağa bin Süleyman ve M ustafa Ağa 
bin Hasan şehadetleriyle sabit olan Ahmed Ağa bin Ab
dul lah mec li s- i  şer'- i  hatir-i lazımü't-tevkfrde Dergah-ı a
ll gediklülerinden olup işbu kitab-ı sıhhat-n isabun hafızı 
umdetü' l-emacid ve ' l-ekarim es-Seyyid  İsma'il Ağa ibn-i 
es-Seyyid Mustafa tarafından ber veeh-i atı husus-ı mey
menet-mahsüslarını tasdika vekil-i şer'lieri olan Süley
man Ağa bin Mehmed Emin mahzarında b i ' l-vekale ikrar 
ve takrir-i kelam idüp müvekki l - i  muma i leyh Mehmed 
Raşid Efendi 'nün işbu yedinde olup bin iki yüz on bir se
nesi Cumade' l-evvel ' inün yedinci  güni tarihiyle müverrah 
bir kıt'a mübaya'a hüccetinde tafsil ü beyan a lındığı üzre 
asrında Kara Mehmed Paşa hayatında bin yüz el l i  üç se
nesi Şevval'inün üçünci gün i tarih iyle müverrah keşf hüc
ceti mantfıkınca Havass-ı refı'a kazasına muzafe Terkos 
nah iyesine tabi ' Kara Ahmed l i  karyesi hudüdı dah i l inde 
on üç baca hafr ve tahte' l -arz lağm ü kanavat i le cem' u 
tahsil itdürdiği suyını tarih- i  mezburede erbab-ı  miyah 
ma' rifetleriyle ba'de ' l -vezn tarnın ve kami l  ve revan üç 
masura suyını ol mevzı 'a karib Gazi Hasan Paşa suyı yo
lına andan merhum Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
Ma'zfıl kemeri suyı yol ına bi izn i ' l-mütevelll  i lhak ve 
idrac idüp nısf masurası hakk-ı mecra içün alıkanı lup ba
kT kalan iki buçuk masura ma-i leziz-i mezkfır lağm ü ka
navatına te be' iyyetle müşarun i leyh Ahmed Paşa hazret
lerine bey ' u temlik anlar dahi ba'de' t-temellük ve ' l-ka-
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bı11 veeh-i muharrer üzre mal ik oldukları iki buçuk ma
sura ma-i lezlz-i mezkurı mahmiyye-i mezbura dah i l  ol
dukda mahall- i  münasibden ifraz ve Hobyar mahallesin
de viikı '  sakin oldukları sa'iidethiineleri derCın ına ta'y'in 
ve icrii itdürdikden sonra müşiirun ileyh Ahmed Paşa irti
hal-i dar-ı beka itdükde menzi l-i mezbCır i le derCınına cari 
iki buçuk masura ma-i leziz sulbiyye kebire kerimeleri 
Emine Hiinım'a ba'de' l-mevrus muma i leyha Emine Ha
nım irsen mal ike aldığı menzil- i  mezkur harik-i keblrde 
muhterik olup arsa-i haliye kalmağla derunına cari iki bu
çuk masura ma-i lezlz-i mezkurı lağm ü kanaviitma te
be' iyyetle erbab-ı miyah ma'rifetleriyle el-Hiicc İbrahim 
Ağa'ya bey' u temlik eylediğinde ol dahi ma-i lezlz-i 
mezkurun nısf masurası lağm ü kanavatma tebe' iyyetle 
i fraz ve Cabbarziide kapu kethudasma ve nısf masurasını  
dahi Ökkeşzade es-Seyyid Ahmed Ağa'ya bii hüccet-i 
şer' iyye başka başka bey' u temlik id üp yedinde bakT ka
lan bir buçuk masura suyınun dah i nısf masuras ını lağm 
ü kanavatma tebe' iyyetle müvekki l-i muma i leyh Meh
med Emin Efendi'ye bey' u teınlik eyledüğinde ol dahi 
ber minval-i ınuharrer iştira ve temellük ve kabul idüp 
nısf masura ma-i lezlz-i mezkurı Kapalıkarye kurbında 
vakı ' bodur terazlıden ifraz ve sal ifü ' z-zikr Tel l imescid 
mahallesinde kain sakin o ldukları menzi lleri derfınına İc
ra itmişidi hala ber veeh-i muharrer mal ik o ldığı nısf ma
sura ma-i Ieziz-i mezkurı menzil-i mezbur dereınından ih
rac ve bey' murad eylediğinde ınahmiyye-i mezburede 
olan çeşmeha vü menazi l ve mahal l-i saireye cereyan i 
den b i ' l -cümle sularun kuyudatı Haslar mahkemesi sicil
Iatında mastur u mukayyed olup ma-i lezize dair iktiza i
den hücec-i şer' iyye mahkeme-i mezbCıreden gayrı meha
kimde tahrir u temhir al ınması bii emr-i ali memnu ' ol
dığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binaen hala Hassa su 
nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü
seccel i  Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbrahim ve Katib-i 
rah-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl-i sahifede muharrerü
' 1-esami evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesair hade
me-i rah-ı abiler i hbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden icab 
ve kabuli havl şürut-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı sahlh-i 
şer'i i le müvekki l - i  ınılma i leyh es-Seyyid İsma'il Ağa'ya 
altı yüz guruş semen-i medfU' ve makbuza bey ' u temlik 
eylediğinde anlar dahi ber veeh-i muharrer iştira ve te
mel lük ve kabul idüp fima ba'd ıı ısf masura ma-i leziz-i 
mezkurda müvekkilüm ınılma i leyh Mehmed Raşid Efen
di 'nün asla ve kat 'a alaka ve medhali kalmayup lağm ü 
kanavatma tebe' iyyetle müvekki l-i mı1ma i leyh es-Seyyid 
İsma'il Ağa'nun mülk-i müşterası oldukdan sonra nısf 
masura ma-i leziz-i mezkurı yine erbab-ı m iyah ma'ri
fetleriyle bodur terazuden ifn'iz ve cedid yol ferşiyle Os
maniyye cami ' -i şerifı civarında vakı '  Çayi ak Tekyesi 
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karşusında vakı '  sakin oldukları sa'adethaneleri derCınına 
ta'yin ve İcra buyursunlar didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i 
ma vaka'a  b i ' t-taleb ketb ol ındı .  
Fi' l-yevmi ' t-tas i '  ve' l-ışrin min Cumade' l-evvel sene sit
te aşrete ve mieteyn ve elf 

[29 Cumade' l -ula 1 2 1 6] [7 Ekim 1 80 1 ]  

Şühudü' ı-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Mehmed Nebi Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 

314110/2 Havass-ı refi'a kazası, Orta Belgrat karyesin
den Çiftehavuz suyuna İbrahim Paşa katmasuyundan 
ifrazla Kasap İlyas malıal/esindeki eve bağlı suyun, ma
likleri tarafindan Ali Beye satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Lağmcıbaşı Ali Beğ'ün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde mezkCır bir masura ma-i le
zize tedavül-i eyadi ile irsen mutasarrıf olan Mehmed 
Kamil Beğ mal ik oldığı bir masura ma-i lezizün nısf ma
surasını ifraz ve mahal le-i mezbCırede vakı '  ab-ı leziz çeş
mesine ibadullah şürb [ü] isti ' mal leri içün icra ve ta'yin 
idüp menzil- i  mezburede ibka ol ınan nısf masura ma-i 
leziz menzil-i  mezkCır ile ma'an Mehmed Sadık Efendi'ye 
bey ' u temlik eyledüklerin i müş ' i r  yedinde istihkamı havi 
hüccet i 'ta olınmağla i şbu hüccet kül liyen tehi kıl ındığı 
işbu mahalle şerh viri ldi .  

Fi 28 Ra sene 1 239 [2 Ocak 1 8234] 

Darü' i-hi lafeti ' 1-al i yy e Kostantın iyye el-mahmiyyede 
DavCıd Paşa kurbında Kassab İlyas mahal lesinde vakı' le
de' i-ahali ve ' l-ciran ma' lUmu' l-hudud ve' l-müştemilat 
Kethudazade Mehmed Efendi hanesi dimeğle arif menzil 
ile derCınına cari zikri ati ma-i lezlzün malik i  iken bundan 
akdem vefat iden el-Hacc Ahmed Beğ ibnü' l-merhum Si 
lahdar-ı esbak Ali Paşa hazretlerinün veraseti zevce-i 
menkuha-i metrukesi Hanife Kadin ibnet-i Abdul lah i le  
sulbiyye sağTre kızı Emine Han ım ve l i  ebeveyn kız ka
rındaşı Hacce Saliha Hanım'a ba'de ' l-inhisar mes'ele-i 
mirasları sekiz sehmden olup s iharn-ı mezbureden bir 
sehmi zevce-i mezbure Hanife Kadin'a ve dört sehmi kızı 
mezbCıre Emine Hanım'a ve üç sehmi mCıma i leyha Hacce 
Saliha Hanım'a isabeti tahakkukından sonra sağTre-i mez
bCıre Emine Hanım'un tesviye-i umCırını ru 'yete ba hüc
cet-i şer' iyye vasi-i mansCıbı olan hacegan-ı Divan-ı hü-
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mayı1ndan el-Hacc Mehmed Eınln Efendi  bin Mustafa 
bi ' l -vesaye ve ınılma i leyha Hanife Kadin i le  ınılma i
leyha Hacce Saliha Kadin taraflarından husus-ı ati ' l-be
yanda vekil ieri old ığı zat-ı muma i leyhimayı arifan olan 
Mehmed Sa'ld Beğ bin ei-Hacc Mehmed ve Mahmud 
Beşe bin Mahmud şehadetleriyle sabit olan muma i leyh 
el-Hacc Mehmed Eınln Efendi mecl is-i şer'-i hatir-i la
zııni.i't-tevkTrde sabıka hastancıbaşı ve hala seriağıncı
yan-ı hassa olup işbu kitab-ı s ıhhat-nisabun hafızı sa'a
detlü el-Hacc All Beğ ibni.i ' l-ınerhuın İ sma''il Paşa haz
retleri taraf-ı bahiri.i' ş-şereflerinden ber veeh-i ati husus-ı 
meymenet-ınahsuslarını  tasdlka vekil-i şer'lieri olan Pi
yade kalemi hulefasından Başhal'ife Abdul lah Efendi bin 
Yahya mahzarıı1da b i '  1-vesaye ve b i '  1-vekale takrlr-i ke
lı1m idi.ip vasisi oldığum sağTre-i mezbure Emine Hanım 
i le müvekkile-i ınılma i leyhimanun mı1risleri mütevef
fa-yı ınuma i leyh e i-Hacc Ahmed'ün hayatmda yedinde 
olup bin iki yüz yedi senesi Şevvalü' l-mükerrem'inün on 
üçünci güni tarihiyle mi.iverraha bir kıt 'a  su hi.iccetinde 
tafsll i.i tasrlh ol ın d ığı üzre asrın da ka i m makam olan 
İbrahim Paşa hayatında Havass-ı refı' a kazasına tabi ' Or
ta Belgrad karyesi kurbında Teryane dimeğle arif mahal l
de kirnesnenUn mülkine ittisalden ari mevzı '  -ı hallde dere 
içinde kendi ınal ıyla abar-ı mi.ite 'addide hafr ve tahte
' I-arz lağm i.i kanavat i le cem' u tahsil itdi.irdiği suymı ol 
mevzı 'a  karlb Ç iftehavz suyına b i  izn i ' l-mütevelll i lhak 
ve idrac eylediği ma' lu mu' 1-ınikdar suyından müfrez 
lağın ü kanavatma tebe'iyyetle bir masura ma-i lezlz-i 
müfrezeyi ınüşarun ileyh İbrahim Paşa'nun vereseleri Si
lahdar ocağı kalemine ikinci Halife Mehmed Efendi'ye 
bey ' u temllk idüp ol dahi mahmiyye-i mezbı1rede Avret 
bazarı kurbında Çavuşzade yokuşı nam mahallde kain a
na lağmından erbab-ı miyah ma ' rifetleriyle ifraz ve sali 
fü ' i-beyan Kas sa  b İ lyas mahal lesinde sakin o ldığı ınen
zil-i mezbı1r derunına ta'yln ve İcra itdi.irdi.ikden sonra 
fevt oldukda menzi l- i  mezbı1r i l e  bir  masura ma-i lezlz-i 
ınezkur sulb iyye keblre oğl ı ve hasren varis-i vahidi  Piya
de kalemi klsedarı Mustafa Sa'dl Efendi'ye ba'de
' l-mevrı1s ol dahi di.iyunı terekesinden ezyed oldığı halde 
fevt oldukda tereke-i kasırasını  ahz i.i kabza düyı1n-ı mi.is
bitesini edaya ba hüccet vasisi olan Abdul lah Beğ ınen
zil-i mahdı1d-ı ınezbur ile derunına cari ma-i leziz-i mez
burı hassa mi.inadlleri ma'rifetleriyle suk-ı sultanlde ba'
de' l-müzayede altı bin guruşa mi.islime bey' itmek üzre 
sarraf taifesinden Çi lbon Yehı1dl i le  Eraki l  nam zimınlye 
b i ' l-vesaye bey ' u temllk anlar dahi ber veeh-i muharrer 
menzil - i  ınezbur ile derunına ciir'ı' bir masura suyını lağın 
i.i kanavatma te be ' iyyetle müvekkilelerimün mı1risleri 
müteveffa-yı muma i leyhe semen-i ma' lı1m ve makbı1za 
bey ' u temlik itdükden sonra ol dahi fevt oldukda men-
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zi l- i  mezbfırun vakf olan mahalleri müstakı l len sağTre-i 
mezbüreye adiyen ba'de ' l- intikal ve mülk olan mahalle
riyle derfın ına cari bir masura ma-i leziz-i mezkür müris
leri merkümilna ba'de' l-müris48 anlar dahi menzil - i  mez
kfırede sağTre-i mezbfırenün müstakıl len mutasarrıfe oldı
ğı vakf mahal lerini  b i  izn i ' ş-şer'l ba re 'y-i mütevelll fe
rağ-ı mu'teber-i kat'!  i le  müvekkil- i  müma ileyh el-Hacc 
All Beğ'e ferağ ol ınup ve mülk olan mahallerini dahi mü
vekkilelerüm müma i leyhima Hanife Kadin ve Hacce Sa
liha Han ım sağTre-i mezbürenün h isse-i i rsiyyeleriyle mü
vekkil-i müma i leyh el-Hacc All Beğ'e bey ' u temllk idüp 
ma-i lezlz-i mezkı1rede sağTre- i  mezbı1renün ber i 'tibar-ı 
merküm dört sehm h isse-i mezkilresini verese-i kibarun 
h isseleriyle ma'an ahara bey 'a  kıbel-i şer'den ba hüccet 
me'zfın oldığuma binaen b i ' l-vesaye ve bi ' l-vekale bey ' 
murad eylediğimüzde mahmiyye-i mezbfırede olan çeş
meha vü menazil ve mahall-i saireye cereyan iden bi
' I-cümle sularun kuyfıdatı Haslar mahkemesi s ic i l iatında 
mastür u mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hü
cec-i şer' iyye erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i 
mezbfıreden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr al ınması ba 
emr-i all memnfı' o ldığı şürilt-ı mer' iyyesinden olmağla 
hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafın
dan vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbra
him ve zeyl-i sahlfede muharrerü ' l-esarni evkaf-ı selatin-i 
salife serbölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler i hbar ve 
ma'rifetleriyle tarafeynden Icab ve kabfıl i havl şürGt-ı 
mü fs ideden ari bey ' -i bat-ı sahlh-i  şer' i ile müvekkil-i 
müma i leyh el-Hacc All Beğ'e beynimüzde ma' lfım se
men-i medfü ' ve makbüza bi ' l-vesaye ve b i ' l-vekale bey ' 
u temllk eylediğimüzde ol dahi ber veeh-i muharrer i ştira 
ve temellük ve kabili idüp fima ba'd derün-ı menzile cari 
bir masura ma-i leziz-i mezkfır !ağın ü kanavatma tebe
' iyyetle müvekkil-i müma ileyh el-Hacc All Beğ'ün 
mülk-i müşterası ve hakk-ı sırfı olmağla diledükleri gibi 
tasarruf buyursunlar d idükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma 
vaka'a  b i ' t-taleb ketb ol ınd ı .  
Fı'  1-yevmi ' 1-hamis aş  are min Saferü' 1-hayr sene sitte aş
re te ve mieteyn ve elf 

[ 1 5  Safer 1 2 1 6] [27 Haziran 1 80 1 ]  

ŞühCıdü' l-hai : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rab-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
El-Hacc Mustafa Serbölük-i Nilr-ı Ösmaniyye 
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Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 

31411111 Havass-ı refi'a kazası, Kemer/e tarafında, 
Bakraç Dere mevkiinden mü/hak Hüseyin Ağa katma
suyundan ifrazla Serraç İshak malıal/esindeki eve bağ

lı suyun, maliki Ümmü Gülsüm Hanım tarafindan Ali 
Efendiye satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] es-Seyyid  All Efendi 'nün 

Daru' s-saltanati' I -al i yy e- i Kostantın i yy e el -ma h mi yyede 
Tavşantaşı kurbında Serrac İshak mahallesinde vakı' 
sabıka Sultan kethudası merhum es-Seyyid Yusuf Efendi 
hanesi dimeğle arif menzil derfınına cari zikri ati ma-i 
lezlzün malikesi olan u mdetü' l-muhadderat Ümmügül
süm Hanım ibnet-i el-Hacc Süleyman Beğ ibnü ' I-mer
hfım Ebubekir Paşa tarafından husus-ı ati ' l-beyanı ikrara 
ve i 'ta-i h üceete vekll o ldığı zat-ı m uma i leyhayı arifan 
Ahmed Ağa bin Hüseyin diğer Ahmed Ağa bin Mustafa 
şehadetleriyle ber nech-i şer'! sabit olan hacegan-ı DI
van-ı hümayundan Mehmed Sa 'Id Efendi bin Hasan mec
l is- i  şer ' - i  hatir-i Iazımü't-tevklrde hala Kudüs-i şerlf mü
tevelllsi olup hacegan-ı Divan-ı hümayfından işbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun hafızları umdet-i erbabü' t-tahrlr ve' I-ka
Iem zübdet-i ashabü' t-tastlr ve' r-rakam es-Seyyid All 
Efendi ile halileleri Sal i ha Hanım ibnet-i Mehmed Sa 'Id 
Beğ taraflarından ber veeh-i ati husus-ı meymenet-mah
suslarını  tasdlka vekil-i şer'lieri olan Bostan( es-Seyyid 
Mehmed Ağa bin Ömer mahzarında bi ' l-vekale ikrar ve 
takrlr-i ketarn idüp müvekkilem muma i leyh Ümmügül
süm Hanım'un işbu yedinde olup bin iki yüz yedi senesi 
Cumade' l-evvel'inün on yedinci gün i  tarihiyle müverraha 
bir kıt'a atik hüccetinde tafsll ü beyan al ındığı üzre Ha
vass-ı refı'a kazas ında Kemerler canibinde Bakrac deresi 
nam mevzı 'da menba ' ı  olup Bostan! kethudası Hüseyin 
Ağa suyı d imeğle arif bir masura ma-i lezlzden müfrez 
lağm ü kanaviltına tebe' iyyetle nısf masura ma-i lezlze 
malik  olan sabıka Daru' s-sa'adet i ' ş-şerlfe ağası yazıcıla
rınun başhallfesi olup asrında Haremeyni ' ş-şerlfeyn mu
kata 'acısı el-Hacc Mustafa Efendi bin Süleyman Beğ bin 
yüz altmış beş senesi Şevval'inün yiğirmi ikinci güni sali
fü ' l-beyan Serrac İ shak mahal lesinde vakı '  menzil-i mez
bfır ile ma'an nı sf masura ma-i leziz-i mezkfır sabıka me
dlne-i İzmir cizyedarı Hasan Ağa bin All'ye semen-i med
m' ve makbuza bey ' u te mlik eylediğünde ol dahi ber 
veeh-i muharrrer iştira ve temellük ve kabUl itdükden 
sonra fevt oldukda menzil-i mezbur ile nısf masura ma-i 

'/ . •  
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314111/lb leziz-i mezkı1r zevce-i menkilha-i metrukesi Hadice Ha-
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· - -- dah i bey' murad eylediğinde mahmiyye-i mezburede olan 
çeşmeha vü menazil ve mahall-i saireye cereyan iden bi
' I-cümle sularun kuyüdatı Haslar mahkemesi sici l iat ında 
mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden hü
cec-i şer' iyye erbab-ı miyah ma ' rifetleriyle mahkeme-i 
mezbureden gayrı mehakimde tahrlr u temhlr olmması ba 
emr-i all memnu' o ldığı şürut-ı m er' iyyesinden old ığına 
bina'en hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa 
tarafından vekil- i  müseccel i Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc 
İbrahim ve Katib-i rah-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl-i sa
hlfede masturu' l-esaml evkaf-ı se latin-i sıllife serbölük
leri vesair haderne-i ralı-ı abiler i hbar ve ma ' rifetleriyle 
tarafeynden Icab ve kabuli havl şürut-ı müfsideden ari 
bey '-i bat-ı sahlh-i şer'!  i le müvekki l-i muma i leyh 
es-Seyyid All Efendi 'ye beynlerinde ma' lı1m semen-i 
medfı1' ve makbuza bey' u temllk eylediğinde anlar dah i 
iştira ve temellük ve teslim ve kabul idüp fima ba'd de
rı1n-ı ınenzil-i mezbura cari nısf masura ma-i leziz-i mez
kı1rede müvekkilem muma i leyha Ümmügülsüm Ha
nıın'un asla ve kat 'a  alaka ve medhali kalmayup lağm ü 
kanavatma tebe' iyyetle müvekkil-i muma i leyh es-Seyyid 
All Efendi'nün mülk-i müşterası ve hakk-ı sırfı olmağla 
di ledükleri gibi tasarruf buyursunlar didükde gıbbe't-tas
dlkı ' ş-şer'l ma vaka'a b i ' t-taleb ketb olındı .  
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Fi 2 1  Cumade' l-OHi sene 1 2 1 6  [29 Eylül 1 80 1 ]  

Şühfıdü' I-hal : 
Şahidfın-ı sabıkün 

31411211 Hatt-ı hümayun ile Kırkçeşme suyundan Şe
hit Ali Paşaya ihsan olunan sudan ifraz/a Hacı Ali ma
hallesindeki arsaya bağlı suyun, maliki Mehmet Ağa 
tarafından Ahmet Ağaya satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Ahmed Ağa'nun 

[Derkenar] DerOn-ı derkenarda mezkfır iki masura ma-i 
lezlz Mehmed Ağa ve All Efendi'ye bey' ol ınup hüccet 
i 'ta al ındığı . 

Fl 7 S sene 1 227 [2 1 Şubat 1 8 1 2] 

Mahrniyye-i İstanbul'da Acemoğlı meydanı kurbında Ha
cı All mahal lesinde vakı ' lede' l-ahall ve' l-clran ma' IO
mu' l-hudOd ve' l-müştemilat Şehid All Paşa sarayı dimeğ
le arif muhterik menzi l arsasıyla derfınına cari zikri ati 
ma-i lezlzün el-yevm maliki  olan Hazinedar Mehmed A
ğa bin Mustafa mecl is- i  şer' -i hatir-i lazımü't-tevklrde iş
bu ba' i sü ' l-kitab Ahmed Ağa bin All mahzarında ikrar-ı 
tarnın ve takrlr-i kelam idüp işbu yedümde olup bin iki 
yüz on altı senesi Cumade' l-evvel 'inün yedinci güni tari
hiyle müverrah ba ferman-ı ali defter-i abdan muhrec 
derkenarda tafsll ü beyan al ındığı üzre dokuz yüz yetmiş 
üç senesi tarih iyle Kırkçeşme suyından müşarun i leyh 
Şehid All Paşa hazretlerine i ' ta olman iki masura ma-i 
lezlz mahrniyye-i mezbfırede Çukurçeşme i le  Zencirliku
yu ittisalinde tarih-i merkümda ana lağmından erbab-ı 
rniyah ma'rifetleriyle ifraz ve sakin oldukları menzil leri 
derfınına ta'y'in ve icra buyurduklarından sonra menzi l-i 
mezbOr muhterik olup arsa-i hal iye kalmağla tedavül-i 
eyadl i le menzi l-i mezbfır derfınına cari iki masura ma-i 
lezize ben mal ik ve mutasarrıf olup ber veeh-i muharrer 
mutasarrıf oldığum arsa-i mezkOreden ma-i leziz-i mez
kfırı ihrac ve kanavatma te be' iyyetle bey' murad eyle
diğümde mahmiyye-i mezbfırede olan çeşmeha vü me
nazli ve mahall-i saireye cereyan iden b i ' l-cümle sularun 
kuyfıdatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u mukay
yed olup ma-i lezize dair iktiza iden hücec-i şer' iyyeler 
erbab-ı miyah ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbOreden 
gayrı mehakimde tahrlr u temhlr ve bey' al ınması ba 
emr-i all memnfı' aldığı şürfıt-ı mer' iyyesinden olmağla 
hala Hassa su nazırı fahru ' l-eşbah Mustafa Ağa tarafın
dan vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbra
him Ağa ve Katib-i rah-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl-i sa-
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hlfede masturu' l-esaml evkaf-ı selMin-i sillife serbölük
leri vesair haderne-i riih-ı abiler i hbar ve ma' rifetleriyle 
tarafeynden Icab ve kabfıl i  havl şürfit-ı müfsideden ari 
bey '-i bat-ı sahlh-i şer'l i le merküm Ahmed Ağa'ya bey
nimüzde ma' lum semen-i medfU ' ve makbuza bey ' u 
temllk eylediğümde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve 
temellük ve kabUl idüp fima ba 'd arsa-i mezbfire derfinı
na cari iki  masura ma-i lezlz-i mezkurede benüm asla ve 
kat 'a alaka va medhalüro kalmayup kanavatma tebe' iy
yetle merküm Ahmed Ağa'nun mülk-i müşteriisı ve 
hakk-ı s ırfı olmağla d i lediği gibi tasarruf buyursunlar di
dükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a bi ' t-taleb ketb o
lındı. 
R' l-yevmi ' l-hamis aşara min Cumade' l-ahire sene sitte 
aşrete ve ıriieteyn ve elf 

[ 1 5  Cumade' l-ahir  1 2 1 6] [23 Eylül 1 80 1 ]  

Şühlıdü ' I-hal :  
Fahru ' l-eşbah Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı Osmaniyye 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Mehmed Nebl Ağa Serbölük-i Süleymaniye 
İbrahim Halife Çavfiş-ı rah-ı ab 

31411212 Havass-ı refi'a kazası, Küçükköy karyesi, Sı
rık/ı Çayırı mevkiinden Kırkçeşme ve Fati/ı Sultan 
Mehmet suyoluna müllıak Ahmet Ağa katmasuyundan 
ifraz/a Çıkrıkçı Kemal malıal/esindeki arsaya bağlı su
yun, maliki Mustafa Ağa tarafından Mehmet Efendiye 
satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Hafız Mehmed Efendi'nün 

[Derkenar] Hüccetde muharrer iki masura ma-i leZızün 
maliki Mehmed Efendi bin Ömer ma-i lezizün nısf ma
surasını i fraz ve Hace Paşa kurbında Kara Mustafa Paşa 
mahallesinde hala Sultan kethudası Mehmed Arif Efendi 
hazinedan Abdüllatif Ağa bin Ahmed'e bey' idüp ancak 
yedinde bir buçuk masura ma-i leziz baki kaldığı işbu 
mahalle şerh v irildi .  

Fi 1 3  Şa'ban sene 1 2 1 6  [ 1 9  Aralık 1 80 1 ]  

[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde ınuharrer ma-i lezlzün 
maliki Mehmed Efendi ma-i mezblırun nısf masurasını 
bundan akdem bey ' idüp yedinde ancak bir buçuk masura 
ma-i lezlz baki kalmışidi hala yedinde baki kalan bir 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

buçuk masura ma-i l ezlzün nısf masurasını  dahi tefrlk i
düp Kiremid mahallesinde Kanlu kenise kurbında müte
mekkine Zoyca b int-i Erakim Nasraniyye ba ferman-ı all 
bey' eylediğini müş ' ir hüccet-i şer' iyye tahrlr ve i 'ta olı
nup ancak merküm Mehmed Efendi yedinde bir masura 
ma-i lezlz bakT kaldığı işbu mahal le şerh viri ld i .  

Fl  7 Şevval sene ı 2 ı 6 [ ı  O Şubat ı 802] 

[Derkenar] işbu derun-ı hüccetde mezkfır yedinde bakT 
kalan bir masura ma-i l ezlz nı sf masura dahi ifraz ve hala 
Başmuhasebe kalemi hulefalarından Ebfı Bekir Efendi 
bin el-Hacc All'ye bey' eylediğini müş ' ir yedine işbu 
hüccet virildiği işbu mahal le şerh viri ldi . 

Fl 26 Şevval sene ı 2 ı 6 [ 1 Mart 1 802] 

[Derkenar] Nısf masurası dahi Şeyh AbdülbakT Efen
di 'ye bey ' ol dahi Ayasofya-i keblr mahallesinde icra. 

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

Darü' l-hililfeti ' l-aliyye Kostantın iyye el-mahmiyyede Sa
rıgez kurbında Çıkrıkcı Kemal mahallesinde vakı '  le
de' l-ahall ve' l-ciran ma' lı1mu ' l-hudı1d Hammarul el-Hacc 
Ahmed Ağa hanesi dimeğle arif menzil arsası derfınına 
cari zikri ati ma-i lezlzün el-yevm mal iki olan Dergah-ı  
all ocağı turnacı larından Serturnayi Mustafa Ağa bin Ab
durrahman bin ınılma i leyh Hammarul el-Hacc Ahmed 
Ağa mecl is- i  şer '- i  hatir-i lazımi.i 't-tevkTrde Gedik Paşa 
kurbında Katib Sinan mahal lesinde sakin işbu kitab-ı sıh
hat-nisabun hafızı Mehmed Efendi bin Ömer mahzarında 
ikrar ve takrir-i kelam idüp işbu yedimde olup bin yüz yi
ğirmi üç senesi Rebl'u ' l-ahir'inün altıncı gi.ini tarihiyle 
müverraha bir kıt 'a  keşf hi.iccetinde tafsll i.i beyan olm
dığı i.izre arsa-i mezbfıre derfınına cari ma-i lezlzün hilfiri 
olup ceddüm merhum muma i leyh el-Hacc Ahmed Ağa 
bin Mehmed hayatında Havass-ı refi' a kazasına tab i '  Kü
çükköy nam karye kurbında Sırıklı çayırı nam mahallde 
kain Sadr-ı a'zam-ı esbak All Paşa hazretlerini.in Bağçe
kapusı kurbında vakı '  sarayiarına ve çeşmesine cari ma-i 
lezlzün lağmı kurbında kirnesnenUn mülkine ittisalden ari 
mevzı '- ı  hallde on aded baca hafr ve tahte' l-arz lağm ü 
kanavat i le cem' u tahsil itdi.irdiği suyını tarih-i merküm
da ba'de ' l-vezn tarnın ve kamil dört masura suyını ol 
mahalle karlb Kırkçeşme suyına ve andan Ebu' l-feth 
Sultan Mehmed Han hazretlerinün suyı yolına ba izni
' 1-mütevelli '  i lhak ve i drac idüp kanun-ı şeh inşahl üzre bir 
masurası hakk-ı mecra içün alıkonılup bakT kalan üç ma
sura ma-i lezlz lağm i.i kanavatma tebe' iyyetle bir masu
rasını  dahi erbab-ı miyah ma'rifetleriyle ifraz idi.ip asrın
da Dergah-ı all yen içeri efendisi  Abdullah Efendi'ye bey' 
u ternlik itdükden sonra bakT kalan iki masura ma-i lezlzi 
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salifü ' z-zikr Çıkrıkcı Kemal mahalle[sinde] sakin aldığı 
menzile ba'de' t-ta'yin ve ' l -icra muma i leyh el-Hacc 
Ahmed Ağa irtihal-i dar-ı beka eylediğinde kanavatma 
tebe ' iyyetle ik i  masura ma-i leziz-i mezkur sulbi keblr 
ağlı babam merküm Abdurrahman Ağa'ya mevn1s olup ol 
dahi fevt oldukda ma-i lezlz-i mezbur bana mevrus 
almışidi hala ber veeh-i muharrer irsen malik oldığum iki 
masura ma-i leziz-i mezkfirı lağm ü kanavatma tebe' iy
yetle bey' murad eylediğümde çeşmeha vü menazli ve 
mahall-i saireye cereyan iden cemi' sularun kuyudatı 
Haslar mahkemesi s ici l iatında mastur u mukayyed olup 
ma-i lezlze dair iktiza i den hücec-i şer' iyye erbab-ı miyah 
ma'rifetleriyle mahkeme-i mezbGreden gayrı mehakimde 
tahrir u temhlr olmması ba emr-i all memnG' aldığı şü
rut-ı mer' iyyesinden oldığına b ina'en hala Hassa su na
zırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i mü
seccel i  Kethuda-yı rah-ı abi el-Hacc İbrahim Ağa ve Ka
tib-i riih-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl-i sahifede muhar
rerü ' l-esaınl evkaf-ı selatin-i sillife serbölükleri vesair ha
deme-i rah-ı abiler i hbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden 
Icab ve kabGli havl şürGt-ı müfs ideden ari bey ' - i  bat-ı 
sahih-i şer'l i le merküm Mehmed Efendi'ye beynimüzde 
ma' lum semen-i medfU' ve makbUza bey ' u ternlik eyle
diğümde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve 
kabul idüp fima ba'd derun-ı arsaya cari ma-i lezlz-i cari
de benüm asla ve kat 'a  alaka ve medhalüm kalmayup 
lağm ü kanavatma tebe' iyyetle merhum Mehmed Efen
di 'nün mülk-i müşterası ve hakk-ı s ırfı o lmağla d i lediği 
gibi tasarruf buyursunlar didükde gıbbe't-tasdlkı 'ş-şer'l 
ma vaka'a b i ' t-taleb ketb al ındı .  
Fl' l-yevmi ' s-sab i '  aşara min Cumade' l-ahi r  sene sitte 
aşrete ve mieteyn ve elf 

[ 1 7  Cumade' l-ahi r  1 2 1 6] [245 Ekim 1 80 1 ]  

Şühudü' ı-hal : 
ŞahidGn-ı sabıkün 

314/12/3 Havass-ı refi'a kazası, Çiftehavuz gerisinden 
Sultan Ahmet Cami 'i suyoluna mülhak Kara Bayram 
katmasuyundan ifrazla Sinan Ağa mahallesindeki eve 
bağlı Hekim Beşirzade Ali Paşa Vakftna ait suyun, 
mutasarrıjlarının Mehmet Süheyl Efendi ve Nezaket 
Fatma Hanım olduğuna dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Mehmed Süheyl Efendi ve zevcesi 

[Derkenar] Üç masura ma-i lezlz uhdelerinde olan mev
rus kayd ve atik işbu hücceti zahrında ismi mezkGr Meh
med Süheyl Efendi ve hallleleri Fatıma Nezaket Hanım 
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ve Mehmed Süheyl Efendi fevtinden sonra vereseleri i le 
zevcesi mezbure üç masura ma-i lezlz-i mezburun uh
deleri oldığı hüccet-i şer' iyyeleri olmadığı halde ancak 
kaydı mikebince Rukıyye Hamın'a üç masura ma-i lezlzi 
ba hüccet bey ' idüp bundan sonra Mehmed Süheyl Efen
di ve Nezaket Hamın üzerlerinde atik hüccet zuhur iderse 
amel ol ınınamak içün kayd-ı balasına şerh viri ldi .  

Fi 25 Receb sene 12 I 2 (2 1 4  Ağustos Kasım I 80 1 ]  

Daru' s-saltanati ' I-al i yy e Kostantm iyye el-mahmiyyede 
Kabasakal Sinan Ağa mahallesinde vakı ' zikri ati menzil 
derunma cari ma-i lezlzün el-yevın mutasarrıfları 
hacegan-ı Divan-ı  hüınayundan işbu kitab-ı sıhhat-n isa
bun hafızları umdet-i erbabü' t-tahrlr ve ' l-kalem zübdet-i 
ashabü't-tastlr ve' r-rakam sa'adetlü Mehmed Süheyl E
fendi bin Ahmed i le  hallle-i muhteremeleri fahru' l- ınu
hadderat Nezaket Fatıma Han ım ibnet-i Abdullah tarafla
rından ber veeh-i ati husus-ı meyınenet-ınahsuslarını tak
rire vekil ieri oldığı zat-ı mfıına i leyhayı arifan Vel iyüd
din Ağa bin Mehmed ve el-Hacc Hasan Ağa bin İsma'il 
şehadetleriyle ber nehc-i şer'( sabit olan hacegan-ı Di
van-ı hümayundan S ipahl es-Seyyid Ahmed Efendi bin 
İbrahim mecl is-i şer'- i  hatir-i lazımü't-tevklrde sarraf tili
fesinden Agop veled-i Kazer zimmi tarafından ber veeh-i 
ati hususı tasdika vekil-i mürsel i  Mehıned Ağa bin Ab
dullah hazır o ldığı halde b i '  1-vekale takrlr-i kelam ve ta '
bir-i ani ' I-meram idüp Daru ' s-sa'adet i ' ş-şerife ağası haz
retleri nezaret-i al iyyelerinde olan evkafdan Sadr-ı a'
zaın-ı esbak merhum Hekim Başirzade Ali Paşa hazretle
rinün evkafmdan olup müvekki lan-ı ınuına i leyhima 
Mehıned Süheyl Efendi ve Nezaket Fatıma Hamm'un 
yedierinde olup bin iki yüz on altı senesi Cuınade' l-ahir'i
nün onuncı güni tarih iyle ınüverrah vakıf-ı müşarun i leyh 
Ali Paşa hazretlerinün b i ' l-ıneşruta ınütevel l iyesi Uli.ivve 
Hanım hazretlerini.in i ınzasıyla ınümza ve hatınİyle malı
tum bir kıt'a temessükde tafsil ü beyan olmdığı üzre sali
fü ' l-beyan Kabasakal S inan Ağa mahallesinde vakı' lede
' 1-ahali ve' l-clran ma' lumu' l-hudud ve' l-müşteınilat 
menzi l-i kebir derunına cari ma-i lezizün hafiri Kara 
Bayram nam ki ınesne Havass-ı refi' a kazasında Çifte
havz verasında subaşı c isri mukabil inde yedi aded baca 
hafr ve hası l  eylediği suyını erbab-ı ıniyah ma'rifetleriyle 
ba'de' l-vezn tarnın ve kami l dört masura ma-i lezlzini 
!ağın ağzından beş yüz aded ki.ink i le bend-i kebire izn-i 
ınütevel liyle i lhak ve bir masurasın ı hakk-ı ınecra virilüp 
baki kalan üç masura ma-i leziz- i merküın merhum ve 
ınağfıret-nişan Sultan Ahmed Han cami'- i  şerifı suyı yo
l ıyla mahmiyye-i mezbura dahi l  oldukda salifü ' l-beyan 
Sultan Ahmed cami '-i  şerifı kurbında Bakırkuyu nam 
mahallde olan ana ınesleğinden ifraz ve ınüstakı l l  yol i le 
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menzil- i  mezbı1r derı1nına ta'yin ve İcra itdürdiğinden 
sonra menzil- i  mezbı1r i l e  derı1nına can ma-i lezize te
davül-i eyadi ile müşarun i leyh All Paşa mal ik iken mah
miyye-i mezbı1rede Attımermer kurbında bina ve ih
yasına muvaffak oldukları cami '- i  şerif vesair hayratları 
evkiifma ba'de' l-i lhak menzil- i  kebir-i mezbür i le  deru
nma can üç masura ma-i l ezize b i ' l- icareteyn mutasarrıf 
olan hacegan-ı Divan-ı hümayı1ndan sabıka Şehremini 
Ahmed Cavid Beğ mutasarrıf oldığı menzi l-i mezbür i le  
derılııma cari ma-i leziz-i mezkürı müvekkil-i mersüm 
Agop zirnıniye ba re'y-i mütevelll ferağ idüp ol dahi mu
tasarrıf oldığı menzil-i mezbı1r i le derünma cari üç ma
sura ma-i teziz-i mezkı1rı dört h isse i 'tibariyle üç h is
sesini  müma i leyh Mehmed Süheyl Efendi'ye ve bir seh
rnini müvekkil-i müma i leyha Nezaket Fatıma Hanım'a 
ba re'y- i  mütevelll ferağ u tefviz anlar dahi ba'de't-te
fevvüz ve' !-kabul ol vechi le menzll-i mezbı1r derı1nına 
can üç masura ma-i leziz-i mezkür ber müceb-i temessük 
uhde-i tasarruflarında ald ığın ı müş ' ir kıbel-i şer'den dahi 
yedierine bir kıt'a istihkam hücceti tahrir ve i 'ta olmmak 
matlı1blarıdur diyü vekil- i  müma i leyhün ber veeh-i mu
harrer ibraz eylediği mütevel l iye-i müma i leyhanun im
zasıyla ınüınza ve hatıniyle ınahtüm bir kıt'a teınessük-i 
mezkı1re nazar ol ındukda ınazını1nı vekil-i müma i leyhün 
min kül li ' l-vücı1h takririne mutabık ve nefsü' l-ernre mu
vafık bulındığmdan ına'ada ınabıniyye-i mezbüreden o
lan çeşınelere ve mahal l-i saireye cereyan iden cemi' su
larun kuyüdatı Haslar mahkemesi sici l iatında mastur u 
mukayyed olup ma-i lezlze dair i ktiza i den sened-i şer' iy
yeler mahkeme-i ınezbı1reden gayrı ınehakiınde tahnr u 
temhlr olmması ba emr-i all memnı1' old ığı şürı1t-ı ıner
' iyyesinden oldığına b inaen husüs-ı ınezbüra vuküf- ı  
tarnınları olup l i  ec l i ' l-i hbar mecl is- i  şer 'a  hazırı1n olan 
hala Hassa su nazırı fahru' 1-eşbah Mustafa Ağa tarafın
dan vekil-i müsecceli  Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbra
him ve Katib-i rah-ı abi Hüseyin Efendi ve Sultan Ahmed 
serbölüğü Süleyman Ağa ve zeyl-i sahifede mastürÜ' l-e
sami evkaf-ı selatin-i salife serbölükleri vesair haderne-i 
rah-ı abilerden İstihbar ve istintak ol ındukda fı ' l-haklka 
vekil-i müma i leyhün balada takrlr u beyan olmdığı üzre 
üzre49 !ağın ü kanavatma tebe ' iyyetle üç masura ma-i le
ziz-i mezkı1r Sultan Ahmed cami ' -i şenfı kurbın da Bakır
kuyu ınesleğinden ifraz ve ta'yln zeınanından i le' I-an 
ınenzi l-i kebir- i mezbür derı1nına cari ve ınevcı1d oldığı 
her biri b i ' l-icma' ve ' I-ittifak ala tankı 'ş-şehade ihbar ve 
hakikati üzre kıbel-i şer'den istihkam hücceti tahnr ve l i  
ecli ' s-sened müvekkil-i müma i leyh Mehmed Süheyl E
fendi ve müvekkile-i ınılma i leyha Nezaket Fatıma Ha-

49 "üzre" mükerrerdir. 
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nım yedierine i ' ta olındı . 
Fl' l-yevmi ' l-hamis aşare min Cumade' l-ahir sene sitte aş
rete ve mieteyn ve elf 

[ 1 5  Cumade' l-ahir  1 2 1 6] [23 Ekim 1 80 1 ]  

Şühfıdü'l-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nı1r-ı Osmaniyye 
Ahmed Halife Haderne-i rah-ı ab 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 

31411311 Havass-ı refi'a kazası, Bendenice karyesin
den Süleymaniye Cami 'i suyoluna mülhak ve Bayram 
Paşa yakınındaki Süleymaniye ana mesleğinden ifrazla 
Sultan Ahmet Cami'i suyoluna aktarma Mahmut Ağa 
katmasuyundan ifrazla Sinan Ağa mahallesindeki eve 
bağlı suyun, maliki Ahmet Cavit Efendi tarafindan 
Mehmet Sülıeyl Efendiye satıldığına dair hüccet kaydı. 

[Kenar notu] Mehmed Süheyl Efend i'nün 

[Derkenar] Derün-ı hüccetde mezkfır nısf masura ma-i 
leziz Rukıyye Hanım'a bey' olınup hüccet i 'ta al ındığı iş
bu mahalle şerh viri ldi .  

Fi 25 Receb sene 1 227 [04 Ağustos I 8 1 2] 

Darü' 1-hiliifeti '  1-aliyye Kostantıniyye el-mahmiyyede 
Kabasakal S inan Ağa mahal lesinde vakı '  zikri ati men
zil-i kebir derfınına cari ma-i l ezizün el-yevm maliki hala 
Devlet-i aliyyede Anadolı muhasebecİsİ hacegan-ı  Di
van-ı hümayfından Ahmed Cavid Efendi bin Mustafa ta
rafından ber veeh-i iiti husfısı ikrar ve i ' ta-i hüccete vekil 
oldığı Veliyüddin Ağa bin Mehmed ve el-Hacc Hasan 
bin Ahmed şehiidetleriyle sabit olan Mehmed Ağa bin 
Abdul lah mecl is- i  şer' -i hatir-i lazımü't-tevkTrde işbu ki
tab-ı sıhhat-nisabun hafızı hacegan-ı Divan-ı hüma
yı1ndan Mehmed Süheyl Efendi bin Ahmed tarafından 
ber veeh-i ati husfısı tasdika vekil-i mürsel i  hacegan-ı Di
van-ı hümayfından S ipahi es-Seyyid Ahmed Efendi bin 
İbrahim mahzarında bi ' l-vekale ikrar ve takrir-i kelam i 
düp müvekkilüm mı1ma i leyh Ahmed Cavid Efendi 'nün 
yedinde olup bin iki yüz on senesi Saferü' l-hayr'ınun on 
beşinci güni tarih iyle müverraha bir kıt'a hüccetde tafsil 
ü beyan olmdığı üzre asrında Yeniçeri ler ağası Mahmud 
Ağa hayatında Havass-ı refi'a kazasında Bendenice kar-

3 7 1  
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yesinde Kadı Ya 'küblı  karyes i sed di kurbın da ka in abar-ı 
müte 'addide hafr ve tahte' l-arz )ağın ü kanaviit i le cem' u 
tahsil eylediği iki buçuk masura suyını ol ınevzı ' a  karib 
cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum ve ınağfiret-nişan 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün cami ' -i şerifi suyı 
yolına izn-i mütevelliyle i lhak ve idrac idüp kanun üzre 
hakk-ı ınecra içün nısf masurası alıkanı lup baki kalan iki  
masura ma-i lezizden ınüfrez nısf masura ma-i lezize 
mal ik olan Mehıned Ağa bin Hüseyin altı yüz guruş se
men-i ınedfı1 ' ve ınakbüza nı sf masura ma-i lezlz-i mez
kurı )ağın ü kanavatma tebe ' iyyetle müvekkilüm muma 
i leyh Ahmed Cavid Efendi'ye bey ' u temlik idüp ol vec
hile ınüvekkilüın muma i leyhün mal-ı ınaliki iken nısf 
masura ma-i leziz- i ınezkurı Edirne kapusı haricinde Bay
ram Paşa kurbında kefere ınaşat lığında olan Süleymaniy
ye'nün ana ınesleğinden ifraz ve Sultan Ahmed cami ' - i  
şerifı suyı yol ına ferş ol ınan ma' IGmu' l-aded künk i le i l 
hak ve mahmiyye-i mezbura dah i l  oldukda salifü ' z-zikr 
Sultan Ahmed cami ' -i şerifı civarında ana terazusinden 
ifraz ve menzil-i mezbura ta'yin ve icra itmiş idi el-haletü 
hazihi n ısf masura ma-i l eziz-i ınezkurı bey' ınuriid ey
lediğinde ınahıniyye-i ınezburede olan çeşmelere ve ma
hal l - i  saireye cereyan iden cemi' sularun kuyüdatı Haslar 
mahkemesi sici l iatında mastur u ınukayyed olup ma-i le
zi'ze dair iktiza iden sened-i şer' iyyeler mahkeme-i mez
bureden gayrı mehakiınde tahrir u teınhir olınınası ba 
emr-i ali ıneınnü' oldığı şürfıt-ı ıner' iyyesinden oldığına 
binaen hala Hassa su nazırı aynü' l-a'yan Mustafa Ağa ta
rafından vekil-i müsecceli Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc 
İbrahim Ağa ve Katib-i rah-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl- i  
sahifede muharrerü' l-esami' evkaf-ı selatin-i ınazıyye ser
bölükleri vesair haderne-i rah-ı abiler i hbar ve ma'rifet
leriyle nısf masura ma-i leziz-i ınezkurı !ağın ü kanava
tma tebe ' iyyetle müvekkil- i  muma i leyh Mehmed Süheyl 
Efendi'ye beynlerinde ma' lüm semen-i medfü ' ve makbu
za bey ' u temli'k eylediğinde anlar dah i ber veeh-i muhar
rer iştira ve temellük ve kabul buyurup fıma ba'd men
zil-i ınezbür derünına cari nısf masura ma-i lezi'z-i mez
kurda müvekkilüm muma i leyh Ahmed Cavid Efendi'nün 
alaka ve medhali kalmayup muma i leyh Mehmed Süheyl 
Efendi 'nün mülk-i müşteriisı alınışdur sa'adetle ınutasar
rıf olsunlar didi didükde gıbbe't-tasdikı' ş-şer'i ma vaka'a  
b i ' t-taleb ketb olındı . 
Fi' l-yevmi ' l-haınis aşara min Cumade' l-ahir  sene s itte 
aşrete ve ınieteyn ve elf 

[ 1 5  Cumade' I-ahir  1 2 1 6] [23 Ekim 1 80 1 ]  

Şühüdü ' I-hal : 
Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
El-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
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Hüseyin Efendi Katib- i  rab-ı ab 
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
Es-Seyyid el-Hacc Hasan Serbölük-i Sultan Bayezi'd 
Mehmed Neb'ih Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
İbrahim Halife Çavfış-ı rah-ı ab 
ve gayrihim 

31411411 Havass-ı refi'a kazası, Karakemer mevkiin
den Sultan Süleyman suyoluna müllıak İbralıim Ağa 
katmasuyundan ifrazla Serrac İsitak malıal/esindeki 
arsaya bağlı suyun malikinin Nazende Hatun olduğuna 
dair lıüccet kaydı. 

[Derkenar] Havva Nazende Hatfın'un malike oldığı nısf 
masura suyı hala Tezkire-i evvel sa'actetlü es-Seyyid 
Sa'i'd Gal ib Efendi hazretlerine bey ' .  

Fi' 1 9  min N sene 1 2 1 8  [ 2  Ocak 1 8034] 

Daru' s-sal tanati ' 1-al i yy e Kostantın i yy e el-ma h mi yy ed e 
Kurnkapu kurbın da Serrac İshak mahal lesinde vakı '  le
de' l-ahali' ve' l -ci'ran ma' lumu ' l-hudud mülk arsa derfını
na cari' zikri ati' ma-i lezlzün mal ikesi olup i şbu kitab-ı 
sıhhat-nisabun biifizesi umdetü' 1-muhadderat ismetlü 
Havva Nazende Hatun ibnet-i Abdülmennan bin Abdul
lah tarafından husus-ı ati ' l-beyanı takrlre vekll oldığı 
zat-ı mfıma i leyhayı arifao Osman Efendi bin İbrahim ve 
Mehmed Ağa bin All şehactetleriyle ber nehc-i şer'!  sabit 
olan zatı mu'arrefe Havva Hatfın ibnet-i Abdul lah mec
l i s-i şer' - i  hatir- i lazımü't-tevkTrde b i ' l-vekale ikrar-ı 
tarnın ve takrlr-i kelam idüp müvekkilem muma i leyha 
Havva Nazende Hatun'un bin iki yüz sekiz senesi Receb-i 
şerlfinün yiğirmi birinci güni tarihiyle müverraha Haslar 
mahkemesi sicil iatından muhrec hüccet-i şer' iyye ile bin 
iki yüz on altı senesi Safer'inün sekizinci güni tarihiyle 
müverrah bir kıt'a ternilkat-name-i hümayunda tafsil ü 
beyan olmd ığı üzre bundan akdem vefat iden Galata sa
rayı hekimbaşısı HulUsi Mehmed Arif Efendi bin Ab
dullah fi ' l-asl mühted'i olup bila veled ve bi la varis [fevt] 
olmağla kaffe-i muhallefatı mahmiyye-i mezburede 
Serrac İshak mahal lesinde vakı '  ma' lfımu' l-hudud mülk  
arsası dahi canib-i ıniriden zabt ve  defe'atıyla lede' l-mü
zayede zevcesi muma i leyha Havva Nazende Hatun'un 
yedi yüz el l i  guruş mu'accele ile uhdesinde karar itmeğle 
karar-dadesi üzre mu'accelesi olan meblağ-ı mezbfırı 
Hazi'ne-i amire'ye teslim eylediğimi ınüş' ir tarih-i mezbur 
i le müverrah mülkname-i hümayfın i şbu yedine i ' ta ol ın
mağla arsa-i ınezkfır derfınına cari ma-i l ezlzün hafiri 
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olup sabıka Hassa su nazırı İbrahim Ağa hayatında Ha
vass-ı refi'a kazasında merhum ve mağfıret-n işan Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün bina buyurduktan kemerler
den Karakemer dimeğle arif kemer kurbında kimesnenün 
mülkine ittisalden ari mevzı ' - ı  hallde kendi mal ıyla abar-ı 
müteferrika hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavatla cem' u 
tahsil itdi.irdiği bir buçuk masura suyın ı Sultan Süleyman 
Han hazretlerinün Astane-i al iyyeye cari kemeri suyı yo
l ına bi izni ' l-mütevelll i lhak u idrac ve kam1n-ı şehinşahl 
üzre nısf masurasın ı hakk-ı mecra virilüp bakT kalan bir 
masura suyını lağm ü kanavatma tebe ' iyyetle Hassa su 
nazırı Osman Ağa'ya ba hi.iccet bey' u temllk ol dahi ta
rih-i mezbürda iştira ve temellük itdi.ikden sonra ma-i le
ziz-i mezburun mürur-ı ezmine ile lağınları ve yolları ha
rab ve mu'attal olmağla harab olan lağmlar tathlr ve yol
larını ba'de't-ta' ınlr cari olan bir masura ma-i l eziz-i 
mezkürı lağm ü kanavatma te be' iyyetle sabıka Sadr-ı all 
hazinedan Mustafa Ağa'ya bey' u temllk eylediğinde ol 
dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temellük ve kabul idüp 
veeh-i muharrer üzre mal ik aldığı bir masura suyını mah
miyye-i mezburede mahall- i  münasibden ifraz ve Gedik
paşa kurbında Çadırcı Ahmed mahal lesinde vakı '  menzi l 
derünına icra ve ta'yln itdükden sonra menzil- i  mezbur 
i le derCın ına cari bir masura ma-i leziz-i mezkur tedavül-i 
eyadl i le Paşacık ei-Hacc Mehmed Ağa mal ik ve muta
sarrıf olup ol dahi fevt oldukda bir masura ma-i teziz-i 
mezkürun lağm ü kanavatma tebe ' iyyetle menzll-i mez
bür i le derünına cari ma-i leziz-i mezkür sulbl keblr oğlı 
Paşacıkzade Musa Ağa'ya ba'de' l-mevrus ol dahi fevt ol
dukda bir masura ma-i leziz-i mezkürun lağm ü kanava
tma tebe ' iyyetle zevce-i menkühası Fatıma Hanım'a nısf 
masurası ta 'yin ve nı sf masurası dahi kanavatma te be' iy
yetle kız karındaşı kızı Emetullah Hatün ibnet-i Ahmed'e 
mevrüs olup ol dah i mal ik aldığı ı11Sf masura suyını kana
vatma te be' iyyetle müteveffa-yı mü ma ileyh Mehmed 
HulUsi Arif Efendi'ye ba hüccet bey ' u temlik ol dahi ma
lik aldığı ı1 1Sf masura suyın ı  erbab-ı ıniyah ma'rifetleriyle 
arsa-i ınezkür derCın ına icra itdürdüp fevt oldukda arsa-i 
mezkureyi canib-i ıniriden zabt olınup müvekkilem mu
ma i leyha Havva Nazende Hatun'a bey' u temlik ol ın
mağla veeh-i ınuharrer üzre yedinde ınüstakı l len hücceti 
olınaınağla hazırCın olan erbab-ı miyahdan sual ve istih
bar olınup hakikati üzre kıbel-i şer'den dahi hüccet-i 
şer' iyye tahrlr ve i ' ta olmmak müvekkilem müına i leyha
nun matlübıdur diyü ibraz eylediği derkenar ve temllkna
me-i mezkura ba'de' n-nazar vekil-i mezburun takririne 
mutabık ve nefsü' l-emre muvafık bulındığından ma'ada 
mahmiyye-i ınezbürede olan çeşmelere ve mahall-i saire
ye cereyan iden ceınl' sularun kuyüdatı Haslar mahkeme
si sicil iatında mastür u ınukayyed olup ma-i lezize dair 
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iktiza iden sened-i şer' iyye mahkeme-i mezbureden gayrı 
mehakimde tahrir u temhir olmması ba emr-i all ınernnu '  
o ldığı şürut-ı m er' iyyesinden oldığına b inilen husus-ı 
ınezbura vuküf-ı tamıniarı olup l i  eel i' I- ihbar mecl is- i  
şer'a hazırun olan hala Hassa su nazırı fahru' l-eşbah 
Mustafa Ağa tarafından vekil-i müseccel i  Kethuda-yı 
rah-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i rah-ı abi Hüse
yin Efendi ve zeyl- i  sahifede ınasturu' l-esaıni evkaf-ı se
latin-i sillife serbölükleri vesair haderne-i ralı-ı abilerden 
İ stihbar ol ındukda fı' 1-hakTka vekil-i ınezburun balada 
takrir u beyan olmdığı üzre !ağın ü kanavatma tebe ' iyyet
le ı11Sf masura ma-i Iezlz-i ınezkur arsa-i ınahdude-i ma'
luıne derfınına cari ve ınevcud olup ınuına i leyh Hulusi 
Mehıned Arif Efendi'nün uhde-i tasarrufında iken fevt ol
dukda ma-i lezlz-i ınezkur ve derunına cari ma-i lezlz-i 
ınezkur arsa-i ınahdud-ı ınezkfıre zevcesi ınüvekki le-i 
ınuına i l eyha Havva Nazende Hatun'un ber ınuceb-i 
mülkname-i hüınayuna mülk-i müşteriisı alınışdur d iyü 
herbiri b i ' l-i cına' ve' l-ittifak ala tarlkı ' ş-şehade haber 
virıneleriyle kıbel-i şer'den dahi li ecl i ' s-sened işbu hüc
cet-i şer' iyye tahrir ve yed-i ınuına i leyha Havva N azen
de Hatun yedine i 'ta alındı.  
FI' l-yevmi ' s-sali s  ve' l-ışrln min Cuınade' l-ahi r  sene sitte 
aşrete ve ınieteyn ve elf 

[23 Cumil.de' l -ahir 1 2 1 6] [3 1 Ekim Kasım 1 80 1 ]  

Şühudü' I-hal : 
Şahidfın-ı sabıkün 

31411412 Havass-ı refi'a kazası, Cebeci karyesi yakı
nından Kırkçeşme suyoluna müllıak İsmail Efendi kat
masuyundan ifrazla Hacı Küçük malıal/esindeki eve 
bağlı suyun bir kısmının, maliki Ümmü Gülüm Hanım 
tarafindan diğer malik Ömer Raşit Molla Efendiye sa
tıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Ömer Raşid Efendi'nün 

[Derkenar] Derun-ı hüccetde ınuharrer nısf masura ve 
bir h ilal ma-i lezlzün ınaliki Ömer Raşid Efendi malik ol
dığı suyını Hutınanzade Mehıned Şeınseddln Beğ i le 
hemşireleri Fatıma Hanım ale ' l- iştirak beynlerinde ına'-
1uın seınen-i ınedfü 'a  bey' eylediğini müş' ir yedine ınu
fassal hüccet viri ldiği işbu mahal le şerh viri ldi . 

Fl 8 Rebi 'u ' l-ahir sene 1 2 1 7  [3 I Ağustos 1 802] 

Darü' 1-hilil.feti '  I-al iyye Kostantın i yy e el-ınahrniyyede 
el-Hacc Küçük mahallesinde vakı' lede' l-ahall ve' l-clran 
ına' !Umu' l-hudud ve' l-ınüşteıni lat ınenzil derunına cari 
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zikri ati ma-i lezizün mal iki  iken bundan akdem vefat i 
den Kıbrıs ınuhassı l ı  el-Hacc Ali  Ağa bin Abdullah'un 
verilseti zevce-i menkuha-i metn1kesi Hafıze Hanım ib
net-i Kasım ile sulbl keblr oğlı uındeti.i ' l-müderrisin i ' l-ki
raın Ömer Raşid Molla Efendi ve sulbiyye keblre keri
me-i ınuhteremeleri Ü ınmi.igülsi.iın Han ıın'a ınünhasıra o
lup kable' l-kısıne ınCıma ileyha Hafıza Hanım müteveffi
ye olup sadrl keblr oğlı ınuma i leyh Ömer Raşid Efen
di'ye ve sadriyye keblre kızı Ümınügi.ilsüm Hanım'a ba'
de' l-inhisar mes'ele-i mirasları bi hükıni ' l-münasahati
' ş-şer' iyye mes'ele-i mirasları yiğirmi dört selımden olup 
on altı sehmi ınuma i leyh Ömer Raşid Molla Efendi'ye ve 
sekiz sehıni ınuma i leyha Ümmügülsüm Hanım'a isabeti 
talıakkukından sonra ınuma i leylıa Üınmü[gülsüm] Ha
nıın'un sadrl keblr oğlı ve tarafından husus-ı ati ' l-beyanı 
i krara ve i 'ta-i lıi.iccete vekll o ldığı zat-ı mCıma i leyhayı 
arifiin Dergah-ı all gedikliilerinden All Ağa bin Mehıned 
ve Hüseyin Efendi bin Hasan şehadetleriyle sabit olan 
Mehmed Nedb Efendi bin Hüseyin mecl is-i şer'- i  hatir-i 
lazııni.i't-tevklrde ıni.ivekki le-i muma i leyhanun l i  ebe
veyn er karındaşı olup işbu kitab-ı sıhhat-nisabun hafizi 
ınuma ileylı Ömer Raşid Efendi tarafından ber veeh-i ati 
husus-ı ıneymenet-ınalısuslarını tasdlka vekil-i mürseli o
lan Derviş Alımed Ağa bin Osman ınahzarında bi ' l-ve
kale ikrar ve takrir-i kelam idüp müvekkilem muma i ley
hanun muris i  müteveffa-yı ınfıına i leyh el-Hacc All A
ğa'nun hayatında işbu yedinde olup bin yüz seksen dört 
senesi Muharrem'inün sekizinci gün i  tarihiyle müverraha 
bir kıt'a ınübaya'a hi.iccetinde tafsll ü beyan olmdığı üzre 
menzil-i mezbur derunına cari ma-i lezlzün hafiri olup 
asrında rfıznamçeci merhum İsına'll Efendi hayatında 
Havass-ı refı'a  kazasında Cebeci karyesi kurbında Güzel
ce Mavlova50 kemeri beyninde kimesnenün mülkine itti
salden ari ınevzı ' - ı  hallde kend i malıyla lıafr u abars1 
!ağın i.i kanavat ile cem' u tahsil itdürdiği suyını ol ma
halle karlb Kırkçeşme suyı yolına bi izn i ' l-mütevelli i l 
hak itdürdiği ına'·Iuınu' l-ınikdar suyını ınahıniyye-i mez
bura dahi l  oldukda mahall-i münasibden ifraz ve salifü
' z-zikr el-Hacc Küçük mahallesinde vakı '  ta'ylni zeına
nından i la  lıaze' l-an cari ve ınevcud olan nısf masura ve 
bir h i lal suyın ı ınüvekkile-i ınfıına ileyhanun i ştira eyle
diği ınenzil i  derunına icra itdi.ikden sonra fevt oldukda 
ma-i lezlz-i ınezbur i 'tibar-ı ınerküm üzre sekiz sehın his
se-i şay i 'asın ı bey' murad eylediğinde ınahmiyye-i mez
burede olan çeşmelere ve mahall- i  saireye cereyan iden 
bi' I-cümle sularun kuyCıdatı Haslar mahkemesi s ic i l latın
da mastur u mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza iden 

511 Malova SI hafr-1 abar 
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hücec-i şer' iyye mahkeme-i mezbfıreden gayrı mehakim
de tahrlr u temh\'r al ınması ba emr-i all memnfı '  aldığı 
şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binelen hala Hassa su na
zırı fahru' l-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsec
celi Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbrahim Ağa ve Katib-i 
ril.h-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl- i  sahlfede muharrerü
' 1 -esaml evkaf-ı selatin-i sellife serbölükleri vesair sikat-ı 
sahlhatü' l-kel imat haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma'ri 
fetleriyle tarafeynden Icab ve kabfıli havi şürfıt-ı müfsi
deden ari bey '- i  bat-ı sahih-i şer ' \'  i le müvekkil-i muma 
ileyh Ömer Raşid Molla Efendi'ye beynlerinde ına' lfım 
semen-i medfG' ve makbuza bey ' u temllk eylediğinde ol 
dahi ber veeh-i muharrer iştira ve temel lük ve kabul idüp 
fima ba'd derun-ı menzile cari nısf masura ve bir hi lal 
ma-i leziz müvekkilüm ınılma i leyhaya isabet iden sekiz 
sehm hisse-i ma' IGmede validem müvekki lem muma 
i leyha Ümmügülsüm Hanım'un as la ve kat'a  alaka ve 
medhali kalmayup lağm ü kanavatma tebe ' iyyetle irsen 
ve şira'en müvekkil- i  muma i leyh Ömer Raşid Molla E
fendi'nün mülki ve hakk-ı sırfı almışdur didükde gıbbe
' t-tasdikı ' ş-şer'i ma vaka'a b i ' t-taleb ketb alındı .  
Fi' l-yevmi ' s-sali s  ve ' l-ışrin min Cumade' l-ahir sene sitte 
aşrete ve ınieteyn ve elf 

[23 Cumade' l-fıla 1 2 1 6] [ 1  Ekim Kasım 1 80 1 ]  
Şühfıdü' t-hal : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab . 
EI-Hacc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 

31411511 Havass-ı refi'a kazası, Kemerler tarafından, 
Karakemere müllıak katmasudan ifrazla Kızıltaş ma
hallesindeki arsaya bağlı suyun, maliki Sali/ı Ağa tara
fından İbrahim Efendiye satıldığına dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Muhallefat halifesinün 

Daru' s-sal tanatİ '  1-al i yy e Kostantın iyye el-mahmiyyede 
Lale l i  cami '- i  şerifı kurbında Kızı ltaş mahal lesinde vakı '  
lede' l-ahali ve' l-ciran ma' !Gmu ' l-hudfıd sabıka Surre 
emini el-Hacc Ömer Ağa hanesi dimeğle arif ınuhterik 
ınenzi l  arsası derfınına cari zikri ati ma-i lezlzün irsen 
ınal iki aldığı ihbar al ınan es-Seyyid Sal ih Ağa bin 
es-Seyyid el-Hacc Ömer Ağa mecl is-i şer'-i hatir-i lazı
mü' t-tevkTrde hala muhal lefat kalemi halifesi olup işbu 
kitab-ı sıhhat-nisabun hafızı umdet-i erbabü' t-tahrlr ve
' I-kalem zübdet-i ashabü't-tastlr ve' r-rakam sa'adetlü 
es-Seyyid İbrahim Efendi bin es-Seyyid All tarafından 
ber veeh-i at! husus-ı meymenet -ınahsfısların ı  tasdika ve
kil-i mürseli Bostan( Hüseyin Ağa bin Abdul lah ınahza
rında bi 't-tav ' is-saf ikrar ve takrlr-i ketarn idüp işbu ye-
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dürnde olup bin yüz e l l i  dokuz senesi Receb' inün on ü
çünci güni tarih iyle müverraha bir kıt'a mübaya'a  hücce
tinde tafsil ü beyan ol ındığı üzre derun-ı arsaya cari ma-i 
lezlzün menba' ı  olup Havass-ı refi'a kazasında Kemerler 
canibinde Karakemer kurbında Viranbostan içinde vakı '  
harab su !ağını ve bacalarun mal iki olan Hamza Paşazade 
Yusuf Beğ harab olan !ağını ve yedi aded hacaları mii-i 
carisi i le ma'an e l-Hiicc Ebü Bekir Ağa'ya semen-i 
medfı1 'a bii hüccet bey ' u temllk id üp ol dahi iştirii ve te
meli ük ve kabül idüp zikr ol ınan hacaları ve lağmları 
kendi ınal ıyla ta' ınir ve tathir ve Karakemer'e gel ince ferş 
o l ınan künklerini tecdid ve erbab-ı miyiih ma' rifeteleri yle 
ala vechi '  1-iide vezn ve tahmin-i sahih i le tahmin id üp 
hasıl  olan suyını ke' l-evvel Karakemer'e mülhak hüccet-i 
keşf ınücebince iki buçuk masura mii-i lezlz-i cariden 
!ağın ü kanaviitma tebe' iyyetle nısf masuras ını erbab-ı 
miyah ma ' rifetleriyle ba 'de' 1-ifriiz tiirlh-i hüccet-i mez
kurede babam ınumii i leyh el-Hacc Ömer Ağa'ya seınen-i 
medf(i '  ve makbuza bey ' u temllk ol dah i iştirii ve temel
lük ve kabul itdükden sonra nısf masura ma-i leziz-i mez
burun lağm ü kanaviitma te be' iyyetle bir çuvaldızını tef
rik ve Kızı ltaş mahallesinde merhum Katib Biili Mehmed 
Efendi cami '- i  şerlfı havl ısında ibiidul lahun ist i ' ıniilleriy
çün hasbeten l i ' l liihi te 'fWi müceddeden bina huyurdukla
rı abdesthiineye vakfıyyet üzre icrii ve bir çuvaldızını da
hi mahalle-i ınezburede muhterik menzil arsası derunına 
ta'ylni zemiinından berü i lii hiize' l-an icrii itdükden sonra 
babam muma i leyh es-Seyyid el-Hiicc Ömer Ağa fevt ol
dukda arsa-i mezkur adiyen intikal ve derünına cari mii-i 
lezlz-i mezkur dahi ber veeh-i muharrer irsen bana mev
rus olup arsa-i mezkureyi bundan akdeınce müvekkil-i 
muınii i leyh es-Seyyid İbrahim Efendi 'ye bii re'y-i müte
vel ll feriiğ u tefviz idüp derunına ciirl ma-i leziz-i mezkur 
yedümde yedümde52 biikT kalmış idi ber veeh-i muharrer 
yedümde biikT kalan mii-i lezlz-i mezkurı dahi !ağın ü ka
naviitına tebe' iyyetle bey ' muriid eylediğimde mahrniy
ye-i mezbürede olan çeşmehii vü menazil ve mahall- i  sili
reye ce re yan iden b i '  !-cümle sularun kuyudiitı Haslar 
mahkemesi sicil iatında mastur u ınukayyed olup ma-i le
zlze dair iktiza iden hücec-i şer' iyye erbab-ı miyiih ma'ri
fetleriyle mahkeme-i mezbureden gayrı ınehiikimde tahrlr 
u temhir olmması bii emr-i all memnü '  oldığı şürut-ı mer
, iyyesinden old ığına biniien hala Hiissa su nazırı fahru
' 1-eşbah Mustafa Ağa tarafından vekil-i müsecceli  Kethu
dii-yı riih-ı iibl el-Hiicc İbrahim Ağa ve Katib-i riih-ı abi 
Hüseyin Efendi ve zeyl-i sahifede muharrerü' l-esiirni 
evkaf-ı seliitin-i siilife serbölükleri vesiiir haderne-i rah-ı 
abiler ihbar ve ma' rifetleriyle tarafeynden icab ve kabul i 

52 "yedüınde" ınükerrerdir. 
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havl şürut-ı müfsideden ari bey'- i  bat-ı sahlh-i şer'( i le 
müvekkil-i muma i leyh es-Seyyid İbrahim Efendi'ye bey
nimüzde ma' lôm semen-i medfô' ve makbuza bey ' u 
temllk eylediğümde ol dahi ber veeh-i muharrer iştira ve 
temellük ve kabul idüp fima ba'd derun-ı arsaya cari bir 
çuvaldız ma-i leziz-i mezkurda benüm asla  ve kat'a alaka 
ve medhalüm kalmayup lağm ü kanavatma tebe' iyyetle 
müvekkil-i muma i leyh es-Seyyid İbrahim Efendi'nün 
mülk-i müşterası ve hakk-ı sırfı olmağla d i lediği gibi mu
tasarrıf olsun didükde gıbbe't-tasdlkı ' ş-şer'l ma vaka'a 
bi 't-taleb ketb al ındı .  
Fl' l-yevrni ' s-sali s  min Receb i ' l-ferd sene sitte aşrete ve 
mieteyn ve elf 
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şuhudü' I-hai : 
Aynü' l-a'yan Mustafa Ağa Nazır-ı rah-ı ab 
EI-Hacc İbrahim Ağa Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi  Katib- i rah-ı ab 
Es-Seyyid Isa Serbölük-i Ayasofya 
Mustafa Ağa Serbölük-i Nur-ı osmaniyye 
El-Hacc Ahmed Ağa Serbölük-i Lale l i  
Süleyman Ağa Serbölük-i Sultan Ahmed 
Mehmed Neblh Ağa Serbölük-i Süleymaniyye 
İbrahim Halife Çavuş-ı rah-ı ab 
ve gayrihim 

31411611 Havass-ı refi'a kazası, Küçükköy yakınında, 
Kırkçeşme suyu başından mü/hak Osman Ağa katma
suyundan ifrazla Oruç Gazi mahallesindeki eve bağlı 
İbrahim Ağa Vakftna ait suyun, mutasarrıft Şerife Be
hiyetullalı Hanım tarafindan İsmail Ağayaferağ edi/di
ğine dair lıüccet kaydı. 

[Kenar notu] Bedestanl Halife İsma'll Ağa'nun 

Darü' 1 -hi lafeti' 1 -al i yy e Kostantın i yy e e 1-mahmi yy ed e 
Aksaray korbında vakı '  Oruç Gazi mahallesinde Kapucı
başızade müteveffa İbrahim Ağa vakfı musakkafatından 
lede' l-ahall ve' l-clran ma' lômu ' l-hudud menzil- i  kebir i le 
derunına cari zikri ati ma-i lezizün b i ' l-icareteyn muta
sarrıfesi Şerlfe Behiyyetullah Hanım ibneti ' l-merhum sa
bıka Kudüs-i şerif kadlsı İsma'll Paşazade es-Seyyid 
Mehmed Emin Beğ Efendi tarafından husus-ı ati ' l-beya
nıyla vekll aldığı zat-ı muma ileyhayı arifan Bostan! Hü
seyin Ağa bin İbrahim ve Abdülkadir Ağa bin All şeha
detleriyle sabit olan Mehmed Nuri Ağa bin Ramazan 
meclis-i şer'-i hatlrde işbu kitab-ı s ıhhat-n isabun hafızı 
Bedestanl es-Seyyid  el-Hacc İsma'll Ağa ibn-i es-Seyyid 
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314116/lb 
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el-Hacc Hasan tarafından ber veeh-i ati husus-ı meyme
net-mahsuslarını tasdlka vekil-i şer'lsi olan Süleyman 
Efendi bin All mahzarında b i ' l-vekale takrir-i kelam idüp 
müvekki lem muma ileyha Şerlfe Behiyyetul lah Hanım'un 
bundan akdem uhde-i tasarrufında olan menzi l-i mezbur 
ile derunına cari ma-i lezizün bin iki yüz on altı senesi 
Recebü' l-ferd'i gurresi tarihiyle müverraha vakf-ı mezbu
run mütevellisi es-Seyyid Ömer Ağa imzasıyla mümza 
bir kıt'a temessük mantfıkınca müvekki l-i muma i leyh 
es-Seyyid e l-Hacc İsma'll Ağa'ya ferağ-ı mu'teber-i kat 'i 
i le ferağ u tefvlz eylediğinde ol dahi tefevvüz ve kabul 
eylediğİnden ma'ada bin iki yüz on bir senesi Zi ' l-hic
ce'sinün sekizinci güni tarihiyle müverraha bir kıt'a is
tihkam hüccetinde tasrlh olmdığı üzre derun-ı menzi le 
cari ma-i lezizün menba' ı olup asrında Hassa su nazırı 
Osman Ağa Havass-ı refi 'a kazasına tabi '  Küçükköy kur
bında Kırkçeşme suyı başı nam mahallde hafr itdürdiği 
!ağın suyından tefrlk ol ınan iki masura ve bir çuvaldız su
yından müfrez bir masura ve bir çuvaldız suyını salifü
' 1-beyan mahmiyye-i mezburede Aksaray korbında Oruç 
Ağa mahal lesinde kain müteveffa İbrahim Ağa vakfından 
menzil-i keblr derunına ta'ylni zemanından i la haze' l-an 
cari ve mevcud olup lakin mahmiyye-i mezburede olan 
çeşmelere ve mahall-i saireye cereyan iden b i ' l-cürnle su
larun kuyudatı Haslar mahkemesi s ici l iatında mastur u 
mukayyed olup ma-i lezlze dair iktiza i den hücec-i şer' iy
ye erbab-ı miyah ma'rifetiyle mahkeme-i mezbureden 
gayrı mehakimde tahrlr u temhlr olmması bii emr-i ali 
memnu' oldığı şürut-ı mer' iyyesinden oldığına binilen 
hala Hassa su nazırı fahru' l-akran Mustafa Ağa tarafın
dan vekil-i müseccel i  Kethuda-yı rah-ı abi ei-Hacc İbra
him Ağa ve Katib-i rah-ı abi Hüseyin Efendi ve zeyl- i  sa
hlfede muharrerü' l-esami evkaf-ı selatin-i sillife serbö
lükleri vesair haderne-i rah-ı abiler ihbar ve ma' rifetleriy
le bir masura ve bir çuvaldız ma-i leziz-i mezkur !ağın ü 
kanaviltına tebe ' iyyetle müvekki le-i muma i leyha Şerlfe 
Behiyyetul lah Hanım'un ferağından müvekkil- i  muma i 
leyh es-Seyyid el-Hacc İsma'll Ağa'nun ber muceb-i te
messük uhde-i tasarrufında almışdur didükde vekil-i 
merküm Süleyman Efendi mukırr-ı mezbur Mehmed Nu
rul lah Ağa'yı cemi'- i  kelimat-ı meşruhasında vicahen 
tasdik ve şifahen tahkTk itmeğİn işbu veslka-i enika ketb 
ve li ecl i ' l-i stihkam müvekkil-i muma i leyh es-Seyyid 
el-Hacc İsma'll Ağa yedine i ' ta ol ındı .  
Fı' l-yevmi ' s-sab i '  min Recebü ' l-ferd sene sitte aşrete ve 
mieteyn ve elf 
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ŞühCıdü' I-hai :  
Mustafa Ağa Nazıı·-ı riih-ı ab 
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El-Wicc İbrahim Kethuda-yı rah-ı ab 
Hüseyin Efendi Katib-i rah-ı ab 
Es-Seyyid İsa Serbölük-i Ayasofya 
El-Hacc Ahmed Serbölük-i Lalel i  
Mustafa Ağa Serbölük-i Osmaniyye 
İbrahim Halife ÇavOş-ı rah-ı ab 
ve gayrihim � ' ' ı 1 • • l7 .(( 1 ı ' 1/J � ·Y(' ' 
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İNDEKS 

A 
abar: - hati·- ı ,  73 ; --ı müte'addide, 6, 54, 7 1 ,  77, 80, 84, 

93, 97. 1 1 7, 1 43, 1 45, 146, 1 6 1 ,  270, 353;  --ı 
müteferrika, 1 1 5 ,  1 25 ,  1 42, 1 59, 1 84, 1 86, 1 88, 1 98,  209, 
2 1 6, 2 1 7, 2 1 8, 22 1 , 224, 226, 236, 249, 262 

Abdi Beğ Efend i suyal ı ,  45. Bkz. suyalı 
Abdi Subaşı mahallesi (Fenerkapısı), 33, 34, 1 39, 1 40, 1 59, 

1 7 1 ,  1 72, 1 73 ,  1 77. Bkz. mahalle 
Abdullah Ağa mahallesi, 78, 95, 246, 247, 248. Bkz. 

mahal le 
Abdullah Ağa vakfı musakkafatı, 343. Bkz. musakkafat 
ABDULLAH Efendi (Başınukataa halifesi), 1 23 
ABDULLAH Efendi (Süvari kalemi kesedarı), 1 1 3 
ABDULLAH Efendi (Yeniçeri efendisi), 9 
ABDURRAHlM Ağa (Hazinedar), 3 1 3  
ABDURRAHMAN Ağa (Ayasafya ınütevell isi), 146, 376 
Abdurrahman Ağa suyı !ağını ,  276. Bkz. lağm 
Abdurrahman Efendi (Suyalcu kati bi) ,  1 ,  2, 3, 4, 5, 9, 1 7, 1 9 , 

22, 3 1 ,  40, 4 1 ,  42, 49, 50, 53 ,  57, 59, 63, 64, 1 4 1 ,  1 45 ,  
1 46, 1 55, 1 6 ı ,  ı 65 ,  1 76 

ABDÜLHALlM Efendi (Başmukataa kesedarı), ı 23 
ABDÜLHALlM Efendi (Mühendishane-i hüınayunun 

dördüncü hacası), 96 
ABDÜLKADiR Ağa (Yeniçeri ağası), 82 
ABDÜLKADiR Ağa (Haseki), 82 
ABDÜLKERlM Efendi (Müderris), 75 
Acem Ahmed Ağa mahallesi, 237, 238, 240. Bkz. mahalle 
Acı haınınam, 278. Bkz. haınmam 
Adilşah Kadın ınaslağı, 250. Bkz. maslak 
Adliyye cami'  -i şerlfı, ı 02, 104 
Adliyye camii ,  1 0 1  
Afife HatCın suyı, 68. Bkz. su 
APİTAB Usta (Hazinedar), ı o ı ,  ı02 ,  ı 03 ,  ı 04 
ağa: Daru's-sa'ade -sı, 56, ı 3 1 , 205, 265, 358, 372; 

Yeniçeri -sı, ı 4 ı ;  i stanbul -sı, 360. 365;  Sipahlar -sı, 
296 

Ağa haınıniiını, ı ı 4, 269. Bkz. haınmaın; - şadurvanı, 1 1 4, 
1 1 5 

Ağa yokuşu, 3 1 3  
AHMED (Laleli bölükbaşısı), 5 
AHMED Ağa (Başkapı kethudası), 1 
AHMED Ağa (Bölükbaşı), 72, 74, 76, 83, 87, 9 1 ,  96, 100, 

1 0 1 ,  ı o3,  1 06, ı ı 8, ı ı 9 ,  ı 2 ı ,  ı 25 ,  1 27 
AHMED Ağa (Suyalcular halifesi). ı ı 9 
AHMED Ağa (Hazine kethudası), 34ı  
AHMED Ağa (Mirahur-ı san i ) ,  84, 94 
AHMED Ağa ( Rumeli kad ısı), ı 
AHMED Ağa (Sadrazam kethudası), ı 38  

AHMED Ağa ( Sadrazam ınühürdarı), ı 88 
AHMED Ağa (Yeniçeri ağası), 8 ı 
AHMED Beğ (Mabeynci), 1 1 3  
AHMED Beğ ( Mirahur-ı san i), 80 
AHMED Ciivid Beğ Efendi (Şehremini), 334 
AHMED Ceın11 Efendi (Rumi! i valisi kapu kethudası), 204 
AHMED Efendi (Reisülküttab), 244 
AHMED Halife (Suya! u hadeınesi ) ,  ı 2 ı  
AHMED Hallfe ( Mahmud Paşa hademesi), 377 
AHMED Ha11fe (Sultan Bayezid hadeınesi), 256, 346 
Ahmed Kethuda suyı, ı 62.  Bkz. su 
Ahmed Kethudiiağlı lağmı, 35  ı .  Bkz. lağm 
AHMED Reşld Efendi (Hareıneyn kesedarı), ı 8 ı  
AHMED Usta (Sultan Bayezid hadeınesi ) ,  347 
AHMED Usta (Suyalcu), 364 
AhCırkapu, ı ı 6, ı 1 7  
ahz ü kabz, 35,  290 
Akbıyık mahallesi, 29, 1 1 6 ,  1 1 7 ,  28 1 ,  282. Bkz. mahalle. 
akçe, 33, 1 33 ,  1 93 ,  223, 289 
Akile Kadın suyı, 243 . Bkz. su 
Akköy, 270 
Aksaray, 1 8 , 78, 79, 84, 85, 94, 95, 97, 1 70, ı 72, 2 1 8, 247, 

262, 327 
Aksaray hamınamı. ı 7  ı ,  ı 72. Bkz. haınmaın 
Akseki mahallesi, 279. Bkz. mahal l e  
Akyarlar, 209 
Alem Beğ mahallesi, 79, 84, 85,  94, 97 
ALi Ağa (Bina emini), 1 
ALi Ağa (Kapucıbaşı), 1 1 8 , 1 20, 1 22 
ALi Ağa (Haseki ağası), 87 
All Paşa lağmı, 1 6, 1 8, 3 ı ,  6 1 ,  63 . Bkz. lağm 
All Paşa-yı Atik caın i ' i, 1 76, 1 97, 233,  234, 244. Bkz. cami '  
Ali Paşa-yı Atik mahallesi, 57, 59. Bkz. mahalle 
Ali Paşa-yı C edi d mahallesi, 3 1  ı ,  3 22 ,  324. Bkz. mahalle 
ana lağm, 1 55, ı 60 
Anadolı, ı 86, ı 88 
Anadalı kad!askeri, 359. Bkz. kadiasker 
Anadalı payesi, 1 8 1 .  Bkz. paye 
Arabacıoğlı mandırası, 33 .  Bkz. ınandıra 
Arabacıoğlı mandırası deresi, 1 79, 259 
Arablar mesleği. 1 5 ,  1 48. Bkz. meslek 
ARiF Ağa (Suyolcılar kethudası), 3 1 6, 364 
Arpa emini mahallesi, 249, 250, 264, 267, 268, 269. Bkz. 

mahal le 
Arpa kati bi ,  354 
arz-ı hal, 378 
asiyab: cendere -ı, 26 ı 
Astane. 8, 20, 33 ,  39, 43 ,  46, 50, 54, 66, 1 34,  1 39,  1 43 ,  ı 53 ,  

1 65 ,  ı 7 ı ,  1 72, 1 74, 1 78, 1 79,  ı 87 ,  ı 89, ı 96, 202, 203, 
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2 1 0, 2 1 3 , 2 1 8 , 220, 226, 246, 248, 25 1 ,  256, 259, 26 1 ,  

266, 270, 280, 295, 3 1 6, 326, 337, 340, 344, 349, 355; --

i aliyye, 78, 95, 1 02, 1 04, 1 09, 1 ı 1 
Aşık Paşa mahallesi, 1 25 ,  1 26, 1 33 .  Bkz. mahalle 
Atmeydanı, 1 5  

Atbazarı, 1 5 1 ,  1 86, 1 88 

Atbazarı kemeri, 1 52. Bkz. kemer 
atik su hücceti, 78, 80 

Avasya karyesi (Haslar), 1 86,  1 88 .  Bkz. karye 
A vretbazarı, 1 23 

Ayapa karyesi, 335.  Bkz. karye 
Ayasofya, 24, 32, 275; -- suyı !ağını, 7 1 ,  77, 92 

Ayasofya kapusı, 259 

Ayasofya kubbesi, 43, 96, 220. Bkz. kubbe 
Ayasofya mütevelllsi, 1 46, 375, 376. Bkz. mütevelll 
Ayasofya suyı, 1 84. Bkz. su; -- !ağını, 4 1 ,  43, ı 57, ı 63 ,  ı 69, 

224, 236, 242, 249, 264, 268, 28 1 ,  303, 353 .  Bkz. lağm;-
yol ı ,  ı 43, ı 45 

Ayasofya-i kebir, ı 96,  237, 238, 240, 24 1 , 335, 373 

Ayasafya-i keblr !ağını, 4 

Ayasofya-yı keblr mahallesi, 1 8 , 20. Bkz. mahalle 
Ayazma mezra 'a,  1 24 

Ayazma mezra'ası, 343 

Ayazma mezraası ,  1 23 

Aydın kemer, 50 

Aydın ketbuda mahallesi, 272, 273 . Bkz. mahal le 
Aydın Ketbuda mahallesi, 27 1 

Aydınağlı tekkesi, 25.  Bkz. tekke 
Aydınzade tekyesi, 85, 86 

AY!ŞE Sultan, 201 

Ay işe Sultan odaları, ı 63.  Bkz. oda 
Ayişe Sultan sara yı, 20 ı '  202. Bkz. saray 
Ayvad (Haslar), 1 59 

Ayvad (Haslar), 1 40, 304 

Ayvad deresi, 1 20, 1 2 1 ,  1 22 

Ayvad havzı, 82 

Ayvad karyesi (Haslar), ı 78, 2 ı 4, 338, 341 . Bkz. karye 
Ayvad kemeri, 39. Bkz. kemer 
Ayvadhavzı, 8 ı 

Ayvadlı (Haslar), 1 36 

Ayvadlı karyesi (Has! ar), ı 74. Bkz. karye 
Ayvaz karyesi (Haslar), 1 72 

Azablar böıükbaşısı, 200, 203 . Bkz. bölükbaşı 

B 
Baba Haydar mahallesi, ı 44, 345. Bkz. mahalle. Bkz. 

mahalle 
Baba Haydar mahallesi (EyyGb), 350 

baca, ı ,  4, 8 ,  ı 6 , ı 8 , 3 1 ,  35,  4 1 ,  43, 52,  56, ı 30, 1 33 ,  1 57, 

ı 66, 204, 208, 209, 2ı 2, 2 1 4, 2 1 6, 232, 234, 244, 256, 

264, 268, 272, 280, 296, 303, 32 ı '  339, 346, 35 1 '  365; 

baş--, 52; salma --lar, 343 

bağ, 4 ı,  363 ; Küçükköy --ları, 309 

bağçe: Kireçhane --si, 3 

Bağçe karyesi, ı 1 5  

Bağçe karyesi (Haslar), 33,  259, 262. Bkz. karye. Bkz. karye 
Bağçekapusı, ı O, 23 , 33 ,  40, 9 ı ,  ı O l ,  1 02, I 03, 1 1 8 ,  1 20, 

1 22, ı 79, ı 94, 226, 259, 358, 36 1 '  373 

Bağdad kapukethudası, 326 

Bağlar, 1 52, ı 65 

Bahçekapı, I O I 

Bakırkapu, 320 

Bakrac deresi, 2 ı 4 

Bakriichavz, 338.  Bkz. havz 
Balaban dere, 1 I 5 

Balahandere bağları, 1 I 4 

Balıklıhavz, 284, 293 

Bali Paşa mesleği, 369, 370. Bkz. meslek 
Bali Paşa taksimi, 287. Bkz. taksim 
başbaca, 52. Bkz. baca 
Başhavz, I O, 1 94, 257, 3 I 7, 3 I 9, 320, 336, 374 

Başikinci mesleği suyolı, 280. Bkz. suyolı 
başmuhasebe, 228 

başmuhasebe kalemi, 28 I 

Başmuhasebe kalemi k etebes i, 2 I O. Bkz. ketebe 
başmuhasebe klsedarı, 262. Bkz. klsedar 
Başmukata'a klsedarı, 343. Bkz. klsedar 
BaşterazGdan Elvan cami'- i  şerifı, 96 

battaı, 1 70 

İNDEKS 

Bayezid-i Cedid mahallesi, I 4 1 ,  301 . Bkz. mahalle. Bkz. 
mahalle 

Bayram Paşa, ı 33 

Bayram Paşa bostanı, 375, 3 76 

Bayranı Paşa suyolı, ı 98. Bkz. suyolı 
Bayrampaşa, 1 88 

Bayrampaşa bostan ı ,  3 1 4  

Bayrampaşa bostan ı ,  66, 3 ı 2 .  Bkz. bostan 
Bayrampaşa suyolı ,  209 

baziirbaşı :  Saray-ı atik --sı, 257 

bedel-i mis!, 308 

Beğ su yı, 26 1 .  Bkz. su 
Beğcegiz mahallesi, 297. Bkz. mahalle 
Beğoğlı, I 1 4, 1 1 5 

Belgrad karyesi , 87, ı o ı , 1 02, ı o3,  1 04, ı 48 

Belgrad karyesi (Haslar), 2 1 2, 2 ı 3 , 2 1 6, 2 1 7, 2 ı 8, 25 1 , 253 , 

327, 329. Bkz. karye 
bend: ---i atik, 3 3 ;  ---i cedld, 1 79 

Bend-i kebir deresi suyolı, ı 48 .  Bkz. suyolı 
beri\t, 1 32 

Bergos, 1 O, ı 94, 374 

Bergos karyesi (Haslar), 2 ı 9 ,  30 ı 

Bergos kemeri, 342. Bkz .kemer 
Beşiktaş, 259 

Beşiktaş kazası, 5 1 .  Bkz. kaza 
Beşiktaş nahiyesi, 1 9  I ,  ı 92. Bkz. n ah iye 
bey ' ,  38, 45, 69, 70, 7 ı ,  72, 7 3 ,  74, 75, 77, 78,  79, 80, 8 ı ,  82, 

83,  85, 87, 88, 9 ı ,  92, 93, 95 ,  96, 1 02,  ı o4, 1 05 ,  1 06, ı o7, 

1 09, ı 1 0, ı ı ı ,  ı 1 3 , ı 1 8, ı ı 9, ı 20, ı 22, ı 23,  1 24, 1 25 ,  

1 26. 328, 376; -- u şira, 2, ı 35,  ı 37, 1 39, ı 40, ı 42, ı 43, 

ı 47, ı 48, 1 49, 1 53,  ı 83,  1 85 ,  1 87,  ı 89, ı 90, ı 93, 1 96, 

ı 99, 202, 203, 205, 207, 208, 2 1 0, 2 1 1 ,  2 ı 3 , 2 1 4, 2 1 6, 

2 ı 8, 220, 22 1 ,  223 , 225, 226, 230, 234, 26 1 ,  263, 266, 

267, 270, 272, 275, 277, 279, 280, 293 ,  294, 298, 300, 

30 ı '  306, 3 1 2, 3 1 6, 324, 326, 336,  340, 344, 347, 349, 

354, 355, 359, 364, 368, 369; -- u  temllk, 6, 7, 8 ,  9, 1 0, 

l l , ı 3 , 1 5 ,  ı 6, 1 7 , ı 9, 23 , 25, 27, 28, 3 1 ,  32, 35,  36, 38, 

4 1 , 43, 45,  49, 50, 5 ı ,  54, 56, 58 ,  60, 62, 64, 66, 68, 70, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 85 , 89, 92, 94, 95, 96, 

97, 98, ı o2, 1 04, 1 06, ı o7, ı o9, ı ı o, l l l , ı ı 3 , ı 2 1 ,  ı 24, 

1 26,  ı 28, ı 29, ı 3 ı ,  1 32, ı 35 ,  ı 37 ,  1 4 1 ,  ı 42, ı 43 ,  1 44, 

1 45 ,  ı 47, ı 48, ı 5 ı ,  ı 53 ,  ı 56, 1 58 ,  1 59, 1 60, 1 63,  1 64, 

1 65 ,  ı 67, 1 68, ı 69, 1 70, I 7 ı ,  1 73 ,  1 75 ,  1 76, ı n,  ı 78, 

I 8 ı ,  1 83,  1 85 ,  ı 86, 1 87, 1 88,  1 89 ,  1 94, 1 95 ,  1 98, 1 99, 
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203, 205, 207, 208, 2 1 0, 2 1 1 ,  2 1 4, 2 1 6, 2 1 8, 2 1 9, 220, 

22 1 '  222, 224, 225, 226, 229, 232, 234, 236, 238, 242, 

243, 244, 245, 246, 24 7' 248, 250, 25 1 '  252, 253, 254, 

256, 258, 26 1 '  263, 264, 265, 266, 268, 270, 27 1 '  272, 

274, 275 ,  277, 280, 283, 284, 287, 293, 295, 297, 298, 

300, 30 1 ,  303, 305, 306, 309, 3 1 0, 3 1 1 ,  3 1 3 , 3 1 4, 3 1 5 , 

3 1 6, 3 1 7 , 320, 32 1 ,  322, 323, 324, 327, 328, 329, 334, 

335, 336, 338, 340, 341 ' 342, 345, 347, 350, 352, 353,  

355,  356,  363, 365,  366, 367, 368, 374; - ü temlfk, 2, 4, 

5;  -i bat-ı sahlh-i şer', 4; --i bat-ı sahlh-i şer'!, 2, 7, 9, 

l l , 1 3 , 1 5 , 1 7 , 1 9, 30, 38, 43, 5 1 ,  54, 58, 6 1 ,  62, 64, 66, 

68, 1 28, 1 29, 1 3 1 ,  1 32, 1 37 ,  1 4 1 ,  1 47, 1 48, 1 53 ,  1 56, 1 58 ,  

1 64, 1 65,  1 67, 1 70, 1 7 1 ,  1 73,  1 75 ,  1 76, 1 78 

BEYHAN Sultan, 249, 264, 3 1 8  

Beyhan Sultan Mektebi ,  3 1 8 .  Bkz. Mekteb 
Bezziiz-ı Cedid mahallesi, 2 1 4. Bkz. mahall e  
B ilecik voyvodası, 346, 364. Bkz. voyvoda 
Birineiziide Ahmed Ağa suyı, 1 89.  Bkz. su 
Boğlıca bostiinı, 357. Bkz. bostan 
borı, 269; kurşun -, 3, 56, 27 1 , 279, 288, 293 

borı ferşi, 20 

bostan: Devecioğlu -ı, 78; Kurt -ı, I 1 6  

bostan: Bayram Paşa -ı, 375, 376; Bayrampaşa -ı, 66; 

Boğlıca -ı, 357; Devecioğlı -ı, 2 1 9, 246, 248, 366; 

Kurt-ı, I 1 7  

Bostiincıbaşı, 328 

Bostancıbaşı Ali Ağa mahallesi, 274. Bkz. mahalle  
Bostan cı başı Ali Ağa mahallesi, I 3 6 ,  1 74, 302, 3 0 3 .  Bkz. 

mahalle. Bkz. mahalle 
boyac ı :  sandal -sı, 233 

Boyacı çayı rı, 25 1 ,  253 

Bozdoğan kemeri, 7, 1 6 1 ,  230, 334, 347, 349, 3 59, 363.  Bkz. 
kemer 

Bozdoğan kemerleri, 227, 230. Bkz. kemer 
Bozdoğankemeri, 1 60. Bkz. kemer 
bölükbaşı, 1 53, 1 87, 1 96, 203, 2 1 6, 226, 230, 273, 279, 326; 

Azablar �sı, 200, 203 

Burgos karyesi, 1 1 6, 1 1 7 

Burmalı mescid, 1 53,  334. Bkz. mescid. Bkz. mescid Ayrıca 
bakınız Emin Nureddin mescidi 

Büyük Karaman, 307 

c 
Ca'fer su başı mahallesi, 27 1 .  Bkz. mahalle 
ciibi: Kasım Paşa -si, 332 

ciibl: Viiiide Sultan -si, 344; Viiiide Sultan vakfı -si, 350 

Ciibir(?) Efendi medresesi, 2 1 2. Bkz. medrese 
Cağaloğlı sariiyı,  205 

C ağaiziide sara yı, 1 3 8, 339.  Bkz. saray 
Cam cı çeşmesi, 2 7 1 .  Bkz. çe ş me 
cami ' :  Adliyye -i, 1 02, 1 04; All Paşa-yı Atik -i, 1 76, 233, 

244; All Paşa-yı Atik -i, 1 97, 234; Başteriizfıdan Elviin 
-i , 96; Cerriih Paşa -i, 2 1 8; Ceziiyirli Ahmed Paşa -i, 
9, 1 7 ; Dülgeroğlı -i, 1 93 ;  Ebu ' l-feth Sultan Mehmed 
Han - şerlti, ı ;  Ebu ' l-feth Sultan Mehmed Han -i, 1 3 1 ,  

1 50; Ebu' l-feth Sultan Mehmed -i, 299, 307; Elviinziide 
-i, 220; Fatih Sultan Mehmed -i, 1 90; Kabasakal -i , 
20; Kiitib -i, 85 ; Kiitib Muslihiddin -i, 76; Laleli -i, 
65, 250; Mahmud Paşa -i, 266, 3 1 8; Mesih All Paşa -
i, 70; Mesih Ali Paşa -i şerifı, 69; Meydancık -i, 342; 

Murtaza Efendi Mahmud -i , 280; Samiinviriin -i, 64; 

3 8 1  

Sinan Paşa -i, 332, 333;  Sultan Ahmed -i, 228, 320; 

Sultan Biiyezld Han --i şerlfı, 69; Sultan Biiyezld -i, 
53; Sultan Mehmed Han -i, 68; Sultan Osman -i, 227, 

230; Sultan Selim -i, 1 57;  Süleyman Selim -i, 99; 

Süleymiiniyye -i, 46, 1 54, 222, 32 1 ,  330; Şehziide -i, 5, 

55,  57, 1 53,  1 80; Şeyh Feridun -i, 237 

Cami'-i kebir mahallesi (Eyyub), 48, 235. Bkz. mahalle .  
Bkz. mahalle 

cami ' : Fatih Sultan Mehmed -i , 1 93 

camii :  Adliyye -, 1 0 1  

Canbaziyye mahallesi, 1 23 

CANBOLAD Mustafa Paşa (Mısr-ı Kahire valisi), 276 

Canbolad Mustafa Paşa suyı, 277. Bkz. su 
cari, 69, 7 1 ,  73, 75, 76, 78, 80, 8 1 ,  84, 85, 86, 87, 90, 9 1 ,  93, 

95, 96, 98, 1 0 1 , 1 03 , 1 05 , 1 08 , 1 1 0,  l l l ,  1 1 2, 1 1 4, 1 1 6,  

1 1 8,  1 20, 1 22, 1 23,  1 25, 200, 233 

cari (su), 45, 60, 1 45 

Cebbiirziide kapu kethudiisı, 54. Bkz. kethudii 
Cebe All kapusı, 1 25 

Cebeali kapusı, 247 

Cebeci karyesi , 4, 73,  78, 80, 84, 93, 94, 95, 96, 97, 1 07 , 284 

Cebeci Karyesi, 3 

Cebeci karyesi (Haviiss-ı aliyye), 24 

Cebeci karyesi ( Has! ar), 28, 56, 1 57 ,  1 63 ,  1 69, 204, 208, 

224, 226, 242, 246, 248, 264, 268, 275, 276, 293, 299, 

303, 3 1 1 , 3 1 5 , 326, 346, 357, 364, 37 1 , 372. Bkz. karye 
Cebeci köyi karyesi ( Haslar), 43.  Bkz. karye 
Cebeci köyü, 78, 79, 83,  93 

CEDID YA'KÜB Ağa (Biibü' s-sa'iideti ' ş-şerife ağası), 1 1 6, 

ı 1 7  

cem' u tahsil (su), 1 83,  1 85 ,  1 86, 1 88 ,  1 93 ,  1 94, 1 98 ,  200, 

203, 204, 208, 209, 2 1 1 ,  2 1 7 , 2 1 8 , 22 1 ,  224, 226, 229, 

232, 234, 236, 242, 244, 249, 256, 257, 262, 265, 270, 

273, 274, 276, 284, 285, 293, 295 ,  296, 298, 299, 30 1 '  

303, 304, 3 1 1 ,  3 1 5 , 3 1 7 , 320, 3 2 1 ,  324, 325, 326, 327, 

33 1 ,  334, 336, 337, 338, 34 1 '  342, 345, 346, 350, 3 5 1 ' 

353, 354, 357, 364, 366, 367, 369, 370, 374 

cendere iisiyiibı, 26 1 .  Bkz. iisiyiib 
cereyiin, 7, 9 ,  l l , 1 3 ,  1 5, 1 7 , 1 9, 2 1 ,  30, 32, 33, 38, 39, 4 1 ,  

43, 46, 47, 5 1 ,  52,  54, 57, 58 ,  60, 6� 64, 66, 68, 1 30, 1 32, 

1 34,  1 35,  1 37, 1 39, 1 40, 1 42, 1 43 ,  1 47, 1 48, 1 49, 1 53,  

1 56, 1 58, 1 59, 1 6 1 ,  1 63 ,  1 65 ,  1 67, 1 69, 1 7 1 ,  1 73 ,  1 75,  

1 76 ,  178 

Cerrah İshak mahallesi, 28 1 .  Bkz. mahalle 
Cerriih Paşa ciimi ' i ,  2 1 8. Bkz. cami' 
cerriihbaş ı :  Saray-ı Cedld -, 3 1 6 

Cerriihbaş ı :  hiissa -sı, 336 

Cerrahpaşa, 3 1 6  

Cezayir! i Ahmed Paşa ciimi ' i ,  9, 1 7. Bkz. cami' 
Cezeri Kasım Paşa mahallesi, 74, 1 3 8, 1 6 1 ,  339. Bkz. 

mahalle 
cezlre: Girid -si, 34 

Cidde valisi, 376. Bkz. vali 
Cihangir mahallesi, 7 1  

Ciharşenbe bazan, 297 

cizyediir: Rum -ı, 1 5 1 ,  ı 52 

ç 
Çadırcı Ahmed Çelebi mahallesi, 322. Bkz. mahalle 
Çadırcı Ahmed mahallesi, 1 83 .  Bkz mahall e  
Çakaldere, 39, 40 
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Çakır Ağa mahallesi, 262, 263, 34 1 .  Bkz. mahalle 
Çalkandızade suyı, 1 7 1  
Çaşnigir Mührüveş Usta, I 07 
Çaşnigir kemeri, 329. Bkz. kemer 
Çaşnigiri kemeri, 366. Bkz. kemer 
Çatalçeşme, 1 96,  233, 278, 305 
Çavuş karyesi, 1 I 8 
Çavuş karyesi, 1 1 9 
Çavuş karyesi (Havas-ı refı'a). Bkz. karye 
Çavuş karyesi (Haslar), 1 29,  1 43 ,  1 45 ,  229, 353.  Bkz. karye 
Çavuşbaşı kethudası, 347. Bkz. kethuda 
çayır: Sırıkl ı  -, 69 
Çaylık tekyesi, 265. 266. Bkz. tekye 
Çebedeniz('J) Ali Ağa suyı, 272. Bkz. su 
Çelebioğlı mahallesi, 1 O. Bkz. mahal le  
Çelebioğlı mahallesi (Bağçekapısı), 1 94, 336, 345, 373 .  Bkz. 

mahalle 
Çeraği Hamza mahallesi, 98 
Çerağı Hamza mahallesi, 99 
çeşme, 2, 6, 1 3 , 23, 29, 32, 45, 50, 5 I ,  54, 56, 58, 60, 62, 64, 

66, 68, 1 56, 1 58, 1 59, 1 6 1 ,  1 63 ,  1 67 ,  1 69, 1 7 1 ,  1 75 ,  1 76, 
1 78, 200, 237, 240, 244, 246, 272, 288, 296, 302, 334, 
349; Canıcı -si, 27 1 ;  Ç ınar -, 244; Çınarl ı-, 35, 1 38, 
1 6 1 ,  1 66: Çınarlı -, 58, I 32, 220, 22 1 ,  279, 280; Çırakcı 
-si, 368; Daltaban -si, 3, 80, 97, 98, 1 60, 1 78; Daltaban 
-si, 27; Devecioğlı -si, 25 1 ;  Diyuoğlı -si, 2 1 3 :  
Dizdariyye -si, 275; Güzelce Mahmud Paşa -si, 280; 
Hoca -si, ı 25; Hüsnişah Kadın -si, I 03 ; Kadı -si, I ;  
Kadi -si, 2;  Kahveci Abdullah Ağa -si, 90; Kapucı -
si, 350; Sinan Paşa -si, 4, 28, I 57, ı 63, 303; Yusuf Paşa 
-si, 62 

Çıkrıkcı Ali mahallesi, 1 6. Bkz. mahalle 
Çıkrıkcı Kemal mahallesi, 8, ı 8, 23, 3 ı ,  6 ı ,  63 
Çıkrıkçı Kemal mahallesi, 299. Bkz. mahal le  
çınar. 3 5 1  
Ç ı  nar çeşme. 244 
Çınarlı , 204 
Çınarl ı çeşıne, 58, 1 32,  220, 22 1 ,  279, 280. Bkz. çeşıne 
Çınarlıçeşıne, 35 ,  1 38, 1 6 1 ,  1 66. Bkz. çeşıne 
Çırağan zümresi, 274. Bkz. zümre 
Çırakcı çeşnıesi, 368. Bkz. çeşme 
Çiço çiftliği, 1 ,  356 
Çiftehavz, 50, 270, 3 27 , 354, 358, 3 6 1 , 367 
Çiftehavz yol ı ,  270, 327 
Çifteınaslak, 6, 327 
Çifteservi, 52  
Çifteterazu, 209 
çiftlik: Çiço -ği, 1 
Çivizade mahallesi (Topkapısı), 276. Bkz. mahalle 
Çorbacı kemeri, 78, 94, 95 
çörekci dükkanı, 32. Bkz. dükkan 
Çukacı kızı !ağını ,  35 ı .  Bkz. !ağın 
Çukurçeşme mesleği, 2 1 3 ,  2 I 4. Bkz. meslek 
çuvaldız, 2, 1 2, 1 4, 1 5, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 60, 68, 1 27, 

1 30, 1 3 1 ,  1 40, 1 42, 1 48,  1 59, 1 65 ,  1 66, 1 67, 1 7 1 ,  1 73,  
1 79, 1 80, 204, 205,  209, 2 1 0, 2 1 2, 2 1 6, 22 1 ,  232, 237,  
24 1 ,  244, 246, 247, 248, 253, 256, 257,  258, 264, 269, 
272, 280, 298, 30 1 ,  33 1 ,  339, 345, 347, 350, 363, 367, 
372, 373 

çuvalduz, 1 78 

D 
dahil- i  havza-i tasarruf, 27, 28 
dahil- i  havza-ı tasarruf, 1 6 I 
dahil- i  havza-i tasarruf, 27 
dahi l-i havza-i tasarrufe, 282 

İNDEKS 

Daltaban çeşmesi, 3, 80, 97, 98, 1 60, I 78. Bkz. çeşme 
Daltaban çeşmesi, 27. Bkz. çeşme 
Daru' 1-hadi's, 237 
Daru's-sa'ade ağası, 56, 1 3 1 ,  1 80, 205, 2 1  I ,  228, 265, 358, 

3 6 1 ,  372. Bkz. ağa 
Danı 's-sa'ade ağası katibi, 1 57, 3 7 1 . Bkz. katib 
Daru' s-sa'adet ağası yazı cısı ,  1 80, 2 1  1 .  Bkz. yazıcı 
Darü'l-hiliifeti 'l-aliyye, 69, 7 1 ,  73, 74, 76, 80, 8 1 ,  84, 85, 

87, 89, 9 1 , 93, 95, 96, 1 03 , 1 05, 1 1 8, 1 20, 1 22 
Darü'l-hilafetü'l-aliyye, ı ,  3 
Davud Paşa, ı 4 1  
Davud Paşa, 30 1  
Davud Paşa hadikası, 27 1 .  Bkz. hadika 
Davud Paşa iskelesi, ı 05 
Davud Paşa karyesi, 39.  Bkz. karye 
Davud Paşa mahkemesi, 3 56. Bkz. mahkeme 
Davud Paşa medresesi, 40. Bkz. medrese 
Daye Hatfin mahallesi, 39, 1 46,  25 1 ,  252, 253, 284, 286, 

293. Bkz. mahalle. Bkz. mahalle debbiiğ esnaft, 29 1 .  Bkz. esnaf 
debbağ ustaları, 290. Bkz. usta 
De b bağ Yunus mahallesi, 1 57 ,  34 1 . Bkz. mahalle. Bkz. 

mahalle 
Debbağhane kapusı, 288 
Debbağlar deresi, 26. Bkz. dere 
Debbağlar esnafı kedhudaları, 288.  Bkz. kethuda 
defter: Hadice Viiiide Sultan vakfı -i, 260; -i ab, 1 69; --i 

kassam, ı 87, 308; su nazırı -i, 20 ı .  3 ı 7 
defter emini, 274 
defterdık irad-ı Cedid -ı, 2 1 9: Ş ıkk-ı evvel -ı, 2 1 6, 227 
Defterdar Ahmed Çelebi mahallesi, 37. Bkz. mahalle 
defterhane küttabı, 242. Bkz. küttab 
defter-i vakf, 1 80. Bkz. vakf 
Delikli kaya, 242 
Deliklikaya, 1 69 
dere, 358; Ayvad -si, 1 20, 1 2 1 ; Balahan -, I 1 5 ; Bebek 

si, ı 00; Debbağlar -si, 26; Mes'ud Paşa -si, 59; 
Nakkaş -si, 1 23 ;  Nakkaş -si, 1 24; Orta-i, 8 1 ;  Söğüdl i  
-, 1 19 ;  Söğüdlü -, 1 1 8 

Dergah-ı ali yeniçerileri ağası ,  82 
dergah-ı ali kapucıbaşıları, 1 80, 307, 3 20. Bkz. kapucıbaşı 
Dergah-ı ali kapucıbaşıları, 6, I O, 1 4, 40, 42, 5 1 ,  I 68, I 70, 

1 72, 1 76, 1 77, 3 1 7, 34 1 , 3 5 1 , 354. Bkz. kapucıbaşı 
Dergah-ı ali yeniçeri leri, 3 75, 376 
Dergah-ı ali yeniçerileri tulumbacıları, 227. 228, 230. Bkz. 

tutumhacı 
Derin maslak, 1 2 , 56, 1 07.  Bkz. maslak 
Derin ınaslak, 1 3 . Bkz. mastak 
derkenar, 1 84,  1 96, 2 1 2, 2 1 3 , 2 1 7 , 3 1 7  
Derviş Mehmed Ağa saı·ayı, 360. Bkz. saray 
Destereciler, 26, 67 
Devecioğlı bostan ı, 2 I 9. 246, 248, 366. Bkz. bostan 
Devecioğl ı bostanı suyı ,  220. Bkz. su 
Devecioğlı çeşmesi, 25 1 .  Bkz. çeşme 
Deveağlı furunı, I 55.  Bkz. furun 
Devlet-i aliyye, 82, 9 I ,  1 00, I 1 3  
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Divan-ı hümayun, 70; --ı hümiiyun, 75, 8 1 ,  87, 93, 99, ı ı 3, 
ı 1 8 , 1 20, 1 22 

Divan yolı, ı 76 
Divan-ı hümiiyun, 204 
Divan-ı hümiiyun, 5, ı 2, 24, 25, 42, 46, ı 59, ı 68, 299 
Divan-ı hümiiyun mumcıbaşısı, 302. Bkz. mumcıbaşı 
Divanyolı, 245 
Divanyolında, 20 1  
Oiyuoğlı çeşmesi, 2 1 3 . Bkz. çeşme 
Oizdiiriyye ciimi ' i  mesleği, 1 74. Bkz. meslek 
Dizdiiriyye çeşmesi, 275 
Dizdariyye mahallesi , 293 
Orağınan mahallesi, 72, 76 
duhiinibaşı, 2 1 9  
dükkiin: çörekci -ı, 32 
Dülgeroğlı ciimi ' i, 1 93 .  Bkz. cami' 
Dülgeroğlı mahallesi, 305. Bkz. mahalle 
düylın, 26, ı 86, ı 88, 2 ı 7, 359, 360; --ı ıniriyye, 359 

E 
Ebu'l-Fadl mahallesi, 1 90, 1 9  I .  Bkz. mahal le 
Ebu ' l -feth Sultan Mehmed cami ' i ,  299, 307 
Ebu 'l-feth Sultan Mehmed ciimi ' i  suyol ı ,  9. Bkz. suyol ı  
Ebu' l-feth Sultan Mehmed evkafı, 371  
Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han cami ' i ,  1 3 1 ,  1 50 
Ebu' l-feth Sultan Mehmed Han cami '-i şerifı, 1 
EBUBEKIR Efendi (Başmulıasebe kalemi lıulefalarından), 

32 
Edirnekapusı, 3 ,  1 2, 66, 1 32, 1 33 ,  1 46, 3 1 2, 3 1 4, 375, 376 
Eğrikapı, 48 
EL-Hiic Hasan (Sultan Bayezid bölükbaşısı), 32 
EL-Hacc Ahmed (Laleli bölükbaşı), 8, ı ı ,  28, 47, 5 1 ,  55, 67, 

69, 1 33 ,  1 34, 1 37,  1 52, 1 72 
EL-Hacc Ahmed (Lalel i  bölükbaşısı), 1 53 
EL-Hacc Ahmed (Laleli bölükbaşısı), 36, ı 9 ı ,  ı 94, ı 99, 209, 

2 1 0, 2 1 7, 224, 229, 23 1 ,  235, 237, 239, 24 1 ,  245, 249, 
256, 263, 269, 3 1 9  

EL-Hacc Alımed (Laleli bölükbaşısı), 282, 288, 29 1 ,  297, 
302, 3 1 3, 364, 377 

EL-Hac c Arif (Suyolcılar kethudası ), 256 
EL-Hacc Arif (Suyolcılar kethudası), 355 
EL-Hacc Arif (Suyolcı lar kethudası), 300, 302, 368, 370 
EL-Hacc Arif Ağa (Suyolcı lar kethudası), 359 
EL-Hiicc Hasan (Sultan Bayezid bölükbaşısı), 1 95, 201 
EL-Hacc Hasan (Sultan Bayezid bölükbaşısı), 42, 67, 69 
EL-I-Ifıcc Hasan (Sultan Bayezid bölükbaşısı), 36, 1 68 
el-Hacc Hasan mahallesi, 6 ı ,  62, 63. Bkz. mahalle 
EL-Hiicc İbrahim (Suyolcılar kethudası), 36, 42, 69, 1 52, 

1 56, 1 62, 1 68, 1 70, 1 73 ,  1 77,  1 79, 1 82, 1 84, 1 87, 1 89, 
1 9 1 ,  1 94, 1 95,  1 97,  205, 208, 2 1 0, 2 1 2, 2 1 5, 222, 224, 
225, 23 1 , 233, 235, 237, 239, 24 1 , 249, 250 

EL-Hacc İbrahim Ağa (Suyolcılar kethudası), 62 
el-Hacc Mahmud mahallesi (Südlice), 325. Bkz. mahal le 
el-Hace Hayriyye Kadın vakfı, 356. Bkz. vakf 
Ellinci cemii'at kışlası, 38.  Bkz. kışla 
Elvandzade mahallesi, 9 ı 
El vanzade cami ' i ,  220. Bkz. cami ' 
El vanzade mahallesi, 9 1 ,  1 O 1 , 1 03 
Elvanıade mahallesi, 24, 40, 42, 95, 1 0 1 ,  1 02, 1 04, 1 79, 

1 80, 2 1 9, 358, 36 1 ,  370, 37 I .  Bkz. mahalle. Bkz. mahalle 
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emin: defter -i, 274, 275; Matbalı -i, 376; Tersane -i, 
1 98, 262, 294 

Emin Beğ mahallesi, 26. Bkz. mahalle 
Emin NCıreddin Burmalı ınescidi, 1 53 .  Bkz. mescid Ayrıca 

bakınız Surmalı mescid 
Emin-i cevv mahallesi (Tophane), 264. Bkz. mahal l e  
Emir deresi, 200 
Emirler deresi, 203 
emlak, 359 
Enderun-ı hümayfın, 75, 1 07, 1 67, 2 8 1  
Enderun-ı hiissa yoğurtcıbaşı, 228. Bkz. yoğurtcıbaşı 
erazu, 220 
erbab-ı miyah, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ı o, ı ı ,  1 2, 1 3 , 14, 1 5, 1 6, 

1 7, 1 8, 1 9 ,  20, 2 1 ,  23, 25, 28, 30, 3 1 ,  32, 33,  34, 38, 39, 
4 1 ' 43, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 
68, 1 39,  1 40, 1 43 ,  1 44, 1 45 ,  1 48, 1 5 1 ,  1 52, 1 53,  1 54, 1 55 ,  
1 56, 1 57, 1 58, 1 59, 1 6 1 ,  1 63 ,  1 66, 1 67, 1 68,  1 69, 1 7 1 ,  
1 73,  1 75,  1 76, 1 78 

erbab-ı miyiih, 70, 72, 74, 75, 77, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 
96, 99, 1 00, 1 02, 1 04, 1 06, 1 07 ,  1 09,  ı 1 0, ı ı ı ,  1 1 3 ,  ı 1 5, 
ı 1 9, 1 2 1 ,  1 22, 1 24, 1 26, 1 8 1 ,  1 83 ,  1 89, 1 9 1 ,  1 95,  1 98, 
200, 204, 208, 209, 2 1 2, 220, 22 1 ,  223, 225, 229, 230. 
232, 234, 238, 240, 242, 243, 244, 246, 248, 250, 25 1 .  
253, 257, 26 1 ,  262, 264, 266, 269, 27 1 ,  277, 278, 28 1 ,  
283, 284, 285, 287, 290, 29 1 ,  296, 297, 30 1 ,  302, 303, 
306, 307, 3 1 2, 3 1 4, 3 1 6, 3 1 9, 32 1 ,  323, 324, 326, 334, 
336, 337, 340, 342, 343, 344, 347, 349, 352, 355,  357, 
363, 368, 369, 375 

Erzurum val is i ,  3 1 7, 320, 336. Bkz. vali 
Eski bağlar, 33 
Eski imaret mahallesi, 1 50, 1 93 .  Bkz. mahalle. Bkz. 

mahalle 
Eski odalar, 1 33 
Eski saray, 276 
ESMA Sultan, 274 
esnaf: debbtiğ -ı, 291  
ES-Seyyid lsa (Ayasofya bölükbaşısı), 282, 288, 29 1 ,  294, 

297, 300, 302, 364, 368 
ES-Seyyid Hasan (Sultan Bayezid bölükbaşısı), 5 1  
es-Seyyid Hasan mahallesi, 20, 2 1 .  Bkz. mahall e  
ES-Seyyid Hüseyin (Ayasofya bölükbaşısı), 237 
ES-Seyyid isa (Ayasofya bölükbaşısı), 1 79 
ES-Seyyid isa (Ayasofya bölükbaşısı), 1 3 ,  1 8, 22, 30, 36, 42, 

47, 5 1 ,  53, 55, 6 1 ,  67, 69, 1 28 ,  1 37, 1 39, 1 47, 1 60, 1 64, 
1 72, 1 73,  1 75 ,  1 77, 1 82, 1 84, 1 87 ,  1 92,  1 94, 1 99, 205, 
2 1 0, 2 1 2, 2 1 5 , 2 1 7, 222, 224, 225, 23 1 ,  239. 24 1 ,  245, 
249, 250, 263, 269, 3 ı 6, 3 ı 7, 3 1 9, 350, 353, 355, 359, 
370, 377 

ES-Seyyid isa (Kemerler bölükbaşısı), 235 
ES-Seyyid Reşid (Saray-ı amire bölükbaşısı), 1 97 
eşciir: --ı gayri müsmire, 1 72; --ı müsmire, 1 72 
evkaf 37: Ebu' l-feth Sultan Mehmed -ı, 3 7 1 ;  Haremeyn 

ı, 330; --ı selatin, 2, 7, 9, ı ı ,  1 3 , 1 5, 1 7, 19 ,  2 1 ,  23, 25, 

28, 30, 34, 36, 4 1 '  43, 45, 49, 5 ı '  52, 54, 57, 58, 60, 62, 
64, 66, 68, 1 28, 1 29, 1 32,  1 34, 1 35 ,  1 37 ,  1 39,  1 40, 1 42, 
1 43,  1 47,  1 48, 1 49,  1 5 1 ,  1 53,  1 56, 1 58, 1 59, 1 63,  1 65, 
1 67, 1 70, 1 7 1 ,  1 73, 1 75, 1 76, 1 78 ;  -ı seliitin bölükleri, 
2; Köpri l izade Mehmed Paşa -ı, 348 

Eyyfıb, 47, 1 52, 1 98, 206, 235, 290, 29 1 , 309, 3 1 1 , 322, 336, 
345, 350, 352, 358, 367 

Eyyub mahkemesi ,  3 
Eyyı1b mahkemesi, 1 ,  1 9 1 .  Bkz. mahkeme 
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F 
fiir i ğa, 1 04 

Fatıma H anım (Vakıf mütevlllsi), 86 
Fatıma Sultan kemeri, 50. Bkz. kemer 
Fatih Sultan Mehmed cami ' i ,  1 90. Bkz. cami ' 
Fatih Sultan Mehmed cami ' i , 1 93 .  Bkz. cami ' 
Fenar kapusı, 3 3 ,  1 77 ,  298 
Fenarkapusı, 1 49,  378 
Fenayi, 209 
Fena yi mahallesi, 35 ,  1 67 .  Bkz. mahalle 
ferağ, 75, 83, 85, 86, 88, 90, 92, 1 02, 1 03, 1 06, 1 1 5 , 1 1 6, 

1 1 7, 1 1 9, 1 20, 1 22; - u intikal, 2, 4; - u teMz, 1 3 1 ,  
1 56, 1 90, 2 1 6, 283, 349, 358; - ve tefvlz, 7, l l , 1 5 ,  2 1 ,  
29, 4 1 , 58 

Ferhad Paşa konağı, 223 . Bkz. konak 
ferş: borı -i, 1 7, 20, 47; kurşun borı -i, 56, 1 82, 290, 297, 

320 
ferş (bo rı), 2 
fetva, 332 
Feyziyye mektebi, 307 
Fındıklıdere, 329 
fırın: Kavala -ı, 66 
Fırın deresi, 264 
Firus Ağa mahallesi, 46. Bkz. mahal le  
Firuz Ağa mahallesi, 47 .  Bkz. mahall e  
furun :  Deveağlı -ı, 1 55 
füruht, 359 

G 
Galata, 33 ,  5 1 ,  52, 7 1 ,  1 00, 1 1 4, 1 1 5 , 259 
Galata kadisı, 1 27 
Galata kazası, 1 9 1 .  Bkz. kaza 
Galata voyvodası, 1 69  
galle, 269, 289 
Gazi Hasan Paşa suyolı, 54 
Gedik Paşa, 8, 1 6, 1 8, 1 83 ,  287 
Gedik Paşa mahallesi, 54. Bkz. mahalle 
Gedikpaşa, 3 1  
Girid ceziresi, 34. Bkz. cezire 
Girldl Küçük el-Hacc Mehmed Ağa mektebi vakfı, 200, 202. 

Bkz. vakf 
GIRIDI Mehmed Refi' Efendi (Bağdad kapukethudası), 326 
Gölbaşı(?), 29 1 
guruş, 269, 292 
Gfışe mesleği, 295. Bkz. meslek 
Güngörmez mahallesi, 3 1 9 ,  3 20.  Bkz. mahalle 
Güzelce kemer, 1 29 
Güzelce Mahmud Paşa çeşınesi, 280. Bkz. çeşıne 
Güzelce Mahmud Paşa vakfı, 1 9 1 .  Bkz. vakf 
Güzelce Mehmed Paşa suyolı ,  56. Bkz. suyolı 
Güzelcekeıner, 24, 48, 1 43 ,  1 45 ,  1 69,  1 84, 228, 229, 323, 

324, 353. Bkz. kemer 
Güzelcekemer suyolı ,  242. Bkz. suyolı 

H 
Hacegan-ı Divan-ı hümayfın, 1 82, 1 90, 2 1 4, 2 1 7, 2 1 8  
Hacı Bayram-ı Veli mahallesi, 62, 64. Bkz. mahalle 
HACI Eyyfıb Ağa (Kapan tüccarı), 21 O 
Hacı Küçük mahallesi, 72 

İNDEKS 

hademe-i rah-ı abi, 7, 9, l l , 1 3 ,  1 5, 1 7, 19 , 2 1 , 23, 25, 27, 30, 
32, 36, 38,  39, 4 1 '  45, 5 1 '  52, 54, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 
68, 1 29, 1 35 ,  1 37 ,  1 40, 1 48,  1 49, 1 5 1 ,  1 53 ,  1 56, 1 58, 1 60, 
1 62, 1 64, 1 65 ,  1 67, 1 70, 1 7 1 ,  1 73 ,  1 75 ,  1 76,  1 78  

HADICE Sultan, 249, 264 
Hadice Sultan mahallesi, ı 2, 1 3 . Bkz. mahal le  
HADICE Viiiide Sultan, 1 79 
HADICE Viii ide Sultan, 259 
Hadice Viiiide Sultan havzı, 1 03 
Hadice Viiiide Sultan vakfı defteri, 260. Bkz. defter 
hadlka: Davfıd Paşa -sı, 27 1 ,  273 
HAFIZ Mehmed Efendi (Rumi l i  kadlaskeri), 50 
hafir, 7 1 ,  73,  76, 80, 82, 93, 97, 1 14 
hafr, 1 ,  4, 6, 8, 1 0, 1 2, 1 6 , 1 8 , 24, 3 1 ,  39, 4 1 ,  43,  50, 70, 7 1 ,  

73,  75,  77, 80, 84, 87, 90, 9 1 ,  93 ,  1 00, 1 09,  l l l , 1 1 5 ,  1 1 7 ,  
1 24, 1 25,  1 29, 1 30, 1 42, 1 43 ,  1 45 ,  1 46, 1 49, 1 55 ,  ı 57, 
1 59, 1 6 1 ,  1 69, ı 84, 208; - u abar, 70, 90, 92, ı 66,  2 1 1 ,  
229, 238, 244, 25 1 '  253, 264, 268, 276, 360, 363, 366; -ı 
abar, 73 

hakk: --ı mecra, 2 ;  --ı sırf, l l , 1 3 ,  23, 25, 38,  42, 44, 55, 
58, 68, 1 28, 1 29, 1 35 ,  1 42, 1 44, 1 47 ,  1 5 1 ,  1 70, 1 72, 173 ,  
1 75,  1 77, 1 85,  1 87, 1 95 ,  1 99, 207, 2 1 0, 220, 225, 229, 
235, 239, 256, 26 ı ,  263 ,  282, 283, 293 ,  302, 303, 3 ı  ı ,  
3 1 3 , 3 1 6, 3 1 7 , 320, 328, 338, 34 1 , 342, 347 , 352, 368 

hakk-ı mecra, 7 1 '  77, 78, 80, 82, 84, 88, 92, 93, ı 09, l l l , 1 26 
hakk-ı sarihi, 1 08, 1 26 
hakk-ı sırf, 7 1 ,  72, 74, 76, 83, 89, 92, 96, 98, 1 06, 1 1 9, 1 2 1 ,  

1 23 ,  ı 25 
Halıcı lar köşki, 378 
Halıcı lar köşkü, 350.  Bkz. köşk HALiL Ağa (Silalultir), 1 1 6 
HALIL Ağa ( Çukadar Bostan i), ı ı 8, 1 20 
HALIL Ağa (ÇCıkadar-ı sani ), 1 22 
HALIL Ağa (Hassa su nazırı), 82 
HALIL Ağa (Kapu kethudası), 68 
HALIL Ağa (S i lahdar-ı hazret-i şehriyarl), 1 1 6 
HALIL Ağa (Si lahdar-i şehriyari), 1 1 6 
HALIL Paşa (Sadr-ı esbak), 1 1 3 
Halkal ı ınesleği, 1 76.  Bkz. meslek 
Halkal ı suyı, 1 76, 1 96, ı 97, 20 1 ,  202, 235, 278, 279, 306, 

3 1 8 . Bkz. su 
Halkalı suyı ana !ağını, 339  
Halkalı suyı ana ınesleği, 232.  Bkz. meslek 
Halkalı suyı terazfısi, 335 .  Bkz. terazlı 
Halkalı suyınun ana yolı ıağm, 335 .  Bkz !ağın 
Halkal ı suyol ı ,  244 
hamam: Ağa -ı, ı ı 4  
HAMDULLAH Ağa (Voynuk beği), ı 2  
haınınaın: Acı -, 278, 279; Ağa -ı, 269; Aksaray -ı, ı 7 ı ,  

1 72; İbrahim Paşa -ı, 46, 47; Mahmud Paşa -ı, 375, 
3 76; Nerdüban l ı  -, 1 07, 1 08 ;  Saka -ı, 257; Sofılar -ı, 
237; Yahya Paşa -ı, ı 36, 1 74; Yeni-, 332 

haınmaın : Karahan -ı, 348 
hane: Salacakzade -si, ı 60 
Haraccı Muhyiddin mahallesi, ı 5 ı ,  ı 52. Bkz. mahall e  
Haremeyn evkafı, 330. Bkz. evkaf 
J-laremeyn evkafı nazırı, 228. Bkz. nazır 
Haremeyn kisedarı, ı 8 ı .  Bkz. k isedar 
Haremeyn muhasebesi, 1 3  ı ,  228. Bkz. muhasebe. Bkz. 

muhasebe 
Hareıneyn müfettişi, ı 96. Bkz. müfettiş 
HASAN (Bölükbaşı), 76 
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Hasan (Sultan Bayezid Serbülüğü), 3 
HASAN Ağa (Mirahfır-ı evvel), 1 4  
Hasan Ağa (Sultan Bayezid Serbülüğü), 2 ,  1 65, 1 66, 1 67 
HASAN Efendi (Darüssa'ade ağası), 3 7 1  
HASAN Efendi (Masraf kati bi) ,  1 1 O 
HASAN Efendi (Şah Sultan masraf kati bi), 1 64 
HASAN Halife (Suyolcılar hademesi), 222 
HASAN Hal ife (Süleymaniyye hal i fe), 266 
Hasan Paşa suyol ı ,  54, 1 55 
Hasanpaşa, 34 
Hasbağçe, 326 

Haseki Sultan suyı, 1 1 6  
hasıl (su), 1 4, 1 48, 1 6 1 ,  1 66, 264, 268, 275 
Hasköy, 325 
Haslar kadi sı, ı 89 

Haslar kadisı, 1 2, 1 5, 1 30, 1 32, 1 34, 1 35, 1 37, 1 39, 1 40, 1 42,  
1 43,  1 47,  1 48, 1 49,  1 53,  1 83 ,  1 85 ,  1 87,  1 90, 1 93,  1 96, 
1 99, 202, 203, 205, 207, 208, 2 1 0, 2 1 1 ,  2 1 3,  2 1 4, 2 1 6, 
2 ı 8, 220, 22 1 '  223, 225, 226, 229, 230, 232, 234, 236, 
256, 263, 266, 267, 270, 273, 275, 277, 279, 280, 292. 
Bkz. kadi 

Haslar kazası, 69, 7 1 ,  72, 74, 76, 78, 79, 8 1 ,  83, 87, 89, 9 1 ,  
93, 94, 96, 1 0 1 ,  1 03,  1 05 ,  1 07 ,  1 08, ı 1 0, 1 1 4, 1 1 6, 1 1 8 ,  
1 20, 1 2 1 ,  1 25 

Haslar mahkemesi,  2, 4, 70, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 83,  85, 86, 
88, 90, 92, 94, 95, 97, 99, 1 02,  1 04, 1 06, 1 08,  1 1 0, 1 1 2, 
ı 1 3 , 1 1 5 ,  ı 1 7, 1 24, 1 26, 240, 249, 26 1 ,  274, 276, 293, 
294, 298, 300, 30 1 ,  306, 3 1 0, 3 1 1 ,  3 1 2, 3 1 6, 3 1 7, 32 1 ,  
323 ,  324, 326, 328, 329, 333,  337, 340, 344, 347, 349, 
354, 355, 359, 360, 364, 368, 369, 375. Bkz. mahkeme. 
Bkz. mahkeme. Bkz. mahkeme 

Haslar mahkemesi sici l l atı, 1 58 
Haslar mahkemesi sici l latı, 6, 7, 9, l l , 1 3 ,  1 7, 1 9, 2 1 ,  23, 26, 

28, 30, 32, 33,  36, 38,  39, 43, 45, 47, 52, 54, 57, 58, 60, 
62, 64, 66, 68, 1 34, 1 35 ,  1 37, 1 56, 1 59, 1 63 ,  1 75, 1 76, 
1 78, 1 8 1 ,  1 89, 1 92, 1 95 ,  200, 2 1 4, 2 1 7, 239, 240, 242, 

244, 246, 248, 250, 25 ı '  252, 253, 256, 258, 27 ı '  272, 
28 1 '  283, 285, 290, 296, 298, 302, 303, 306, 307, 3 1 8 , 
3 ı 9. Bkz. sici l i  at 

Haslar sici l latı, 39, . 1 57 
Haslar su nazırı, 273, 359 
hassa Cerrahbaşısı, 336 
hassa su nazırı, 1 8 1 ,  1 83,  1 85, 1 87, 1 89, 1 90, 1 92, 1 93,  1 95, 

1 96, 1 99, 200, 202, 203, 205, 207, 208, 2 1 0, 2 1 3, 2 1 4, 
2 1 6, 2 1 8, 220, 22 1 ,  223, 225, 226, 228, 230, 232, 234, 
236, 238, 240, 242, 245, 247, 248, 250, 252, 253,  256, 
258, 26 ı ' 263, 266, 267, 27 ı '  273, 275, 277, 279, 287, 
293, 294, 3 1 0, 3 1 1 ,  3 1 2, 3 1 6, 3 1 8 , 324, 326, 329, 33 1 ,  
333, 334, 337, 340, 342, 344, 348, 349, 354, 356, 357, 
358, 37 1 , 378. Bkz. nazır 

Hassa su nazırı, 70, 7 1 ,  74, 75, 77, 79, 8 1 ,  82, 85, 86, 88, 90, 
9 1 , 94, 95, 98, 99, 1 02, 1 04, 1 06, 1 08, l l l ,  1 1 3 , 1 1 5 , 1 1 7 ,  
ı 1 9, ı 24,  1 26, 280, 283, 364 

Havass-ı aliyye kazası, 24, 58, 7 1 ,  75, 87, 90, ı 25, 298, 339. 
Bkz. kaza. Bkz. kaza 

Havass-ı refi' a kazası, 28 ı 
Havass-ı refi' a  kadisı, 1 27, 203, 289. Bkz. kadi 
Havass-ı refi'a kazası, 6 1  
Havass-ı refi'a kazası ,  6, 8 ,  1 0, 1 2, 1 4, 1 6, 1 8, 23, 26, 3 1 ,  

35, 39, 40, 4 1 , 43, 48, 50, 54, 56, 63, 68, 70, 73,  76, 78, 
80, 82, 84, 9 1 ,  93, 95, 97, 1 02, 1 03,  1 06, 1 07, 1 09, ı ı 1 ,  
ı 1 5 ,  1 1 7, ı 1 9 , 1 20, 1 22, 1 29, 1 30, 1 35, 1 36, 1 38, 1 40, 
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1 42, 1 43,  1 45,  1 48, 1 49, 1 5 1 ,  1 52,  1 55, 1 57, 1 59, 1 6 1 ,  
1 63,  1 64, 1 66, 1 69, 1 7 1 ,  1 72, 1 74, 1 78, 1 82, 1 84, 1 86, 
1 88, 1 93,  1 94, 1 98, 200, 203, 204, 208, 209, 2 1 1 ,  2 1 2, 
2 1 3 , 2 ı 4, 2 1 6, 2 1 7, 2 1 8, 2 1 9, 22 1 '  224, 229, 232, 234, 
236, 238, 242, 244, 246, 248, 249, 25 1 '  253, 256, 257, 
259, 260, 262, 264, 265, 268, 27 ı '  274, 275, 276, 280, 
283, 284, 285, 287, 293, 295, 296, 299, 30 1 ,  303, 304, 
309, 3 1  ı ,  3 1 5, 3 1 7, 32 1 ,  323, 324, 325, 326, 327, 329, 
33 1 ,  334, 336, 337, 338, 346, 350, 35 1 ,  353, 354, 358, 
360, 36 1 ,  363, 364, 366, 367, 369, 370, 37 1 ,  372. Bkz. 
kaza. Bkz. kaza 

Havass-ı refi'a kazası, 3 7 1  
Havass-ı refia kazası, 5 9  
havz, 269, 343; Ayviid -ı, 8 2 ;  Ayvad-ı, 8 1 ;  Bakrac-, 338; 

Hadice Viiiide Sultan -ı, 1 03 ;  -ı kebir, 267; Kiraslı -, 
2 1 2, 2 1 3 ; Valide -ı, 1 02 

H aydar Paşa ku b besi, 2 1  O, 2 1 2, 2 1 3 .  Bkz. ku b be 
Haydarhane mahallesi, 237. Bkz. mahalle 
hazine: kargir -, 288; maslak -si, 24 1 ;  su -si, 23 1 ,  297 
Hazine kethudası, 34 1 ,  366. Bkz. kethuda 
hazinedarbaşı, 345 
hazinedarlık, 34 
H azine-i amire kethudası, 242. B kz. kethuda 
Hazret-i ebi Eyyfib el-Ensari mahallesi, 9 1  
Hazret-i Ebi Eyyub el-Ensari mahkemesi, 1 07 ,  1 23 
Hıdır Paşa harnmaını su yı, 2 1 2. Bkz. su 
Hırka-i şerif, 279 
hibe, 2, 4, 205 
H idayet Paşazade Rif at Salih Beşe (Hazine kethudası), 87 
hiıaı ,  73, 74, 90, ı 1 5 , 2 1 1 . 2 1 2  
Himmetzade mesleği, 293 
hisse, 1 67, 353; --i irsiyye, 35, 1 50, 368, 374 
Hobyar mahallesi, 225, 226, 232, 233, 243, 307, 308, 338 
Hobyar mahallesi, 54, 88, 1 1 8 ,  1 1 9 ,  1 20, 1 2 1 ,  1 22.  Bkz. 

mahalle 
Hobyar mahallesi (Bağçekapısı), 226, 232, 233, 243, 244, 

308. Bkz. mahalle 
Hoca çeşmesi, 1 25 
Hoca Halil mahallesi, 39. Bkz. mahal l e  
Hoca Hamza mahallesi, 1 55 ,  253. Bkz. mahalle 
Hoca Hamza mahallesi, 2 5 1  
Hoca h anı,  25 1 ,  252 
Hoca Kasım Gönani, 1 75 
Hoca Paşa, 9, 87, 89, 90, 95, 1 35 ,  1 79, 2 19, 222, 342 
Hoca Paşa mahallesi, 1 9 , 329. Bkz. mahalle. Bkz. mahall e  
Hoca Sinan mahallesi, 360. Bkz. mahalle 
Hoce Hamza mahallesi, 1 54. Bkz. mahalle 
Hububat nazırı, 46, 55 
Hutmanzade, 73; Moravi -, 73 
hüccet, 2, 24, 27, 30, 35,  69, 7 1 ,  72, 73,  74, 75,  76, 78, 79, 

80, 8 1 ,  82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 9 1 ,  93 , 95, 96, 98, 99, 
1 00, 1 0 1 ,  1 03 ,  1 05, 1 07,  1 08, 1 09, 1 1 0, l l l , 1 1 2 , 1 1 3 ,  
1 1 4, 1 1 6, 1 1 7 , 1 1 8, 1 20, 1 2 1 , 1 22, 1 23 , 1 25, 1 3 2, 1 38, 
1 43,  1 46, 1 49, 1 5 1 ,  1 54, 1 55 ,  1 57,  1 70, 1 80, 1 82, 1 84, 
1 86, 1 92, 1 93, 1 94, 1 95 ,  204, 206, 209, 2 1 0, 2 1 5, 2 1 6, 
2 1 8, 2 ı 9, 22 ı '  222, 223, 224, 225, 226, 228, 23 1 '  233, 
234, 235, 236, 237, 240, 241 '  242, 245, 246, 248, 255, 
262, 264, 265, 270, 27 ı '  274, 275, 276, 280, 28 1 '  283, 
285, 286, 287, 293, 294, 296, 299, 30 1 , 304, 305, 309, 
3 1 1 ,  3 1 2, 3 1 3 , 3 14, 3 1 5 , 3 1 6, 32 1 ,  322, 323, 326, 327, 

328, 329, 330, 333,  334, 335,  336, 337, 338, 339, 341 ,  
343, 345, 346, 348, 349, 350, 35 ı '  352, 353, 354, 356, 
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357, 358, 36 1 ,  362, 363, 364, 366, 367, 369, 370, 372, 
373, 374, 375; -i şer' iyye, 84, 96, 97, 99, 1 02, 1 04, 1 09, 
ı 1 0, ı 1 5 , ı 1 6, ı 1 9, 1 2 1 ;  istihkam -i, 39, 56, 1 34,  1 90, 
278, 305, 332, 373;  keşf -i, 3 I ,  39, 40, 53, 59, 238, 296, 
338; mufassal -, 1 38 ;  mübaya'a -i, 249; mübaya'a -i, 
3 1 ,  37, 44, 48, 53, 58, 59, 6 1 ,  63, 68, 1 59, 1 66, 1 76, 1 78, 
ı 84, 240, 242, 244, 246, 25 ı ,  253, 257, 270, 28 1 '  282, 
304, 320, 32 ı ,  346, 35 1 ;  su -i, 1 60 

hücec, 1 8  I ,  I 92, 239, 240, 242, 244, 246, 248, 28 I ,  285, 290, 
296, 297, 302, 303, 304, 307, 3 ı 2,  3 ı 9, 323, 326, 328, 
329, 337, 344, 354, 355, 368.Ayrıca bakınız hüccet 

Hüseyin (Sultan Bayezid Serbölüğü), 5 
HÜSEYIN Ağa ( Hassa su nazırı), 358, 36 I 
H ÜSEYIN Ağa ( Hazine kethudası), 242 
HÜSEYIN Ağa (İbrahim Efendi Duhanibaşısı), 2 1 9  
HÜSEYIN Ağa (Suyolcıları kethudası), 356 
Hüseyin Ağa mahallesi, 86 
HÜSEY I N  Efendi (Hassa cerrahbaşı), 336 
HÜSEY I N  Efendi (Katib rah-ı ab), 76,  79, 87, 9 1  
HÜSEYI N  Efendi (Katib-i rah-ı ab), 96, 1 00, 1 03 ,  1 06, 1 1 4, 

ı ı 8, 1 2 1  
HÜSEYIN Efendi (Matbah emini),  376 
HÜSEYIN Efendi (Suyolcılar katibi), 282 
HÜSEYIN Efendi (suyolcılar kati bi), 288, 289, 29 1 ,  297, 

368, 377 
HÜSEYIN Efendi (Suyolcılar kati bi), 7, 9, I 1 ,  I 3 ,  I 5, I 7, 1 8, 

1 9 , 2 1 ,  22, 24, 27, 28, 30, 32,  34, 36, 47, 49, 55, 59, 1 28, 
1 50, 1 52, 1 53,  1 56, ı 70, 1 7 1 ,  ı 72, 1 73,  1 76, 355, 359 

HÜSEYIN Efendi (Valide Sultan cablsi), 344 
HÜSEYIN Efendi (Valide Sultan vakfı cabisi), 350 
HÜSEYIN Efendi(Saray-ı cedid cerrahbaşı), 3 I 6 
HÜSEYIN I-lüsnl Beğfendi ( Muhasebe-i evvel), 1 20 
HÜSEYIN Hüsnl Efendi (Muhasebe-i evvel), I 1 8  
Hüseyin Paşa suyolı ,  363 
Hüsnişah Kadın çeşmesi, I 03 

I 
ı su: Akile Kadın -yı ,  243 
Irgatbazarı, 53 
Isparta ınütesel l imi ,  3 26. Bkz. mütesel l im  

i 
i ' Iam, 1 96 
İBIŞ Ağa (Haseki-i hassa), 1 79 
İBRAHIM (Kethuda), 72 
İbrahim (Kemerler Serbölüğü), 5 
İBRAHIM (Kethuda-yı rah-ı ab), 79, 83, 87, 9 1 ,  96, 1 03 ,  

ı 06, ı ı 4, ı ı 8, ı 2 1  
İBRAHIM ( Kethuda-yı rah-ı ab!), 85, 86, 92, 98, 99, I 04, 

ı o6, ı 1 0, ı 1 2, ı ı 5 , ı 1 9  
İbrahim (KethGda-yı rah-ı ab!), 90 
İBRAHIM Ağa (ÇavGş-ı rah-ı ab), 1 0 1  
İBRAHIM Ağa ( Kethuda-yı rah-ı ab), 74, 76, 1 I 9, 125  
İBRAHIM Ağa (Kethuda-yı rah-ı ab! ) ,  79 
İBRAHIM Ağa (Kethuda-yı rah-ı ab!), 83 
İBRAHIM Ağa (Kethuda-yı rah-ı abi), 74, 75, 88, 1 20 
İBRAHIM Ağa ( Suyolcılar kati bi), I 53 
İBRAHIM Ağa ( Suyolcılar kethudası), 7, l l ,  28, 30, 46, I 58, 

1 75 ,  1 8 1 ,  1 99, 2 1 3 , 229 
İBRAHIM Ağa ( Şehzade cami ' -i şerlfı mütevel l isi), 75 

İBRAHIM Beğ Efendi ( Şeyhülislam), 5 I 
İBRAHIM ÇavGş ( Suyolcular halifesi), 9 1  
İBRAHIM Çavuş ( Suyolcılar hademesi), 302, 368 
İBRAHIM çavuş (Suyolcı lar hal ifesi), 222 

İNDEKS 

İBRAHIM Çavuş ( Suyolcılar haıifesi). 205. 23 I ,  237, 3 ı 7, 
3 1 9  

IBRAHIM Edhem Efendi ( Mukata'a kalemi kisedarı), 307 
İBRAHIM Efendi (irad-ı cedid defterdarı), 2 1 9  
İbrahim Efendi (Kethuda-yı ri kab-ı hümayGn), ı 00 
İBRAHIM Halife (ÇavGş), 72 
İBRAHIM Halife (ÇavGş rah-ı ab), 74, 76, 79, 83, 87 
İBRAHIM Halife (ÇavGş-ı rah-ı ab), 96, 1 00, 1 03, 1 06, I 1 9. 

1 2 1 ,  1 27 
İbrahim Halife ( Suyolcu çavuşu), 5 
İBRAHIM Halife ( suyolcılar çavuşı), 288 
İBRAHIM Halife ( Suyolcılar çavuşı), 209, 2 1 2, 2 1 5, 225, 

235, 24 ı, 245, 249, 256, 263, 266, 269, 288, 294, 297, 
300, 3 1 6, 322, 33 1 , 350, 353, 355, 364, 365, 370, 377 

İBRAHIM Halife (Suyolcılar çavuşu), 8. 1 2, 22, 6 I ,  69, 1 37 
İbrahim Hanzade suyı, 220, 248. Bkz. su 
İBRAHIM kethuda (Sadrazam kethudası), 1 58 
İbrahim Paşa hammamı, 46. Bkz. haınmanı 
İbrahim Paşa mahallesi, 2 1 5 .  Bkz. mahalle Ayrıca bakınız 

Muhsiııe Hatun mahallesi 
İbrahim Paşa sebll i ,  342. Bkz. sebi l  
İbrahim Paşa suyı, 1 55 .  Bkz. su 
İbrahim Paşa-yı Atik mahallesi, I 4. Bkz. mahalle 
lcar, 2, 4 
icare: --i nıü 'eccele, 89; --i müeccele, 20, 33 ,  34, 47, 86, 

90, ı 93, 223 
icra, 70, 72, 77, 79. 80, 84, 88. 93, 95, 98, 99. 1 00, 1 04, 1 07,  

1 09,  I I I ,  ı 1 4, ı ı 5 , 1 22, ı 25 
icra (su), I ,  2, 3, 4, 6, 7, 9, 1 0, 1 3 , 1 4, 1 5 , 1 6 , 1 7 ,  1 9, 20, 2 1 ,  

23,  26, 28, 3 ı ,  32,  34, 39, 45, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 64, 
66, 68, ı 32, 1 36, 1 38, 1 43 ,  1 45, 1 47, 1 48, 1 5 1 ,  1 53 ,  1 55,  
1 58, 1 59, 1 60, 1 6 1 ,  1 65 ,  1 66, 1 67 ,  1 68, 1 69,  1 7 1 ,  1 73 ,  
1 76, 1 78 

idrac, 2, 7 ı , 73, 77, 88, ı o2,  1 04, 1 09,  l l l , 1 1 5 
ifraz, 2, 3, 4, 6, 9, 1 0, 1 3 , 1 4, 1 6 , 1 9 , 2 1 ,  22, 23,  25, 28, 3 1 ,  

34, 35,  37, 39, 40, 4 ı ,  43, 48, 50, 54, 58, 60, 62, 64, 65, 
66, 68, 70, 7 1 ,  72, 73,  75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 88, 
92, 93, 95, 97, 99, 1 07, 1 09, l l  I ,  1 1 3 ,  1 1 7 .  ı 26, 1 32, ı 36 ,  
1 38, 1 43,  1 46, ı 48, 1 5 1 ,  1 52, 1 54,  1 55 ,  1 58, 1 60, 1 6 1 ,  
1 63,  1 65,  1 67, 1 7 1 ,  1 73 ,  1 74, ı 76, 1 78 

ihrac, 72 
ihsaıı-ı hüınayGn suları, 1 1 2 
İksirciler sGkı, 307.  Bkz. sGk 
il hak, 7 I ,  75, 88 
i i  hak, 73,  77, 80, 84, 90, 92, 93, ı o2, ı 04, ı 07, ı 09, ı ı ı ,  ı 1 5 , 

I 26; - u idrftc, I 83, I 85, I 86, 1 88, I 93,  1 94,  1 98 ,  203 , 
205, 206, 208, 209, 2 1  I ,  2 1 2, 2 1 6, 2 ı 7, 224, 226, 232, 
234, 236, 244, 250, 25 ı ,  253, 256, 26 1 ,  264, 268, 270, 
274, 275, 276, 287, 295, 300, 30 1 ,  303, 309, 3 1 1 , 3 1 2, 
3 1 4, 3 1 5, 3 1 7, 32 1 ,  324, 326, 327, 33 1 ,  336, 338, 339, 
342, 345, 347, 350, 35 1 , 354, 363, 365, 366, 374, 376 

i lhak (su), 2, 4, 6, 9 ,  l O, 1 2, 1 4, 1 9, 20, 23, 24, 26, 3 1 ,  35,  37, 
39, 4 1 ,  43, 45, 48, 50, 54, 58,  62, 63, ı 30, 1 32, ı 34, 1 36, 
1 38, 1 42, 1 43,  1 45, 1 46,  1 48, 1 52,  1 55 ,  1 57, 1 59, 1 6 1 ,  
1 63,  1 65, 1 66, 1 69, 1 7 1 ,  1 73 ,  1 74,  1 78, 1 79, ı 83 ,  1 85 ,  
ı 86 ,  ı 88 ,  ı 93, ı 94, ı 98,  200, 203 ,  205, 206, 208, 209, 
2 1  ı ,  2 1 2, 2 1 6, 2 1 7, 2 1 8, 220, 224, 226, 232, 234, 236, 
242, 244, 245, 250, 25 ı ,  253, 256, 259, 26 ı ,  264, 265, 
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268, 270, 274, 275, 276, 280, 28 ı ,  285, 287, 289, 290, 
292, 295, 296, 300, 30 ı ,  303, 308, 309, 3 ı ı ,  3 ı 2, 3 ı 4, 
3 ı 5 ,  3 ı 7, 320, 32 ı ,  324, 326, 327, 329, 33 ı ,  334, 336, 
338, 339, 342, 345 , 347, 348, 350, 35 ı ,  353, 354, 356, 
358, 36 1 , 363, 365, 366, 369, 374, 375, 376 

İmiid Ağa su yı, I 4. Bkz. su 
İmam Ali mahallesi, 1 45 ,  1 58 ,  205. Bkz. mahalle.  Bkz. 

mahalle 
imiiret Sultan B iiyezid Han -i, 69; Sultan Biiyezid -i , 69; 

Yeşil l i  -, 205 
intikal-i adi, 26 ı ,  36 ı 
iriid-ı C edi d defterdiirı, 2 I 9. Bkz. defterdar 
İSA Ağa (Ayasofya bölükbaşısı), 229 
İshak Paşa mahallesi, 24 I ,  242, 283. Bkz. mahalle 
iskele: Diivud Paşa -si, I 05 
İskender Paşa mahallesi, I 3 1  
İslam bol, I 33, I 52, I 96 
İslambol, 1 23 ,  1 49 
isHimbol, I 43 
İsınii'il (Suyolcu kethudası), 3,  5 
İsınii'il Ağa (Su yolcu kethudası), 2, 4, 34, 35 ,  43, I 35 
İsmii'il Efendi (Kilar katibi), 69 
İsmii'il Efendi (Ruzniiınçeci), 73 
İSMA'İL Halife (Sultan Bayezid hademesi ) ,  256 
İS MA' İL Halife (Yeni Cami ' hademesi), 2 I 5 
İSMA'İL Usta (Tahta kal 'a ustası), 347 
İstabul, 336 
İstanbul, 1 4, 22, 34, 4 1 ,  45, 52,  57, 59, 67, 69, 7 1 ,  76,- 77, \ 

9 1 ,  98, 1 07, 1 08,  ı 1 0, ı 1 2, ı 1 6, 1 24, 1 35,  1 4 1 ,  1 45,  1 47, 
1 50, 1 67, 1 79, 1 84, ı 97, 200, 209, 21 ı ,  227, 233,. 236, 
237, 249, 259, 262, 267, 27 1 ,  278, 279, 286, 293, 298, 
30 ı ,  302, 306, 308, 3 1 O, 3 1 5 ,  3 I 8 ,  322, 324, 327, 334, 
34 ı ,  345, 350,. 35 ı ,  357, 359, 363, 366, 368, 369, 375, 378 

İstanbul ağası, 360, 365. Bkz. ağa 
istanbul ağası suyı, ı 55.  Bkz. su 
isticiir, 4, 200 
isticiir hücceti, 2 
istihbiir, 4, 2 ı ,  34, 39, 47, 52,  57, 1 45 
istihbiir hücceti, 2 
istihkiim, 4, 20, 34, 40, 47, 53 ,  56, 1 62, 2 1 9  
istihkam hücceti, 2 ,  39, 56,  ı 34, I 90, 278, 305, 332, 373. 

Bkz. hüccet 
iştira, 2, 5, 7, 9, ı ı ,  ı 3, ı 5, ı 7, ı 9, 23, 25, 26, 30, 32, 36, 38, 

4 ı ,  43, 45, 48, 5 1 ,  54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
75, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 89, 92, 96, 98, 1 02, 1 06, 
ı 1 9, ı 2 1 ,  1 23, 1 24, 1 26, 1 28 ,  1 29 ,  1 3 1 ,  1 32, 1 35,  1 37 ,  
1 4 1 ,  1 42, 1 43,  1 45,  1 47, 1 48, 1 5 1 ,  1 53,  1 55,  1 58, 1 60, 
1 64, 1 66, 1 67, 1 69, 1 72, 1 73,  1 75 ,  1 77, 1 78, 298, 322, 374 

izn-i mütevel l i ,  1 4, 45, 48, 60, 63, 66, 1 32,  1 52,  1 6 1 ,  1 69, 
1 74, 1 78 

izn-i mütevel l i ,  80, 84, 88, ı 04, 1 I 5 
izn-i mütevelli, 70, 7 I ,  73, 93, I 02 

K 
Kabasakal cami ' i ,  20. Bkz. cami ' 
Kabasakal mahallesi, I 29, 303, 304. Bkz. mahalle. Bkz. 

mahalle 
Kabasakal Sinan Ağa mahallesi, I 62, I 63, 228, 335.  Bkz. 

mahalle 
Kadı çeşmesi, I 
Kadırga limanı, 274, 275, 369. Bkz. liman 
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kadi: Galata -sı, 1 27; Haslar -sı, 1 89;  Haslar -sı, 1 2, 1 5, 
1 30, 1 32, 1 34, 1 35,  1 37, 1 39, 1 40, 1 42, 1 43 ,  1 47, 1 48, 
1 49, 1 53,  1 83, 1 85,  1 87 ,  1 90, 1 93 ,  1 96, 1 99, 202, 203, 
205, 207, 208, 2 1 0, 21 ı ,  2 1 3 , 2 1 4, 2 1 6, 2 1 8 , 220, 22 1 ,  
223, 225, 226, 229, 230, 232, 234, 236, 256, 263, 266, 
267, 270, 273, 275, 277, 279, 280, 292; Havass-ı refı 'a 
sı, I 27, 203 , 289; Medine-i münevvere -sı, I 87, ı 89; 
Mekke -sı, 304, 362; Mısır Kahire -sı, 359; Üsküdar 
sı, ı 86, 1 89 

Kadi çeşmesi, 2 
Kadi karyesi (Üsküdar), 260. Bkz. karye 
Kadi Ya'küblı karyesi (Has lar), I 55 ,  232, 244, 334. Bkz. 

karye 
Kadi Ya'küblı seddi, 335.  Bkz. sedd 
kadiasker, 377; Anadolı -i, 359; Rumi l i  -i, 50 
Kadiasker-i Anadolı Mehmed Beğ suyı, 98 
Kadirga limanı, 1 36, 1 74 
Kahvee i Abdullah Ağa çeşmesi, 90 
kalem: başmuhasebe -si, 28 ı 
Kalender mesleği, I 98. Bkz. meslek 
Kalenderhane, 45 
Kalenderhane mahallesi, 5, 7, 334. Bkz. mahalle. Bkz. 

mahalle 
Kaliçeci Hasan Çelebi mahallesi, 53. Bkz. mahalle 
Kaliçeciler köşki, 327, 345 
'Kalizoğlı Süleyman Paşa vakfı, 266 
kanavat, 2, 3 ,  4, 5 ,  1 9, 70, 7 ı ,  72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 

83 ,  84, 85, 88, 89, 92, 94, 95, 96,  98, ı oo. ı o2 ,  1 04, 1 05,  
1 06, ı o8 ,  1 09, ı 1 0, ı ı ı ,  ı 1 4, ı 1 5 , ı ı 6, ı 1 7, ı ı 9, ı 20, 
1 2 1 ,  1 22, 1 23,  1 24, 1 25, ı 26; tahte' l-arz !ağın ü -, 1 36, 
1 52 

Kanlı kenise vakfı musakkafiitı, 1 49 .  Bkz. musakkafat 
Kanl ı  kinisa, 1 6. 1 9  
Kanl ı  k inisa, 32 
Kanlıkuzlar, 1 2  
Kantarcılar, 366 
Kantiirl Mehmed Ağa suyolı , 232, 234, 244. Bkz. suyolı 
Kapan tüccarı, 2 ı O. Bkz. tüccar 
Kapan-ı dakik, 39 
kapu: Ahür-, 1 1 6, 1 1 7; Cebe Ali -sı, 1 25 
Kapucı çeşmesi, 350. Bkz. çeşme 
kapucıbaş ı :  dergith-ı ali -ları, 1 80, 307, 320; Dergith-ı ali 

ları. 6, ı O, ı 4, 40, 42, 5 I ,  ı 68, ı 70, ı 72, I 76, I 77, 3 ı 7, 
34 1 ,  35 ı ,  354 

Kara Ahmedli karyesi, 75 
Kara Ahmedli karyesi ( Haslar), 280. Bkz. karye 
Kara Ahmedli karyesi (Terkos), 54, I 38, 1 66 
Kara Ahmed! i karyesi meziiristanı ,  35 .  Bkz. meziiristan 
Kara kemer, 339. Bkz. kemer 
Kara Mustafa Paşa mahallesi, I 7 
Karaağaç, 325 
Karabaş mahallesi, 200, 203 , 270. Bkz. mahalle 
Karagöz Mehmed Paşa suyolı, ı 93, 296. Bkz. suyolı. Bkz. 

suyolı 
Karahiin hiimmiimı, 348. Bkz. hammam 
Karakemer, 1 83 
Karaki Hüseyin Çelebi mahallesi, 89, 222. Bkz. mahalle 
Karaki Hüseyin Çelebi manallesi, 90 
Karaki mahallesi, 1 34, I 35. Bkz. mahalle 
KARAKULAGİ Hasan Şiikir Bey (Sadr-ı azam), 2 I 9 
Karanlık Mescid mahallesi, 248. Bkz. mahal le 
Karfa karyesi, 335.  Bkz. karye 
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Karfa karyesi (Haslar), 1 52 

Karfe karyesi (Haslar), I 50, I 5 I .  Bkz. karye 
kargir hazine, 288 
Karnı ğı l ı  Ali Efendi lağmı, 35 I .  Bkz. lağm 
karye: Avasya -si (Haslar), I 86, 1 88 ;  Ayapa -si, 335; 

Ayvad -si (Haslar), I 78, 2 I 4, 338, 341 ; Ayvadlı -si 
(Haslar), 1 74; Ayvaz -si (Has! ar), I 72; Bağçe -si, I I 5 ;  
Bağçe -si (Haslar), 33, 259, 262; Belgrad -si, 1 0 1 ,  1 02,  
1 03, 1 48;  Belgrad -si (Haslar), 2 1 2, 2 1 3, 2 1 6, 2 1 7, 2 1 8, 
25 1 ,  253, 327, 329; Bergos -si (Haslar), 2 1 9, 30 1 ;  
Burgos -si ,  I I 6, I 1 7 ; Cebeci köyi -si (Haslar), 43; 
Cebeci -si,  4, 73,  93, 95, 284; Cebeci -si (Havass-ı 
aliyye), 24; Cebeci -si (Has! ar), 28, 56, 1 57, I 63, I 69, 
204, 208, 224, 226, 242, 246, 248, 264, 268, 275,  276, 
293, 299, 303, 3 ı ı, 3 ı 5, 326, 346, 357, 364, 37 ı ,  372; 
Çavuş -si, 1 I 8;  Çavuş -si, 1 1 9 ;  Çavuş -si (Haslar), 
1 29, 1 43,  1 45,  229, 353;  Davud Paşa -si, 39; Kadi -si 
(Üsküdar), 260; Klldi Ya'küblı -sı (Haslar), 232, 244, 
334; Kadi Ya'küblı -si (Haslar), 1 55 ;  Kara Ahmedli 
si, 75; Kara Ahmedli -si (Haslar), 280; Kara Ahmedli 
-si (Terkos), 54, 1 38, 1 66;  Karfa -si, 335;  Karfa -si 
(Haslar), I 52; Karfe -si (Haslar), I 50, I 5 I ;  Kömürci 
Belgrad -si, 87; Kömürci Belgrad -si (Haslar), 1 4, 
1 48;  Kuzguncuk -si , 1 23 ,  1 24 ;  Kuzguncuk -si 
(Üsküdar), 343 ; Küçük - (Haslar), 200, 363;  Küçükgun 
-si, 206: Küçükköy -si (Haslar), 6, 8, 1 2, 1 6, 1 8, 37, 
63, I 65, 236; Letros(?) -si, 27 1 ;  Müderris -si, I 86, 
I 88, 1 93,  296, 339, 360; Müderris -si (Has! ar), 44, 356; 
Orta Belgrad -si (Haslar), 1 55 ;  Pendenice -si 
(Haslar), 334; Pirincci -si (Haslar), 204; Sa'dabad -si 
(Haslar), 260; Uskumrı -si (Haslar), 1 42 ;  Zoza -si 
(Kızıl bel), I 50 

Karye: Cebeci -si, 3; Kömürci Belgradı -si, 328 
Kasım Paşa cabisi, 332. Bkz. cabi 
kasr-ı yed, 85 
Kassab İ vaz mahallesi, 2 I 7, 2 1 8 . Bkz. mahalle 
kassabbaşı :  hassa -sı, 4 1  
Kassabbaşı AbdulbakT Ağa su yı, 234. Bkz. su 
Kassabbaşı Abdu1bakT Ağa suyol ı ,  232, 244. Bkz. suyolı 
Kassabbaşı Kara Mehmed Ağa suyı, 35 I 
Kassabbaşı katibi, 335.  Bkz. katib 
Kassabbaşı terazusı, 96 
Kassabbaşı terazusi, ı 80, 220. Bkz. terazu. Bkz. terazu 
katib: Arpa -i, 354; Daru' s-sa'ade ağası -i, 1 57, 37 1 ;  

Kassabbaşı -i, 335;  Sultan Bayezid vakfı suyolı -i, 203 ; 
Şah Sultan masraf -i, 1 64 

Katib cami'- i  şerifı, 85 
Katib Muslihiddin cami'-i şerifı, 76 
Katib Muslihiddin mahallesi, 22 1 . Bkz. mahalle 
Kati b Sinan mahallesi, 3 ,  8, ı 6 ,  1 8 , 3 ı ,  I 84. Bkz. mahal le. 

Bkz. mahalle 
Katib Şemseddin mahallesi, 330. Bkz. mahal le 
katma: Ayasofya suyu yolu -1arından, 7 I ;  Kırkçeşme -

larından, 72, 74, 78, 79, 83, 85, 89, 93 ; Sultan Bayezid 
suyu -larından, 69 

Kavaklıdere, I 94, 329 
Kavala fırını, 66. Bkz. fırın 
kaza: Haslar -sı, I O I 
kaza: Beşiktaş -sı, 5 I ;  Galata -sı, I 9 I ;  Havass-ı ali yy e 

-sı ,  24, 58, 75, 87, 1 25,  298, 339; Havass-ı refi'a -sı, 
70, 76, 82, 9 I ,  97, 1 03,  I I 7, 1 22 ;  Havass-ı refi'a -sı, 6 I ;  

Havass-ı refi'a -sı, 6, 8, 1 0, 1 2, 1 4, 1 6, 1 8, 23, 26, 3 1 ,  

İNDEKS 

35, 39, 40, 4 1 ,  43, 48, 50, 54, 56, 63, 68, 70, 73, 76, 78, 
80, 82, 84, 9 ı ,  93 , 95, 97, 1 02, 1 03, 1 06, 1 07, 1 09, l l l , 
ı 1 5 , 1 1 7, 1 1 9, 1 20, 1 29, 1 30, 1 35,  1 36, 1 38, 1 40, 1 42, 
1 43, 1 45, 1 48, 1 49, 1 5 1 ,  1 52, 1 55,  1 57, 1 59, 1 6 1 ,  1 63, 
1 64, 1 66, 1 69, 1 7 1 ,  1 72, 1 74, 1 78, 1 82, 1 84, 1 86, 1 88, 
1 93, 1 94, 1 98, 200, 203, 204, 208, 209, 2 1 1 ,  2 1 2, 2 1 3 , 
2 1 4, 2 1 6, 2 1 7, 2 ı 8, 2 ı 9, 22 ı ,  224, 229, 232, 234, 236, 
238, 242, 244, 246, 248, 249, 25 ı ,  253, 256, 257, 259, 
260, 262, 264, 265, 268, 27 1 ,  274, 275, 276, 280, 28 1 ,  
283, 284, 285, 287, 293, 295 ,  296, 299, 30 1 ,  303, 304, 
309, 3 1  I ,  3 1 5, 3 1 7, 3 2 1 , 323, 324, 325, 326, 327, 329, 
33 ı ,  334, 336, 337, 338, 346, 350, 35 ı ,  353, 354, 358, 
360, 36 1 , 363, 364, 366, 367, 369, 370, 37 1 ,  372; Havass
ı refia -sı, 59; Kızılbel -sı, I 50; Tire -sı, 1 86, I 88; 
Üsküdar -sı, 343 

kaza: Havass-ı refi'a -sı, 3 7 1  
Kazlıçeşme, 29 1 
Kazlıçeşme vakfı, 289. Bkz. vakf 
Keçeci mahallesi, 285. Bkz. mahal le 
kedhuda: Debbağlar esnafı -ları, 288 
Kefeli Paşa sarayı, 233.  Bkz. saray 
Kefeli Paşa sarayı ,  245. Bkz. saray 
Kemal Paşa mahallesi, I 33,  3 1 3 . Bkz. mahalle. Bkz. 

mahalle 
kemer, 1 83 ;  Atbazarı -i, 1 52 ;  Aydın -, SO; Ayvad -i, 39, 

40; Bergos -i, 342; Bozdoğan -i, 7, 1 6 1 , 230, 334, 347, 
349, 359, 363; Bozdoğan -leri, 227, 230; Bozdoğan-i, 
I 60; Çaşnigir -i, 329; Çaşnigiri -i, 366; Çorbacı -i, 
78, 94, 95; Fatıma Sultan -i, 50; Güzelce-, 1 69, 1 84, 
228, 229, 323, 324, 353; Güzelce -i, 73 ;  Kara-, 1 83 ;  
Kara -, 339;  Kovuk-, I I 7 ;  Kovuk -, 1 1 6 ;  Küçük-, 
1 59, 1 69, 1 73,  1 84; Mavlovi -i, 73 ; Mevluh -i, 3 1 7, 
320, 336, 337, 345, 350; Moğlova -i, 342; Paşa -i, 78, 
94, 95, 220, 246, 248, 369, 370; Tuna -i, ı I 8;  
Uskumrı(?) -i, 30 1 ;  Uzunca -, 2 1 3, 2 1 4  

Kemer: Kiraslıhavz -i, 329 
Kemer1er, 39, 8 1 ,  82, 1 20, I 2 I ,  I 22, 257, 283, 342 
Kepenkçi Sinan mahallesi, 366. Bkz. mahalle 
keşf hütceti, 3 I ,  39, 40, 53, 59, 82, 238, 296, 338. Bkz. 

hüccet 
keşide, 1 70, 35 I 
Ketancılar, 345 
Ketiincılar su kı, I 94. Bkz. su k 
ketebe: Başmuhasebe kalemi -si, 2 I O 
kethuda, 346; Cebbarzade kapu -sı, 54; Çavuşbaşı -sı, 

347; Hazine -sı, 34 1 ,  366; Hazine-i amire -sı, 242; 
Rumili valisi kapu -sı, 204; Sultan -sı, 8, 1 7, 1 66, 1 98, 
294, 295, 32 I ;  Suyolcılar -sı, 296, 376; Viiiide Sultan 
sı, 1 64 

Keve(?), 50 
KIBLELIZADE Mehmed Beğ (Tersane emini), I 98 
Kıbrıs muhassı l ı ,  1 0  
Kırkçeşme, 3 3 ,  265; - suyı lağmı, 73 
Kırkçeşme lağmı, 2 1 6, 275, 350, 366. Bkz. lağm 
Kırkçeşme su yı, 20, 29, 86, 96, I I 2, I I 3,  I 54, I 56, 223, 255, 

358, 36 I .  Bkz. su 
Kırkçeşme suyı ana lağmı, 50. Bkz. lağm 
Kırkçeşme suyı !ağını, 1 4, 16 ,  1 9, 24, 26, 3 ı ,  39, 2 ı 8  
Kırkçeşme suyolı, 8 ,  23, 62, 63, 1 03,  1 25, 220, 226, 246, 

248, 30 1 , 3 1 1 , 3 1 5, 3 1 7, 320, 326, 329, 342 

Kırkkemer, 1 0, 374 
kış1a: Ell inci cema'at -sı, 38 ;  Tulumbacı -sı, 230 
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kıt'a, 27, 1 57, 1 59, 1 96, 2 1 2, 3 7 1 , 373 
Kızılbel kazası, 1 50. Bkz. kaza 
Kızılcık deresi, 1 4, ı 48 
Kızıltaş mahallesi, 66, 3 1  O, 3 1  1 ,  3 1 5 .  Bkz. mahalle  
Kıztaşı mahallesi , 65. Bkz. mahalle 
kin isa: Kanl ı  -, 1 6, 1 7, 1 9  
kinlsa: Kanlı -, 32 
Kiraslı havz, 2 1 2, 2 1 3 . Bkz. havz 
Kiraslıdere, 1 36 ,  1 74 
Kiraslıhavz, 354 
Kiraslıhavz Kemeri, 329. Bkz. kemer 
Kireçhane bağçesi, 3 
Kiremid mahallesi, 1 9, 32  
Kiremidt mahallesi, 1 6. Bkz. mahalle  
Kiremitçi Süleyman Çelebi mahallesi, 367 .  Bkz. mahall e  
klsedar: başmuhasebe -ı, 262; Başmukata'a -ı, 343; 

Haremeyn -ı, 1 8 1 ;  Mukata'a kalemi -ı, 307 
Koğacı mahallesi, 354, 355. B kz. mahall e  
konak: Ferhad Paşa -ı, 223; vakf -, 359 
Koruk Mahmud mahallesi, 6 .  Bkz. mahalle 
Koska, 1 08, 1 1 0,  1 ı 6, ı 64, 1 68 
Kostantınıyye, 6 1  
Kostantıniiyye, 20 
Kostantın iye, 2 1 5, 276 
Kostantıniyye, ı ,  3,  8 ,  ı O, ı 6, ı 8 , 24, 29, 37, 38, 40, 53, 63, 

65, 67, I 3 ı ,  ı 36, ı 46, 1 54, ı 57,  1 60, 1 62, ı 64, 1 68, 1 70, 
ı 72, ı 74, 1 75 ,  1 80, 1 86, 1 90, 1 92,  1 94, 202, 2 1 3, 2 1 7, 
2 1 9, 222, 224, 225, 228, 238, 239, 24 ı ,  246, 247, 25 1 ,  
252, 255, 257, 265, 270, 274, 278, 28 ı ,  285, 290, 296, 
302, 303, 305, 3 1 2, 3 1 9, 329, 330, 358, 36 1 , 375 

Kostantıniyyetü'l-mahmiyye, 95, 96, 1 0 1 ,  1 03,  1 05 ,  1 1 2 , 
1 20, 1 22 

Kostantiniyye, 69, 73 ,  74, 1 1 8 
Kostantiniyyetü' l-mahmiyye, 69, 73,  74, 76, 78, 80, 8 1 ,  84, 

85, 87, 89, 9 1 ,  93, 1 1 8 
Kovukkemer, 1 1 6, 1 1 7 
Kömürci Belgrad karyesi, 87 
Kömürci Belgrad karyesi (Has1ar), 1 4, 1 48 .  Bkz. karye 
Kömürci Belgradı karyesi, 328. Bkz. karye 
Köprili sarayı, 3 1 8. Bkz. saray 
Köprili suyı terazfısi, 58.  Bkz. terazlı 
Köpri l i  suyı yolı, 2 
Köprili suyol ı ,  58. Bkz. suyolı 
KÖPRILIZADE Abdülvahid Beğ Efendi, 343 
Köpril izade Mehmed Paşa evkafı, 348 
köşk: Halıcı lar -i, 378; Halıcı lar -ü, 350 
köy: Cebeci -ü, 78, 79, 83, 93 
kubbe, 363, 373 ;  Ayasofya -si, 43, 96, 220; H aydar Paşa -

si, 2 1  O, 2 1 2, 2 1 3 ; Süleymaniyye su yı -si, 1 
kulaç, 232, 234, 244, 272, 346, 365 
Kuloğlı mahallesi, 1 1 4, 1 1 5 
Kumkapı, 1 25 
Kumkapu, 1 25 , 1 82, 2 1 5 , 242 
Kumkapu Nişancısı, 1 68, 254 
Kurıçeşme, 5 1 ,  52, 1 9 1  
Kurıçeşme (Beşiktaş), 1 92 
kurşun borı, 27 1 , 279, 288, 293. Bkz. borı 
kurşun borı ferşi, 56, 1 82 ,  290, 297, 320. Bkz. ferş. Bkz. ferş 
Kurtbostanı, 1 1 6  
Kurtbostanı ,  ı 1 7  
Kuşbazlar, 26 
kuyu, 343 ; su -sı, 26 
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Kuzguncuk, 1 23 

Kuzguncuk karyesi ( Üsküdar), 1 23 ,  1 24, 343 . Bkz. karye 
Küçük karye (Haslar), 200, 363. Bkz. karye 
Küçük mahallesi, 73 
Küçükgfin karyesi , 206. Bkz. karye 
Küçükkemer, 1 40, 1 59, 1 69, 1 73 ,  1 84. Bkz. kemer 
Küçükkemer suyol ı ,  1 7 1 ,  1 73 ,  1 78 
Küçükköy, 4 1 ,  7 1 ,  76, 77, 9 1 , 1 05 , 106, 1 08, 1 09, 1 1 0, l l l ,  

1 78, 332 
Küçükköy bağları, 309. Bkz. bağ 
Küçükköy karyesi (Haslar), 6, 8, 1 2, 1 6, 1 8 , 23, 37, 6 1 ,  63, 

68, 1 30, 1 49,  1 65 ,  203 , 209, 236, 256, 28 1 ,  298. Bkz. 
karye 

künk, 2, 1 00, 1 24, 26 1 ,  272, 274, 275, 343; Arnabud -i, 
1 00, 1 0 1  

Kürkcibaşı mahallesi, 1 05 
küttab: defterhane -ı, 242 

L 
lağm, 23, 56, 69, 70, 7 1 ,  73, 75, 77, 79, 82, 83, 84, 88, 9 1 ,  93, 

94, 95, 98, 1 00, 1 02,  1 04, 1 06, 1 08, 1 09, 1 1 0, l l l , 1 14, 
1 1 5 ,  1 1 7 ,  ı 1 8, ı 1 9, 1 20, 1 22, 1 24,  1 26, 2 1 2, 2 1 4, 232, 
244, 256, 268, 272, 332, 339; - ü kanavat, 1 43 ,  1 60; - ü 
kanavat, 6, 7, 8, 9, 1 ı ,  1 3 ,  1 5 , 1 6, 1 7 ,  1 8, 1 9, 23,  24, 25, 
26, 3 1 ,  32, 35,  36, 38, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 5 1 ,  55,  
56, 58, 60,  6 1 ,  62,  63, 64,  66, 68, 1 28, 1 29, 1 30, 1 3 1 ,  1 32,  
1 34, 1 35 ,  1 38, 1 39,  1 40, 1 4 1 ,  1 42, 1 43,  1 44,  1 45,  1 46, 
1 47 ,  1 48, 1 49, 1 50, 1 5 1 ,  1 53,  1 56, 1 58,  1 59,  1 6 1 ,  1 62, 
1 63,  1 64, 1 65 ,  1 66, 1 67,  1 68, 1 70, ı 72, 1 73,  ı 74, 1 75,  
1 76, 1 77, 1 78, 1 83 ,  1 98, 204, 2 1 6, 220, 226, 236, 238, 
239, 254, 258, 26 1 ,  27 1 ,  286, 299, 3 1 1 ,  336. 338. 342, 
352, 374, 376; Abdurrahman Ağa suyı -ı, 276; All Paşa 
-ı, 1 6, 1 8, 3 1 ;  All Paşa'nun su yı -ı, 6 1 ,  63; ana -, 1 55, 
1 60; Ayasofya -ı, 1 1 8, 1 1 9, 1 57, 1 63,  242, 249, 264, 

268, 28 1 ,  353;  Ayasofya suyı -ı, 4 1 ,  43, 1 69, 224, 236, 
303; Ayasofya-i keblr -ı, 4; Çukacı kızı -ı, 35 1 ;  Halkalı 
suyınun ana -ı , 339; Halkal ı suyınun ana yolı -ı, 335; 
Karnığı l ı  All Efendi -ı, 35 1 ;  K ırkçeşme -ı, 2 1 6, 275, 
350, 366; Kırkçeşme suyı ana -ı, 50; Kırkçeşme suyı -ı, 
1 4, 1 6, 1 9, 24, 26, 3 1 ,  39, 73, 2 1 8; Mesih Paşa -ı, 35 1 ;  
Sefer Ağa -ı, 208; Sultan Bayezld H an suyı -ı, 68; 
Sultan Süleyman Kırkçeşme suyı -ı, 2 1 6, 338, 345; 
Sultan Süleyman suyı -ı, 1 36;  Şeyh Paşa suyı -ı, 1 6 1 ;  
taş -, 276; Tuna -ı , 1 43 ,  1 45,  353; Yedikulle suyı -ı, 
263; Yedinci Mehmed Paşa -ı, 208 

lağm u kanavat, 2, 4 
lağm ü kanavat: tahte ' l-arz -, 1 83,  1 85, 1 86, 1 88, 1 93,  1 94, 

1 98, 200, 203, 208, 2 1 8, 22 1 ,  224, 226, 229, 236, 249, 
256, 257, 262, 265, 270, 28� 285, 287, 29 1 ,  293 ,  295 ,  
298, 299, 301 , 303 ,  3 1 7, 320, 32 1 ,  323 ,  324, 326, 327, 
33 1 ,  334, 336, 341 ' 342, 345, 350, 35 1 '  353, 354, 360, 
364, 367, 369, 370, 374 

lağmı :  Ayasofya suyı -ı, 7 1 ,  77, 92 
Uileli cami 'i, 65, 250. Bkz. cami ' '  
Langa, 237 
Langa Yenikapusı, 238 
Letros(?) karyesi, 27 1 
liman: Kadırga -ı, 274, 275, 369; Kadlrga -ı, 1 36, 1 74 
lüle, 1 79 , 22 1 , 259, 290, 29 1 , 366, 375, 376 
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M 
Ma'cuncı, 322 
Ma'cfincı, 1 97, 324 
Mağnisalı Mehmed Paşa mahallesi, 1 86, 1 88. Bkz. mahal le 
mahal le :  Abdi Su başı -si (Fenerkapısı), 33, 1 39, 1 77; Abdi 

Su başı -si (Fenerkapısı), 33, 34, 1 40, 1 59, 1 7 1 .  1 72, 
1 73 ;  AbduiHih Ağa -si , 78, 95, 246, 247, 248; Acem 
Ahmed Ağa -si, 237, 238, 240; Akbıyık -si, 29, 1 1 6, 
1 1 7, 28 1 ,  282; Akseki -si, 279 ; Alem Beğ -si, 97; Ali 
Paşa-i Cedid -si, 3 1 1 ; Ali Paşa-yı Atik -si, 59; Ali 
Paşa-yı Atik -si, 57; Ali Paşa-yı Cedid -si , 322, 324; 
A lim Beğ -si, 79, 84, 85, 94; Arpa emini -si , 249, 250, 
267, 268, 269; Arpa Emini -si, 264; Aşık Paşa -sı, 
1 33 ;  Aşık Paşa -si, 1 25 ,  1 26; Ayasofya-yı kebir -si, 
ı 8, 20; Aydın kethuda -si, 272, 273; Aydın Kethuda 
-si , 27 1 ;  Baba Haydar -s i ,  1 44, 345; Baba Haydar 
si (EyyGb), 350; Bayezid-i Cedid -si, 1 4 1 ,  30 1 ;  
Beğcegiz -si, 297 ; Bezzaz-ı Cedid -si, 2 1 4; 
Bostancıbaşı Ali Ağa -si, 274; Bostancıbaşı Ali Ağa 
si, 1 36, 1 74, 302, 303; Ca'fer subaşı -si, 27 1 ;  Cami'-i 
kebir -si (Eyyub), 48, 23S ;  Canbaziyye -si, 1 23 ;  
Cerrah İshak -si, 28 ı ;  Cezeri Kasım Paşa -si, 74, 
1 38, 1 6 1 ,  339; Cihangir -si, 7 1 ; Çadırcı Ahmed Çelebi 
-si , 322, 323 ; Çadırcı Ahmed -si , 1 83 ;  Çakır Ağa 
si , 262, 263, 341 ; Çelebioğlı -si, 1 O; Çelebioğlı -si 
(Bağçekapısı), 1 94, 336, 345, 373; Çeraği Hamza -si, 98; 
Çeniğl Hamza -s i, 99; Çıkrıkcı Ali -si, 1 6; Çıkrıkcı 
Kemal -si , 8, 9, 1 8 , 19, 23,  3 1 ,  6 1 ,  63; Çıkrıkçı Kemal 
-si, 299; Çivizade -si (Topkapısı), 276; Daye Hatfin 
-si, 39, 1 46, 2S l .  2S2, 2S3, 284, 286, 293; Debbağ 
Yunus -si ,  1 S7, 341 ; Defterdar Ahmed Çelebi -si, 37; 
Dizdariyye -si, 293; Drağman -si,  72, 76;  Dü lgeroğlı 
-si, 30S; Ebu'I-Fadl -si, 1 90, 1 9 1 ;  el-Hacc Hasan 
si, 6 1 ,  62, 63 ; el-Hacc Mahmud -si (Südl ice), 32S; 
Elvandzade -si, 9 1 ;  Eıvanzade -si ,  9 1 ,  1 0 1 ,  1 03 ;  
Elvlinzade -si, 24, 40, 42 ,  9S ,  1 02, 1 04, 1 79, 1 80, 2 1 9, 
3S8, 36 1 ,  370, 37 1 ;  Emin Beğ -si , 26; Emin-i cevv -si 
(Tophane), 264; Eski İ maret -si, 1 SO, 1 93 ;  es-Seyyid 
Hasan -si, 20, 2 1 ; Fenayi -si, 3S ,  1 67;  Firfis Ağa -si, 
46; Firfiz Ağa -si , 47; Gedik Paşa -si, S4; Güngörmez 
-si, 3 1 9, 320; Hacı Bayram-ı Veli -si, 62, 64; Hacı 
Küçük -si , 72; Hadice Sultan -si, 1 2, 1 3 ;  Haraccı 
Muhyiddin -si, 1 S 1 ,  1 S2; Haydarhane -si, 237; 
Hazret-i ebi Eyyfib el-Ensari -si, 9 1 ;  Hobyar -si , 22S, 
226, 232, 233, 243, 244, 307, 308, 338; Robyar -si, S4, 
88, 1 1 8 ,  1 1 9, 1 20, 1 2 1 ,  1 22 ;  Robyar -si (Bağçekapısı), 
226, 232, 233, 243, 244, 308; Hoca Halil -si, 39; Hoca 
Hamza -si, 1 SS,  2S3; Hoca Hamza -si, 2S 1 ;  Hoca 
Paşa -si, 1 9, 329; Hoca Sinan -si, 360; Hoce Hamza 
-si, 1 54; Hüseyin Ağa -si, 86; İbrahim Paşa -si, 
2 1 S ; İbrahim Paşa-yı Atik -si, 1 4; İmam Ali -si, 1 4S ,  
1 S8 ,  205; İshak Paşa -si, 24 1 ,  242, 283 ;  İskender Paşa 
-si, 1 3 1 ; Kabasakal -si, ı 29, 303, 304; Kabasakal 
Sinan Ağa -si, ı 62, 1 63,  228, 335;  Kalenderhane -si, 
5,  7,  334; Kaliçeci Hasan Çelebi -si, 53; Kara Mustafa 
Paşa -si, 1 7 ;  Karabaş -si, 200, 203, 270; Karaki 
Hüseyin Çelebi -si ,  89, 222; Karaki -si, 1 34, 1 3S ;  
Karanlık Mescid -si, 248; Kassab İvaz -si, 2 1 7, 2 1 8 ; 
Katib Muslihiddin -si, 22 1 ;  Kati b Sinan -si, 3, 8, 1 6, 
1 8 , 3 1 ,  1 84; Katib Şemseddin -si, 330; Keçeci -si, 
28S; Kemal Paşa -si, 1 33 ,  3 1 3 ;  Kepenkçi Sinan -si , 
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366; Kızıltaş -si, 66, 3 1 0, 3 1 1 , 3 1 5 ; Kıztaşı -si, 65; 
Kiremid -si , 1 6 , 1 9, 32 ;  Kiremitçi Süleyman Çelebi 
s i ,  367; Koğacı -si, 354, 355;  Koruk Mahmud -si, 6 ;  
Kuloğlı -si, 1 1 4, 1 1 5 ;  Küçük -si , 73;  Kürkcibaşı -si, 
1 05; Kürkçübaşı -si, 1 05 ;  Mağnisalı Mehmed Paşa 
si, 1 86, 1 88;  Mehmed Beğ -si, 206, 309; Mehmed 
Paşa-yı Atik -si, 1 68, 1 77, 1 78; Mercan Ağa -si, 1 30, 
25S, 276, 346, 347, 348, 365; Mesih Paşa-yı Cedid -si, 
377; Mi'mar Ayas -si ,  348; Mi'mar Kemal -si, 1 08, 
1 09, 1 1 0, l l l , 1 1 2, 1 64, 1 6S ; Mi'mar Sinan -si, 1 2, 1 3 ; 
Mimar Kemal -si ,  1 08, 1 1 0; Molla AşkT -si, 48, 49; 
Molla Fenari -si , 1 97, 233, 234, 244; Molla Fenari 
si, 1 96 ;  Molla Gürani -si, 29S ; Molla Gürani -si, 49, 
222, 32 1 ,  35 1 ;  Molla Hüsrev -si, 3S9, 360; Molla Kestel 
-si, 1 33 ;  Molla Şeref -si, 341 ;  Molla Şerif -si, 327; 
Muhsine Hatfin -si, 2 1 5 ; Muhtesib Karagöz -si, 1 80, 
3 1 2, 3 1 3 , 3 1 4; Mustafa Beğ -si, 67, 68, 1 90;  Mustafa 
Paşa -si, 9, 1 7 ; Müfti Ali -si, 368; Na'hllbeand -si, 
1 4; Na'llı mescid -si, 1 43 ;  Nahlbend -si, 1 47,  1 48;  
Nişancı Paşa -si, 1 25 ;  N işancı Paşa -si, 1 25, 206, 309; 
Nişancı Paşa-yı Atik -si, 242; Nişancıbaşı Ali Ağa -
si, 1 74; Nilreddin -si, SS ,  S6, S7;  Nuri Dede -si, 295, 
32 1 ;  Nfiridede -si, 1 98; Ördek Kassab -si ,  293; 
Pirincci Sinan -si ,  69; Pirinççi Sinan -si, 377; 
Samanviran -si, 200, 202, 203 ; Sancakdar Hayreddin 
-si, 268, 269; Sarı Musa -si ,  224; Sekbanbaşı 
İbrahim Ağa -si, 265; Serat(?) Kemal -si, 37S, 376; 
Serriic Doğan -si, 1 97, 209, 355; Serrac İshak -si 
(Kumkapu), ı 82, ı 83 ;  Servi -si ,  339, 350, 352; Seyyid 
Ömer -si, 6; Silahi Mehmed Beğ -si, 1 44; Sinekli 
mescid -si, 1 1 2; Soğan Ağa -si, 80, 97, 1 60; Soğan 
Ağa -si, 1 83 ,  33 1 ;  Suhte Sinan -si, 357;  Şehsuvar 
Beğ -si, 369; Şehsuvar -si, 2 1 1 ;  Şirin Merd -si, 2S7; 
Şüca' Çavuş -si ,  338;  Şüca'eddin -si, 80, 8 1 ,  84, 93, 
96; TevkT'i Ca'fer -si (Fenerkapısı), 298; TevkT'i 
Ca'fer -si (Fenerkapısı), 1 49; Timurhan -si, 2 ı 2 ;  
Üskübi -si, ı 96 ,  1 97, 28S ,  286, 33S; Üskübli -si 
(Cebeaıi kapısı) ,  247; Vanzade -si, ı o 3 ;  Yahya Efend i 
-si, ı ı4 ;  Yavaşca Şahin -si ,  64; Yavedfid -si 
(Eyyub), 336 

mahfel : Sultan Mehmed cami 'i -i , 333 
mahkeme, 18 ı ;  Davud Paşa -si ,  356; EyyCıb -si, 3,  ı 9 ı ;  

Haslar -si ,  2, 4, 72, 97, 240, 249, 26 ı ,  274, 276, 293, 
294, 298, 300, 30 1 ,  306, 3 ı o, 3 ı  ı ,  3 1 2, 3 1 6, 3 1 7, 32 ı ,  
323 ,  324, 326, 328, 329, 333,  337, 340, 344, 347, 349, 
354, 355, 3S9, 360, 364, 368, 369, 37S; Hazret-i Ebi 
Eyyüb el-Ensar1 -si, ı 07, ı 23; MahmCıd Paşa -si ,  357 

Mahmiyye-i İslambol, 1 25 
Mahmüd Ağa suyı, ı 4. Bkz. su 
MAHMÜD N idayl Efendi (Mütevelll), 200 
Mahmud Paşa cami ' i. 266, 3 ı 8 . Bkz. cami ' .  Bkz. cami '  
Mahmud Paşa caın i ' i  suyol ı .  375 
Mahınüd Paşa haınınaını, 375, 376. Bkz haınınam 
Mahmüd Paşa mahkemesi, 357. Bkz. mahkeme 
Mahmüd Paşa suyı, 1 8  ı .  Bkz. su 
Mahmüd Paşa suyolı ,  3 ı 2, 3 ı 4, 376. Bkz. suyolı 
Mahmud Paşa suyolı terazüsi, 3 1 3 .  Bkz. terazlı 
Mahınüd Paşa-yı Vel1 suyolı ,  1 32, ı 34, ı 46. Bkz. suyolı 
ma-i lezlz, ı '  40, 69, 70, 7 1 '  73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 8 1 ' 

82, 84, 8S, 86, 87, 89, 90, 9 1 ,  93, 94, 9S , 96, 97, 98, 1 00, 
1 0 1 , 1 02, 1 03 , 1 05, 1 06, 1 07, 1 08, 1 09, l l l , 1 1 2, 1 1 3, 
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1 1 4, 1 1 5 , 1 1 6, 1 1 7, 1 1 8 , 1 1 9, 1 20, 1 2 1 , 1 22, 1 23, 1 24, 
1 25 ,  1 26; --i cari, 80, 93,  1 06, 1 1 5 

makbuz, 23 
Maksud Paşa sarayı, 26. Bkz. saray 
malik:  şiraen -. 70, 78, 84, 92, 96, ı 1 2  
manalle :  Karaki Hüseyin Çelebi -si, 90 
manastır: Sulı -, 267, 268, 269 
mandra, 24; Arabacıoğlı -sı, 33 
maslak, 365; Adilşah Kadın -ı, 250; Çifte-, 327; Derin -, 

1 2, 56; Derin -, I 3 
maslak hazinesi ,  24 1 .  Bkz. hazine 
masura, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 0, 1 ı ,  ı 4, ı 5 , 1 6, ı 7, ı 8 , ı 9, 20, 

2 ı ,  22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3� 3 1 ,  32,  33, 34, 35, 36, 

37, 38,  39, 40, 4 1 ,  42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 53 ,  54, 55, 
5� 58,  59, 60, 6 1 ,  62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7� 7 ı ,  
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 8 1 ,  82, 83, 84, 85,  86, 
87, 88, 90, 92, 93,  94, 95, 96, 97, 99, 1 0 1 ,  1 02,  1 04, 1 05 ,  
1 06, 1 07, ı o9,  l l l , ı ı 2, ı 1 3 , 1 1 5 ,  1 1 6 ,  1 1 7, ı 1 8 , ı 1 9, 
1 20, 1 2 1 ,  ı 22, 1 24, ı 25 ,  ı 26, ı 28,  ı 29,  1 32, ı 34, ı 35 ,  
ı 36, 1 38 ,  1 39,  1 40, ı 4 1 , ı 42, 1 43 ,  1 44, 1 45 ,  ı 46, ı 47,  
1 48,  ı 49, ı 5o, 1 5 1 ,  ı 52 ,  1 53,  1 54, ı 55 ,  ı 56,  ı 58,  1 59,  
ı 60, ı 6 ı ,  1 62, ı 63 ,  1 64, 1 65 ,  1 67,  ı 68,  ı 69,  ı 70, ı 7 I ,  
1 72,  1 73, 1 74, 1 75 ,  ı 76, 1 77,  1 78,  1 8 1 ,  200, 207, 209, 
2 1 0, 2 1 2, 2 1 6, 22 1 ,  234, 236, 238, 25 1 ,  253, 255, 264, 
265, 266, 269, 274, 278, 296. 303. 3 1 3 , 3 ı 7, 332, 334, 
:no. 342, 347. 350, 35 1 .  352, 353, 365, 366, 368. 372, 

.\ 73 ,  3 7 5  \ L t i � > . , ; , , , , ,  . . .  , . •  l<ı. B kz. cıniıı 
mec l i s ,  S X ;  --i şer ' i  hatlr lilzımu · t-tcvklr, 1 112 
mecl is- i şer' ,  3 
mecra, 7 1 ,  77, 78, 80, 82, 84, 88, 92,  93,  97, 1 06 ,  I 09, l l l ,  

1 26, 1 55 , 26 l ; hakk-ı - 9, 1 2, 1 4, 1 6, 1 9 , 23, 24, 26, 2X .  
3 ı ,  35, 37, 39 ,  43 , 50 ,  54 ,  58 ,  60, 62, 63,  66 ,  1 30, 1 32, 

ı 38, 1 40, 1 42, 1 43 ,  1 45 ,  1 48, 1 5 1 ,  1 52, 1 55 ,  1 57, 1 59. 
1 6 1 ,  1 63 ,  1 65 ,  1 66, 1 78,  1 79, 1 83 ,  1 94, 1 98,  200, 203, 
205, 206, 208, 209, 2 1  ı ,  2 1 2, 2 1 6, 2 1 7, 2 1 8, 220, 22 1 ,  
226, 236, 238, 242, 246, 248, 250, 25 ı '  253, 256, 259, 
264, 265, 268, 270, 274, 275 ,  276, 287, 296, 300, 30 1 ,  
309, 3 1 7, 320, 32 1 ,  33 ı ,  332, 333,  334, 338, 339, 345, 
347, 348, 35 ı ,  353, 354, 360, 363, 365, 366, 368, 37 ı ,  
372, 377 

Medine-i münevvere kadi sı , 1 87, 1 89. Bkz. kadi 
medrese: Cabir(?) Efendi -si, 2 I 2; Davud Paşa -si, 40; 

Sa'ld Mehmed Efendi -si, 332, 333; Yani Efendi -si, 
1 0 1 ;  Yani Efendi -si, 1 0 1 ,  1 02 ,  ı o3 ,  1 04 

MEHMED Ağa (Azablar bölükbaşısı), 200 
MEHMED Ağa (Azablar suyolcısı), 258 
MEHMED Ağa (Azablar suyoolcısı), 2 ı 3  
MEHMED Ağa (Azebler ustası), 1 26 
MEHMED Ağa (Bostancıbaşı), 328 
MEHMED Ağa (Dergah-ı ali kapucıbaşısı), 341  
MEHMED Ağa (Hademe-i Azebler), 1 27 
MEHMED Ağa (Kethuda), 1 25 
MEHMED Ağa (Nakkaşbaşı), 242 
MEHMED Ağa (Nur-ı Osmaniyye bölükbaşısı), 245 
MEHMED Ağa (Sadrazam veki l-i harcı), 1 0  
MEHMED Ağa (Sadrazam vekil-i harcı), 374 
MEHMED Ağa (Suyolcılar nazırı), 20 1 
MEHMED Ağa (Teberdaran bölükbaşısı), ı o9 
MEHMED Arif (Suyoıcılar kethidası), 282 
MEHMED Arif (suyolcılar kethudası), 263, 266, 273, 277, 

307, 3 1 0, 3 1 7, 3 1 9, 322, 33 1 

3 9 1  

MEHMED Arif Ağa (suyolcılar kethudası), 288 
MEHMED Arif Ağa (Suyolcılar kethudası), 349, 376, 377 
MEHMED Arif Efendi (Çavuşbaşı ), 3 ı 
MEHMED Arif Efendi ( Sultan kethudası), 8 
MEHMED Ataul lah Efendi (Haremeyen müfettişi), 1 96 
Mehmed Aymaz Ağa (Sultan Ahmet Serböıüğü), 5 
Mehmed Beğ mahallesi, 206, 309. Bkz. mahal le 
MEHMED Dürrl Efendi (Reisülküttab), 358 
Mehmed Efendi suyı, 6 ı .  Bkz. su 
MEHMED Emin (Yedikul le  hademesi), 294, 302 
MEHMED Emin Efendi (Reisülküttab), 1 35 
MEHMED Es'ad Efendi (Şeyhülislam), 1 86 
MEHMED Nafi ' Efendi (Medine kadlsı), 1 87 
MEHMEIJ Nebi (Suyolcılar nazırı), 1 97 
MEHMED N ebi Ağa (Bölükbaşı), 72 
MEHMED �ebi Ağa (Ayascfya bölükbaşısı), 36 
MEHMED Nebi Ağ<· (Hassa su nazırı), 1 99, 205, 208 
MEHMED Nebi Ağ·c� ( Hassa su nazırı). 1 1 8. 1 20. 1 22.  1 26, 

1 8  ı ,  2 1 3  

MEHMED Nebi Ağa (Nazır-ı ralı-ı ab), l l lJ, I 2 1 ,  1 26 
MEHMED Ne bl Ağa (Bölükbaşı) ,  74, 76, 83,  9 I 
MEHMED Nebi Ağa (Bölükbaşı) ,  96, 1 00,  1 03 ,  1 06 
ME H MED N ebi Ağa (Su nazırı), I 25 
MEHMED Nebl Ağa (Suyolcı lar nazırı), 1 87,  1 89,  1 9 1 ,  1 92, 

1 95 ,  1 99 , 205 , 2 1 0 , 2 1 2, 2 1 5 , 2 1 7 , 222 , 224, 225 , 229,  
23 1 , 235 , 237, 239, 24 1 , 245, 249 , 250 ,  

MEHMED Nebi Ağa (Süleymaniyye bölükbaşısı), 69 
MEHMED Nebl Ağa (Süleymaniyye bölükbaş ısı), 30, 47 ,  53 
MEHMED Neblh Ağa (Hassa su nazırı), 1 32, ı 59 
MEHMED Nebih Ağa (Su nazırı), 1 53, 1 7 5  
MEHMED Neblh Ağa (Suyolcılar nazırı), 1 29 
MEHMED Neblh Ağa (Suyolcılar nazırı), 1 28, 1 39,  1 62, 

1 68,  1 70, 1 73 ,  1 77, 1 79 

MEHMED Necib Efendi (Mektubi k�lemi hulefiilarından ), 
97 

MEHMED Paşa ( Rumi li valisi), 204 
Mehmed Paşa suyı, I 93, I 98, 204, 295, 32 1 .  Bkz. su 
Mehmed Paşa-yı Atik mahallesi, 1 68 ,  1 77,  1 78. Bkz. 

mahalle 
MEHMED Refi' Efendi (Bağdad kapu kethudası), 97 
MEHMED REF! '  Efendi (Bağdadkapu kethudası), 80 
MEHMED ReW Efendi (Sadaret kethudası), I 1 3  
MEHMED Reşid (Saray-ı c ed! d bölükbaşısı), 1 30, 209, 2 I 7, 

24 1 , 273 , 300, 3 1 0, 3 1 9, 322, 377 
MEHMED Reşid Ağa (Bölükbaşı), 76, 87 
MEHMED Reşid Ağa (Saray-ı cedid bölükbaşısı), 202 
MEHMED Reşid Ağa (Saray-ı cedld bölükbaşısı), 36, 288, 

297 
MEHMED Reşid Ağa (Bölükbaşı), 1 00, 106 Me/ı med Sa'id (Silalışör), 3 
Mehnıed Sa'ld Ağa (Rikabdar), 3 
Mehnıed Sa'id Beğ (S i lahşör), 4 
MEHMED Sa'ld Efendi ( Havass-ı refı'a  kadisı), 203 
MEHMED Sadık (Tahtakal ' a  hademesi), 2 1 5  
ME H MED Sadık Hall fe (Su yolu hadenıesi), 1 03 
MEHMED Sellm Ağa (Hazine-i hümayun kethudası), 1 1 6 
MEHMET Bey (Anadolu kazaskeri) ,  98 
nıekabir-i müslimln, 280 
Mekke kadlsı, 304, 362. Bkz. kadi 
nıekteb: Feyziyye -i, 307; Yusuf Paşa -i, 327 
Mekteb: Beyhan Sultfın -i , 3 I 8 
menba', I 1 6  
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ınengene, 3 1 8  
ınenzil, 1 97 ;  vakf-, 1 60 
ıner'a: Pendenice -sı, 335 

Mercan Ağa mahallesi, ı 30, 255, 276, 346, 347, 348, 365. 
Bkz. mahalle. Bkz. mahall e  

Mes'ud Paşa deresi, 59  
ınescid :  B urma l ı  -, 1 53,  334; Emin Nu reddin -i, 1 53; 

Na' l l ı  -, 1 45, 1 58 
Mesih Ali Paşa, 69, 70 
Mesih All Paşa cami ' - i  şerlfi, 69 
Mesih Paşa !ağını, 35 1 .  Bkz. !ağın 
Mesih Paşa-yı Cedid mahallesi, 377. Bkz. mahalle 
ınesle, 335 
meslek, 3,  1 86, 1 88, 327, 333;  Arablar -i, 1 5, 1 48;  Bali Paşa 

-i, 369, 370; Çukurçeşıne -i, 2 1 3, 2 1 4; Dizdariyye 
caın i ' i  -i, 1 74; Guşe -i, 295; Halkal ı -i, ı 76; Halkalı 

. suyı ana -i, 232; Hi ınınetzade -i, 293; Kalender -i, 
ı 98; Seyful lah Ağa su yı  -i, 222; su -i, ı 4; Sultan 
Süleyman su yı -i, 339; Zorpaıad -i, 2 ı 

Mevlı1h kemeri, 3 1 7, 320, 336, 345, 350. Bkz. kemer 
ınevrus, 3 ı ,  ı 32, ı 65,  ı 69,  ı 98 ,  236, 266, 272, 3 1 2, 3 1 7, 328, 

336, 338, 342, 356, 374 
Meydancık caın i ' i, 342. Bkz. cami '  
ınezaristan, ı 66 ;  Kara Ahmed l i  karyesi -ı ,  35 
ınezra' : Ayazma --ı, 1 24 
ınezraa: Ayazma -sı, ı 23 
M ısır Kahire kadisı, 359. Bkz. kadi 
M ısır Kahire valisi, 276. Bkz. vali 
Mısır tüccarları, 2 ı 4. Bkz. tüccar 
Mi'mar Ayas mahallesi, 348. Bkz. mahalle 
Mi'mar Kemal mahallesi, ı o8, 1 09,  ı ı o, ı ı ı ,  ı ı 2 , ı 64, 

1 65. Bkz. mahalle 
Mi'mar Sinan mahallesi, ı 2. Bkz. mahalle 
MIHRIŞAH Va! ide Sultan, 33, 34, 1 79 ,  259 
Mimar Kemal mahallesi, ı 08, 1 1 0  
M IR Mehıned Nurullah Efendi (Galata kadlsı), ı 27 
ınir!, 359 
ıniyah-ı sultaniyye, 24 
Moğlova kemeri, 342. Bkz. kemer 
Molla Aşkı mahallesi, 48, 49. Bkz. mahall e  
Molla Fenari mahallesi, 1 97, 233 ,  234, 244. Bkz. mahalle 
Molla Fenari mahallesi, ı 96. Bkz. mahalle 
Molla Gürani, 295 
Molla Gürani, 35, ı 67,  ı 98,  257 
Molla Gürani mahallesi, 295 
Molla Gürani mahallesi, 49, 222, 32 ı ,  35 1 .  Bkz. mahalle 
Molla Hüsrev mahallesi, 359, 360. Bkz. mahalle 
Molla Kestel mahallesi, ı 33. Bkz. mahalle 
Molla Şeref mahallesi, 34 ı .  Bkz. mahall e  
Molla Şerif mahallesi, 327. Bkz. mahalle 
mu fassal hüccet, 1 38 
muhasebe: baş-, 228; Hareıneyn -si, 1 3 ı ,  228 
ınuhassı l :  Kıbrıs -ı, ı O 
Muhsine Hatun mahallesi, 2 ı 5. Bkz. mahalle Ayrıca 

bakınız İbrahim Paşa mahallesi 
Muhtesib Karagöz mahallesi, ı 80, 3 1 2, 3 1 3 , 3 1 4. Bkz. 

mahalle 
Mukiıta'a kalemi kisedarı, 307. Bkz. klsedar 
ınuıncıbaş ı :  Divan-ı hümayun -sı, 302 
M urtaza Efendi Mahmud cami 'i, 280. Bkz. cami ' 
Musahib Paşa suyolı, 22 ı 

İNDEKS 

ınusakkafat: Abdullah Ağa vakfı -ı, 343; Kanl ı  kenlse vakfı 
-ı, 1 49; Nakşibendiyye zaviyesi vakfı -ı, 1 33,  36 ı ;  
tarik-ı nakşlbendiyye zaviyesi vakfı -ı, 358 

M USTAFA Ağa ( Su nazırı), 70 
M USTAFA (Bölükbaşı), 83 
M USTAFA (Suyolcılar kati bi) ,  ı 77 
M USTAFA Ağa ( Nazır rah-ı ab), 74, 79 
M USTAFA Ağa (Bölükbaşı), 72 
MUSTAFA Ağa ( Su nazırı), 74, 8 1 ,  85, 86, 94, 1 06, ı 1 7  
M USTAFA Ağa (Başçukadar), 8 
M USTAFA Ağa (Bostancıbaşı), 1 1 3 
M USTAFA Ağa (Cebbarzade kapu kethudası), 54 
MUSTAFA Ağa (Dergah-ı all kapucıbaşılarından Hassa 

kassabbaşısı), 9 ı 
M USTAFA Ağa (Dergah-ı al i  ocağı turnacısı), 9 
M USTAFA Ağa (Galata taksimi bölükbaşısı), 1 ı 5  
M USTAFA Ağa (Hasa su nazırı), 283 
M USTAFA Ağa (Hassa su nazırı ) ,  99, 1 00 
M USTAFA Ağa (Hassa su nazırı), 258, 349, 363, 378 
M USTAFA Ağa ( Hassa su nazırı), 75, 79, 83,  90, 92, 95, 

1 02, ı o4, ı ı o, ı ı 2, ı ı 3 , ı 1 5 , 280, 293, 337, 340 
Mustafa Ağa (Hassa su nazırı), 2, 4 
M USTAFA Ağa (Kaiınınakaın), 79 
M USTAFA Ağa (Kassabbaşı), 40 
M USTAFA Ağa (Kati b-i rah-ı abi vekili) , ı 26 
M USTAFA Ağa (Kethuda-yı rah-ı abi ), ı 1 3  
MUSTAFA Ağa (Nazır rah-ı ab), 76, 83, 87, 1 06, ı 1 4  
MUSTAFA Ağa (Nazır), 72 
MUSTAFA Ağa (Nazır-ı rah-ı ab), 96, 1 03 
M USTAFA Ağa (Nur-ı Osınaniyye serbölüği), 208 
M USTAFA Ağa (Nur-ı Osınaniyye bölükbaşısı), 32, 36 
Mustafa'Ağa (Osmaniye Serbölüğü), 5 
MUSTAFA Ağa (Osınaniyye bölükbaşısı), 69 
Mustafa Ağa (Suyolcu nazırı), 3, 5 
M USTAFA Ağa (Sadr-ı all hazinedarı), 1 83 
M USTAFA Ağa (Bölükbaşı), 1 03,  1 1 9, ı 2 1  
MUSTAFA Ağa (Si lahşör-i hazret-i şehri yari), ı 00, 1 05 
M USTAFA Ağa (Su nazırı), 72 
M USTAFA Ağa (Su nazırı), ı o ı  
M USTAFA Ağa (Sultan Ahmed bölükbaşısı), 36 
M USTAFA Ağa (Suyolcı lar nazırı), 7, 1 ı ,  1 3 , ı 8 , 22, 24, 28, 

32, 36, 42, 47, 5 ı , 53,  55 , 67, 68, 256, 263 , 273, 277, 282, 
288, 294, 297, 300, 302, 307, 3 ı O, 3 ı 6, 3 ı 7, 3 ı 9, 322, 
33 1 , 353, 355, 359, 364, 365, 368, 370 

Mustafa Ağa suyı, 205. Bkz. su 
Mustafa Ağa suyolı ,  56. Bkz. suyol ı  
Mustafa Beğ mahallesi, 67 ,  ı 90 .  Bkz. mahalle. Bkz. 

mahalle 
M USTAFA Efendi (Hareıneyn-i şerifeyn mütevellisi), 1 07 
M USTAFA Efendi (Kasım Paşa cabisi), 332 
M USTAFA Efendi (Katib-i rah-ı ab), 1 25 
M USTAFA Efendi (Kati b-i rah-ı abi), 1 24 

M USTAFA Efendi (Mal ikiine halifesi), 82 
MUSTAFA Efendi (Sultan Bayezid suyol ı  vakfı katibi), 203 

MUSTAFA Efendi (Suyolcılar katibi), 2 1 3  
MUSTAFA Efendi (Suyolcılar kiitibi), 1 30, ı 3 ı ,  ı 52, 1 53,  

1 58, 1 70, 1 73 ,  1 75,  1 79, ı 8 1 ,  ı 82 ,  1 84, ı 87,  1 95,  ı 99, 
20 1 ,  205, 2 1 0, 2 1 2, 2 ı 7, 222, 224 , 233, 235, 237, 239, 
24 1 , 245, 249, 250, 277 

MUSTAFA Efendi (Şeyhülislaın), 358, 360 
MUSTAFA Efendi  (Vekil-i katib-i riih-ı  ab), 1 26 
MUSTAFA Paşa (Kai ınınakaın ), 97 
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MUSTAFA Paşa (Kaimmakfim), 84, 94 
MUSTAFA Paşa (Kapudan-ı derya), ı 53 
Mustafa Paşa mahallesi, 9, ı 7 .  Bkz. mahalle 
M USTAFA Reşid Efendi (Reisülküttab), 52 
MUSTAFA Usta (Mahmud Paşa hademesi), 377 
mutasarrıf, 325 
mübaya'a  hücceti, 249. Bkz. hüccet 
mübaya'a hücceti, 3 1 ,  37, 44, 48, 53, 58, 59, 6 ı ,  63, 68, 69, 

7 1 ,  73, 75, 78, 82, 87, 9 ı ,  95, 1 02 ,  1 06, ı 1 3 , 1 59,  1 66, 
ı 76, 178 ,  1 84, 240, 242, 244, 246, 25 ı ,  253, 257, 270, 
28 1 ,  304, 320, 32 1 ,  346, 35 I .  Bkz. hüccet 

Müderris karyesi , 1 86, 1 88, '1 93 ,  296, 339, 360. Bkz. karye 
Müderris karyesi (Haslar), 44, 356. Bkz. karye 
müfettiş: Haremeyn -i, 1 96 
müfrez, 69, 7 1 ,  77, 85, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 1 00, 1 0 1 ,  1 02, 

1 03 ,  1 04, 1 05, 1 06, 1 07, 1 08,  1 09 ,  ı 1 0, ı ı ı. ı 1 2, ı 1 4, 
ı 1 5 , ı 1 6, ı 1 7, ı 1 8 , ı 1 9, 1 20, 1 2 1 ,  1 22, 1 23,  1 24 

Müfti Ali mahallesi, 368 
mühürdar: sadr-ı a'zam -ı, 1 86, 1 88 
mülk-i müştera, 1 82 ,  1 85,  1 87, 1 95 ,  1 99, 207, 2 10, 2 1 1 , 2 14, 

2 1 7, 220, 222, 225, 227, 229, 235, 237, 239, 243, 247, 
248, 252, 254, 256, 26 1 ,  263, 266, 27 1 ,  272, 280, 283, 
28� 287, 293, 295, 299, 30� 302, 303, 306, 3 1 1 ,  3 1 3 , 
3 16, 3 1 7, 320, 323,  325, 327, 328, 336, 338, 340, 34 1 ,  
342, 343, 345, 347, 350, 352, 355, 356, 365, 367, 368, 374 

mülkname-i hümayun, 359 
mütesel l im: Isparta -i, 326 

mütevelli, 70, 7 1 ,  73, 75, 77, 78, 83, 86, 88, 89, 92, 93, 95 ,  
99 ,  1 02 ,  1 03 ,  1 06 ,  1 07 ,  ı ı ı .  ı ı5 ,  ı 17 ,  ı 1 9, 1 20, 1 22 ,  1 26, 
200; Ayasofya -si, 1 46, 375, 376; Sultan Ahmed 
küttabhanesi evkafı -si, 244; Sultan Ahmed küttabhanesi 
evkafı -si, 233; Sultan Mahmud evkafı -si, ı 92 

mütevelli temessüki, 308. Bkz. temessük 
mütevelli temessükü, 33 .  Bkz. temessük 
müveki l ,  3 1  2 
müvekkil ,  27, 356, 370 
müvekkile, 1 8 1  

N 
Na'hllbeand mahallesi, 1 4. Bkz. mahall e  
Na' l l ı  mescid, 145, 1 58. Bkz. m esc id  
Na'llı mescid mahallesi, 1 43.  Bkz. mahall e  
nahiye: Beşiktaş -si, 1 9 1 ,  1 92;  Terkos -si, 50, 54, 75 
Nahlbend mahallesi, ı 47 
Nakkaş deresi, 1 23 
Nakkaş deresi, ı 24, 343 
Nakkaşbaşı, 242 
Nakşibendi zaviyesi, 45. Bkz. zaviye 
Nakşibendiyye zaviyesi vakfı musakkafiitı, ı 33, 36 1 .  Bkz. 

musakkafat. Bkz. musakkafiit 
nasrfiniyye, 1 6 , 1 9 ,  32,  33 ,  1 49,  287 
Nasrfiniyye, 1 6  
nazır: Haremeyn evkafı -ı, 228; Haslar su -ı, 273, 359; 

hassa su -ı, 1 8 1 ,  ı 83,  1 85,  1 87, 1 89, 1 90, 1 92, 1 93,  1 95, 
1 96, 1 99, 200, 202, 203, 205, 207, 208, 2 1 0, 2 1 3, 2 1 4, 
2 1 6, 2 1 8, 220, 22 1 ,  223, 225, 226, 228, 229, 230, 232, 
234, 236, 238, 239, 240, 242, 245, 247, 248, 250, 252, 
253, 256, 258, 26 1 ,  263, 266, 267, 27 1 ,  273, 275 ,  277, 
279, 287, 293, 294, 3 1 0, 3 1  ı .  3 1 2, 3 1 6, 3 1 8, 324, 326, 
329, 33 ı .  333, 334, 335, 337, 340, 342, 344, 348, 349, 
354, 356, 357, 358, 3 7 ı ,  378; Hassa su -ı, 2 ı 1 ,  280, 283, 
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287, 293, 295 ,  298, 300, 30 1 ,  360, 36 1 .  363, 364, 366, 
374; Hububat -ı, 46, 55;  su -ı, 7, 9, ı ı ,  1 3 , 1 5, ı 7, 1 9, 
2 1 ,  23, 25, 26, 28,  3� 32, 3� 36, 38, 39, 4 ı ,  43, 45, 46, 
47, 48, 49, 5 1 ,  52, 54, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 1 28, 1 29, 
ı 30, 1 32, 1 34, 1 35,  1 37, 1 39, 1 40, ı 42, 1 43,  1 45, ı 47 ,  
1 48, 1 49, 1 5 ı ,  1 53,  1 55 ,  1 56, ı 57,  1 58, 1 59, ı 62, ı 63 ,  
1 64, 1 65,  1 67, ı 69, 1 7 1 ,  1 73 ,  1 75 ,  ı 76,  1 78, 1 87, 2 ı 3 ;  
Tophane -ı, ı 97, 235, 294, 32  ı 

Nerdübanl ı  hammam, ı o7, ı o8 
Nevbethfine, 9, 222 
Nişancı, ı 90 
Nişancı Paşa mahallesi, 1 25 
Nişancı Paşa mahallesi, ı 25,  206, 309. Bkz. mahalle 
Nişancı Paşa-yı Atik mahallesi, 242 
Nişancıbaşı Ali Ağa mahallesi, ı 74. Bkz. mahalle 
NU'MAN Efendi (Mühürdfir), 79, 84, 94, 97 
NU 'MAN Efendi (Seretıbba), 1 ı 6  
NU 'MAN Efendi (Seretıbba-yı sultan!), 1 1 7  
Nilreddin mahallesi, 55 ,  56, 57 .  Bkz. mahalle 
Nur-ı Osmaniyye serbölüği, 208. Bkz. serbölük 
Nuri Dede mahallesi, 295, 32 1 . Bkz. mahall e  
Nfiridede mahallesi, ı 98. Bkz. mahalle 

o 
oda: Ay işe Sultan -ları, ı 63 
Odabaşı çarşusı, 6 
Odunkapusı, 366 
Okçılar (Edirnekapı), 3 
Orta Belgrad (Haslar), 238, 366 
Orta Belgrad karyesi (Hasıar), ı 55 
Orta deresi , 8 1 ,  82 
OSMAN (Hassa su nazırı), ı 09 
Osman Ağa ( Su nazırı), 7 ı ,  76, 1 0 1 ,  1 l l , 1 1 9 
Osman Ağa (Hassa su nazırı), 4 
OSMAN Ağa (Su nazırı), 1 45,  1 69, 1 83 , 236 
Osman Ağa suyı, 1 1 8 
OSMAN Alemdar (Suyolcılar hademesi), 1 84 
OSMAN Efendi (Fodula kati bi) ,  75 
OSMAN Halife (Bali Paşa hademesi), 370 
Osmaniyye suyı, 227. Bkz. su 
Otakcılar, 206 
Otlukcı yokuşı, 45 

ö 
Öksüzdere, 2 1  8 
ÖMER Ağa (Lüleci), 1 1 4 
ÖMER Ağa (Sultan kethudası), 346 
ÖMER RAŞID Efendi (Kıbrıs muhassılızade), 73 
Ördek Kassab mahallesi, 293. Bkz. mahall e  
Öriciler, 255 

p 
Paşa deresi, 270 
Paşa kemeri, 220, 246, 248, 369. Bkz. kemer 
Paşakapusı, 20, 85, 86, 95, 96 
Paşakapusu, 220 
pa ye: Anadolı  -si, 1 8 1 ;  sadr-ı Anadolı -si, 1 50, 1 53 
Pendenice karyesi (Haslar), 334. Bkz. karye 
Pendenice mer'ası, 335.  Bkz. mer'a 
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Peykhane, ı 36, ı 74, 293, 302 
Pirincci karyesi (Haslar), 204. Bkz. karye 
Pirincci Sinan mahallesi, 69 
Pirinççi Sinan mahallesi, 377. Bkz. mahalle 
PİRİZADE Osman Molla Efendi (Şeyhülisliim), ı 8 ı 
pulluk, 2, 275 

R 
ralı-ı abi, 28 

rah-ı ab ı, 34, 39, 52, 70, 72, 74, 75, 77, 79, 8 ı ,  83, 85, 86, 88, 
92, 96, 98, 99, 1 00, ı o2, 1 04, 1 06, ı o8, ı ı o, ı ı 2, ı 1 3 , 
1 1 5 , ı 1 7 , ı ı 8, 1 20, 1 22, ı 24, 1 26, ı 62, 1 89, 200, 202, 
230, 240, 273, 279, 3 ı 8, 335, 344, 347, 360, 370, 37 ı ,  
373, 376, 378 

re' y-i mütevel l i , 4 ı , ı 6 ı  
REİS Osman Efendi (Yalide Sultan kethudası), ı 64 
relsülküttiib, 46, 52 
Relsülküttab, 358 
RE Ş iD Ağa (Saray-ı cedld bölükbaşısı), ı 8 

RUKIYYE Sultan, 20 1 
Rlım cizyediirı, 1 5  ı ,  ı 52. Bkz. cizyediir 
Rumili kadlaskeri , 50. Bkz. kadiasker 
Rumili val is i ,  204 
Rumi l i  val isi kapu kethudiisı, 204. Bkz. ketbuda 
RÜSTEM Ağa (Enderun kahvecibaşısı), ı 67 
Rüstem Paşa Kebeciler h anı suyı, 1 5 ı .  Bkz. su 
Rüstem Paşa suyı, 338. Bkz. su 

s 
Sa'dabad karyesi (Haslar), 260. Bkz. karye 
Sa'dabiid sariiyı ,  26 1 .  Bkz. saray 
Sa'diyye tekyesi ,  34. Bkz. tekye 
Sa'ld Mehmed Efendi medresesi, 332. Bkz. medrese 
Sadefciler, 57,  58 ,  1 46 , ı 97,  244 
sadr-ı a'zam mühürdiirı, ı 86, ı 88 .  Bkz. mühürdar 
sadr-ı Anadal ı  pay esi, ı 50, 1 53.  Bkz. paye 
Safıyye Sultan sariiyı, 345, 350, 378. Bkz. saray 
siihilhane, 52, 1 9 1 , 343 
sahilhanesi, 359 
Saka hammiimı, 257. Bkz. hammiim 
SAKIZLI Mehmed Ağa (Mirahur-ı sani), 370 
Salacakzade hanesi, 1 60 
SALIH Ağa (Kassiibbaşı kiitibi), 335 
SALIH Ağa (Bölükbaşı), 1 03 
SALIH Ağa (Sultan Mehmed bölükbaşısı), I 9 1 ,  3 ı 9 
S�l ih Ağa (Sultan Mehmed Serbölüğü), 5 
S�LIH Ağa (Sultan Mehmed bölükbaşısı), 5 ı ,  288, 297 
S�LIH Ağa bin Ömer (Mütevelll), 233 
SALIH Beğ (Erzurum valisi), 3 1 7  
SALIH Paşa (Erzurum valisi), 336 
salma bacaıar, 343. Bkz. baca 
Saman vi ran cami ' i ,  64. Bkz. cami ' 
Samanviran mahallesi, 200, 202, 203. Bkz. mahalle 
Samatya, 267 
Sancakdar Hayreddin mahallesi, 268, 269. Bkz. mahalle 
sandal boyacısı ,  233 .  Bkz. boyacı 
saray, 23; Ay işe Sultan -ı, 20 ı '  202; Cağaloğl ı -ı, 205; 

Cağalziide -ı, ı 38, 339; Derviş Mehmed Ağa -ı, 360; 
Eski -, 276; Kefeli Paşa -ı, 233; Kefell Paşa -ı, 245 ; 
Köpri l i  -ı, 3 ı 8; Maksud Paşa -ı, 26; Sa'diibiid -ı, 26 ı ;  

İNDEKS 

Satiyye Sultan -ı, 345, 350, 378; Süklen(?) Muslı --ı 
366 

' 

Saray: --ı amire, ı 96. 20 ı ,  244, 335;  --ı atik, 347, 3 5 1  
Saray-ı atik biiziirbaşısı ,  257. Bkz. Biiziirbaşı 
Saray-ı cedld cerriihbaşı, 3 1 6 . Bkz. cerriihbaşı 
Saray-ı cedld suyı, 3 ı 8 
Sarı Musa mahallesi, 224. Bkz. mahall e  
Sarıgez, 63 ,  299 sarraftaifesi, ı 4, 29, 1 48, I 5 ı ,  ı 55 ,  2 1 8, 3 1 0, 3 1 5 , 35 1 .  Bkz. 

tiiife. Bkz. taife 
savak, 4, 52, ı 63, 365 
saviik, 343, 347 
Sazlıdere, 363 
se bil, 20. 348: İbrahim Paşa -i, 342 
sedd, 334; Kadi Ya'küblı -i, 335 
Sefer Ağa !ağını, 208. Bkz. lağm 
Sefer Ağa su yı, 204. Bkz. su 
selım, 35,  40, 48, 49, 1 37,  1 46, ı 57,  1 74, 1 80, 206, 235, 238, 

240, 260, 267, 339 
Sekbanbaşı İbrahim Ağa mahallesi, 265. Bkz. mahalle 
Seliimi tekyesi, 309. Bkz. tekye 
semen, 353;  --i makbuz, 1 8 1 ,  ı 83 ,  1 85 ,  1 87,  1 89, 1 95,  1 99, 

203, 205, 207, 2 ı O, 21 1 ,  2 1 4, 2 1 6, 220, 222, 225, 226, 
229, 234, 235, 236, 243, 245, 247, 248, 250, 252, 254, 
256, 258, 26 1 '  263, 266, 268, 270, 27 ı '  274, 275,  280, 
283, 28� 287, 293, 295, 297, 298, 299, 30� 30 ı ,  303, 
3 1 0, 3 1  ı ,  3 1 3 . 3 1 5, 3 ı 7, 322, 327, 328, 329, 334, 335,  
336, 338, 340, 34 1 ,  342, 343,  344, 345 , 347, 350, 352, 
353, 355, 363, 365, 368, 374; --i medfG ' ,  7, 9,  1 1 , ı 2, 1 3 ,  
ı 5 ,  1 7 , 1 9 ,  22, 25, 27, 30, 32, 35,  36, 38, 4 1 ,  43, 45, 49, 
5 1 ,  54, 58, 6 1 ,  62, 64, 66, 68, 1 29,  1 3 1 ,  1 32, 1 35 ,  1 37, 
1 40, 1 4 1 ,  1 42, 1 43 ,  1 44, 1 45 ,  1 47 ,  1 48, 1 53, 1 54, 1 56, 
1 58, 1 60, 1 64, 1 65 ,  1 67,  1 68,  1 70, 1 7 1 ,  1 73, 1 75, 1 76, 
1 78, ı 8 1 ,  1 83,  1 85,  1 87 ,  1 89, 1 95,  1 99, 203, 205, 207, 
2 1 0, 2 1 1 ,  2 1 4, 2 1 6, 220, 222, 225, 226, 229, 234, 235, 
236, 243, 245, 247, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 26 1 '  
263, 266, 268, 270, 27 1 '  274, 275, 280, 283, 284, 287, 
293 , 295 , 297, 298, 299, 300, 30 ı ,  303, 3 1 0, 3 1  ı ,  3 ı 3 , 
3 1 5 , 3 1 7, 322, 327, 328, 329, 334, 335, 336, 338, 340, 
34 1 ,  342, 343, 344, 345, 347, 350, 352, 353, 355, 363, 
365, 368, 374; --i medfG ' ve makbuza, 2, 5 

sened, 23, 67, 1 96, 220, 258, 273 
senedat, 1 87 
senediit-ı şer'!, 69 
Serat(?) Kemal mahallesi, 375, 376. Bkz. mahalle 
serböl ük: NCır-ı Osmiiniyye -i, 208 
Serçukadar, 36 1  
Serrac Doğan mahallesi, ı 97 ,  209, 355 .  Bkz. mahall e  
Serrac İshak mahallesi (Kumkapu), 1 82, 1 83 .  Bkz. mahall e  
Serrachane, 46, ı 82 ,  1 93 
Serriichiine sCıkı, 243 . Bkz. sCık 
serrac!n-i hassa, 204 
Serraclar, 245 
Servi mahallesi, 339, 350, 352. Bkz. mahalle 
Seyful lah Ağa su y ı  mesleği, 222. Bkz. meslek 
SEYYID lsa (Bölükbaşı), 74, 76, 83, 9 1  

SEYYID isa (Bölükbaşı), 79, 87 

SEYYID Ahmed Ağa (Rikiib-ı hümiiyCın cebecibaşısı), 1 26 
SEYYID Ahmed Ağa (S i lahşör-i hazret-i şehriyiirl), 1 1 2 
SEYYID el-Hacc Hasan ( Serböl ik ), 72 
SEYYID ei-Hiicc Hasan (Bölükbaşı), 74 
SE YY/D Hasan (Masraf katibi), l l  O 
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SEYYID Hasan (Bölükbaşı), 83, 87, 9 1  
SEYYID Hasan (Bölükbaşı), I 00 
SEYYİD İsa (Bölükbaşı), 72 
SEYYID lsa (Bölükbaşı), 96, 1 00, 1 0 1 ,  1 03,  1 06, I 14, 1 27 
SEYYID Mehmed Ağa (Jsparta mütesel l imi), 93 
SEYYID Mehmed Ağa (Yakf kaimmakam-ı mütevel l isi), 89 
SEYYID Mehmed Efendi (Vakf-ı  müşarun ileyhün 

kaiınmakanı-ı ınütevel l isi), 99 
SEYYID Mehmed Reşid (Bölükbaşı), 9 1  
SEYYID Mehıned Reşid (Bölükbaşı), 96, 1 0 1 ,  1 27 
SEYYİD Mehmed Sa'id Efendi (Katib), 73 
SE YY ID Nu' ınan Beğ (Müteveffa), I I 9, I 2 1  
Seyyid Ömer mahallesi, 6 .  Bkz. mahall e  
S E  Y Y  İD Reşid Ağa (Serbölükbaşı), 7 1  
SEYYİD Zihni Efendi (Eşraf- ı kuzatdan), 1 2 1  
Sırıklı çayır, 37, 6 1 ,  63, 69 
Sırıkl ı  çayırı ,  1 8, 23, 200, 203 
Sırıklıçayır, 1 65 ,  363 
sici l lat :  Haslar mahkemesi -ı, 1 58 
sici l lat :  Haslar -ı, 39, 1 57 ;  Haslar mahkemesi -ı, 6, 7, 9, 

l l , 1 3 , 1 7 , 19 ,  2 1 ,  23,  26, 28, 30, 32, 33,  36, 38, 39, 43, 
45, 47, 52, 54, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 1 34, 1 35 ,  1 37,  
1 56, 1 59, 1 63, 1 75,  1 76, 1 78, 1 8 1 ,  1 89, 1 92, 1 95 ,  200, 
2 1 4, 2 1 7, 239, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 25 1 '  252, 
253, 256, 258, 27 1 ,  272, 28 1 ,  283, 285, 290, 296, 298 ,  
302, 303, 306, 307, 3 1 8, 3 1 9  

Silahi Mehmed Beğ mahal lesi, 1 44. Bkz. mahalle 
Sinan Paşa caıni ' i ,  332. Bkz. cami' 
Sinan Paşa çeşmesi, 4, 28, 1 57, 1 63,  303. Bkz. çeşme. Bkz. 

çeşme 
Sinekli mescid mahallesi, 1 1 2  
Sipahlar ağası, 296. Bkz. ağa 
Sofcılar h anı ,  3 1  O 
Sofılar haınınaını ,  237. Bkz. haınınam 
Soğan Ağa mahal lesi, 80, 97, 1 60. Bkz. mahalle 
Soğan Ağa mahallesi, 1 83 ,  33 1 .  Bkz. mahalle 
Sovukçeşın� 32, 240 
Sovukçeşıne, 1 8  
Söğüdli dere, 1 1 9  
Söğüdlü dere, 1 1 8  
Söğüt deresi, 26 1 
Söğütlidere, 1 43,  1 45 ,  324, 353 
su, 6, 7,  9, l l , 1 3 , 1 5 , 1 7 , 19, 2 1 ,  23, 25,  26, 28, 30, 32, 33,  

36, 38, 39, 4 1 ,  43, 45, 47,  48,  5 1 ,  52, 54,  57, 58, 60, 62, 
64, 66, 67, 68, 78, 89, 1 00, 1 30, 1 32, 1 34, 1 35, 1 37,  1 39, 
1 40, 1 42, 1 43,  1 47,  1 48, 1 49, 1 5 1 ,  1 52, 1 53,  1 56, 1 58, 
1 59, 1 6 1 ,  1 63,  1 65 ,  1 67, 1 69, 1 7 1 ,  1 73, 1 75,  1 76, 1 78, 
1 87,  2 1 6, 236, 238, 240, 255, 267, 30 1 ,  307, 3 1 7, 32 1 ,  
33 1 ,  332, 336, 353, 363, 366; - hücceti, 1 03 ; -
kuyudatı, 70, 72, 74, 75, 77, 79, 8 1 ,  83, 85, 86, 88, 90, 92, 
94, 95, 97, 99, 1 02, 1 04,  1 06, 1 08, 1 1 0, 1 1 2, 1 1 3 ,  1 1 5 ,  
1 1  7. 1 24. 1 26; - nazırı, 70, 7 1 ,  72,  74, 75, 77,  79,  8 1 ,  82,  
83, 85, 86, 88, 90,  9 1 ,  92, 94,  95, 98, 99, ı 02,  ı 04, ı 06, 
1 08, 1 09, 1 1 0, l l l , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 5 , 1 1 7 , 1 19, 1 24, 1 26; 
Afife Hatun -yı ,  68; Ahmed Kethuda -yı, 1 62 ;  
Ayasofya -yı, 1 84; Beğ -yı, 26 1 ;  Birincizade Ahmed 
Ağa -yı, 1 89; Canbolad Mustafa Paşa -yı, 277; 
Çalkandızade -yı, 1 7 1 ;  Çebedeniz(?) Ali Ağa -yı, 272; 
Devecioğlı bostanı -yı, 220; Halkalı -yı, 1 76, 1 96, 1 97, 
20 ı ,  202, 235, 278, 279, 306, 3 1 8; H ammamizade -yı, 
377; Hanzade -yı, 94; Hanzade -yı, 78, 95; Haseki 
Sultan -yı, 1 1 6; Hıdır Paşa hammilını -yı, 2 1 2;  İbrahim 
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Hanzade -yı, 78. 220, 248; İbrahim Paşa -yı, 1 55;  
ihsan-ı hümayun -ları, 1 1 2; İmad Ağa -yı, 1 4; İstanbul 
ağası -yı, 1 55 :  Kadiasker-i Anadalı Mehmed Beğ -yı, 
98;  Kassabbaşı AbdulbakT Ağa -yı, 234; Kassabbaşı 
Kara Mehmed Ağa -yı, 35 1 ;  Kırkçeşme -yı, 20, 29, 73, 
80, 84, 86, 93, 95, 96, 1 02,  1 04, 1 1 2, 1 1 3 ,  1 54, 1 56, 223, 
255, 358, 36 1 ;  Kırkeşme -yı, 78; Köprili -yı yol ı ,  2; 
Mahmud Ağa -yı, 14;  Mahmud Paşa -yı, 1 8 1 ;  Mehıned 
Efendi -yı, 6 1 ; Mehıned Paşa -yı, 1 93 ,  1 98, 204, 205, 
295, 32 1 ;  Mustafa Ağa -yı, 205, 240; Osman Ağa -yı, 
1 1 8 ;  Osmaniyye -yı. 227; Rüsteın Paşa Kebeciler hfuıı 
-,-yı, 1 5 1 ;  Rüstem Paşa -yı, 338;  Saray-ı cedid -yı, 
3 1 8; Sefer Ağa -yı, 204; Sultan Bayezid -yı, 69; Sultan 
Selim -yı, 56; Sultan Süleyman cami '  i -yı. 1 5 1 ;  Sultan 
Süleyman -yı, 1 54; Süleyman Paşa -yı, 37; 
Süleymaniyye -yı, 1 56; Sürmeli Ali Paşa -yı, 1 20, 1 2 1 ;  
Sürmeli Ali Paşa -yı, 1 20, 1 22,  304; Turunçl ık  -yı, 
356; Yiliide havzı -yı, 33 ;  Yalide Sultan -yı, 1 1 4; 
Viiiide Sultan -yı, 68, 256; Validehavuzu -yu, 1 03 

su hazinesi, 23 1 ,  297. Bkz. hazi'ne 
su hücceti, 1 60 
su kuyusı, 26. Bkz. kuyu 
su nıesleği, 1 4  

su nazırı, 7, 9, l l , 1 3 , 1 5 , 1 7, 1 9, 2 1 ,  23,  25, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 39, 4 1 ,  43, 45 , 46, 47, 48, 49, 5 1 ,  52, 5� 57, 
58,  60, 62, 64, 66, 68, 1 28, 1 29, 1 30, 1 32, 1 34, 1 35,  1 37, 
1 39, 1 40, 1 42, 1 43,  145 ,  1 47,  1 48 ,  1 49, 1 5 1 ,  1 53,  1 55,  
1 56, 1 57, 1 59, 1 62,  1 63,  1 64, 1 67 ,  1 69, 1 7 1 ,  1 73,  1 75,  
1 76, 1 78, 1 87 

su nazıı·ı defteri, 20 1 ,  3 1 7. Bkz. defter 
su terazusi, 9 
Suhte Sinan mahallesi, 357. Bkz. mahalle 
su k :  İksirciler -ı, 307; K etancı lar -ı, 1 94; Serrachfuıe -ı, 

243; Toprak -, 335 
Sulı ınanastır, 267, 268, 269. Bkz. manastır 
SULTAN Abdülhamld, 20 1 
Sultan Abdülhamid vakfı, 343. Bkz. vakf 
Sultan Ahmed caıni ' i ,  1 4, 228, 320 
Sultan Ahmed küttabhanesi evkiifı ınütevel lisi, 244 
Sultan Ahmed küttabhanesi evkafı mütevellisi, 233. Bkz. 

mütevell1 
Sultan Bayezid, 276 
Sultan Bayezid, 1 60, 363 
Sultan Bayezld cami 'i, 53. Bkz. cami ' 
Sultan Bayezid cami ' i  suyol ı ,  1 30. Bkz. suyolı 
Sultan Bayezid cami' -i şerif, 69 
Sultan Bayezld Han iınareti, 69 
Sultan Bayezid Han suyı !ağını, 68 
Sultan Bayezid Han-ı Veli, 69; - suyı lağınına, 70 
Sultan Bayezld Han-ı Veli suyı yolı ,  2 
Sultan Bayezld iınareti ,  69 
Sultan Bayezid suyolı ,  200, 203 , 256, 276, 285.  Bkz. suyol ı  
Sultan Bayezid vakfı, 256. Bkz. vakf 
Sultan Bayezid vakfı su yol ı  katibi, 203. Bkz. katib 
Sultan Bayezid vakfı suyolcısı , 364. Bkz. suyolcı 
Sultan kethudası, 8, 1 7, 1 66, 1 98, 294, 295, 32 1 .  Bkz. 

ket h u da 
SULTAN Mahmud, 33 
Sultan Mahmud evkafı ınütevellisi, 1 92 .  Bkz. mütevelli 
Sultan Mehnıed cami ' i  mahfel i ,  333. Bkz. mahfel 
Sultan Mehmed cami'  i suyol ı ,  1 2  
Sultan Mehıned Han cami ' i ,  68 
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Sultan Mehmed şadurvanı suyolı, 206. Bkz. suyolı 
Sultan Mustafa türbesi , 250 
Sultan Osman, ı 
Sultan Osman cami ' i ,  227, 230. Bkz. cami ' 
Sultan Selim cami ' i ,  I 57 
Sultan Selim suyı, 56. Bkz. su 
Sultan Süleyman suyol ı ,  I 08, I I O 
SULTAN Süleyman, 1 83, 1 98, 366 

Sultan Süleyman cami'- şiidurvanı ,  300. Bkz. şiidurvan 
Sultan Süleyman ciimi ' i  suyı, I 5 I 
Sultan Süleyman cami '  i suyol ı ,  60, I 52, I 86, I 88, 208, 32 I ,  

33 I ,  334. Bkz. suyol ı  
Sultan Süleyman Han suyol ı ,  I 09 
Sultan Süleyman Han suyol ı ,  75, I 26 
Sultan Süleyman Kırkçeşme suyı !ağını, 2 1 6, 338, 345. Bkz. 

!ağın 
Sultan Süleyman Kırkçeşme suyolı, 336 
Sultan Süleyman Ma'zul kemeri suyolı, 232, 234, 244. Bkz. 

suyolı 
Sultan Süleyman suyı, I 54 
Sultan Süleyman su yı lağnıı, I 36  
Sultan Süleyman suyolı, 35,  58 ,  1 42, 1 66, 205, 209, 22 1 , 265, 

295 , 354 
suyolc ı :  Sultan Bayezld vakfı -sı, 364 
Suyolcılar kethudası, 296, 376. Bkz. kethudii 
suyol ı :  Abdi Beğ Efendi -, 45; Ayasotya -, 7 1 ,  76, 9 1 ,  

I 43, 1 45;  Başikinci mesleği -, 280; Bayram Paşa -, 
I 98; Bayrampaşa -, 209: Bend-i keblr deresi -, I 48; 
Ebu ' I-feılı Sultan Melımed ciimi ' i  -, 9 ;  Gazi Hasan Paşa 
-, 54; Güzelce Melımed Paşa -, 56; Güzelcekemer -, 
242; Halkalı -, 244; Hasan Paşa -, 54, I 55; Hüseyin 
Paşa -, 363; Kantari Melımed Ağa -, 232, 234, 244; 
Karagöz Melımed Paşa -, I 93, 296; Kassabbaşı 
AbdulbakT Ağa -, 232, 244; Kırkçeşme -, 8, 23, 62, 63, 
80, 84, 93,  1 0 1 ,  1 02, 1 03 ,  1 04, 1 25,  220, 226, 246, 248, 
30 1 ,  3 1  I ,  3 1 5, 3 1 7 ,  320, 326, 329, 342; Köpri l i  -, 58 ;  
Küçükkemer -, 17  I ,  I 73 ,  1 78; Mahmud Paşa -, 3 1 2, 
3 1 4, 376; Mahmud Paşa cami ' i  -, 375; Mahmud Paşa-yı 
Veli -, 1 32, 1 34, 1 46; Musalı ib Paşa -, 22 1 ;  Mustafa 
Ağa -, 56; Sultan Bayezld -, 200, 203, 256, 276, 285; 
Sultan Bayezld cami ' i  -, 1 30; Sultan Bayezld Han-ı Veli 
-, 2; Sultan Melımed cami ' i -, I 2;  Sultan Melımed 
şiidurvan ı -, 206; Sultan Süleyman -, I 07; Sultan 
Süleyman -, 35 ,  58, 90, ı 42, ı 66, 205, 209, 22 ı ,  265, 
295, 354; Sultan Süleyman cami ' i  -, 60, I 52, 1 86, 1 88,  
208, 32 1 ,  33 1 ,  334; Sultan Süleyman Han -, 75, 1 07, 
109, 126; Sultan Süleyman -ı, 108, 1 1 0; Sultan 
Süleyman Kırkçeşme -, 336; Sultan Süleyman Ma'zül 
kemeri -, 232, 234, 244; Turunçluk -, 1 93,  296; Viiiide 
Sultan -, 1 30 

Südlice, 325 
Süklen(?) Muslı sariiyı, 366. Bkz. saray 
SÜLEYMAN (Enderun-ı lıümiiyün kozbekcisi(?) ve 

kalıvecibaşı), 75 
SÜLEYMAN Ağa (Galata voyvodası), 1 69 
SÜLEYMAN Ağa (Bölükbaşı), 79. 83 
SÜLEYMAN Ağa (Bölükbaşı), 96. 100, 103,  106, 1 1 8, 1 25 
SÜLEYMAN Ağa (Sultan Alımed bölükbaşısı), 359 
SÜLEYMAN Ağa (Sultan Alımed bölükbaşısı), 69 
SÜLEYMAN Ağa (Sultan Alımed bölükbaşısı), 222, 229, 

239, 245, 266, 269, 273,  307, 3 1 0, 3 1 6, 3 1 7, 322, 33 1 ,  
335, 347, 365 

İNDEKS 

SÜLEYMAN Ağa (Sultan Alımed bölükbaşısı), 8, I I ,  47, 
1 37, 282, 288, 294, 297, 300, 368, 377 

SÜLEYMAN Beğ (Mütevelll), I 92 
SÜLEYMAN Mon la Efendi ( istanbul kadlsı ), 1 24 
Süleyman Paşa suyı, 37 
Süleyman Selim cami '  -i şerlfı, 99 
Süleymaniyye, 200, 202, 295 

Süleymaniyye cami ' i ,  46, I 54, 222, 32 I ,  330 
Sü leymaniyye su yı, I 56 
Süleymaniyye suyı kubbesi, I 
Süleymaniyye suyı terazusı, 60 
Sürmeli Ali Paşa su yı, I 20, I 2 I 
Sürmeli All Paşa su yı, I 20, 304. Bkz. su 

s 
şadırvan, 227 
şadırvan, 2 ı 6 
şadurviin, I 79 
şadurvan, 33, 230; Ağa hanımaını -ı, ı 14, ı ı 5; Ebu ' l-fetlı 

Sultan Melııned Han-ı Gazi tabe seriilıu lıazretlerinün 
ciiııı i ' - i  şerlfı -ı, 98; Sultan Süleyman cami ' i  -ı, 300 şAH Sultan, ı 65 

Şah Sultan masraf kati bi, ı 64. Bkz. kati b 
Şahin deresi, 24, 242 
Şelıld Melııned Paşa vakfı, 325. Bkz. vakf 
Şehremini, 209, 334 
Şehsuvar Beğ mahal lesi, 369. Bkz. mahalle 
Şehsuvar mahal lesi ,  2 I I .  Bkz. mahalle 
Şelızade cami ' i, 5,  55, 57, 1 53,  1 80. Bkz. cami' 
şerh, 233, 3 I 6 
ŞERIF Paşa (Cidde valisi), 376 
Şeyh Feridun ciiın i ' i ,  237. Bkz. cami'  
Şeyh Paşa su yı !ağını, I 6 I .  Bkz. !ağın 
ŞEYI- IÜLISLAM Melııned Sill if Efendi ,  33 1 
Şıkk-ı evvel defterdar ı. 2 I 6, 227. Bkz. defterdar 
ş ira en malik, 70, 78, 84, 92, 96, ı ı 2 
Şirin Merd mahal lesi , 257. Bkz. mahalle 
Şüca' Çavuş mahal lesi, 338.  Bkz. mahal le  
Şüca'eddin mahal lesi, 80 ,  8 1 ,  84, 93, 96 

T 
ta'yln, 2, 3, 4, 6, 9, 1 0, 1 3 ,  1 5 , 1 6, 1 9 , 2 1 ,  25, 26, 28, 3 1 ,  35, 

37, 39, 45, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 64, 1 36, 1 38, 1 40, 1 44, 
1 45, 147,  1 48, 1 50, 1 52, 1 59, 1 6 1 ,  1 63 ,  1 65,  1 67, 178  

talırlr u teınhlr, I 8 I ,  1 92, I 95, 200, 239, 240, 242, 246, 248, 
250, 252, 253, 258, 302, 303, 306, 307, 3 1 9, 323, 324, 
326, 333, 344, 347, 349, 354, 355 

talırlr u teınhlr, 70, 74, 75, 79, 83,  85, 86, 88, 90, 92, 95, 97,  
99,  1 02, 1 04, 1 06, 1 08, ı 1 2 , ı 13 ,  ı 1 5 , ı 1 7 , 1 24, 1 26 

Tahtaminare, 378 
tiii fe :  sarraf-si, 1 4, 29, 1 48, 1 5 1 ,  1 55, 2 1 8, 3 1 0, 3 1 5, 3 5 1  
taksim: Bali Paşa -i, 287 

taı·azü, 355 
tarlk-ı amın, ı 9 ı '  275 
tarlk-ı nakşlbendiyye zaviyesi vakfı ıııusakkaffıtı, 358.  Bkz. 

ınusakkafat 
Taş Kassab, 224 
taş lağm, 276. Bkz. lağm 
Taşkassab, 257 
Taşodalar, I 60 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Tavukcı yol ı ,  296 
tedavül-i eyadl, l l , 26, 30, 5 1 ,  58, 66, 7 1 ,  77, 1 07, 1 09, l l l , 

1 1 8, 1 20, 1 2 1 ,  1 3 1 ,  1 35,  1 36, 1 40, 1 42, 1 43, 1 45,  1 48, 
1 5 1 ,  1 53,  1 56, 1 59, 1 63,  1 65,  1 69, 1 73 ,  1 74, 1 78, 1 83, 
ı 85, ı 86, ı 88, ı 94, 1 96, ı 97, ı 98, 200, 203, 206, 209, 
2 1 3 , 2 1 6, 2 1 7, 2 1 8, 220, 22 1 ,  226, 229, 232, 234, 239, 
242, 244, 25 1 '  253, 258, 264, 265, 275,  276, 28 ı '  283, 
284, 295,  300, 30 1 ,  304, 309, 3 1 1 ,  3 1 2, 3 1 5 , 329, 33 1 ,  
334, 336, 339, 34 ı '  345 , 350, 35 1 '  354, 357, 358, 360, 
36 1 , 363, 365, 368, 370, 374, 376 

tefevvüz, 200, 223, 349 
tefvlz, 75, 83, 86, 88, 90, 92, 1 02, 1 03,  1 06, 1 1 5 ,  1 1 7, 1 1 9, 

1 20, 1 22 
tekke: Aydınoğlı -si, 25 
tekye: Aydınzade -si, 85;  Çaylık -si, 265, 266; Sa'diyye 

-si, 34, 35 ;  Seliimi -si, 309 
telhlsci l ik, 56 
temellük, 2, 5 ,  7, 9, l l , 1 3 , 1 5 ,  1 7 , 1 9 , 23, 25, 30, 32, 36, 38, 

4 1 ,  43, 45, 49, 5 1 ,  54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
76, 77, 79, 83, 85, 89, 92, 94, 96, 98, 1 02, 1 06, 1 08, ı 1 3 , 
1 1 9, 1 2 1 ,  1 23, 1 24, 1 26, ı 28, 1 29, 1 3 1 ,  ı 32, 1 35,  ı 37 ,  
t 4 ı ,  1 42, ı 43,  1 45,  ı 47, 1 48, 1 5 1 ,  1 53,  1 56, 1 58, 1 60, 
1 64, 1 66, 1 67, 1 69, 1 72, 1 73,  1 75,  1 77, 1 78, 298, 300, 

322, 3
'
74 

temessük, 2 ı ,  33, 85, 86, 89, 99, 1 1 5 ,  ı ı 7 ,  1 34, 1 92,  278, 
306, 33 1 ,  332, 37 1 ,  372, 373, 376; mütevelll -i , 33, 308; 
vakf -i ,  1 33 

temllk, 205 
temllkname-i hüınayun, 27, 1 7 1 ,  1 72,  1 83,  20 ı ,  202, 262, 

360 
terazu. 25, I 82, 245, 266, 269, 297, 3 I 8, 342, 348; Başeski 

kolluğı -sı, 99; Halkalı suyı -si, 335 ;  Kassabbaşı -sı, 
96; Kassabbaşı -si, ı 80, 220; Köpri l i  suyı -sı, 58; 
Mahmud Paşa suyolı -sı ,  3 ı 3 ;  su -si, 9; Süleymaniyye 
suyı -sı, 60 

tereke, 26, I 50, 1 86, 1 88, ı 98, 2 ı 7 
Terkos nahiyesi, 50, 54, 75 
Tersane emini, 1 98, 262, 294. Bkz. emin 
tesel lüm, 79, 83 
teşrlfiitcL 65 
Tevki'i Ca'fer mahallesi (Fenerkapısı), 298 
Tevki'i Ca'fer mahallesi (Fenerkapıs ı), 1 49. Bkz. mahalle 
tevliyet, 289 
Tezkire-i evvel, I 82 
Timurhan mahallesi, 2 1 2 . Bkz. mahalle 
Timurkapu, 286 
Timı1rkapu, 24, 27 1 
Timı1rkapu, 39 
Tire kazası, 1 86, 1 88. Bkz. kaza 
Tobcılar, I 98, 209 
Topcılar, 26 
Tophane, 259 
Tophane nazırı, ı 97, 1 98, 235, 294, 32 1 .  Bkz. nazır. Bkz. 

n azır 
Topkapu, 264, 3 1 2  
Topkapusı, 1 46, 249, 276, 3 ı 4  
Toprak suk, 335.  Bkz. suk 
Tozkoparan, 263 
tulumbacı: Dergith-ı  ali yeniçerileri -ları, 227, 228, 230 
Tuluınbacı kışlası, 230 

tuluınbacıbaşı, 228 
Tu na kemeri, ı I 8, I 1 9  

Tuna lağmı, 143 ,  1 45, 353. B kz. ]ağın. Bkz. lağm 
Turunçlık suyı, 356 
Turunçluk suyol ı ,  I 93, 296. Bkz. suyol ı  
tüccar: Kapan -ı, 2 I O; Mısır -ları, 2 I 4 
türbe: Sultfm Mustafa -si, 250 

u 
Unkapanı, 79, 80, 84, 93, 96 
Urbacılar(?), 1 30 
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URYANfZA.DE MEHMED Raşid Efendi (Bab naibi), 1 24 
Uskumrı karyesi (Haslar), I 42. Bkz. karye 
Uskumrı(?) kemeri, 30 1 .  Bkz. kemer 
usta: d eb bağ -ları, 290 
Uzun tarlabaşı, 327 
Uzunca kemer, 2 1 3 , 2 1 4. Bkz. kemer 
Uzunca ova, 265 
Uzuncaabad, 234, 339, 35 ı 
Uzuncaova, 1 98, 208, 232, 244, 276, 285 
Uzuncaova (Haslar), 59 
Uzunçarşu, 336 
Uzunçarşu,  64 
Uzunkemer, 338 

ü 
Üskübi mahallesi, I 96, 1 97, 285, 286, 335.  Bkz. mahalle 
Üskübli mahallesi (Cebeali kapısı), 24 7. Bkz. mahalle 
Üsküdar, 1 1 6, I 23, 260 
Üsküdar kadlsı, 1 86, 1 89. Bkz. kadi 
Üsküdar kazası ,  343. Bkz. kaza 

V 
vadi, 2 ı 8  
vakf, 1 38, I 79, 269, 332; defter-i -, I 80; el-Hace Hayriyye 

Kadın -ı, 356; Girldl Küçük el-Hacc Mehmed Ağa 
ınektebi -ı, 200, 202; Güzelce Mahmud Paşa -ı, I 9 I ;  
Kallzoğlı Süleyman Paşa -ı, 266; Kazlıçeşme -ı, 289; 
Relsülküttab Avnl Efendi -ı, 86: Sultan Abdülhamld -ı, 
343; Sultan Bayezld -ı, 256; Şehld Mehmed Paşa -ı, 
325 

vakf konak, 359. Bkz. konak 
vakf menzi l ,  1 60. Bkz. menzil 
vakf temessüki ,  1 33 .  Bkz. temessük 
vakfiyye, 272 
vakfiyyet, 39, 233, 240, 245, 250 
vakıf: şart-ı -, 292 
val i :  Erzurüm -si, 3 1 7, 320, 336; Mısır Kahire -si, 276; 

Rumili -si, 204 
vali: Cidde -si, 376 
Valide deresi, 285 
Viiiide havzı, I 02 
Valide havzı deresi, ı 55 
Viiiide havzı suyı ,  33 .  Bkz. su 
V ALI DE Sultan, 24 1 ,  255, 32 1 ,  330,  362 
Viiiide Sultan cablsi ,  344. Bkz. ciibl 
Viiiide Sultan kethudası, 1 64. Bkz. kethuda 
Viiiide Sultan Mehmed Han-ı Gaz!, 1 1 4 
Viiiide Sultan suyı, 68, 256. Bkz. su. Bkz. su 
Viiiide Sultan suyol ı ,  1 30. Bkz. suyol ı  
Viiiide Sultan vakfı cablsi, 350. Bkz. cabl 
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Validesi deresi, 262 
Yani Efendi medreses i ,  1 0 1  
Yani Efendi ınedresesi , 1 0 1 ,  1 02,  1 03 ,  1 04 
Vanzade mahallesi, I 03 
varis, ı 8 1 ,  1 98 
varise, 1 35 , 1 98 , 270, 284 
V ASIF Efendi (Relsülküttab), 333 
vas!, 35 
vekl l ,  3 1 4; --i ınüseccel, 7 ,  9, I I ,  13 ,  1 5 , 1 7 , 1 9, 2 1 ,  23, 25 ,  

26 ,  28 ,  30, 34 ,  36, 38 ,  39,  4 1 ,  43 , 45, 5 1 ,  57 ,  58, 60, 62, 
64, 66, 68, 1 28 ,  1 29, 1 30, 1 34, 1 35, 1 37,  1 40, 1 47 ,  1 48, 
1 49, 1 5 1 ,  1 53 ,  1 56, 1 58, 1 59, 1 62, 1 63 ,  1 65,  1 67 ,  1 69, 
1 7 1 ,  1 73 ,  1 75 ,  1 76, 1 8 1 ,  1 83 ,  1 85 ,  1 87, 1 89, 1 90, 1 93, 
1 95,  1 96, 1 99, 203, 205, 207, 2 1 0, 21 ı ,  2 1 3 , 2 1 6, 2 1 8, 
220, 22 ı ,  223 , 225, 226, 229, 230, 232, 234, 236, 239, 
240, 243, 245, 247, 248, 250, 252, 253, 256, 258, 26 1 ,  
263, 266, 267, 27 1 ,  273, 275, 277, 279, 28� 283, 287, 
293, 295, 298, 300, 30 ı ,  306, 3 ı ı '  3 ı 2, 3 ı 8, 324, 326, 
328, 33 1 ,  333 ,  337, 340, 342, 344, 345, 348, 349, 354, 
356, 357, 358, 359, 360, 36 ı '  363, 364, 366, 37 ı '  373, 
374, 378 

veraset, 22, 42, 44, 1 35,  1 46, 1 80, 206, 262, 343 
verese, 30, 1 27 ,  1 53 , 22 1 , 329, 347 
vezn, 80, 82, 84, 93, I 00, I 24, I 26; - ü ii 'yar, 26 I ;  - ü 

ayar, 208, 363, 375, 376; - ü tahmin, 303, 334 
Vezneciler, 363 
voyvoda: Bi lecik -sı, 346, 364; Galata -sı, I 69 

y 
YA 'KÜB Ağa (Hazinedarbaşı), 345 
YA 'KÜB Efendi (Tophane nazırı), 235 
YA 'KÜB Efendi (Tophane nazırı), 1 97 
Yahya Efendi mahallesi, I 1 4  

Yahya Paşa haınınamı, I 36, I 74. Bkz. harnınarn 
Yalıkapusı, 288 
Yavaşca Şahin mahallesi, 64. Bkz . mahalle 
Yavedfid mahallesi (Eyyub), 336. Bkz. mahalle 
Yayla, 27 I ,  272 
yazıc ı :  Daru' s-sa'adeti ağas ı -sı, 1 80, 2 1 1 
Yedikulle, 257, 288, 290, 29 1 
Yedikul le  suyı !ağını, 263 . Bkz. !ağın 
Yedinci Mehnıed Paşa lağnıı, 208. Bkz. !ağın 
Yeni han, 29 
Yeni Odalar, 38  
Yenibağçe, 270, 293 
Yenidimi ' ,  1 0  
yeniçeri : Dergah-ı all -leri, 3 75, 3 76 
Yenihaınnıaın, 332, 333 .  Bkz. haınnıaın 
Yeşi l l i  iınaret, 205. Bkz. imaret 
yoğurtcıbaşı :  Enderun-ı hassa -, 228 
yol :  Çiftehavz -ı, 270, 327; Çiftehavz -u, 88 
Yusuf Paşa çeşmesi, 62. Bkz. çeşme 
Y ÜSUF Ağa (Mütevelll), I I 7 
YÜSUF Ağa (Valide Sultan kethudası), 32 1 
Yusuf Paşa mektebi, 327. Bkz. mekteb 

z 
Zağferan-ı Borlı, ı 50 
zaviye: Nakşibendl -si, 45 
zi ınınet, 325 

İNDEKS 

zinınıl, 1 30, I 5 I ,  I 55, I 56, 256, 268, 298, 323,  325, 352 
Zincirlikuyu, I 08, I I O, I 64 
Zorpal ad mesleği. 2 I .  Bkz. meslek 
Zoza karyesi (Kızılbel), 1 50. Bkz. karye 
zümre: Ç ırağan -si, 274 
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