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SUNU Ş 

İ stanbul'u korumak görevimiz ve tarihi sorumluluğumuzdur. Sorumluluğunu üstlendiğimiz İstanbul 
şehrinin kiml iğini korumayı ve bu kiml iğin çeşitli yönleriyle araştırılınasını sağlamayı da asli gö
revlerimizden sayıyoruz. 

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

Bu anlamda yürüttüğümüz en önemli kültürel çalışmalarımızdan biri olan İstanbul Kül/iyatı Proje
si, Türk arşivlerinde bulunan İstanbul'la i lgil i  belgeleri önce belli konular etrafında kronoloj ik ola
rak yayın lamayı ve ardından değişik açı lardan yorumlamayı hedeflemektedir. Böylece çok ihmale 
uğramış şehrimizin tarihi ve kültürü bütün yönleriyle ortaya konulmuş olacak ve yapıl ınası gere
kenler konusunda herkesin yararlanabileceği sağlam bir zemin ve güven il ir zengin bir kaynaklar 
küll iyeltı vücut bulacaktır. 

Bu kapsaında yer alan ve İSKİ tarafından yayınlanan İstanbul Su Kül/iyatı Projesi de, İ stanbul'da 
su meselelerinin bütün yönlerini ortaya koyacak ve yeni çal ışmaların yapı lınasını mümkün kı lacak 
arşiv belgelerini tasnifli olarak günyüzüne çıkarıyor. Su kaynakları, su yol ları, isılle ve dağıtım 
meseleleri, vakıf su lar, tatlı su lar, kontrol mekanizmaları, su ile i lgil i  müesseseler, çeşıneler, sebi l
ler, şadırvanlar, havuzlar, bendler, terazi ler, su verilen kurumlar, hukuki ınuaıneleler. . .  Bütün bu 
konularla ilgil i birinci dereceden kaynaklar bu çalışına ile i lgil i lerin hizmetine sunulmuş oluyor. 

Bu düşüncelerle başta iSKi Genel Müdürü Prof.Dr.Veysel Eroğlu olmak üzere, bu önemli projenin 
hayata geçirilmesinde büyük emek harcayan projede yer alan hocalarıınıza ve tüm emeği geçeniere 
teşekkürlerimi sunuyoruın. 

Yayımladığıınız İstanbul Su Kül/iyatı'nın on ikinci ci ldini i l im alemine ve İstanbullutara sunmaktan 
kıvanç ve bahtiyarlık duyuyorum. 

Ali Müfit Gürtuna 
istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 





TAKDİM 

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

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

Atalarımız bu şehri 1 453 ' de fethettikten sonra şehrin tabiatta bütünlüğünü bozmamış
lard ır. Suyun tedariki ve dağıtımı hususunda çalışmalar başlamış, şehrin her yerine vakıf olarak, 
yüzlerce çeşme ve sebil yapılmıştır. Dışarıdan getirilen suların çeşme ve sebil ler vasıtasıyla 
ihtiyaç sah iplerine ulaştırılması İstanbu l '  da kendine has bir "Su medeniyet i" ni meydana ge
tirmiştir. 

İstanbulumuzda fethin sonrası dönemlerde ecdadımız tarafından yaptın t ıp hizmete açı
lan su tesisleri i le kişi başına günlük su temini 1 50 lt . seviyesine yükselmiştir. Bu seviyede bir 
su kullanımının bugün bile ancak temin edilebildiği dikkate alınacak olursa Osmanlı Devleti 
döneminde gerçek bir su medeniyetinin yaşandığı ortadad ır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İSKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul 'a  su temini konusunda tarihteki bu su medeniyetini asrımıza 
taşıma aziın ve kararlığındadır. Bu hedefe ulaşmak için İSKİ tarafından, Bulgaristan s ın ırından 
Bolu 'ya kadar bütün su kaynaklarından istifade imkanı sağlayan projeler gel iştiri lmiş ve uygu
lamalar başlatılmıştır. İ SKİ 'n in hedefi İstanbul 'da kişi başına günde 250 lt. su temin etmektir. 

Zamanımızda teknoloj i  akla durgunluk veren hızla gelişmekte, ancak gereken tedbirler 
alınmadığından içinde yaşadığımız çevre ve bi lhassa tabiatın can damarı olan su kaynakları 
tahrip edilmektedir. 

Ecdadımızın yapmış olduğu bu değerlere sahip çıkmanın ilk adımı, bunların tanınması 
ve tan ıtı lmasıdır. Bu sahadaki ihmal ve noksanı gidermek gayesi ile kurulan İstanbul Araşttr
malart Merkezi, İstanbu l 'a  ait tarihi su defterleri üzerinde çal ışmalar yapmaya başlamıştır. Bu 
çal ışmaların ne kadar titizl ikle yapıldığını , bu konuda büyük gayretler sarfedildiğini yakinen 
bil iyorum. Bu eseri çıkarmak için fedakarane gayret sarfeden araştırmacı larıınızı gönülden teb
rik ediyorum. Bu araştırınan ın ürünü olarak ortaya çıkarılan İstanbul Su Külliyatı ' n ın onikinci 
cildini İstanbulltı lara sunmaktan gurur duyuyorum. 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu 
İSKİ Genel Müdürü 





ESER HAKKINDA 

Kırkçeşme Suları-2'nin Kaynakları 

Vakıf Su Defter ler i Kır kçeşme Sular ı-2 ad ı  i le  yayma haz ır la dığımız eser, Vakıf Sular Ar ş iv i ' ndeki 1 4  
numara l ı  defter in tama mını  ihtiva etmektedir . Eser de s u  i l e  i lgi l i  1 8 1 1 - 1 92 1  tar ihler i  arasında yer a la n  
kay ıtlar var dır . 

Kırkçeşme Suları-2 'yi Oluşturan Belgelerin Ana ve Alt Konuları 

Eser i oluşturan su i le i lgi l i  i lmühaber kayıtlar ının a na konusunu vakıf ve mülk sular ın satı lma sı, satın 
a lınmas ı, k ira la nması, mirasen intika l i, tahsisi, kul lan ılmas ı  ve kulla nd ır ı lma sı i le  su yollar ının tam ir i  ve 
onar ım ma da ir kayıtlar oluştur maktad ır .  Ba ğlı konular olarak da vakıf ve mülk sular ın isa le hatlar ı, su
yun bağlandığı semt ve c ihet (çeşme, cami, çiftlik, ev vs . ) i le bağlanan suyun miktar ı, suyu daha önce 
kullana n  ve son kulla na n  kişi veya kişiler gibi konulardır . Bu a na ve a lt konular a şa ğıda tablo o larak 
göster i lmiştir . 

Tablo: Su 14-1 'i Oluşturan Ana ve Alt Konular 
DEFfERNO/ ANA İSALE SUYUN TAHSiS KATMA SUYU KULLANAN SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN SUYUN SUYUN BAGLI BAGLA· İLMUHABER 

SAYFN HATTI OLUNDUGU SUYUN ŞAHlS ALANlN/ KİRALA· 
BELGE NO (Suyulu) VAKlF ADI (daha önce) Y ANlN 1 KENDiSi· 

(Suyu NE SU iNTiKAL 
Katanın EDENiN VEYA SU 

Adı) BAGLANANIN 
ADI(sun) 

14·11134a/l Mehmet Tahir Ağa Ümmügül süm Hanım 

14-l/134a/2 Ayasofya vakfı Seyyit Hasan Tahsin Şerife F atma Behiyye 
Efendi Hanım 

14-l/134a/2 ŞerifeFatma Hanım Seyyit İsmail ve Emine 
Hanım 

14-1/134a/2 İsmail A�a Emine Hatun 
14- l/134a/2 Hatice Hanım Şerife Hacer ve Şerife 

Asivc Hanımlar 
14-1/ 134a/2 Hacer Hanım Mirliva Hasan Paşa 
14-1/ 134a/2 Mirliva Hasan Paşa Fatma Hanım 
14-1/134b/l Seyyid İbrahim Edhem Züleyha Hiı.nım 

Bey, Hasan Tahsin Bey, 
Şerife Fatıma, Şerife 

Hatice . ,. 
14- l/134b/2 Sada Hanım Halime ve Saraylı 

Fatma Zeynep 
Hanımlar 

14· l/135a/l İsmail Bey Fatma Hanım 

14-l/135a/ l İsmail Bey Ehuhekir Efendi 

14-1/ 135a/l Ebubekir Efendi Fatma Hanım 
14-1/ 135a/1 Fatma HAnım Fatma Hanım 
14- l/135b/l Seyyit Mehmet Tcvfık Seyyit İbrahim Hulusi 

Efendi, Züleyha Hanım Efendi. Şerife Fatma 
Zehra Hanım 

14-l/135b/l Halil Hamid Vakfı Fatma Zehra Hanım Şeriaıcı İbrahim EICndi 

14-1/ ı 36a/l Arif Bey Hayriye ve Hamide 
Hanımlar 

14- 1/ 136a/l Hayriye ve Hamide Fehim Efendi 
Hanımlar 

14-l/136a/l Fchim Efendi Nemliza de Tahsin 
Efendi 

!4-l/ 136a/l Nemlizade Tahsin Efendi Fazı! Bey 

14-l/136a/2 Hüdavcrdizadc Ohanncs Hatimc Hatun 
Efendi 

14- l/ 136b/l Sultan Süleyman Ayşe Sıdıka Hanım Arif Bey, Ayşe Saadet 
Vakfı Hanım, Hüsna Hanım 

14-1/ 136b/1 Mehmcd Selahaddin ve Mütekaid Hacı Bekir 
Mahmud Celaleddin Efendi ve Emine 

Beyler. Hanım 

OLDUGU MAHAL BAGLANDIGI BAGLI BAG· 
(dı.ılm önce) M AH AL OLDUGU LANDIGI 

(son) CİHET CİHET 
(daha önce) (son) 

Bakraç deresi İshak Paşa, Ev 
Yenimahalle 

Ev 

İshak Paşa mahalle· Ev 
si. Bakkal sokağı 

Ahu'rkapu , İshak Ev 
Paşa mahallesi 

Ayasotya, lshak 
Paşa mahallesi 

.. İshak Paşa Ev 
mahallesi 

.. Kabasakal Ev 
mahallesi 

Nahlbcnd mahallesi, Arsa 
Şetfali çeşmesi 

sokağı 
Sultan Ahmed, Arsa 

Güngörmez 
mahallesi 

Sultan Ahmed, Konak 
Kabasakal mahallesi 

Pcykhanc, Kabasakal, Arsa Ev 
Dizdariyyc ınahallew Bayram fırını 

si 
Ahurkapu, Akbıyık Konak 
mahallesi, Kerasteci 

sokağı 

OLAN 
SUYUN 

MİKTARI 
(daha önce) 

2.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 
0.5 masura 

0.5 masura 
0.5 masura 
0.5 masura 

0.5 masura 

ı 
masura 

0.5 masura 

0.5 masura 
0.5 masura 
2.5 masura 

0.5 masura 

ı 
masura 

ı 
masura 

ı 
masura 

ı 
masura 

4.5 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 

NAN/ KAYIT 
SATILAN / TARIHI 

KIRAYA 
VERİLENf 

MiRAS 
KALAN 
SUYUN 

MİKTARI 
0.5 masura 20 06. 1838 

0.5 masura 27.0 1.1839 

0.5 masura 08.03. ı 841 

0.5 masura 28.04.1846 

0.5 masura 17.02.1�76 

16.02.1876 

0.5 masura ı 1.03.1884 

0.5 masura 07.08. 1901 

0.5 masura 17. 07.1840 

0.5 masura 19.12.1R41 

0.5 masura 09.02.1848 

0.5 masura 15.05. ı 882 

0.5 masura . ı ı 12 1884 

0.5 masura 29.04./1895 

0.5 masura ı 1.06.ı872 

4.2.1873 

1/4 niasura (().()4.1894 

ı 24.02.1892 

masura 
ı 14.08.1892 

masura 
ı 22.04.1894 

masura 2 1.04. 1895 

ı 4. 11. 1897 

masura 
ı 21.1 1.1893 

masura 

0.5 ma..o;;ura 13.11.1894 

0.5 masura 08.07. 1907 



XII 

DEFTERNOt ANA iSALE SUYUN TAHSIS KATMA 
SAYFN HATTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO (Suyolu) VAKlF ADI 

1 4 - 1 / 1 36b/2 

1 4- ll136b/2 

1 4- l/137a!l 
1 4- l l 139all Kırkçeş ıne 

14-1/ 1 39a/2 Kırkçeş me 

1 4- 1 1  139a/2 

1 4- 1 / 1 39al2 

ı4- l /  iJQa/2 

14-l/ 1 39a/2 

14-11 1 39bll Ayasofya vakfı 

14- 1 / 1 39bll 
1 4 - 1 1139bll 

14-11 ll9bll 

14- l/ 1 39b/2 Ayasof)ra vakfı 

14-1/ 140a/J Kırkçeş me 

1 4- 1 1 1 40a!l 

14- 1/  140all 

14-11 1 40a/2 

1 4- 1 /  140bll 

14-l/ 1 40b/l 

1 4 - 1 /  1 40b/l 

1 4 - 1 1  l 40b!l 

ı4-11 ı40b/2 

14-l/ 1 40b/2 

14-1/ 14 1 all 

1 4- 1 1  1 41all 
1 4- 1 1  1 41all 
14- 1 1141a!l 
1 4- ll14 1 a/2 

14- 1 1 1 41a/2 

14- 1 /  1 41a/2 

l 4-1114 1bll Ayasofya 

14- 1 /  14 1 bll 

14-1/ 14 1 bll 

14- 1 1 1 4 1 b/2 

1 4 - 1 /  141b/2 

1 4 - 1  14 1 b/2 

14-1 1 42all 

Derviş Paşa vakfı 

(Suyu 
Katanın 

Adı) 

Gazi Sultan Zeynep 
Süleyman Han Hanım 

vakfı 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 KIRKÇEŞME SULARI 

SUYU KULLANAN 
ŞAHlS 

SUYU SATlN 
ALANlN/ KiRALA
YANIN 1 KENDiSI

NE SU iNTIKAL 
EDENiN VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI( son) 

SUYUN BAGLI SUYUN 
OLDUGU MAHAL BAGLANDIGI 

(daha önce) (daha önce) M AH AL 
(son) 

Şerif Ağazade Yusuf. Sultan Hanım Süleymaniye. Katib Akbıyık mahalle-
Ayanzade Şaban, Yahya 

Efendiler 
Şeınseddin mahalle- si Değirmen 

si sokak 
Sultan Hanım Hoca Osman Nuri Akbıyık mahallesi Takyeci mahalte-

Efendi Değirmen sokak si Otakçılar 

Hüsni Bey, Azize Hanım Abdullah Efendi 
Ali Rıza Efendinin Mustafa Necip Paşa 

verescleri 
Seyyid Hüseyin Hüsam 

Efendi, Azinıe Ümmühan 
Hanım 

Fehim Efendi 

Seyyit Mehmet Ağa, 
Hatice Hanım 

Mehmet Efendi 

Şükri Efendi 

Hafıze Hatun 

Hüseyin Halit Efendi 
Abdullah Hulusi Efendi 

Fehim Efendi 

Seyyit Mehmet Ağa. 
Hatice Hanım 

Mehmet Efendi 

Şükri Efendi 

Hacı Ümmi.igülsünı 
Hatun 

Hüseyin l-laliı Efendi 

bdullah Hulusi Efendi 
Seyyiı Abdurrahman 

Ferit Efendi O 

Sultan Ahmed, 
Kabasakal mahalle

si, Kemer sokaı.lı 

Emine, Nafia , Piruze ve 
Fatma Behiyye Hanımlar 

Mehmed Celaleddin Sultan Ahmed. 
Bey, Emine Hanım Kabasakal mahallesi 

, Kemer soka�ı 
Nazif Mustafa Ağa Seyyit Mehmed Rüşdü Kabasakal 

Osman 

Seyyit Hasan Zühdü 
Efendi 

Şerife Emine Hanım 

Efendi 
Seyyit Hasan Zühdü 

Efendi. Şerif'e Emine 
Hanım 

Şerife Emine Hanım 

Ahmet Efendi 

Züleyha Hanım Mehmet Raşit Efendi Mimar Kemaleddin 

Hamdullah Efendi 

ibrahim Naşit Bey 

ihrahim Naşit Bey 

lbrahim Naşıt Bey 

lbrahim Naşit Bey 

ibrahim Naşiı Beye
fendi 

Mehmet Şahin Ağa 

Hatice Saide Hanını 

Hasan Şükri Efendi 

Hatice Saide Hanım 

Hatice Saide Hanım Şeyh Abdülaziz Efendi 

mahallesi 

Seyyit Mehmet, Şerife 
Hanım 

Seyyit Osman Efendi, Kabasakal malıallesi 
Necibe Hanım 

Sevvit Osman A�a Abdullah Necib Efendi 
Nceibe Hanım Abdullah Necip Efendi 

Abdullah N ec i> Efendi Ha time Hanını 
Mehmed Şemsettin Efendi Seyyit Mehmet Emin 

mirasçıları Efendi 
Mehmet Emin Efendi Mehmet Arif, Ayşe 

Fatına Hesna Hanım 

Hacı Mehmed Aziz Efendi 

Emine Hanını 

Saadet ve Fatma 
Saadet Hanımlar 

Mehmet Arif Efendi , 
Ayşe Saadet 

Mustafa Rifat 

Şükrü Bey 

Hüseyin Necib Bey, Mehmet Servet Bey 
Firdevs ve NazitC Hanım-

lar 
Mehmet Efendi 

Emine Hai)JI»-· 

Hüseyin Efendi 

Emine Hanını 

ihrahim Ağa. Salih 
A�a. Fatına Harun 

Aziz Efendi 

Ahurkapu Akbıyık 
mahallesi, Keri�steci 

sokaiı 

caddesi 
Asmaaltı 

Akbıyık mahalle
si 

Kabasakal 

Kabasakal 
mahallesi 

Sinan Ağa 
mahallesi 

Akbıyık 

Nahlbend 
mahallesi 

Hoca Paşa 
mahallesi 

Kabasakal 
mahallesi 

Akbıyık mahalle
si 

Zeyrek, 
Timurhan 
mahallesi 

Akbıyık mahalle-
si 

Kadıçeşmesi, 
Altıboğaça 
malıallesi 

Akbıyık mahalle-
si 

Kabasakal 
mahallesi 

Akbıyık mahalle
si 

Sultan Ahmed 
Kabasakal 

Cebeali kapısı 

Akbıyık mahalle
si 

KabasakaL Yol 
sokak 

SUYUN 
BAG LI 

OLDUGU 
CiHET 

(daha önce) 

Arsa 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Meslek 

Ev, konak, 
ahur 

Seyyit Mehmet Ağa Mustafa Rifat Efendi Akbıyık mahallesi Sultan Ahmed, Mütevelliye 
Kabasakal stiknası 
mahallesi 

SUYUN 
BAG

LANDIGI 
Cl HET 

(son) 

Ev 

Ev 

Ev 
Konak 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Konak 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

BAG L l  
OLAN 

SUYUN 
MiKTARl 

(daha önce) 

masura 1 .S 
çuvaldız 

1 
masura 1.5 

_2ıvaldız 

BAGLA
NANI 

SATILAN 1 
KiRAYA 

VERiLEN 1 
MiRAS 
KALAN 
SUYUN 

MIKTARI 

masura 1 .5  
ıuvaldız 
0 .5  masura 

i LMUHABER 
KAYIT 

TARIHI 

10 07 1907 

28.05. 1908 

0.5 masura 0 . 5  masura 08.09. ı 878 

masura masura 
3 1 .05 .1838 

0. 5 masura 0.5 maslıra 14.06.1 8)8 

0.5 masura 0 . 5  masura 15.09. 1 84 1  

0 . 5  masura 0 .5  masura 1 8.07. ı&63 

O S masura O 5 masura 2CJ 09 t 892 

O.S masura 0 .5  masura 30.05 .  1 899 

O.S masura 0.5 masura 27.0 1 . r 83Q 

0.5 masura 
0.5 masura 

0.5 masura 

0 .5  masura 
0.5 masura 

0.5 masura 

28. 1 0. 1 862 
16 .04.1877 

1 4.02. 1 893 

O. S masura 0.5 masura 22/ 02 1 842 

masura O S masura 07 04 ı 842 

O. S masura O. S masura 1 3 04 1 862 

0.5 masura 0.5 masura 3 1 .08. ı 881 

0.5 masura 

2.5 masura 

1.5 masura 

0.5 masura 

2.S masura 

0.5 masura 

26.02.1843 
06.04.1842 
03 1 0. 1 843 

04.04 1 844 

masura O S masura 17 ı O :844 

1.5  masura masura 1 7 .ıOJ844 

masura O. S masura ı 7. 1 O. 1 844 

Dergah 0.5 masura 0.5 masura 23. 0 1 . 1895 

Konak 

26. 0 1 .1895 
0.5 masura 0.5 masura 1 0. 1 2  1847 

0.5 masura 0.5 masura 04.06. 1 872 
0.5 masura 0 .5  masura 29.03. 1 883 
0.5 masura 0.5 masura 31.08. 1 884 
O. S masura 0 . 5  masu ra 29 03 1 847 

0.5 masura 0 . 5  masura 28. 1 2. ı 87'\ 

0.5 masura 0.5 masura 

0.5 masura 0.5 masura 

15 03 1 887 

1 9.9. 1 840 

Haınmam 0. 5 masura 0.5 maslıra 30. 1 0  1 87 1  
J 1 . 1 0. 1 87 1  

Ev 

0. 5 masura 0.5 masura 26.01  1 892 

masura nıa:-;ura 26 03. ı 849 

masura masura 06 ı O 181)-1 
Ol 04 1 865 

Dergalı 0.5 masura 0.5 masura l l  07. 1 888 

Ev nıasura. O. 5 masura 1 ı. ı ı 1 849 
sülüs masura 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

DEFTERNOt ANA iSALE SUYUN TAHSiS KATMA 
SAYFN HATTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO (Suyolu) 

14-1 142a/l 

14-1 142a/1 

14-1/ 142a/2 Kırkçeş me 

14-1/ 142b/1 

14-l/ 142bll 

14-1/ 142b/l 

14-1/ 142b/l 

14-1/ 142b/2 Sultan 
Süleyman Han 

14-1/ 142b/2 

14-I/ 14Jall 

14-11 143a/l 

14-1/ 14Jall 

14-1 143a/l 

14-1/ 143a/l 

14-1 143a/2 

14-1 l43a/2 

14-1/ 143a/2 

14-1/ 143bll 

14-1/ 143b/l 

14-1/ 14lb/l 

14-1/ 143b/2 

14-1/ 143b/2 

14-l/ l43b/2 
14-li 143b/2 

14-1/ 143b/2 

14-1 144a/ 1 Sultan 

14-1/ 144a/l 

14-1/ 144a/2 

14-1/ 144b/l 

14-1/ 144b/l 

14-1/144bll 

14-1/ 144b/2 

14-1 145ail 

14- l / 145a/l 

14-11 145a/2 

14-1/ 145a/2 

Süleyman Han 
Hazretleri 

Kırkçeş ıııe 

VAKlF 

Mehmet Efendi 
vakfı 

Müşfıka Hatuıı 
vakfı 

ADI 
(Suyu 

Katanın 
Adı) 

SUYU KULLANAN 
ŞAHlS 

(daha önce} 

Emine Hanım 

Hüseyin Necib Bey, 
Firdevs ve N azi me 

Hanımlar 
Hafiz Mehmet Efendi, 

Esad Efendi 
Mehmet Efendi vakfı 

Mehmet Ağa 

Seyyit Mehmet Ağa 

Seyit Mehmet Ağa 

Mustafa Şemsi Bey 

SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN 
ALANlN/ KiRALA- OLDUGU MAHAL IJAGLANDIGI 
YANlN 1 KENDiSi- (daim önce) MAHAL 

NE SU iNTiKAL (son) 
EDENIN VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI( son) 

Şükrü Beyefendi Sultan Ahmed. Cebe Ali kapısı 

Mehmet Servet Bey 

Seyyit Mehmet Rüştü 
Efendi 

Kabasakal mahalle-
sı, Yol sokak 

Seyyit Mehmet Ağa Akbıyrk mahallesi 

Seyyit Süleyman Ağa Eyüp, Belgrad 
karvesi. Kestanelik 

Akbıyık mahalle
si 

Kabasakal 

Ahmet Faik Efendi. Fatıma Hacı Hafız Bekir Sultan Ahmed. 
ve Fethiyye Hanımlar Efendi Kabasakal mahallesi 

Seyyit Mehmet Ağa 

Mehnıed Bahaeddin 
Bey.l-füsamed din Bey 

Hacı Selim 
Ceınaleddin Bey 

Seyyit Mehmet Ra it Bev 
Mehmet Sait Beyefendi 

Saadeddin Efendi 

Emine Hanım, Fahri 
Efendi 

Mehmet Recep Efendi 

Emine Hanım 
Şerife Emine Hanım 

Emine Hanım 

Emine Hanım 

AI!Y_e Haııım 
Mehnıed Nazif Efendi, 

Hadice Hanım 
Emine Hanım 

Seyyiı Mehmet 
Alıdülhalim Efendi 

Ragıb Efendi 

Mehmet Nazif Bey. Fat ma 
Kadriyye Hanını 

Seyyit Mehmet Emin 
Efendi 

Fatma Hesna Hanım 

Fatma Hüsna Hanım 

Emine Zahide Hanım 

Mehmet Remzi Efendi. 
Şerife Hatice Hanım 

Faıma Hediye 1-lanıın 

Melek Esma Hanım 

Çeşınifer Hanım 

. Kemer sokak 
Hafız Mustafa Efendi Ak bıyık ımıhallesi 

Selim Bey 

Şemsi Pa a 
Miralay Seyyit Mehmet 

Raşit Bey 

Züleyha Hanım 

Kabasakal 
mahallesi. 

Yenimed resc 
Sülevına ııiye, 
Sar; Bayezid 

mahallesi 

Süleyına niye, 
Sarı Bayezid 

mahallesi 

Ömer Efendi Ahırkapı, tshak Kabasakalmahall 
Pasa Cami esi 

Hatice Hanını 

Hatice Hanım 

Emine Hanım 

_Şerife Emine Hanım 
Feride Hanım 

Halil Efendi, Emine 
Hanım 

Aliye Hanım 

Emine Hanım 
Emine Hanım 

Osman Nuri Etendi 
Mehmet Ragıp Etendi 

Reşat Efendi 

Mehmet Emin Bey 

Mehmet Arif Etendi. 
Fatma Hüsna. Ayşe 

Saadet Hanımlar 
Mehmet Arif, Ayşe 

Saadet Hanım 
Mehmet Arif ve Ayşe 

Saadet Hanını 

Sultan Ahmed. 
Kabasakal mahalle

si, Kemer sokak 

Sultan Alunet. 
Kabasakal mahallesi 

Ahırkapı, 
ishak Paşa mahallesi 
ishak Paşa ımıhallesi 
, Scrrachaııe sokağı 

Alıırkapı, Seyyiı 
Hasan mahallesi 

Ahurkapı. Akbıyık 
mahallesi 

Şeyh Alıdülaziz Efendi Aşık Pa�a mahallesi, 
Kassabba $ı çeşınesi 

sokali;ı 
Fatına Hediye Hanım 

Şeyh Alıdülaziz Efendi Akbıyık mahallesi. 

Çeşmifer Usta 

Arahacılar kışiası 
caddesi 

Mustafa Nazif Be} \ 1-'.hc:ı kapı, Ak bıyık 
ı m:ı�ıcıllesi. Akbıyık 

Eyüp, Kiremiıçi 
Süleyman Çelebi 
mahallesi. Balcı 

vok�ı 
Ayasotya, 
Kabasakal 
malıallesi 

Akbıyık malıalleM 
si 

Kabasakal, Yol 
sokak 

Akbıyık mahalle
si. Arahacılar 

kı lası caddesi 
Kabasakal . Yol 

sokak 

Akbıyık mahalle
si 

SUYUN 
BAG L l  

OLDUGU 
Ci HET 

(daha önce) 

Ev 

Ev 

Arsa 

Mütevelli 
süknası 

Saray 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Arsa 

Ev 

Ev 

Konak 

Ev 

SUYUN 
BAG

LANDIGI 
Ci HET 
(son) 

BAG Ll 
OLAN 

SUYUN 
MIKTARl 

(daha önce) 

BAGLA
NANi 

SATILAN 1 
KIRAYA 

VERILEN 1 
MIRAS 
KALAN 
SUYUN 

MIKTARl 

X I I I  

il.MUHA
. 

B
.
ER

I KAYIT 
TA RJ HI 

ı 
Çeşıne 0.5 masura O S masura 31 lO ı 871 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Dergah 

Konak 

Dergah 

Konak 

0.5 masura 0.5 masura 26.01 18Y3 

0.5 masura 0.5 masura 22.06 1�49 

masura 
süli.is 

masura 

masura 15.03.1849 

sülüs masura 

3 masura O. 5 masura 11 11 1849 

1/3 masura 
2.5 masura , 0.5 masura 02. ı 2. ı 849 

1/3 masura 
2 0.5 masura 26.01.1850 

masura 
1/3 masura 
0.5masura O.S masura 20.01.1851 

0.5 masura 0.5 masura 22.08. ı 89 ı 

1.::1 masura 0.5 masura 26 04 1850 

1/3 masura 

0.5 masura O 5 masura 17 0) 1 �62 

O. S masura O. 5 masura 05. 12.1863 

0.5 masura O 5 masura 15.03.1867 

0.5masura l /4ınasura 10.01.1883 

masura 0.5 masura 06 04.1 e52 

0.5 masura 0.5 masura i3.03.1S84 

0.5 masur cı 0.5 masura 16.03 1886 

0.5 masura 

0.5 masura 
0.5 masura 
0.5 masura 

1/4 masura 

0.5 masura 

0.5 masura 
0.5 masura 
0.5 masura 

114 masura 

28.11.1882 

29.03.1883 

02 011891 

13 06.1864 

22.06.1864 

19 02 1869 

1/4 masura 1/4 masura 08.04.1869 

O.S masura O 5 masura 12.10 1871 

0.5 masura O 5 masura O ı .1 1. ı 884 

0.5 masura 0.5 llliiSura 22.031873 

çuva\dız çuvaldız 

0.5 masura 0.5 masura 07 09 188) 

...s!_ıvaldız 

masura 
0.5 

masura 

1/3 masura 

1/3 masura 

masura 

masura 

1.5 masura 

0.5 masura 

0.5 

masura 

ı 

...s!_ıvaldız 

masura 
0.5 

masura 

1/3 masura 

0.5 masura 

masura 

15 

masura 

masura 

O.l 
masura 

0.5 

masura 

ll 04.18'/9 

29.12.1874 

:23.12.1S75 

1503.1887 

15.oı.i887 
16.02.1895 

20.02 ı 89:\ 

14 03.1891 

30.01.1856 

22.08 1893 

L_ ___ _ı ____ ....ı. _____ _._ ___ ı,_ _______ ....ı. ______ ... J.-�i.'��a�ın:::a ı�ıı!.; ı s::;·o�k!!J aU,�'I_.ı _____ _ı_ ___ �---.L....----1-----'-----___ı 



XIV 

DEFTERNOt ANA iSALE SUYUN TAHSiS KATMA 
SAYFN HATT! OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO (Suyolu) VAKlF ADI 

1 4 · 1 il 46a/l 

14-1/ 146a/l 

1 4- 1 /  146al l 

14-1/ 1 46afl 

1 4- 1 /  146b/l 

14- 1 /  146b/l 

1 4- 1 /  1 46b/l 

14-1/ 147all 

1 4- 1 /  1 47afl 

14-1/ 1 47al2 

14-1/ 147al2 

14- 1 /  1 55afl Kırkçeş nıe 

14-1/ 1 55al2 Kırkçeş ıne 

1 4-1/ 155al2 

14-l/ 1 55al2 

14-1/ ı 55al2 

1 4- 1 /  1�5ai2 

Fatma Hatun vakfı 

Sultan Süleyman 
vakfı 

14-1/ 1 55b/l Kırkçeş me ' 

1 4 - 1 /  155b/l 

1 4- 1 / 1 55b/2 

14- 1/ 1 5 5b/2 

1 4- 1 /  155b/2 

14-1/ 1 55b/2 

1 4· 1/ 155b/2 

14-1/ 1 56a/l 

1 4- 1 /  156all 

14- 1 /  ı S6a/2 Kı.rkçeş me 

14-1/ IS6al2 

1 4- 1 /  1 56al2 

14- 1 /  156al2 

14-1/ 156a/2 

14- 1 /  1 56al2 

14-1/ 156b/l 

14- l / 156b/2 Ayasofya vakfı 

Hekimzade Gazi 
Ali Paşa vakfı 

Hekimzade Ali 
Pa a vakfı 

(Suyu 
Katanın 

Adı) 

V AKJF SU DEFTERLERİ 1 KIRKÇEŞME SULARI 

SUYU KULLANAN 
ŞAHlS 

(daha önce) 

Mehmet Kani Paşa 

Bezmi Hanıın 

Bezmi Hanım 

SUYU SATlN 
ALANl N /  KiRALA· 
Y ANlN 1 KENDiSi

NE SU iNTiKAL 
EDENiN VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI( son) 

Bezmi Hanım 

Halil Ağa 

Fuat Bey 

Mahmud Asaf. Mustafa Mehmet Raif Beyefen-
Mazhar Beyler, Şefıka di 

Hanım. Adil Bey, Pakize 
Hanım 

SUYUN BAGLI SUYUN OLDUGU MAHAL BAGLANDIGI 
(daha önce) MA HAL 

Ahırkapı. Akbıyık 
malıallesi 

Akbıyık mahallesi 

(son) 

Seyyit Isınail Hakkı KabasakaL Sinan 
Efendi. Emine Hanım A >a mahallesi 

Ulviye Hanım 

İsmail Hakkı Efendi. 
Necmiye 1-lanım 
·Fatma Hanım 

Kömürcü Haşim Efendi 

Ahmet Melik Paşa, Emine 
Nafıa Hanım 

Hadice, Nuriye ve Ayşe 
Hüsna ve Ayşe Lütfiye 

Hanımlar 
Hatice Hanım 

Seyda Bey 

İsmail Hakkı Efendi 

Mahmut Ağa 

Nazım Efendi 

Veli Efendi 

Seyyit Mehmet Halit 
Efendi 

Seyyiı Abdülhaınid 
Efendi ve Habibe 

Hanım 
Seyyit Abdülhamit Efendi, Mehmet Tahir Efendi 

Habibe Hanım 
Mehmet Tahir Efendi Seyyit Ahmet Efendi 

Seyyit Ahmet Efendi 

Seyyit Ahmet Efendi 

Züleyha Hantın 

Ömer Bey 

Seyyit Ahmet Efendi 

Abdülvehhab 
Efendizade Ali Rıza 

Bey 
Seyyit Mustafa Ağa 

Hüseyin Bey 

Ahırkapı, Akbıyık 
mahallesi 

Gedik Paşa 

Ahırkapı, Akbıyık Seyyit Hüseyin 
malıallesi mahallesi 

Akbıyık mahallesi 

Güngör n1ez 
mahallesi 

Sultan Ahmed, 
Kanlımescid 

Kabasakal, 
Arapz<ide sokağı 
Aşağıana hıdmeti 

SUYUN 
BAG L l  

OLDUGU 
CiHET 

(daha önce) 

Konak 

Konak 

Ev 

Arsa 

Ev 

Seyyit Esat Beyefendi Seyyit Mehmet Rüştü Sarmaşıklı mahallesi Akbıyık mahalle- Meslek 
Efendi si 

Mehmet Rüştü Efendi Aliye. Abide. Ruşize Sultan Ahmed. Arsa 

Aliye ve Abide Hanımlar 

Fatma Hanım 

Alunet izzet Paşa 

Hanunlar Akhıyık ınahal!esi , 

Faiz Bey, Hatice 
Hanım 

Bedrikamer Hanım 

Saliha Saniye Hanım 

Ahurkapı caddesi • 

Arahacılar kışiası 
caddesi 

Ahırkapı. Akbıyık 
mahallesi 

Ayşe Hanım, Rakım 
Efendi, Münire Emine 

Hanım 

Mustafa izzel Efendi Sultan Ahmet C(!mii Kapuağa sı 
mahallesi 

Ali Rıza Bey 

Akile Hanım 

Mehmet Sadık Efendi, 
Emine Hanım 

Şerife Fatma Hanını 

Şe rife Fatına Hanım Şerife Züleyha Hanım 

Şerife Züleyha Hanııh Hacı Şerife Netise 

Süleyman Feyzi Efendi. 
Şerife Fatıma ve Şerife 

Emetullah Hanımlar 
Emine Hanım 

Seyyiı Baki Efendi 

Hanım 
Emine Hanım 

Mehıneı Abdülbaki 
Efendi 

Mehmet Feyzi Efendi 

Mazlum Beyefendi Adile Hanım-efendi 

Seyyit Abdüsselam Efendi Şerife Ayşe Hanım. 
Hacı Fatma Hamın 

Yenibah 
çe, Kaliçeciler 

köşki. Defterdar 
Ahmet Çelebi 

mahallesi, Saray 
Hamaını sokaı1ı 

Kapıağası 
Mahmut Ağa 

malıallesi 

Hoşka dem 
mahallesi. Selim 
Sırri Paşa k ona iı 

Sultan Ahmed, 
Güngör ıncz 

mahallesi 

Kubbe 

Arsa 

SUYUN" 
BAG· 

LANDIGI 
Ci HET 

(son) 

Kooak 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Konak 

Ev 

BAG Ll 
OLAN 

SUYUN 
MiKTARl 

(daha önce) 

masura 

masura 

masura 

masura 

0 .5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

os 
masura 

o 5 

masura 

0 5  
masura 

0.5 
masura 

masura 

masura 

masura 
1 /4 

masura 
1 /4 

masura 
1 .5 

masura 

0.5 
masura 

3 .5 
hilal 

3 . 5  
hilal 
3.5 
hilal 

0 .5  
masura 

0 .5 
masura 

0.5 
masura 

masura 

BAGLA· 
NAN/ 

SATILAN 1 
KIRAYA 

VERILEN 1 
MiRAS 
KALAN 
SUYUN 

MIKTARl 

masura 

masura 

masura 
0 .5  

masura 

0.5 
masura 

o 5 
masura 

0.5 
masura 

0 5  
masura 

0 .5 
masura 

0. 5 
masura 

0. 5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0. 5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

2 
masura 

2 
masura 

0.5 
masura 

1 /4 
masura 

1 /4 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

3.) 
hilal 

3 . 5  
hilal 
3.5 
hilal 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

masura 

iLMUHABER 
KAYIT 
TARIHI 

05 .01.i863 . 

05.06.1869 

1 2.06. 1 �69 
02 06. 1 870 
2:'i 05. 1 893 

25 06 1 848 

12.04. 1<.'0� 

1 1.07 1 904 

26 01. 1 905 

07.03 1 905 

17  l l  1 920 

2701.1838 

1 1 .03.1840 

30.0 1 . 1845 

25.03. 1847 

22 061855 

10 10 185> 

24. 1 1. 1840 

17.05.1154 

07 05. 1 842 

08.02.1895 

26.04. 1 905 

i904 1 890 

09.05 1 895 

23 . 06.1845 

27.04.1870 
28.04. 1 870 

14 07 1 8 1 4  

3 0  1 1. 1 848 

25 02 ıı49 

06.05. 1 852 

09.12.1860 

1 0.09.1882 

o 1.02. 1 848 

24 01. 1848 



iSTANBUL su KÜLLİY A Tl xv 

DEFTERNDi ANA İSALE SUYUN TAHSiS KATMA SUYU KULLANAN SUYU SATlN SUYUN BAGLJ SUYUN SUYUN SUYUN BAG L l  BAGLA- İLMUHABER SAYFN HATTI OLUNDUGU SUYUN ŞAHlS ALANlN/ KİRALA- !oLDUGU MAHAL BAGLANDIGI BAGLI BAG- OLAN NAN/ KAYIT BELGE NO (Suyolu) VAKlF ADI (daha önce) YANlN 1 KENDiSi- (daha önce) MAHAL OLDUGU LANDIGI SUYUN SATILAN 1 TARiHi. . (Suyo NE SU INTiKAL (son) CİHET Cİ HET MİKTARI KİRAYA 
Katanın EDENiN VEYA SU (daha önce) (son) (daha önce) VERiLEN 1 

Adı) BAGLANANIN MIRAS 
ADI(son) KALAN 

SUYUN 
MİKTARI 

14-1/ 156b/2 Hacı Yusuf Efendi. Refia Hacı Mehmet Mahir ı o 5 lO 07 1871 
Hanım Efendi masura masura 19.06 1873 

14-1 156b./2 Hacı Mehmet Malıir Ahmet Şükrü Efendi Sultan Ahmed . .  0.5 o 5 26 07 1898 
Efendi Güngörınez. masura masura 

Mahallesi. 
Kemeraltı ciddesi. 

14-1/ 156b/2 Ahmet Şükri Efendi Abdülvehhab Efendi 0.5 0.5 29 07.1909 

masura masura 
14-l/157all Kırkçeş me Mehmet Ağa Mehmet Ağa Sultan Ahmet. Ev 1.5 0.5 06.01.1847 

Güngör ınez masura masura 
mahallesi 

14-l/157all Şerife Havva lbrahiın Paşa 0.5 0.5 31.03.1848 

masura masura 
14-1/ 157all ibrahim Paşa Azize Hanım Sultan 'Ahmet. Konak 0.5 0.5 

Güngör mez masura masura 
mahallesi 

14-1/ 157all Azize Hanım Feyzi Bey Sinekli Bakkal. Ev 0.5 0.5 

Ahmet Kethüda masura masura 
mahallesi 

14-1/ 157a/2 Ayasofya vakfı Hocaoğlu Artin Seyyit Mehmet Efendi Sultan Ahmet. Ev 0.5 0.5 18.91849 

Güngör mez msaura masura 
mahallesi 

14-1/ ı 57a/2 Halide Hanım Hadice Necibe Hanım, Güngörmez Arsa 0.5 05 11.06.1·873 

Hayri Bey. mahallesi. Kemeraltı masura masura 
caddesi 

14-1/ 157a/2 Hadice Necibe Hanım, Rıza Bey 0.5 0.5 13.10..1878 

H!'}'fi Bey_ masura masura 
14-l/157a/2 Rıza Bey Mehmet Efendi 05 0.5 23.11.1890 

masura masuraO 
14-1/ 157bll Abbas Ağa -vakfı Ebubekir Ağa Mustafa i sm et Bey Çoban ('av:uş Arahacılar Hamam Ev 6 0.5 30.05.1849 

mahallesi Kı !ası masura masura 
14-1/ 157b/2 İbrahim Halil Ahmet İhsan Bey 0.5 0.5 16.0 2.1891 

masura 1/3 masura 2 2.11 189 2 

masura J/3 

masura 
14-1/ 157b/2 Hacı Mahsival Hanım. izzet Paşa Sultan Ahmet. 0.5 0 5  2104.1884 

Kabasakal mahalle- masura masura 
si, Yol sokak 

14-1/ 157b/2 Ahmet Resa Bey, Rıfat Nemlizade Hacı 0.5 1/8 25.04.1895 

Bey Osman. Tahsin ve masura masura 
Cemal Etendiler. 

Şükrii, Hamdi. Hayri. 
Hakkı ve Zihni 

Efendiler 
14-1/ ·157b/2 Ahmet Resa Bey Nemlizade Hacı 1/2 1/2 0 2.05 1895 

Osman, Tahsin ve masura masura 
Cemal Efendiler Şükrü 
ve Hayri ve Hakkı ve 

Zihni Efendiler 
14-1/158a/l Veysi Paşa Şerife Hayriye Hanım Kabasakal mahallesi Konak 0.5 0.5 18 05 1854 

masura masura 
14-11 158all Veysi Paşa Şerife Hayriye Hanım o 5 0.5 27.04.1857 

masura masura 
14-1/ l58all Şerife Hayriye Hanım Kolağası Ali Efendi Sultan Ahmet, 0.5 0.5 28 0 2. 1887 

Kabasakal mahalle- masura masura - si. Yol sokak 
14-1/ ı S Şali Şerife Hayriye Hanım Bekir Sıtkı Efendi, 0.5 0.5 11.03.1891 

Reyhan Efendi ve masura masura 
V aktive Hanım 

14-1/ 158al l Kolağası Hacı Ali Efendi. Ahmet Ak if Paşa, 0.5 0.5 110 2.189 2 

Bekir. Sıtkı ve Reyhan Fatma Kerime Hanım masura masura 
Efendiler ile Vasfıye 

Hanım 
14-1/ IS�a/2 Nur Efzun Hanım Mösyö Zarifi Sultan Ahmet • Aşık Paşa Vakf 0.5 0 5  09 Ol 1878 Güngörıtıez mahallesi, masura masura 

mahallesi. Mühendis sokağı 
Tavukhane soka iı 

14-1/1588/2 Mösyö Zarifı Nazik Eda Hanım Konak 0.5 0.5 ı 5.08.1885 

masura masura 
14-11 158bli Sultan Birinci Mehmet Emin Ağa Mustafa Asafı Efendi Hoca Paşa, Sultan Ahmet. Arsa Ko ila k 0.5 0.5 09 07 186) 

Mahmud vakti Elvanzade mahallesi Nahlbend masura masura 08 07.1863 

mahallesi 
14-1/ 158b/l Muhlis Bey. Fevziye Hüseyin Bey. Kamile Nahlbend mahallesi Ev 0.5 0.5 23.09.1874 

Hanım Hanım masura masura 
14-1/ 158bll Ahmet Necip Bey. Kamile Hakkı Bey. Saraylı 0.5 0.5 11.05.1889 

Hanım Nevtiru Hanım masura masura 15.05.1889 

14-1/ 158b/2 Hafız Salih Efendi Kadırga Limanı , Çeşıne. 15 18.08.1871 

Akbıyık mahallesi Konak ve masura 28.08.1871 

bahçe 
14-1/ 158b/2 Emine Lütfiye Mehmet Şefık Efendi, 1/5 115 13.08.1872 

Asiye Hanım, Hadice masura masura 23 08 1872 

Meveddeı. Ayşe 
Sıddıka. Saliha Netise 

ve Emine Naciyye 
Hanımlar 



XVI 

DEFTERNOi ANA İSALE SUYUN TAHSiS KATMA 
SAYFN HATTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO (Suyolu) VAKlF ADI 

14- li  1 5 8bi2 

1 4- 1 /  I S9ail 

1 4 - l i  l \ 9a/l 

1 4- 1 /  I S9ail 

1 4- l i  1 59all 

1 4- l i  ] j9a/2 

1 4-li 1 59bll 

1 4- l i  1 59bi2 

1 4 - 1 /  I S9bi2 

1 4- 1 /  1 59-
Aa/1 

1 41 /  1 59-Aa/1 

1 4- l i  1 59-

Aa/1 

1 4- 1 /  1 59-
Ba/1 

1 4- 1 /  1 59-
Bail 

1 4- l i  1 59-
Bb/1 

1 4- l i  1 59-
Bbil 

Sultan Süleyman 
Han vakfı 

Birinci Sultan 
Ahmet Han vakfı 

Hekimbaşızade 
Gazi Ali Paşa 

vakfı 

Sultan Süleyman 
vakfı 

1 4- 1 /  1 59- Sultan Süleyman 
Bb/2 vakfi 

1 4· 1 /  1 63a/l Kırkçeş me 

J 4. J /  163a/2 Kırkçeş me 

] 4. ] /  1 63b/ l Kırkçeş me 

1 4- 1 /  l 63b/l 

1 4 - 1 1  163bil 

14-1/ 163bll 

1 4 - l i  16lbll 

1 4 - l i  1 6lbil 

1 4- 1 /  1 63b/2 Kırkçe� me 

1 4- l i  163bi2 

14- 1 /  l63bi2 

1 4- l /  1 6 4all 

1 4 - l i 1 64ail 

1 4 - l i  1 64all  

1 4- 1 / 1 6 4ail 

1 4- l i  1 6 4all 

1 4- l i  1 6 4ai2 Ayasofya 
vakınarı 

(Suyu 
Katanın 

Adı) 

VAKlF SU DEFTERLERİ 1 KIRKÇEŞME SULARI 

SUYU KULLANAN 
ŞAHlS 

SUYU SATlN 
ALANINi KIRALA
y ANlN 1 KENDiSi

NE SU iNTiKAL 
EDENiN VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI( son) 

SUYUN BAGLI SUYUN 
OLDUGU MA HAL BAGLAN D lGI 

(daha önce) 

Mehmet Kamil Efendi, 
Ümmü •ülsüm Hanım 
Mehmet Emin Efendi 

Mehmet İzzet Efendi 

Hacı Emin Efendi 

Emine Mibrat Hanım 

Servet Bey 

Emine Lütfiye Hanım 

Mehmet Kamil Efendi, 
Ümınügülsüm Hanım, 

Emine Hanım 
Emine Hanım. Mehmet 

Emin Efendi 
Mehmet izzet Efendi 

Halil Ağa .• isınail 

(daha önce) 

Sultan Ahmet, 
Akbıyık mahallesi, 

DcU:irınen sokak 

Mehmet Şakir Paşa. Sultan Ahmet. 
Fatına Faika Hanıme� Nalılbeııd mahallesi 

fendi 
Hatice Cinan Hanım Sultan Ahmet. 

Kapıağası Mahmut 
Aıi,a mahallesi 

Mustafa Ak if Efendi Sultan Ahmet 
Kapıağası mahallesi, 

Oe�irınen sokak 

MAHAL 
(son) 

Akif Efendi Süleyman Faik Efendi Sultan Ahmet. 

Ahmet Şakir, İbrahim 
Sarını Beyler, Süleyman 

Şükrü Efendi, Şerife 1 Sefıka ve Salilıa Hanımlar 
Süleyman Şükri 

Saliha Hanım 

Ahmet Şükri 

Şetika Hanım 

Güngörmez 
malıallesi 

Zekiyye Hanıın Ahmet Asım Bey, Kabasakal mahalle· 
Sadiye ve l fakat si. Yol sokak 

hanımlar 
Zekiye Hanım, Asım Bey Ahmet Ak if Paşa. Sultan Alunet 

Fatma Kerime Hanım Kabasakal mahalle· 
si, Yol sokak 

Abdülkadir ve Ahmet 
Nazif Efendiler 

Seyyit Ahmet !zzet NahlbeıKi mahallesi 
Bey. Şerife Faıma 

Ayşe Haıııın, Fatma Fitnat 
Hanım 

Fiınat Hamm 
Hanıit Bey 

Mehmet Esat Efendi 

Mehmet Nafi Efendi Seyyit Mehmet Nuri 
Efendi 

Naile Hanım, Mehmet Alunet Refet Efendi 
Nail i 

Ali Efendi 

Muhıar Efendi 

Ebubekir Ağa . Aşye 
Sıdıka Hanım 
Hoca Misak 

Seyyit Mehmet Raşit 
Efendi 

Muhıar Efendi 

Ebubekir Ağa 
Ay ·e Sıdıka Hanım 

Hoca Misak 

Scyyit Mehmet Raşit 
Efendi 

Seyyit Mustafa Tevfik 
Efendi 

Sultan Ahmet 
mahallesi 

Mehmet Haşim Bey, 
Fatma Şerife ve Emine 

Azime Hanımlar 

Tonveli Haşim Ağa Sultan Ahmet. 

Mehmet Ağa Arif Paşa 

ArifPaşa Hoca Mıgırdıc 

Hoca Mıgırdıc Ahmet Efendi 

Fahreddin Efen di Emine Berber Seyyit Mehmet 
ve Zehra Hanımlar Emin Efendi 

Seyyit Berber Emin Ağa Şerife Kezban Hanım 

Kezhan Hanını 

Ömer Efendi 

Ayşe ve Feride Hanımlar, 
Adeviyye Hanım 

Oıner Efendi 

Osman Efendi, 
Adeviy_ye Hanım 

Şükri Bey. Adile Hanını Hatice Ziba Kadın 

Nahlbend mahallesi, l.şifahaınamı caddesi 

Ahırkapı, ishak 
P� mahallesi 

Üçler mahallesi 

Sultan Ahmet 
Güngör ınez 

mahallesi 
Nahlbend 
mahallesi 
Nahlbend 
mahallesi 
Nahlbend 
mahallesi 

Nahlbend 
mahallesi 

Nahlbend 
mahallesi 

Nahlbend 
mahallesi 

Sultan Ahmet, 
Güngör mez 

mahallesi 
Çatladıkapı, 
Hüseyin Ağa 

mahallesi 

SUYUN 
BAG L l  

OLDUGU 
CIHET 

(daha önce) 

Ev 

Arsa 

Ev 

Ev 

Hamam 

Konak 

Konak 

Ev 

Ev 

Ev 

Saray 

SUYUN 
BAG

LANDI Gl 
Cİ HET 

(son) 

Ev 

Arsa 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Konak 

Ev 

Ev 

Okul 

Konak 

BAG Ll  
OLAN 

SUYUN 
MIKTARl 

(daha önce) 

masura 

masura 

masura 

çuvaldız 
0.5 

masura 

çuvaldız 

masura 

masura 

BAGLA-
NANi 

SATILAN 1 
KİRAYA 

VERiLEN i 
MIRAS 
KALAN 
SUYUN 

MIKTARl 
li5 

masura 

masura 

masura 
0. 5 

masura 

__2.ıvaldız 
0.5 

masura 

çuvaldız 

masura 

İLMUHABER 
KAYIT 
TARİHI 

1 2 09 1 89U 

20 l l  1 882 

03.02 . 1 8 9 1  

1 4  0 1. 1 895 

14.03 . 1 899 

06 0 4. 1 891  

O l  12  1 89' 

21 os J l39b 

24. 06 1 .896 

05.06. 1 879 
06.05. 1 879 

1 9 05 1 879 

masura hums 

masura 

masura 

0. 5 
masura 

o . s  

masura 

0 .5  
masura 

masura 

0 .5  
masura 

0. 5 
masura 

0 . 5  
masura 

0. 5 
masura 

0 .5  
masura 

0.5 
masura 

0 .5  
masura 

0 .5  
masura 

0 .5  
masura 

0.5 
masura 

0 .5  
masura 

0 . 5  
masura 

0 . 5  
masura 

0 .5  
masura 

0.5 
masura 

0 .5  
masura 

1 . 5  
masura 

ı 

si.ılüs 
I i i  S 

hisse 
29 06 1 895 

O 5 masura 12 Ol 1 878 
l l  O l  1 878 

0 5  
masura 

0.5 
masura 

0 .5  
masura 

o 5 
masura 

0 .5  
masura 

0 .5  
masura 

0.5 
masura 

o 5 
masura 

o s 
masura 

0 5  
masura 

0 .5  
masura 

0 . 5  
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0 .5  
masura 

0 5  
masura 

0 5  
masura 

0. 5 
masura 

0 .5  
masura 

1 _ 5  
masura 

06 07 1 899 

20.09. 185 1  

2 7  ı ı '  1 902 

ı:; 1 ı ı 87 1 -
1 2  i 2  1 87 ı 

1 0 02. 1 838 

24. 1 0 . 1 838 

26 09 1 839 

2 1.  l l  1 844 

08 08 1 847 

1 )  02 1 848 

26 04 1 870 
27.04. 1 870 
0 1 .0) 1900 

02. 1 2 . 1 8 41 

30.03. 1 853 

26.02 1 86 1  

2 1 .09 1 843 

07 03 1 848 

19 l l  1 8 7 4  

1 9  l l  1 874 

07.05 1 902 

21 08 1 84> 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

DEFTERNO/ ANA iSALE SUYUN TAHSiS KATMA 
SAYFA/ HA TTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO (Suyolu) 

1 4 - 1 /  164a/2 

1 4· 1 / I Ma/2 

1 4 - 1 .1 I Mb/1 Kırkçcş nıc 

1 4 - 1 /  1 64b/l 

1 4- 1 /  164bll 

1 4 - 1 /  164b/2 Ayasofya vakfı 

1 4 - 1 /  1 65a/l Kırkçeş ıne 

1 4- 1 /  16\a/1 

1 4 - 1 /  loSall 

1 4- 1 /  165a/2 

1 4 - 1 /  1 65a/2 

1 4 - 1 /  165a/2 

1 4 - 1 /  1 65b/l 

1 4 - 1 /  1 65bll 

1 4 - 1 /  1 (>5b/2 

1 4 - 11 l65b/2 

14- 1 /  1 65b/2 

1 4 - 1 /  1 65b/2 

1 4- 1 /  l 66a/l 

1 4- 1 / l66a/l 

1 4 - 1 /  166a/l 

1 4- 1 /  1 66a/1 

1 4- 1/ 1 73a/1 Kırkçeş me 

1 4 · 1/ 1 73a/2 Kırkçeş me 

1 4 - 1 /  1 73a/2 

1 4 - 1 /  1 73a/2 

1 4 - 1 /  1 73a/2 

14 - 1 /  1 73a/2 
1 4- 1/ 1 73b/1 Ayasul)'a vakfı 

14- 1 /  1 73b/l 

1 4 - 1 /  ı 73bll 

1 4 - 1 /  1 73b/2 Kırkçeş me 

1 4 - 1 /  1 73b/2 

1 4 - 1 /  1 74a/1 Kırkçeş mc 

1 4 - 1 /  1 74all 

1 4 - 1 /  1 74a/2 

VAKlF 

Odabaşı Halil Ağa 
va k li 

Ahmet Efendi 
vakti 

ADI 
(Suyu 

Katanın 
Adı) 

SUYU KULLANAN 
ŞAHlS 

(daha önce) 

Hatice Ziba Kadın 

Alunet Muhittin 
Efendi 

Abdüssclam 

Ahmet Salim Efendi 

Eğinli Manol 

Hibetullalı Hanını 

SUYU SATlN 
ALANlN/ K IRALA
y ANlN 1 KENDiSi

NE SU iNTiKAL 
EDENiN VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI( son) 

Ahmet Mu lıittin 
Efendi 

Hasan Ağa 

Şcrite Rukiye Hanım 

Eğinli Manol 

Mehmet Hayretlin 
Efendi 

Hatice Hanını 

Mustafa Faik Efendi. Refia Mehmet Salim Efendi 
Hanım 

Mehmet Salim Efendi 

Salim Efendi 

Ebubekir Ağa 

Hasan 

Hasan Efendi 

Ahmet Beyefendi 

Hacı Netise Hanını 
mirasçıları 

Ahmet Bedri Efendi 
mirasçıları 

Ahmet Hurşit Ağa 

Scyyit !-!asan Efendi 

Şemsi Kamer Hatun 

Şemsi Kamer l-laıun 

Mi.inifPaşa 

Ahmet Bedri Efendi 

Hasan Hüsni Paşa 

SUYUN BAG Ll SUYUN 
OLDUGU MAHAL BAGLANDIGI 

(daha önce) 

Çoban Çavuş 
mahallesi 

Sultan Ahmet. 
Güngörmez 

mahallesi 

MAHAL 
(son) 

Sultan Ahmed. 
Kemeraltı 
Nalılbend 
mahallesi 

Nahlbcnd 
mahallesi 

Hasan Ağa 
mahallesi 
Nahlbcnd 
mahallesi 

Nahlbend 
mahallesi 

Ayvansa ray 

SUYUN 
BAG Ll 

OLDUGU 
CIHET 

(daha önce) 

Hamam 

Ev 

Ömer Efendi 1-!afız Mustafa Efendi Sultan Ahmet. Bağ çe 

ümer Efendi Mehmet Lütfi Efendi. 
Sadiye Hanını 

Hafız Mustafa Efendi Veli Ağa 

Veli Ağa 

Mehmet Tevlik Efendi. 
Züleyha Hanını 

Mehmet Tevfik Efendi, 
Züleyha Hanını 

Hayri Efendi 

Arapkirli Bedesıani 
Hüseyin Efendi 

Hacı Şükrü Bey 

Hüseyin Necip Bey. Mehmet Servet Bey 
Firdevs ve Fatına 1-!aııırnlaı 
Mehmet Şakir Bey, Fat ma Mehmet Serif Efendi 

Hanım 
Mehmet Tahir Bey Arif Efendi 

Arif Efendi 

Mehmet Salih Efendi 

Ayşe Hanım 

Emine Hanım 

Seyyiı Mehmet Raşit 
Efendi 

Mahmud Hayri, Halil 
Tevfik Beyler 

Ali Rıza Beyefendi, 
Tevfika Hanım 

1-lalil Sadi Efen di 

Halil Sadi Etendinin 
mira� lan 

Halil Sadi Efendi 

Halil Sadi Efendi mirasçı· 
lan 

Ahmet Efendi 

Mehmet Salih Efendi 

Memi Hanım. Ayşe 
Hanım 

Memi Hanım 

Halim Bey 

Mehmet Ağa 

Ali Bey 

Süleyman Asaf Paşa 

Alıınet Ağa 

Mustafa Ağa 

Mehmet Şefik 

Nahlbend mahallesi, 
Şeftaliçeş ınesi 

sokağı 

Nahlbcnd mahallesi 

Dizdariye 

Dizdariye 

Ccbealikapısı. 
Küçük Mustata 

Paşa 

Ev 

Cündi meydam Terazı 

Küçük Ayasofya 
Hüseyin Ağa 

mahallesi 
Küçük Ayasofya, 

Hüseyin Ağa 
mahallesi 

Küçük �yasofya,Hi.ıseyi 
n Ağa mahallesi 

Küçük Ayasol'ya 
mahallesi 

Kadırga limanı, 
Ali Ağa mahalle

si 

Kadırga limanı. 
Ali Ağa mahalle-

si 
Eyüp. Cami 

Kebir mahallesi, 
Bostan iskelesi 

Dostani Ali Ağa Terazi 
mahallesi 

SUYUN 
BAG

LANDIGI 
CIHET 

(son) 

Ev 

Ev 

Ev, arsa 

Ev 

Ev 

Ev 

Hamam 

Hamanı 

Hamam 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Konak. 
balı e 

Ev 

Konak 

Sahilhane 

Ev 

BAG Ll 
OLAN 

SUYUN 
MIKTARl 

(daha önce) 

masura 
1 . 5  

masura 

masura 
o 5 

masura 
0. 5 

masura 
0 . 5 

masura 

masura 

masura 
o s  

masura 

masura 

masura 
0.5 

masura 

masura 

masura 

masura 

masura 

0 5  
maslıra 

masura 

masura 
2. 5 

masura 
2.5 

masura 

masura 

masura 
0 5  

masllfa 
0 . 5  

masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0 5  
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

masura 
() 5 

masura 
o 5 

masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

o 5 
masura 

0. 5  
masura 

BAGLA
NANI 

SATILAN 1 
KiRAYA 

VERILEN 1 
M i RAS 
KALAN 
SUYUN 

M iKTARl 

XVI I  

1Uv1UHAI3ER 
KAYIT 

TARIHI 

ı 5 0 1 .06. 1 85 7  
masura 

O .>  
masura 

0. 5 
masura 

0. 5 

masura 
0. 5 

ınasura 
0. 5 

masura 

masura 
0.5 

masura 
0 5 

masura 

masura 
0 .5  

masura 
o 5 

masura 

masura 

masura 

masura 
0.5 

masura 

o 5 
masura 

masura 

masura 

0.\ 
masura 

masura 

masura 
O.S 

masura 
0 . 5  

masura 

0 . 5  
masura 

0. 5 
masura 

0 . 5  
masura 

0 .5 
masura 

0 5  
masura 

o 5 
masura 

0 5  
masura 

0.5 
masura 

o s  
masura 

0 5  
masura 

0 .5  
masura 

2 1 .0Q 1 857 

O l  10  1 846 

2S 1 1 1 8 5 7  

1 7  0 3  ı s  so 

06.05. 1 845  

29. 1 0 . 1 845 

05. 1 2  1 84S 

1 6  O l  1 8 5 1  

O l  O S  1 849 

08.09 1 8')7 

02. 1 2 . 1 857  

24.03 ı 883  

04.0 1 . 1 85 1 

1 8.04 1 8QS 

28 04 1 890 

27 OS 1 8QO 

30 03. 1 89 1  

08 02. 1 896 

20 04 1 870 
7 1 .04. 1 870 

1 1. 06 1 872 
04.02. 1 873 
1 4.0 1 . 1 874 
1 3 .0 1 . 1 874 

26.0 1 . 1 892 

1 0 . 0 1  1 838 

04 04 1 8 3 8  

1 9.0 1 1 84.1 

1 3 .0Q ı 848 

2 1 .03 . 1 84Q 

22.0 1 . 1 852 

20.08 1 83 8  

'0 07 1 87 3  
1 9 07 1 873 

1 9  12 1 ()0 ]  

06 06 1 838 

20.06 1 8 5 1  

20.07. 1 838 

2S .Ö8_ 1 8 52 

22 O l  1 840 



XV I II 

DEFTERNDi ANA iSALE SUYUN TAHSiS KATMA 
SA YF Ai HA TTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO (Suyolu) 

1 4 - 1 /  1 74a/2 

1 4 - 1 /  1 74bll 

1 4 - 1 /  1 74b/l 

1 4- 1 / 1 74b/l 

1 4 - 1 /  1 74b/ l 

1 4 - 1 /  1 74b/2 

1 � - 1 /  1 74b/2 

1 4 - 1 / 1 74b/2 

1 4 - 1 /  1 74bi2 

1 4- 1  1 74b/2 

1 4- l / 1 74b/2 

1 4- 1 /  1 74b/2 
1 4- 1 / 1 75-

Aal l 
1 4 - 1 / 1 75-

Aa/'2 
ı 4- 1 /  1 75a/1 Kırkçeş me 

1 4- l / 1 75a/ l 

1 4 - 1 /  1 7Sall 

1 4 - 1 /  1 75all 

1 4- 1 /  1 7\b/1 

1 4 - 1 /  1 7Sb/2 

1 4 · 1 /  ı 79a/l Ayasofya vakfı 

1 4- 1 / 1 79all 

1 4 - l i  1 79a/ l 

1 4- 1 ; 1 79al2 

1 4 - l / 1 79bl l Ayasolya vakfı 

ı 4. ıt ı 79b/2 Kırkçeş ını� 

1 4- 1 / 1 7%/2 

1 4 - 1 /  1 7%/2 

1 4 - 1 / 1 7%/2 

14 - 1 /  I SOall 

1 4 - 1 /  I SOall 

1 4 - l !  I SOa/2 

1 4 - 1 /  l SOa/2 

1 4- 1 /  I SObil 

1 4 - 1 /  I SOb/2 

1 4 - 1 /  I S i all  

VAKl F  

Mehmet Efendi 
vakfı 

Sultan Mustafa 
Han vakti 

Sultan Süleyman 
Han vakfı 

Gazi Birinci 
Suhaıı Ahmet Han 

vakti 
Gazi Birinci 

Sultan Ahmet Han 

vakti 
Gazi Birinci 

Sultan Ahmet Han 
vakti 

Ragıb Mehmet 
Paşa vakfı 

Ragıb Mehmet 
Pa a vakli 

A D I  
(Suyu 

Katanın 
Adı) 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 KIRKÇEŞME SULARI 

SUYU KULLANAN 
ŞAHlS 

(daha önce) 

Mehmet Şetik Efendi 

Fatma Hanım 

Seyyit Ihrahim Etlıem 
Efendi mirascılan 

Mustafa Ağa mirasçıları 

SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN 
ALANlN/ K IRALA- OLDUGU MA HAL BAGLANDIGI 
YANlN 1 KENDiSi

NE S U  iNTIKAL 
EDENIN VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI( son) 

Mehmet Şerif Bey 

Seyyit ihrahim Et hem 
Efendi 

Mustafa Ağa 

Münıeyyiz Hakkı 
EICndi, Fat ma Nafia 

(daha önce) 

Peykhane. 
Dizdariyye mahalle· 

Hanım si, Katib Sinan 
caddesi 

M A I-IAL 
(son} 

Dizdariye 

Hakkı Efendi.Fatma Küşedani Hacı Yosef Bostan Ali 
mahallesi Hanım 

Halil Sadi Efendi mirasçı- Ebubekir Efendi 
lan 

Miralay TaytUr Bey Bchiye Hanım 

Belüye Hanım mirasçıları Mustafa Şükrü Efendi, 
Ayşe Sıdıka Hanım 

Mustafa Slikni Efendi. Fatnıa Balıriye Hanını 

Ay ·e Sıdıka Hanım 
Fatma Bahriyc Hantın Hüseyin Necati Efendi 

Fatnıa Balıriye Hanım 

Ziver Bey 
Çorlulu Ali Paşa 

Vezir Ali Paşa 

Ayşe Sada Hanım ve 
ÇOCltkları 

Kenan Beyefendi 

isıııail Paşa mirasçıları 

Agop Efendi 

Hatice Hanım. isınail 
Hakkı Efendi 

Ahmet Remzi Efendi 

Sarraf Olıannes 

O sol 

Mosi Efendi. Agabet , 

Artin 

Muhsine Hanıın 

Muhsiııe Hanım 

Ahmet Efendi 

Kenan Efendi 

isınail Paşa. Hatice 
Hanını ve Dilher 

Hanım 
Mustafa Bey 

Olıaıınes Efendi 

Sarraf Hacı Yosef 
Karaka oğlu 
Corci Efendi 

O sol 

Şeıııişoğlu Hoca Nişan 

Ali Rıza Efendi 

lskeııder Ağa 
mahallesi 

Sultan Ahmet 
mahallesi 

Kadıçeşme si. 
Mi.ithi Ali mahallesi 

Kadırga limanı, 
Bostan Ali Ağa 

malıallesi 

Kadırga limanı 

Peykhane. 
Dizdany 

ye mahallesi 

Bostan Ali 
mahallesi 

Gedik [>aşa, 
Saravi ci 

Gedik Paşa 

Gedikpa şa 

Kabasakal 
mahallesi, Yağlıa 

ne sokağı 

Ayşe Kadın Ahmet Rıfat Efendi Langa. Katip Kasım Bali Paşa, 
mahallesi Çadırcı Ahmet 

malıallesi 
ihrahim Eıhem Hüseyin Beyetendi Kadırga limanı. 

Şerife Hatice Hanım 

Ali Ağa 

Mehmet Şakir Efendi 

Feride. Hatize, Ayşe ve 
Hadice Hanımlar 

Osman Bey 

Seyyit Hüseyin Nazif 
Efendi 

Seyyit Hüseyin Nazif 
Efendi 

Hoca Kasbar Bazergan 

Hoca Kasbar Bazergaıı 

Pazund Hanı 
Ali Ağa Çelebioğlu mahalle- Bali Paşa 

Mehmet Şakir Efendi 

Seyyit Osman Ağa 

Şevket Efendi 

Reşit Paşa 

ibrahim Ed lıeııı Efendi 

Biıaı Necip Ağa 

Abdullah Ağa 

Frosııi 

si 

Taş kassap. 
Selçuk Sultan 

mahallesi 
Tatlıkapı 

Ahmediye 

Kadırga limanı. 
Çadır�ı Ahmet ı c'
elebi mahallesi 

Koska. Serrac lshak Kunıkapı, 
malıallesi Çadırcı Ahmet 1 c'elebi mahallesi 

Koska. Serrac ishak Hacı Fener 
nıahallesi mahallesi 

SUYUN 
BAG Ll  

OLDUGU 
C I HET 

(daha önce) 

Ev 

Han 

Ev 

Ev 

Konak 

Ev 

Cami 

Arsa 

Arsa 

SUYUN 
BAG

LANDIGI 
CiHET 

(son) 

Ev 

Ev 

Ev 

Tek k e 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Konak 

Han 

Ev 

Ev 

Ravz hane 

Çeşme 

Ev 

Kilise 

Ev 

BAG L l  
OLAN 

SUYUN 
M I KTARl 

(daha önce) 

0 . 5  

masura 

masura 
o 5 

masura 
0.5  

masura 

0 .5  
masura 

0.5  masura 

o 5 

masura 
0 . )  

masura 
o .< 

masura 
0.5 

masura 
1/4 

masura 

3 . 5  
masura 

2. 5 
masura 

5.5 
masura 

masura 

5. 5 

masura 
5 .5 

masura 
0.5 

masura 
0. 5 

masura 
O. S 

masura 
o 5 

masura 
O. S 

masura 

masura 

0. 5 
masura 

0.5 
masura 

0.5  
masura 

0 5  
masura 

0.5  
masura 

masura 
0 . 5  

masura 

19 5 
masura 

o s 

masura 

2 . 5  
masura 

2 '  
masura 

BAGLA
NANI 

SATILAN 1 
K I RAYA 

VERiLEN 1 
MIRAS 
KALAN 
SUYUN 

MIKTARl 
0.5 

masura 
0 . 5  

masura 
o 5 

masura 
o s  

masura 

0.5 

masura 
0.5 

masura 

0 5  
masura 

o s 

masura 
o <  

masura 
1/4 

masura 
1/4 

masura 

0.5 

masura 

s s  

masura 

5 5 
masura 

5.5 

masura 
0 . 5  

masura 
0.5 

masura 
0 _5  

masura 
o 5 

masura 
o '  

masura 

masura 

0.5 
masura 

0. \ 
masura 

0.5 
masura 

o 5 
masura 

o 5 

masura 

masura 

masura 
0.5  

masura 

l O  
masura 

0.5 
masura 

2. 5 

masura 

0 5  
masura 

ILM U HABER 
KAYIT 
TARIHI 

04. 1 1 . 1 852 

03 08 1 84t) 

27 os ı 86� 

22.00 1 8 ) 1  

OS .OS. I S'l) 

20.06 . 1 S5 1  

24 08. ı 8.'\6 

ı o 04 ı s · n  

3 1  0 5  ı 886 

05 . 1 1. 1 S90 

1 9. 1 1 . 1 S90 
07.07 . 1 S34 

30.08. ı 8:l4 

23 .04 - 2 !  os 

I S4 1  

ı s  ı 2  ı s s.ı 

l6 1 2 . 1 86:' 

04.07. 1 S 7 1  
OS.08 . 1 S7 ı 
1 1 .07. 1 904 

25 .09. 1 905 

02 04 ı S3 S  

'8 ı o ı s�� 

22 05 ı 882 

Ol Ol 1 839 

22.03_ ı 84 :  

03 .03 . 1 84 1  

3 1 .03 _ 1 842 

28.0S . I S46 

07 ()) 1 869 
06 03 1 So9 

Ol 1 2 I S4(1 

07 09 1 S47 

1 5 . 1 2_ 1 843 

1 5 _ 1 2. 1 843 

1 2 .05 . 1 846 

ı 2_05 I S4f> 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

DEFTERNDI ANA ISALE SUYUN TAHSiS KATMA 
SAYFN HATTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO (Suyolu) VAKlF ADI 

SUYU KULLANAN 
ŞAHlS 

(daha önce) 

SUYU SA TlN SUYUN BAG Ll SUYUN 
ALANlN/ KiRALA- OLDUGU MAHAL BAGLANDIGI 
YANlN 1 KENDiSi- (daha önce) MAHAL 

NE SU iNTIKAL (son) 

SUYUN SUYUN 
BAGLJ BAG-

OLDUGU LANDIGI 
CIHET CIHET 

BAG Ll 
OLAN 

SUYUN 
MIKTARl 

X I X  

BAGLA- ILMUHABER 
NAN/ KAYIT 

SATILAN 1 TARiHI 
KIRAYA (Suyu 

Katanın 
Adı) 

EDENIN VEYA SU 
BAGLANANIN 

(daha önce) (son) (daha önce) VERILEN 1 

1 4 - 1 /  I S i a/2 

14- l i  I S i bi l  

14- 1 /  1 8 1 b/2 

1 4- 1 /  1 8 1 b/2 

1 4 - 1 /  1 8 1 b/2 

1 4 - 1 /  1 82all 

1 4 - 1 /  1 82ıı/1 

1 4- 1 /  1 82ıı/1 

14-1/ 182a/1 

1 4- 1 /  1 82ıı/2 

1 4 - 1/ 1 82ıı/2 

1 4 - 1 1  1 82a/2 

1 4 - 1 /  1 82a/2 

1 4- li 1 82bll 

1 4- 1/ 1 82bll 

14- 1 /  1 82b/2 

14- 1 /  1 83ıı/1 

1 4- 1 /  1 83ıı/1 
1 4- 1 /  1 83ıı/2 

1 4 - 1 /  1 83ıı/2 

1 4 - 1 /  1 83b/1 

1 4 - 1 /  1 84ıı/ 1 

1 4 - 1 1  1 84ail 

14- l/ 1 84a/2 

1 4- 1 /  1 84a/2 

1 4- 1 /  1 84b/ 1 

1 4- 1 / 1 84b/ 1 

1 4 - 1 /  1 84b/1 

Gazi Yahya t>aşa 
vakti 

Ragıb Mehmet 
Paşa vakti 

Sultan ikinci 
Sultan Mahmut 

Han vakfı 

Sultan Mustafa 
Han vakfi 

Gazi Sultan Selim 
Han vakfı 

Hacı Salih Ağa 
ınektebi vakfı 

Sultan Süleyman 
Han vakfı 

Sultan Üçüncü 
Selim vakfı 

Seyyit Mehmet Raşit 
Efendi 

ADI( son) 

Seyyit Ebubekir 
Efendi, Şerife Emine 

Hahın 

Kadırga limanı 

Hoca Kasbar Bazergan Kanice Koska .. Serrac Kumkapı, 
lshak mahallesi Çadırcı Ahmet 1 Ç.elebi mahallesi 

Osman Bey Havva Rabia Hanım 

Şemsikamer Hanım. Esma Ali Rıza Beyefendi 
Hanım 

Abdiiikerim Bey 

Avanis 

Kapamacıoğlu Manok 

Nartohi Hanını 

Sergiz Efendi 

i sak 

Si nem 

Nazlı 

Artin 

M el kon 

Simyon 

Osman Efendi 

ihsan Bey. Atiyye ve 
Adevivye Hanınılar 

Sarraf Artin. 
Kapamacıoı!; lu Manok 

Naı1olıi Hanım 

Kapamacıoğ lu Sergiz 
Efendi 

Hacı Natiz Paşa 

Sin em 

Nazlı 

Artin 

Üskiyan. lros 

Simyon 

Hacı Melkon 

Telgrafnezareıi 

Osman Ağa Münif Pasa 
Mehmet Bey, l-l atice Mustafa Tevfik Paşa 
Rabia, Emine Şekibe, 

Fatma Fitnat Hanımlar ve 
Osman Hulusi Efendi 

Menemenlizade Mustafa 
Tevfik Paşa mirasçıları 
Hurşit Bey mirasçıları 

Maarifumumiye 
nezareti celilesi 

Nekolıi 

Tatlıkapı 

Kadırtm limanı 

Bostan Ali mahalle
si. Müscllem 

caddesi 

Kadırga limanı. 
Bostan Ali mahalle

si, Kaıip Sinan 
caddesi 

Sarıgez. Hoca 
Uveys mahallesi 

Beliğ ve Muhlis Beyler ile Vechiye ve Faıma Kumkapı. Nişancı 
Senüne Hanım Hanımlar ile Mulıtar Mehmet Paşa malıal 

Vechiye ve Fatma 
Hanımlar ile Muhtar Bey 

Takahi 

Takohi Hanım 

Mehmet Emin Ağa. 
Züleyha Hanım 

Bey lesi, Dülbendci 

Takon Hanım 

Takohi Hanım 

addesi, Fırın sokağı 

Gedik Paşa, Bostan 
Ali mahallesi 

Osman Ağa. Emine Kadırga limanı, 
Hanım Bostaııcıba şı Ali 

Ağa mahallesi 
Yahya Hamit Efendi Seyyit Mehmet Esat 

miras ılan Efendi 
Mehmet Esat Efendi Fat ma Yalıide Hanım, 

Mehmet Sami Efendive 
Mehmet ve Selahaddin 

Efendiler 

Kadırga liman 

Latif Paşa, 
Defterdar Ahmet 1 Çelebi mahallesi 

Kadırga limanı. 
Esına Sultan 
Sarayı arsası. 

Dülbendel hanı 

Kadırga limam, 
Şelısuvar Bey 

mahallesi 

Gedik Paşa. 
Bostan Ali 
mahallesi 

Ev 

Arsa 

Konak 

Saray 

Konak 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Ev 

Arsa 

Ev 

Ev 

Ev 

Konak 

Ev 

Bostan 

Ev 

Ev 

0 \  

masura 

2 5 
masura 

0.\ 

masura 

0.5 

masura 
0.5 masura 

0.� 

masura 
o j  

masura 
o s 

masura 
0 5  

masura 

0.5 

masura 
0. 5  

masura 
0. 5 

masura 
0 5  

masunı 
0 . \  

masura 
o 5 

masura 

1 .1 
masura 

masura 

0.5 

masura 
0. 5 

masura 

o s 
masura 

Kara kol ha 1/4 
ne in şası masura 

0.5 
masura 

0. 5 
masura 

masura 

masura 

masura 

1 4 - 1 /  1 85all Gedik Pa ·a'da Bostan Ali mahallesinde oturan Ermeni milletinden Teliivan Hacı Mardiros Efendi'nin on aded yüzlük Osmanlı altınım vakf eylediı!ine dair kavıı 
1 4- 1 /  1 89all Kırkçeş me Takahi Canik Bazergan Kumkapı Ev 0 . 5  

1 4 - 1 /  1 89a/1 

1 4 - 1 /  1 80ıı/2 AyasofYa 
camii vakfı 

1 4 - 1 /  1 89a/2 Ayasol'Ya camii 
vakfı 

SarrafCaııik mirasçıları lsayan Olıannes Efendi 

Ahmet Ağa mirasçıları Seyyit Mehmet Efendi 

llnalıinı Ağa 

Kumkapı. 
Mehmet Paşa-yı 

Aıik malıallesi 

Ev 

masura 
0.5 

masura 
0.\ 

masura 

0.5 

masura 

MIRAS 
KALAN 
SUYUN 

MIKTARl 
() ) 

rnasura 

o ;  
masura 

0.\ 

masura 

0 5  

masura 
0 . 5  

masura 
0\ 

masura 
0. 5 

masura 
0 5  

masura 
0.5 

masura 

0.5 

masura 
o 5 

masura 
0 . 5 

masura 
0.5 

masura 
o 1 

masura 
0. \ 

masura 

masura 

masura 

masura 

0 . 5  

masura 
0 5  

l/4 

masura 

1/4 
masura 

o 5 
masura 

0 5  
ımı su nı 

2 
çuvaldız 

masura 

masura 

0 5 
masura 

0_5  
masura 

0.5 

ınasura 

O.S  

masura 
1 4 - l i  1 89b/ 1 KLıınkapı Serrac islıak mahallesinde vakfmusakkafatından yarım masura suya mutasarrıf olan Aydın eski müşiri Yakup Paşa ve kardeşi Eyüp Ali'nin temessüklerini zayi etmeleriyle yeni 

ıemessük verilmesine dair kayıt 

:ı 02 1 848 

ı 2 05 1 8J6 

1 \ 07 1 847 

09.09 ı 8 \ 7  

24 0 9  1 880 

06.06 1 8\0 

04 l l  1 88 5  

07 0 \  1 888 

07 04 1 89 1  

ı 2.03 . ı 844 

28.06 1 S\ 1 

1 6 0\ 1 88} 

13 08 1 88 :'  

26 1 0  1 s 5 s  

25  0\ 1 876 

28 10 1 8 1 3  
24.07 ı 88() 

0 1 . 0 1 . 1 88 ı 

04. 1 2  1 887 

1 7 02 1 866 

1 7 03 1 866 

29 03 1 894 

1 4.05 1 006 

23 03 1 800 

.10 ı 1 1 896 

Ol 06 1 904 

07 00 1 8 1 0  

02.06 ı 863 
0 106. 1 863 
06. ı ı ı no 

09.04 1 908 

10 Ol  1 S3S 

3 ı ı ı ı s89 

1 2 0::!. 1 838 

ı 3.07. 1 854 

2S.Oı 1 839 



xx VAKlF SU DEFTERLERİ 1 KIRKÇEŞME SULARI 

DEFTERNO/ ANA iSALE SUYUN TAHSIS KATMA 
SAYFN HATTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO (Suyolu) VAKlF ADI 

1 4 - 1 /  1 8%/2 AyasofVa vakfı 

1 4- 1 /  i 90all Kırkçeş me 

1 4 - 1 /  190a/l 

1 4- 1 /  1 90a/1 

1 4- 1 /  1 90a/2 

1 4- 1 /  1 90bl l 

1 4 - 1 /  1 90b/l 

(Suyu 
Katanın 

Adı) 

SUYU KULLANAN 
ŞAHlS 

(daha önce) 

Avanis 

Mabeynci Ahmet Bey 
mirasçılan 

Azime Ümmühan Hanım 
mirascılan 

Mustafa Zeki Efendi 

Seyit Mehmet Ağa 

Hatize Hatun 

Ahmet Efendi 

SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN 
ALANlN/ K I RALA- OLDUGU MAHAL BAGLAN DI  Gl 
YANlN 1 KENDISI

NE SU iNTiKAL 
EDENiN VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI(son) 

Kasbar 

Azime Ünımlıgül süm 
Hanım 

Mustafa Zeki Efendi 

Ali Hilmi Ağa 

Ayşe Hanım 

Ahmet Efendi 

Mehmet Latif Efendi, 
Hatice Hanım 

(daha önce) M A  HAL 
(son) 

Kumkapı. 
Çadırcı Ahmet 

mahallesı 
Kumkapı. Serrac 

lshak mahallesi 

Serraclıane. Mimar Nişancı At ik 

Abba� ımıhallesi. Mehmet Paşa Çi l\ehamam 

Kaıib S inan 
nıalıallesi 

1 4- l / 1 90b/l Halime Hatıın'un lıissesinc düşen suyu feraıi; etmesi 

SUYUN SUYUN 
BAGLI BAG-

OLDUGU LANDIGI 
CIHET CIHET 

(daha önce) (son} 

Ev 

Ev 

Ha ın am Hamam 

Ev. arsa 

BAG Ll 
OLAN 

SUYUN 
MIKTARl 

(daha önce) 

masura 

1 5  
masura 

ı 5 
masura 

ımı su ra 

masura 

0 5  

masura 
0.5 

masura 

BAGLA-
NANI 

SATILAN 1 
KiRAYA 

VERILEN 1 
M I RAS 
KALAN 
SUYUN 

M IKTARl 

masura 

ı 5 
masura 

ı 5 
nıasura 

1 5  

ımı su ra 

0.5 
masura 

0. 5 
masura 

ILMUHABER 
KAYIT 
TARIHi 

1 0 07 1 838 

15  07 1 839 

10_ 1 2  1 88) 

1 (1 08 1 886 

OJ 1 1 1 839 

1 6 . 1 2  1 839 

:w. ı 2  ı s4o 

1 4- l / 1 90b/2 Mihrişah Valide Sultan vakfının Eyüp'te Bahçe karyesi kurbundaki dört buçuk masura suyun Hatice Valide Sultan'ın Bağçekapısı'ndaki lağınına dahil olunınası ile Kumkapı"da Di.ilbendci 16 01 I S·W 
mahallesindeki vaktin cesme ve haneve baldanmak üzere bir masura suyun temessliki.inlın han sakinlerine verilmesine dair kayıt . 

1 4- 1 /  1 90b/J Kadırga limanında Esına Sultan sarayı arsasında Dülbendci ha nı içindeki dülbendci odalan civarında su olmadığından arsa içindeki at ik su hazinesine i care ilc bir masura suyun i crasına talip 28 1 O IS ı 3 
olmalarına izin verilmesi hakkıııJa temessi.ik kaydı. 

1 4- 1 /  1 9 1 a/ 1  Hoca Kasbar Bazergan 08 06 1 83 8 
1 4 - 1 /  1 9 1 a/ 1  

1 4 - 1 1  1 9 i a/ 1  

1 4 - 1 /  1 9 1 al l  

1 4- 1 /  1 9 1 a/ 1  

1 4 - 1 /  1 9 i a/ l  

1 4- 1/ 1 9 1 al l  

1 4- 1 / 1 9 1 a/2 

1 4- 1 1  1 9 1 a/2 

1 4 - 1 /  1 9 1 a/2 

1 4 - 1 /  1 9 1 a/2 

1 4- 1 /  1 9 1 a/2 

1 4- 1 /  1 9 1 a/2 

1 4 - 1 /  1 9 i b/ 1  

1 4 - J /  i 9 l b/ l  

1 -t- 1 1 1 9 1 b/2 Kırkçeş me 

1 4 - 1 /  1 92a/l  

1 4 - l / 1 92a/2 Kırkçeş me 

1 4 - 1 /  I 'J2a/2 

1 4 - 1 /  ı nb/1 

1 4 - 1 1  ı 92b/2 Kırkçeş me 

1 4 - l/ 193all 

1 4 - 1 /  193a/1 

1 4 - 1 / 193a/1 

14-1/ 1 93a/2 

1 4- 1 /  1 93a/2 

1 4 - 1 /  193a/2 

Hazret-i $eylı 
Aziz Malıımıt 
Hüdayi vakfı 

Hoca Kasbar 

Hoca Kasbar 

Hoca Kasbar 

Hoca Kasbar 

Hoca Kasbar 

Hoca Kasbar 

Hoca Avadis 

Eımekçibaşı Kikok ve 
Avanis 

Kanice 

Firosni 

Kumkapı 

Seyyit Mehmet Neşeı 
. . Efendi 

Mustafa Ağa. Hacı $imkeşhanc. Serrac 

Dihı;üzar Haturı lshak nıahal lesi 
Fatma Hanım 

Raşit Efendi 

Raşit Efendi 

Mehmet Hurşit Efendi, 
Esma Hanım 

Esına Hanım. Halid Bey Tıııgıroğlu Karabel 
Efen di 

Tıngırzade Karabet Efendi Hüseyin Hüsnü Efendi, 
ihrahim Hakkı Bey 

Hüseyin Hüsni Efendi Ali Efendi 
ihrahim Hakkı Bev 

Mustafa 

Mustafa Ağa Mahmut Bey 

Yakup Paşa, Eyüp Ağa 

Molla Süleyman Halil Efendi 

Osman Ağa Mustafa Bey 

Ayşe Hesna Hanım Fcyzullah 

Osman Ağa Süleyman Ağa 

Osman Nuri Efendi Ayşe Hanını 

Serrac ishak 
malıallesi 

Kumkapı 

Yen ikapı 

Ayvansa ray 

Ahmet Çelebi 
mahallesi 

Hacı Fener 
mahallesi 

Serrac Süleyıııan 
malıallesi 

Kumkapı. 
Süleyman Ağa 

mahallesi 
Kumkapı, Esiri 

Kemal mahallesi 
Kumkapı, 

ibrahim Paşa 
mahallesi 
Kumkapı, 

Muhsinc Hatun 
malıallesi 

Emine Hibetullah Hanım Nciise Hayriye Hanım Kumkapı, Mahmut Nişancı Atik 

Hayriye Hanım mirasçılan Şeyh Mehmet Şeref 
Efendi, Abdi.ilcclil 

Etendi 
Şeyh Mehmet Şeref 

Efendi, Abdiikeiii Efendi 
Hazine 

Paşa-yı Atik malıallesi 
nıahallesi 

Şerife Hatice Hüsna 
Hanım, Ömer Ağa 

Şerife Faıma Hantm Denıirkapı, Day!.! Nişancı At ik 

Mehmet Paşa 
mahallesi 

Fatına Hanını Mehmet Ag3.h Efendi, 
Ayşe Mi.inire Hanın1 

Agah Efendi. Münire Hasene Hüsna Hanım 
Hanım 

Harun mahallesi 

Nişancı Mehmet 
Paşa mahallesi, 

Tav ·aııta ı sokak 

Kilise 

Ev 

Konak 

Ev 

Ev 

Ev 

Konak 

Ev 

Değir men 

Ev 

K ilise 

Ev 

Hamam 

Ev 

Ev 

Hamam 

Ev 

Ev 

Ev 

Yo ğurd ve 

masura 

masura 

3 . 5  
masura 

2 5 
masura 

2.5 
masura 

masura 

masura 

0 5  
masura 

0 5  
masura 

0 . 5  
masura 

0 . 5  
masura 

0.5 
masura 

0. 5 
masura 

o 5 

masura 

0 5  
masura 

1 . 5  
masur;, 

0 5  
masura 

masura 

0. 5 
masura 

0 . 5  
masura 

kay çuvaldız 
makhane 

Ev 0 .5  
ma suni 

o 5 
masura 

0 . 5  
masura 

Ev 
masura 

0 5  
masura 

0 . 5  
masura 

0 5  
masura 

masura 

0 . 5  
masura 

masura 

0 . 5  
masura 

0 5  
masura 

o <  
masura 

0. 5 
masura 

o 5 
masura 

O. S 

masura 
0. 5 

masura 
0 . 5  

masura 

0 5  
masura 

ı 5 
masura 

0.5 
masura 

0. 5 
masura 

o 5 
masura 

0 . 5  
masura 

çuvaldız 

0 5  
masura 

0.5 
masura 

0 5  nıasura 

0 . 5  
masura 

0. 5 
masura 

0 5  
masura 

1 84 1 - 1 842 

1 84 1 - 1 842 

1 84 1 - 1 842 

1 2 .05. 1 846 

1 2 .05 1 846 

12 05 1 846 

1 ı o� ı s4o 

05 10 1 858 

1 2  07 I SMl 

00 l l  1 882 

26 o ı 1 893 

08 . 1 1  1 893 

1 4.06 1 840 

ı 7 1 0 1 859 

06 06 1 8 3 8  

22 05 1 8 4 1  

0 7  0 4  1 842 

1 6.08 . 1 880 

07.04 1 842 

03 1 0  1 841 

29.0� l ss ı 

2.1 03 1 890 

09. 1 0 1 89S 

26. 1 o 1 858 

29 0 1  1 879 
26.01 1 8 7'! 

1 7 .07. 1 884 



İ ST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

DEFTERNDi ANA ISALE SUYUN TAHSiS KATMA 
SAYFN HATTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO !Suyolu) VAKlF ADI 

1 4 - 1 /  1 ?3a/2 

1 4 · 1 1  I Q3aJ2 

1 4- 1 /  1 9Ja/2 

1 4- 1 /  1 ?3a/2 

1 4- 1 / I ?Ja/2 

1 4 · 1 /  1 93b/l 

1 4 - 1 /  l?)b/1 

ı-ı- 1/  l93b/2 

1 4 - 1 !  J ?)b/2 

1 4 - 1/ J ?)b/2 

1 4 - 1 /  J ?)b/2 

1 4- 1 /  1 94all 

1 4 - 1 /  194a/l 

1 4 - 1 /  1 94a/2 

14- li 1 94a/2 

14 ll I IJ4bl l 

1 4 - 1 /  1 94bll 

1 4- 1 / 1 94b/2 

1 4 - l i  !?5all 

1 4- 1/ 

1 95a/2 

1 4 - 1 /  
!9ia/2 

1 4 - 1 /  1 ?5a/2 

1 4 - 1 /  J 95a/2 

1 4 - 1 /  i 95b/J 

1 4 - 1 /  i ?Sb/1 

1 4- i/  J ?5b/l 

1 4- 1  1 95bll 

1 4 - J /  J ?5b/2 

1-I- J I J ?6a/J 

1 4- 1/ 1 ?6a/2 

1 4 - 1 /  J ?6a/2 

ı 4- ı t  l %a/2 

Çelebi ei-Hacc 
Mehmet Efendi 

vakfı 

Şeyhiiiislam 
Mustafa Efendi 

vakfı 

isınail Ağa vakfı 

Gazant'er Ağa·yı 
At ik vakfı 

Şehit Mehme-t 
Pa"'a vakfı 

Gazi Sultan 
Süleyman Han vakti 

(Suyu 
Katanın 

Adı) 

SUYU KULLANAN 
ŞAHlS 

SUYU SATlN 
ALANlN/ K IRALA
YANIN 1 KENDiSI

NE SU iNTiKAL 
EDENiN VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI(son) 

SUYUN BAGLI SUYUN 
OLDUGU llMHAL BAGLANDIGI 

(daha önce} 

Hasene Hüsna Hanım 

Rahovalı Ahmet Muhtar 
Efendi 

i smail Hakkı Efendi 

Fatına Hanım 

Behiye Hanım. Yorgancı 
Hacı Rıza Efendi 

Rahovalı Ahmet 
Muhıar Efendi, isınail 

Hakkı Efendi 
Bchiye Hanım 

Fatnıa Hanım 

Yorgani Hacı Rıza 
Efendi 

Refet Bey 

(daha önce) 

1-iüsamettin Efendi mirasçı Mustafa Zeki Efendi Sultan Bayezid, 
lan, Aziıne Ümınühan Serrac lshak 

Hanım mirasçı ları 

Mustafa Zeki Efendi 

Saraylı Dilsafa Hanım 

Fatma Hanım 

Süleyman Efendi 

Nimet Efendi 

Sarraf Bedros. Mıgırdıc. 
Nevriye Efendileri, Sertiye 

Hanım 
Salıana 

Abdülhamit Paşa 

Hayreıtin Paşa 

Abdülkerim ve ihsan Beyler, Aliye ve Adeviye 
Hammlar 

ihsan Bey. Aliye ve 
Adevive Hanımlar 

Ali Hilmi Ağa 

Fatma Hanım 

Süleyman Efendi 

Kitabcı Ahmet Efendi. 
Nimet Efendi 
Zehra Hanım 

Saltana 

Attar Sergiz 

Hayrcıtin Paşa 

ümer Efendi 

Sokbas Efendi 

ımılıallesi. Mabeynci 
·csnıcsi sokaı!:ı 

Tavşamaşı.Katib 
Sinan nıalıalllesi. 

Çıkmaz Elnıas Paşa 
sokağı 

Kumkapı. Serrac lshak mahallesi. 
Ta\'şanta ı caddesi 

Kuınkapı. Muhsine 
Hatun mahallesi. 

Şakir Etendi 
�ml!si sokaı!:ı 

MA HAL 
(son) 

Kumkapı, 
Muhsine Hatun 

mahallesi 

SUYUN 
BAG Ll 

OLDUGU 
Ci HET 

(daha önce) 

Konak 

Ev 

Konak 

Konak 

Balıçe 

Ligori mirasçıları Nckolıi Feneı"kapıs. Nişancı mahallesi Şadırvan 

isınail Hakkı Bey. Ayşe 
Seniçe Hanım 

Ayşe Kamile Hanım 

Emine Mesru re Hanım 

Hatice Besime Hanım 

Fatnıa Menıduha Hanını 

Mehmet Reşit Ağa 

Alıınet Mithat Paşa 
mirasçılan 

Hatice Bcsime Hanım 

Fatnıa Memduha Hanım 

Mehmet Kılmil Bey. 
Mustafa Şevket Bey 

Fat ma 

lbralıim Efendi 

Emine Falır Hanım 

Suriye valisi 

Tahlamina re 
mahallesi 

Ali Efendi Malıınuı ]>aşa. Hoca Serrac ishak 
Kasını Gıinaııi malıallesi 

Mithat Efendi 

Fatımı Menıduha 
Hanını 

Fatına Meınduha 
Hanını 

Mehmet Bey 

Mithat l>aşa 

malıallesi 
Soğan Ağa 

malıallesi 

Soğan Ağa 
mahallesi. Daltaban 

yok u ·u 
Fatımı Menıdulıa Soğan Ağa 

Hanım mahallesi, Daltaban 

Faınıa Mcmdulıa 
Hanım 

Sahaf Nasnıllah, 
Mehmet Efendi 

Muhyiddiıı 13eyefendi 

vok�ı 

Üskübi mahallesi 

Gedik Paş:.ı. Serrac 
lshak mahallesi 

Emine Fa \ır Hanını Soğan Sinan Ağa 

Naiıne Hanımel'endi 

Nainıe Ha 
Nımefendi 

malıallesi 

Eyüp, Aşçıbaşı 
C'elebi malıallesi 

Tavşan ta şı, 
Katip Sinan 

mahallesi 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Arsa 

Ev 

SUYUN 
BAG-

LANDIGI 
CIHET 

(son) 

Ev 

Hamam 

Ev 

Ev 

BAG Ll 
OLAN 

SUYUN 
MiKTARl 

(daha önce) 

0. 5 

masura 

•;, 
masura 

1/4 
masura 

1/4 

masura 
0.5 

masura 

masura 

masura 
0.5 

masura 

0 5  
masura 

0 . 5  

masura 
0 . 5  

masura 
0 . 5  

masura 

0 . 5  

masura 
0. 5 

masura 

0 5  

masura 

çuvaldız 

_çuvaldız 

masura 

0.5 

masura 

0.5 
ınasura, ı 
çuvaldız 

o 5 

masura 

çuvaldız 
0.5 

masura 

___S!:ıvaldız 
0.5 

masura 

masura 

masura 

J/5 
masura 

masura 

0.5 

masura 
0.5 

masura 
1 /4 

ımı su ra 

0. 5 masura 
0.5 

masura 

BAGLA-
NANi 

SATILAN 1 
KIRAYA 

VERILEN 1 

MIRAS 
KALAN 
SUYUN 

MiKTARl 
0 5  

ınasura 

y, 
masura 

1 /4 
masura 

1 /4 
masura 

0. 5 

masura 

masura 

masura 
0. 5 

masura 

o 5 
masum 

0. 5 

masura 
0. 5 

masura 
0.5 

masura 

0.5 

masura 
0 5  

masura 

0 5  

masura 

_ç�ıvaldız 
0 . 5  

masura 

0.5 

masura 

masun1 

o 5 

masura 

çuvaldız 
0.5  

masura 

0.5 

masura 

masura 

masura 

1/5 

masura 

masura 

0 . 5  

masura 
0 5  

ımısora 
1/4 

masunı 

0.5 

masura 
0 . 5  

masura 

X X I  

iLMLJHABEP. 
KAYIT 

TARIHI 

l0.05 1 886 

1 8. 1 1 . 1 886 

26 04 1 R87 

06.06. 1 889 

22.03. 1 890 

1 0. 1 2 . 1 885 

1 0 08 1 886 

24 05 ı 8h8 

1:3 05 ! S68 

lO 10 1 874 
29. 1 0. 1 874 

1 2 .08. 1 888 

07 .0J. I 90S 

ı 5.08. 1 88 ı .  

1 0  1 2 1 8 ? 1  

27.02. 1 896 

1 5.04. ı 884 

.ıo ıo 1 88-l 

1 6 03 1 881 

2 1. 1 0. 1 884 

23. 1 2 .  1 8J 1 

26. 1 2. 1 893 

2 ı l l  1 81)4 

os 04. 1 8)6 

08 12 1 89J 

25.02. 1 895 

25.04. 1908 

O? l l 1 868 

0702 1 89-1 

25.02. 1 89 1  

25 .02. 1 895 

1 6 04. 1 908 

1 7 .07. 1 880 

08 08 1 8?9 

02 08 1 87-1 

2CJ ı ı ı 87-1 
28. 1 1  1 874 

24 08. 1  87? 
23 08. 1 879 



XXII 

DEFTERNOt ANA I S  ALE SUYUN TAHSiS KATMA 
SAYF1V HATTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO (Suyolu) 

1 4 - 1 /  1 96a/2 

1 4- l / 1 96a/2 

1 4- 1 /  1 96bi l Sultan 
"-'lehmet Han 

VAKlF 

1 4· 1 /  l96b/1 Ccvri Kalfa vakfı 

1 4 - 1 /  1 97ail 

1 4 - l / 1 97ai2 

1 4- l / 1 97b/l 
1 4 - 1 /  20 1 a/ l  Kırkçeş me 

1 4 - 1 /  2 0 1 a/ l  

1 4 - 1 /  20 ı a/2 Ayasofya vakfı 

1 4- l / 20 1 a/2 

1 4 - 1 /  2 0 1 a/2 

1 4 - 1 /  20 1 a/2 

1 4 - 1 / 20 1 a/2 

1 4 - 1 /  20 1 b/ l  

1 4 - 1 /  2U i b/ l  

1 4- 1 /  201b/l  

1 4- 1 / 20 1 b/ l  

1 4 - 1 /  20 1 bi l  

ı 4 - ı /  20 1 b/ l  

1 4 - 1 /  20 1 b/ l  

ı 4- ı /  2 0 1 b/2 Kırkçeş ınc 

1 4 - 1 /  20 1 b/2 

1 4 - 1 /  20 1 b/2 

ı 4- l / 202a/ı 

! 4 - ! / 202all 

1 4 - 1 /  202a/2 

1 4 - 1 /  202a/2 

ı 4 - J / 202a/2 

1 4- l / 202b/l 

1 4 - 1 / 202bil 

1 4 - l / 202b/2 

ı 4 - ı /  202b/3 

ı -ı- ı 1 202b/3 

1 4 - 1 /  202b/3 

1 4 - 1 /  20Ja/l 

ı 4 � ı /  203a/ l 

1 4- ı 203a/l 

Kırkçeş me 

Çelebi Mehmet 
Efendi vakfı 

Sultan Mustafa 
Han valdi 

Sultan Mustafa 
Han vakfı 

Sultan Mustafa 
Han vakfı 

ADI 
(Suyu 

Katanın 
Adı) 

V AK IF SU DEFTERLERİ 1 KIRKÇEŞME SULARI 

SUYU KULLANAN 
ŞAHlS 

(daha önce) 

Naime Hanınıefendi 

Ahmet Eferndi 

Ali Şevki Efendi 

İbrahim Hayrettin Bey 

Şeyh Murat Efendi 
mirasçıları 

SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN 
ALANlN/ KİRA LA- OLDU(;u M AH AL BAGLANDIGI 
Y AN l N  i KENDİSİ

N E  SU iNTiKAL 
EDEN İN VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI(son) 

Ahmet Efendi 

Mehmet Necmettin 
Lami Bey 

(daha önce) M AH AL 
(son) 

Ihrahim Hayrettin Koska.\�oban Çavuş 
ımıhallesi 

Hasan Hüsni Paşa Eyüp 

Rıfat Paşa Eyüp, Sofular Kumkapı, Soğan 
mahallesi Ai!a ınalmilesi 

Esma Hanım mirasçılan Fatma Zehra Hanım Tavşantaşı, Serrac 
İshak mahallesi, 

İbrahim Paşa 
yok u şu 

SUYUN 
BAG LI 

OLDUGU 
CİHET 

SUYUN 
BAG

LANDIGI 
CI HET 

(daha önce) (son) 

Ev 

Cami 

Ev 

Ev 

Evkaf-ı hümavun nezaret inin mutasarnflarına senedi hakani verilmesine dair  mahkeme kaydı . 
Mehmet Mesrur Ağa ve Fatma Belıiye Hanım Mesih Paşa 

Sare Hanım mahallesi 
Nikola Mehmet Arif Efendi 

Necip Paşa Mehmet Beyefendi. 
Halil Ak if Bey 

Mehmet Bey mirasçıları Ali Rıza Efendi 

Ali Rıza Etendi Şeyh Hakkı Efendizade 
Alıınet Tevlıid Elendi 

Ahmet Tevhid EtCndi Hayriye Hanım 

Ahnıet Tevhid Efendi 

Ayşe Hanım 

Emine Hayriye 
Hanımelendi 
Alaattin Ağa 

Hüseyin Elendi Seyyiı Mehmet Salih 
Vasıf Eferıdi 

Mehmet Salih Vasif Efendi Selim Bey 

Selim Bey 

Hafız Ahmet Efendi 

Şevket Etendi. Ali Faik 
Efendi 

Fatma Mevhibe Hanım 

Seyyit Ali Şevki Efendi 

Ali Şevki Efendi 

Bekir Ağa 

Abdullah Ağa 

Emine Hanım 

Keresteci Artin 

SarrafMisak mirasçılan 

Vartanos 

Mehmet Raşit Etendi 

Ahmet Efendi 

Sirerizade Seyyit 
Mehmet Tahir Efendi 

Şevket Efendi, Ali Faik 
Efendi 

Hacı Fat ma Mcvlıibe 
Hanım 

Hüsnü Beyefendi. 
Saniye Hanınıefendi 

Bekir Ağa 

Hamide I-lanını 

Abdullah Necip Efendi 

Emine Hanım'ın 
miras ılan 

Sarraf Misak 

Vartanos 

Vasilek 

Ahmet Efendi 

Yusuf Ağa.Şerife 
Hatice Hanını 

Katip Kasım 
malıallc�i. Bamya

cılar ketlıi.idası 
konatı:ı 

Laleli, Mesih Paşa 
mahallesi, Hamanı 

sokak 

Unkapanı 

Hoca Kasbar Sarraf Bahçıvanoğlu Kumkapı. Serrac 
Hoca Evrioes lshak malıallesi 

Mehmet Tahir Ağa 

İbrahim Ethem Ağa 

Mehmet Bey 

Moravi Mustafa 
Beyzade Mehmet Bey 

Moravi Mustafa 
Paşazade Mehmet Bey 

Mehmet Bey mirasçıları ilısan Saniye Hanını 

Mehmet Ali Bey, Fatma i l ısan Saniye Hanım 
Zelıra Hanım 

Langa yenikapısı. 
Yekta hamarnı ve 

Laleli 

Kızıltaş mahallesi 

Kızlarağası. 
Mesih Paşa-yı 
Atik mahallesi 

Kumkapı. Çoban 
Çavu ımıhallesi 

Hacı Kadın 
Hamamı 

Laleli, Kuyumcu 
Bahşayiş 
mahallesi 

ikikapı. Koçtic 

Fiııcaııcılar 
yokuşu caddesi 
Yosefyan ham 
Çukurçeşıne, 

Kızılta mahallesi 

Yenikapı 

Ev 

Ev 

Konak Konak 

Ev 

Hamanı 

l-l amam 

Hamam 

Ev 

Ev 

Han 

Ev 

Arsa Ev 

Hamam 

Ev 

Hamam Ev 

BAG LI 
OLAN 

SUYUN 
MIKTARI 

BAGLA- İLMUHABER 
NAN/ KAYIT 

SATILAN i TAIÜHI 
K İRAYA 

(daha önce) VERILEN i 

masura 
o '  

masura 
0.5  

masura 
0.5 

masura 
0.5 

masura 
0 . 5  

masura 

o '  

masura 
0 . 5  

masura 
0 .5  

masura 
0.5 

masura 
0.5  

masura 
O. j 

masura 
1/4 

masura 
0 5  

masura 

0 5  
masura 

0 5  
masura 

0 . 5  
masura 

O.j  
masura 

O.j 
masura 

0 . 5  
masura 

masura 

masura 

masura 
0 . 5  

masura 

0 5  
masura 

0.5 
masura 

0. 5 
masura 

O.j  
masura 

O.S 
masura 

0 . 5  
masura 

masura 

ma sur� 

masura 

masura 

masura 

masura 

masura 

MIRAS 
KALAN 
SUYUN 

MIKTARI 

masura 
0 5  

masura 
o 5 

masura 
0 . 5  

masura 
0 . 5  

masura 
0.:' 

masura 

o 5 
masura 

O .j  
masura 

0 . 5  
masura 

O j  
masura 

o 5 
masura 

1/4 
masura 

1/4 
masura 

0 5  
masura 

o s 
masura 

0.5 
masura 

0 . 5  
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

masura 

masura 

masura 
0.5 

masura 

0.5 
masura 

0 . 5  
masura 

0. 5 
masura 

0 . 5  
masura 

O.j  
masura 

0 5  
masura 

o 5 
masura 

masura 

masura 
0. 5 

masura 

masura 

masura 

2 1  10 ! C)O j  

2 4  O !  I QO_l 

< 2 . 1 0  1 90 ;  

3 1. 05 1 902 

08.09. 1 904 

07.07 1 905 

03.06. ı 9 2 ı  
0 6  0 6  1 838 

02 07.  ı 84<, 

1 2  09. 1 83� 

23 .04. 1 85 1  

1 1  06 1 ss 1  

02 09 1 867 

26 05. 1 868 
25 .05 .  ı 868 
06. ı 1 ! 8 .18 

26 ı 1 1 84 :1 

24 os 1 845 

23 03 1 846 

29 0 1 . 1 869 
28.0 ı . . ı 869 
14 02. 1 869 
1 3 02. 1 869 
27.07 1 8?J 

20 m ı &39 

13 02. 1 S45 

04.04 ı 349 

26 09 1 839 

Ol 10 1 840 

o9 05 ı s ; 7  

os 08. 1 868 

2 1 .07 1 84 1  

2 1  08 1 S4j 

1 84 1 - 1 842 

ı 7.06. 1 82 5  

26 l l  1 8 4 1  
2j . l 2. 1 8 4 1  
os o� 1 84 1  

08 .04 1 s:ı ı 

19 04. 1 9 1 0  



i ST AN BUL SU KÜLLİY krı 

DEFTERNO/ ANA iSA LE SUYUN TAHSIS KATMA 
SA YF!V H A  TTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO (Suyolu) 

1 4 - l / 203a/2 

1 4 - l / 203a/2 

1 4 - l / 203b/l Kırkçeş me 

14- l / 203bll 

ı ..ı- ı 1 203b/2 

1 4 - 1 / 203b/3 

1 4 - 1 / 204a/1 

14- 1 / 204a/l 

1 4 - 1 / 204a/1 

1 4 - l / 204a/2 Kırkçeş me 

1 4 - 1 /  204a/2 

1 4 - 1 /  204a/2 

l 4- l / 204a/2 

1 4- l/ 204a/2 

1 4 - 1 / 2U4a/2 

14- 1 / 204b/l Kırkçeş me 

1 4 - l / 204b/ l 

1 4 - 1 1  204b/2 Kırkçeş ıne 

1 4 - l / 205all Kırkçeş me 

1 4 - 1 /  20\a/2 

l 4- l / 205a/2 

1 4 - 1 / 205a/2 

14- l/ 205b/1 

1 4- 1 1 205bll 

14- 1 /  205b/2 

14- l l 205b/2 

1 4- 1/ 205b/2 

ı 4- ı 1 206a/ 1 Kırkçcş me 

1 4 - 1 /  206a/2 

14- 1 / 206b/1 

1 4 - 1 /  206bll 

1 4 - l / 206b/ 1 

1 4- 1 206b/2 

1 4 - l / 207a/1 

1 4 - 1 / 2U7a/1 

VAKlF 

Gazi Sultan 
Birinci Ahmet 

Han vakll 
Sultan Mustafa 

Han vakfı 
Şehit Mehmet 

Paşa vakti 

Sultan Süleyman 
Han vakti 

Sultan Süleyman 
vakti 

Şeyhtilislam 
Ebubekir l>aşa 

vakti 

ADI 
(Suyu 

Katanın 
Adı) 

SUYU KULLANAN 
ŞAHlS 

SUYU SATlN 
ALANlN/ K IRALA
YANIN 1 KENDISi

NE SU iNTiKAL 
EDENiN VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI( son) 

SUYUN BAGLI SUYUN 
OLDUGU MAHAL BAGLANDIGI 

(daha önce) (daha önce) 

Şerife Fatma Hanım 

Şerife Fatına Hanım Şakir Bey 

Sarraf Sergiz Arakil 

Arakil Begos Arakil Begos 

Gazi Sultan Birinci Ahmet Hafiz Mehmet Eşref 
Han vakfı Efendi 

Basınacı Takafer 

Isınail Ağa 

Seyyit Mahmut Efendi 

Acı Bedres 

Seyyit Mahmut Efendi Kumkapı, Çadırcı 
Alııııet Çelebi 

malıallesi 
Mehmet i zzet Bey 

Mehmet izzet Bey Fatma Zelıra Hanını 
Hacer Hanım 

Seyyit Mehmet Ratib Şerife Cemilc Tahire 
Efendi Hanım, İsmail Fernıh 

Şerile Cemile Hanım, 
İsmail Ferruh Efendi 

Ahmet Efendi 

Behiyye Hanım 

Mehmet Hanıdi Bey 

Hi.isrıa Hanım 

Mehmet Edip Efendi 

Seyyit Mehmet Arif Efendi 

Seyyit Mustafa 

Ahmet Arif Ağa 

Seyyit Mehmet Said 
Efendi 

Sarraf Ki tOrk Efendi'nin 
mirasçılan 

Makrohi Kadın 

Feyzi Efendi 

Ahmet Şakir Efendi 

Ayşe Sıdıka Hanım 

Hüseyin Necmettin Bey ve 
Hatice ım�t Hanım 

Efendi 
Seyyit Ahmet Efendi 

Mirliva Bekir l>aşa 

Mehmet Hamdi Bey 

Safa Hanım 

Hüsna Hanım'ın 
mirasçıları 

Seyyit Mehmet Arif 
Muhyi Efendi 

Hanife Hanım 

fVIehmet Tevfik Bey 

Laleli. Kızıltaş 
mahallesi. Talat 

Efendi 

Sarraf Hoca KifOrk Lmıga yeııikapıs 
harici 

Makrohi Langa. Katib Kasım 

Parçacı Panos 

Ahmet Şakir Efendi 

Mehmet Ağa 

mahallesi , Yeni 
mahalle caddesi 

Davut Ağa mahalle
si .. Muradiye 

ha ma ını 

Ayşe Sıdıka Hanım'ın Laleli, Mesih Paşa-
mira�ları yı Aıik mahallesi 

Emine Hanım 

Emine Hanım mirasçıları Adni ve Emine Rabia 

Sarraf Avanis 

Hoca Olıannes 

Mehmet Arif Etendi 

Seyyit Ömer Tahir Efendi 
mirasçıları 

Hoca lshak Efendi 
mirasçıları 

Asador 

Mustafa Paşa 

Ulviye Hanım 

Todori 

Ömer Tahir Efeııdi Laleli çc�mc, Mt!sih 
Paşa mahallesı 

ishak Efendi 

Vesile Hanım Lalcli, Mesih Paşa
yı Atik mahallesi. 

Ali Efendi 

Alaca mescid 
caddesi 

Kadırga limanı, 
Esnıa Sultan sarayı 

Hüseyin Hüsnü Laleli. Mesih Paşa-
Züleyha Şcıns Hanını yı Atik ınalmllcsi. 

Bodrum sokak 
Hüseyin Hüsnü Efendi Züleyha Sems Hanııne 

fendi 

MA HAL 
(son) 

Koska, Bedrum 
mahallesi 

Kiremiıçi 
malmilesi 

Langa yenikapısı 

Laleli 

Laleli 

Mesih Ali J>aşa
yı Atik mahallesi 

Mesih Paşa-yı 
Atik mahallesi 

Kuyumcu 
Balışayış 

mahallesi 
Kuyumcu 
Bahşayiş 

mahallesi 

Çukurçcşme, 
Mesih Paşa-yı 

Atik mahallesi 
Eğrikapı, Molla 

Aşkı mahallesi 

Eyüp Sultan, 
Kızıl ınescid 

mahallesi Balcı 
yok�ı 

SUYUN 
BAG Ll 

OLDUGU Ci HET 
(daha önce) 

Ev 

Ev 

Sahilha ne 

Haınaııı 

Ev 

Ev 

Ev 

Arsa 

Konak 

SUYUN 
BAG

LANDIGI 
CIHET 

(son) 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Kilise 

BAG Ll 
OLAN 

SUYUN 
MiKTARl 

(daha önce} 

0 . 5  

masura 

masura 

masura 
9.5 

masura 

0.5 
mrıslıra 

0.5 

masura 
0 . 5  

masura 
0.5 

masura 

0.5 

masura 
0 5  

masura 
0 . 5  

masura 
0. 5 

masura 
0 5  

masura 

masura 

masura 
o.:; 

masura 

o 5 

nıasura 

0.5 

masura 
0 _5  

masura 

0 .5  
masura 

0.5 
masura 

o )  
masura 

0 5  

masura 
0.5 

masura 
0.5 

masura 

çuvaldız 

masura 
0 5  

masura 
0.5 

masura 
0 5  

masura 

0.5 

masura 

.ı!:ıvaldız 
0.5 

masura 

hisse 

BAGLA
NANi 

SATILAN 1 
K I RAYA 

VERILEN 1 
M I RAS 

KALAN 
SUYUN 

M I KTARl 
0. 5 

masura 
o 5 

masura 

masura 
0 5  

masura 
0. 5 

masura 

.ı!:ıvrıldız 
o 5 

masura 

0.5 

masura 
0 . 5  

masura 
0. 5 

masun-ı 

0.5 

masura 
0. 5 

masura 
o 5 

masura 
0 5  

masura 
0 5  

masura 

masura 
0 5  

masura 
o 1 

masura 

0 5  

masura 

o 5 

masura 
o s 

masura 

masura 
0 _ 5  

masura 

o 5 
masura 

o 5 

nıasura 
o . s  

masura 
0.5 

masura 

çuvaldız 

masura 
0.5 

masura 
o '  

nıa�ura 
0 _ 5 

masura 

0.5 

masura 

X X I I I  

ILMUHABER 
KAYIT TARIHI 

20. 1 0 1 842 

06 06. 1 844 

15 1 2 . 1 843 

oo 08 1 844 

20. ı 1 . 1 843 

1 0 09 1 844 

27 1 2  1 843 

2 1 .05 1 86.1 
22.ü9. ı 86J 
ı \ .05. 1 86\ 

1 4.05. 1 8o5 

lo .  lO 1 845 

07 04 1 847 

1 4.04 1 8\0 

os o :ı 1 S 5 J  

o s  J 8)J 

06 04 1 809 

28. 1 1  1 84.1 

30 1 2  1 846 

:w 08 1 844 

24 04 1 848 

07 0 1 1 8�8 

04. 1 0  1 887 

25.05 . 1 9 1 2  

1 4.04. 1 849 

2J 02 1 S:i6 

06 08 1 888 

26 10. 1 889 

25.06. 1 9 1 .1 

22.01  1 852 

1 5  Ol 1 8)6 

.10 Ol 1 8)0 

l l  08 1 862 

02.oo 1 894 

02. 1 1 . 1 88) 

0_5 masura O l  0 3 . 1 890 

26 03 1 890 
lı isse 



XXIV V AK I F  SU DEFTERLERİ 1 KIRKÇEŞME SULAR I 

DEFTERNO/ ANA iSALE SUYUN TAHSiS KATMA 
SAYFN HATTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO (Suvolu) 

1 4- l i 207ail 

1 4 - l i 207a/2 

1 4 - l/ 207b/l 

14- ı 207bi2 

14- li 208ai l 

1 4 - 1 /  208all 

1 4 - l i 208a/l 

14- 1 i 208a/2 

ı 4- 1 ! 208bll 

ı 4- ı / 208bi2 

1 4 - l i 209a/l 

1 4 - l / 209a/2 

1 4 - 1 /  209b/l 

VAKlF 

Sultan Süleyman 
vakfı 

Sultan Süleyman 
vakll 

Sultan Süleyımın 
Han vakfı 

ivlusıata Etendi 
vakfı 

Sultan Süleyman 
Han vakli 

Sultan Süleyman 
Han vakti 

Kuddusi Mehmet 
Efendi vakli, 

Sultan Süleyman 
Han vakfı, Fethi 
Çelı:lıi nıektebi 

vakfı 
Sultan Mustafa 

Han vakfı 

ADI 
(Suyu 

Katanın 
Adı) 

SUYU KULLANAN 
ŞAHlS 

(daha önce) 

Züleyha Şcms Hanım 

Mustafa Tevfik Efendi 
mirasçıları 

Fatma I-lanını 

Harap(?) Hanım 

Ohaıınes Efendi 

Hacı Abdüllatif Efendi, 
Hacı Emine 1-iaıun 

Mustafa Safvet, i brahinı 
Rauf 13eyler 

Abdi Efendi mirasçılan 

Fatına Hanım 

Mustatiı Tosun Paşa 
mirasçılan 

Musıaıa Rıfat 

i lafize Haıun 

Mehmet Said Ağa 

SUYU SATlN SUYUN BAGLI SU\LJN 
ALANlN/ KIRA LA- OLDU(iU MAHAL 13AGLANDIGI 
YANlN 1 KENDiSi

NE SU iNTiKAL 
EDENiN VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI( son) 

Mustafa Tevfik Efe.ııc.li 

Şelika F!'rcııgiz Hanım, 
Safiye. Sadiye ve 

Hadice Müzeyyen ve 
Emine Nedime 

1-!anımlar 
Harap(?) Hanım 

Maarif nezarc ti 

Şanılı f\1chmeı Said 
Etl!ndi 

Çakır Mehmet l lısan 
Efendi 

Abdi Efendi 

Nebil Bey, Fatma 
Hatuıı 

Nebil Beyefendi 

Ayşe I-lanını 

Hatice Hanını 

Mehmet Emin Ağa 

(dalı:. önce) 

Laleli. Mesih Paşa 
mahallesi, Aksaray 

caddesi, Y eşi! 
tulunıba sokak 

MAI-IAL 
(son) 

Pcykhanc, Dizdariye Koska, Kızıltaş 
mahallesi malıallesi 

Laleli, Mesih Paşa 
ıııalıallcsi, Aksaray 

caddesi 
Laleli, Mesih Paşa

yı At ik mahallesi 

Aks<ıray, Bakialı 
Kenıakııin malıallc

si 
Parmakkapı 

Şchslivar mahallesi 

Laleli 

Katip Kasım 
camii 

Cemalettin l>aşazade Halil Ncbil Beyzade Ahmet Laııga, Ayna Oey 
ıııirasçılan Hamdi Bey, Fatma ıııahallesı 

Zelıra ve Nelıi!c 
Hanınılar 

Maryana mirasçılan Todori Yt::ııikapı. Katip 
Kasını malıalle!'i, 

Bali sokağı 

SUYUN 
B,iGLI 

OLDUGU 
C I HET 

(daha önce) 

Konak 

Konak 

Arsa 

Ev 

Ev 

Konak 

Ev 

H cı ma m 

Salıilim ne 

SUYUN 
BAG

LANDIGI 
Cl  HET 

(son) 

Arsa 

Konak 

Ev 

OAGLI 
OLAN 

SUYUN 
M I KTARl 

(daha önce) 

0.5 

masura 
0 5  

masura 

0.5  
masura 

0 .5  
maslıra 

masura 
o 5 

ınasurcı 

0.5 

masura 
0 5  

nıasur<ı 
li4 

nıasuri! 

masura 
os 

masura 

masura 
0.5  

masura 

ın.ı�lıra 

ma::.ura 

'Uvaldız 

BAGLA
NANi 

SATILAN i 
KIRAYA 

VERILEN i 
M I RAS 
KALAN 
SUYUN 

MiKTARl 
o 5 

masura 
0 5  

masura 

o �  

masura 

0 5  
masura 

0 5  

masura 
0 .5  

masura 

o s  
masura 

maslıra 
1/4 

masura 

masura 
0 .5  

masura 

0.5 
nıasura 

masura 

1 4- 1 /  209b/2 SUieynıan Ağa vakfının camii mahallesinde ıııenzil arsasında ı.:ereyan eden iki masura suyun başka vakf hııınaınına cari olnıak üzere ımıkata<ılı arsanın mutasarrıti Ali Şevki Efendi'nin talip 
olnıasıvla vakıf taratlııdan verilen ı c messlik kaydı. 

1 -�· ı/ 209b/2 Ali Şevki Efendi Ebubekir Aga 

1 4 - l i 209bi2 

ı 4- ı 1 209bi2 

l 4 - l i 209bi2 

ı 4- ı i 20%/2 

1 4- li 2 IOa/1 

1 4- l i 2 10a/1 

Osman Efen di 
vakli 

Osınaıı Ağa vakfı 

Hacı Bekir Ağa 

Adile Hanım 

YusufKamil Paşa 

Zeynep !·lanı m 

YusufKamil Paşa 

Zeynep Hanım 

Adile Harıııne fendi 

Yusuf Kanı il Paşa 

Zeynep Hnııımefcııdi 

Ali Ağa 

Zeynep Hanım 

Ali Ağa 

Kumkapı. (obaıı Çavus nıahal1esi 

1 4 - 1 /  2 1 0a/2 Mustafa Bey Hannaııizcıde Mehmet Yenibahçc, Suhıc Laleli. Kızıltaş 

1 4- l i 2 1 0bil 

1 4- 1 ! 2 10bil 

Salim Efendi Sinan malıallesi mahallesi 

SarrafOhannes mirasçılan Yanko, Poliçeci Hoca 
Oh annes 

Hoca Ohaıınes Todori 

Kumkapı 

Arsa i\rsa 

Hamam 

Han Ev 

Ev 

Kilise 

IH<lMir<ı 

masura 

masııra 

masura 

masura 
ı 5 

ıııasunı 
ı s 

masura 
0.5 

masura 

�uvaiJız 
ı .  s 

masura 

masura 
\ 4- 1 / 2 1 1 af \ Kırkçeşıııe katmalarından bir masura suyun Alacamescid vakııılarında Rum kilisesinde iıı a olınacak su haziııı..:siııc i cra olması için su volunun d'2ıenıııesi hakkında manız. 

masura 

masura 

masura 

masura 

masura 
ı 5 

masura 
ı 5 

masura 
0.5  

masura 

·uvaldız 
1 . 5  

masura 

masura 

ILMUHABER 
KAYIT 
TAR I H I  

1 
1 1 1 0 1 894 1 
ı 1 . 1  l ı 89 4

J 1 8 08. ! 90 1 

24 lO 1 8 '! 1  1 

1 0. 1 1  ı894 
ı 5.03 . 1 893 

30.08 1 893 

28 0) 1 876 

09 06 1 879 
o.:ı ı n  t 89J 

06 O! ! 90 .  

2 1  U9 1 860 

08. 1 1  1 900 

09.03 . 1 S I  1 

08.(ı6. 1 8 3 .ı 

16 02 j C)()3 

:n.o2. i 83S 

30.01  t 84" 

23 02. 1 8Sfı 

1 7 04 1 8 5 1  

27 0 4  ! 87•) 

02 119 1 87(, ı 
26 04 1 8 78l 
0-l0�. 1 9!N 

1 S O l  l 8�tı 

14· 1 /  2 1 1 a/2 Kırkçesnıe kaıınalcınndan bir masura suyun sahibi Todoriııiıı Alacanıescid yakınlarında Rum kilisesinde in"'a olunan su hazinesine icr:ı olması Jçin su yolumın dö,.enmesi hakkındaki arzuhali. 07.0 5 . 1 856 

: 4 - l /  2 1 1  aJJ Sulara ilişkin muameleleri n yeni nizama uygun olarak yapılması, su verilım·siııin senetle olması. suyollcıı ınııı ferman ile döşenmesine dikkat edilmesi. suyun li!rağ ve intikalinde vcıkıflara 1 855- 1 8)6 

1 4 - 1 .' 2 1 9a/l 

1 4- I / 2 J 9a' l 

1 4 - l i  C l 9ail 

1 4 - 1 /  2 ! 9a!2 

1 4- l i 2 1 9bll 

1 4- l / 2 1 9b/l 

Mehmet Sait 
Efendi vakfı 

ıemessük verilmesi için su ncıarcıinin inhasıııııı alınınası konularına dair Evkaf muhasebesinden gönderilen ilınuhaber kaydı. 

Nuınan Ağa 

Salih Ağa mirasçıları 

Hacı Hafız Ali Ağa 

Huhısi Paşa 

Mehmet Arif Efendi 

Emine Hanını 

Mehmet Salih Ağa Aksanıy 

Hacı Hafız Ali Ağa 

\smail Ağa 

Mehmet Emin. Esad ve Haslar kazası, Aksaray, Alem 
tvlahınuı Beyler llelnıd köytı. Uzun l3ey mahallesi 

Emine Hanını 

Hatice I lanını 

Dimitri çavırı 
Aksaray. Alem 
lley nıcıhallesi 

Ev 

Çayır Ev 

0. 5 o 5 04.04 ı 838 

masura masura 
O.S 0.5 1 3 .06 1 844 

masura masura 
0 5  o 5 ı 1 .04 1 849 

masura masura 
0_5  0 . 5  1 6. 08 1 8 .N 

masura nııısur:ı 

O. S o s 19 09 1 84.1 
masura masura 

0.5 Q _ )  1 2  OD l i))U  
masura masura 



İST AN BUL SU KÜLLİY A Tl 

DEFTERNOt ANA İSALE SUYUN TAHSiS KATMA SUYU KULLANAN SUYU SATlN 
SAYFN HATTI OLUNDUGU SUYUN ŞAHlS ALANlN/ KİRALA-

BELGE NO (Suyolu) VAKlF ADI (daha önce) YANlN 1 KENDİ Sİ-
(Suyu NE SU iNTiKAL 

Katanın EDENiN VEYA SU 
Adı) BAGLANANIN 

ADI( son) 

1 4- l / 2 1 9b/2 Mustafa.Aii Hacı Hüseyin Efendi 

1 4- 1 / 2 19- Abbas Ağa vakfı Seyyit Ali Şevki Hacı Ebubekir Ağa 
IAa/1 

ı4- ı / 2 1 9- Hacı Ebubekir Ağa Seyylt Hasan 
I Aa/1 Efendi 

14- 1 / 2 1 9- Hacı Ebubekir Ağa Adile Hanım 
I Aa/1 

1 4- 1 / 2 19- Adile Hanım Yusuf Kamil Paşa 
IAa/1 

1 4- 1 / 2 19- YusufKamil Paşa 
IAa/1 

1 4-1/ 2 1 9- YusufKamil Paşa Zeynep Hanım 
IAa/1 

14- 1 / 2 1 9- Zeynep Hanım Ali Ağa 
IAa/1 

14- 1/ 2 1 9- Şemsettin Efen di varisieri Hatice Ziba Kadın 
I Aa/2 

1 4- 1 / 2 1 9- Hatice Ziba Hanım Raşit Efendi, Fatma 
I Aa/2 Ferruhe Hanım 

14- 1 / 2 1 9- Raşit Efendi Fatrna Ferruhe Hanım 
I Aa/2 

1 4- 1 / 2 19- Fatma Ferruhe Hanım Ahmet Tevfik Paşa 
I Ab/i 

1 4- 1 / 2 19- Mehmet Şakir Bey Mehmet Tayfur Bey 
I Ab/2 varisieri 

1 4- 1 / 2 1 9- Mehmet Sait Ragıb Ağa Pertevniyal Valide 
Bali Efendi vakfı Sultan 

1 4- l / 220b/l Ayasofya Mehmet Fevzi Efendi 

ı4- l / 220bll Mehmet Fevzi Efendi Seyyit Hacı Mehmet 
Emin Efendi 

ı4- 11 220bll Seyyit Mehmet Emin İşkodralı İbrahim 
Ethem Ağa 

1 4- l / 22 1al l  Sultan Ahmet Mehıneı Sacit" Bey Miralay Mustafa Bey 
vakti 

1 4- l / 22 ı a/2 Uzun Hacı Hatice Hanım 
İbrahim Bev vakfı 

1 4- l / 22 1 a/2 Hatice Hanını Şefkati Efendi 

1 4- l / 22 ıa/3 Bayezid Bey vakfı Seyyit İsmail Efendi Seyyit Mehmet Münir 
Bey 

1 4- l / 22 1 a/3 Münevvere Hanım Hacı Şevki Efendi 

ı4-11 221bll  Sultan 1 .  Ahmet Kavvas Hacı Mehmet Ağa Zeliha Hanım 
vakfı 

1 4- l / 22 1 b/2 İbrahim Bey vansleri Hacı Halil Ağa 

ı4- l / 22 1 b/2 Halil Efendi Halil Efendi evlatları 

1 4- l / 22 1 b/2 Mehmet Hayri Efendi Nefise Enise Hanım 

1 4- l / 22 1 b/2 Mehmet Hayri Efendi Mehmet Hayri 
Efendi'nin vansleri 

14- 1/ 222a/1 Mehmet Tahir Ağa Seyyit İbrahim Rıfat 
Bey 

14-l/ 222a/1 Seyyit İbrahim Rıfat Bey Sarraf Arzuman 

14- l / 222a/l Sarraf Arzuman Seyyit Mehmet Efendi, 
Zeynep Hanım 

14- i/ 222all Mustafa Efendi Sünnetçibaşı Hacı 
Mehmet Efendi 

1 4- l / 222a/1 Zeynep Hanım Sünnetçi Mehmet 
Efendi 

1 4- 1 / 222a/2 Ayasofya Isınail Ağa Hatice Hanım 

14-1/ 222a/2 Hatice Hanım Moravi Celaleddin Bey 

14- l / 222a/2 Celaleddin Bey Seyyit Ebubekir Efendi 

1 4- l / 222a/2 Seyyit Ebubekir Efendi Hacı Mehmet Akif Ağa 

14- l/ 222b/l Seyyit Ömer Ağa, Hacı 
Ahmet Harnit Efendi 

SUYUN BAGLI SUYUN SUYUN SUYUN 
OLDUGU MAHAL BAGLANDIGI BAG Ll BAG-

(daha önce) MA HAL OLDUGU LANDIGI 
(son) CİHET CİHET 

(daha önce) (son) 

Gureba Hüseyin Ev 
Ağa mahallesi 

Kumkapı, Çoban 1 Cav"1_ mahallesi 
Hamam 

Kumkapı Şifa haınaını Hamam 

Mahmut Paşa, Hamam 
Sultanhamam 

Aksaray, Alem 
Bey mahallesi 
Aksaray, Alim Konak 

Bey 

Aksaray, 
Kızılmaslak 

mahallesi 
Ekşi Karadut, 

isınail Ağa 
mahallesi 

Haslar, Sırıklıçayır Ağa yokuşu, Çeşme, Ev 
Yakub Ağa 

mahallesi 

Çeşme, 
Ev 

Çeşıne, Ev 

Ahmediye Kızıltaş mahallesi Ev 

Odunkapısı Arsa 
yokuşu 

Aksaray, Alem Ev 
Bey mahallesi 

Keçeci Piri mahalle· Eşki Karadut Ev 
si mahallesi 

Bıçakçı Alaettin Ev 
mahallesi 

Cezeri Kasım Ev 
Paşa 

Haslar, Bakraç Hor· 
deresi hor,.Kızılminare 

mahallesi 

Haseki caddesi, Ev 
Hacı Bayram 

Kafiani mahallesi 

Haslar, Söğütlüdere Karabaş 
mahallesi 

Y enibahçe, Karabaş !Muhyittin Kocavi Ev Ev 
mahalesi mahallesi 

Sofılar hamamı Hamam 

BAG Ll 
OLAN 

SUYUN 
MİKTARI 

(daha önce) 

0.5 
masura 

6 
masura 

6 
masura 

4 
masura 

4 
masura 

4 
masura 

2 
masura 

2 
masura 

3 
. çuvaldız 

3 
çuvaldız 

1 . 5  
�uvaldız 

3 
çuvaldız 

0.5 
ınasuraO 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

3 
hilal 
0.5 

masura 
3 

hilal 
0.5 

masura 
3 

hilal 
ı 

masura 
ı 

masura 
ı 

masura 
0 .5  

masura 
0.5 

masura 
0.5 

masura 
0.5 

masura 
0.5 

masura 
3 

hisse 
0.5 

masura 
0.5 

masura 

0 .5  
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

1/4 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

2 
masura 

BAGLA-
NAN/ 

SATTLAN / 
KİRAYA 

VERiLEN / 
MIRAS 
KALAN 
SUYUN 

MiKTARl 
0.5 

masura 
6 

masura 
ı 

masura 
4 

masura 
4 

masura 

2 
masura 

2 
masura 

2 
masura 

3 
çuvaldız 

3 
çuvaldız 

1 . 5  
__ç_uvaldız 

3 
çuvaldız 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

3 
hilal 
0.5 

masura 
3 

hilal 
0.5 

masura 
3 

hilal 
ı 

masura 

ı 
masura 

0 .5  
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0. 5 
masura 

0.5 
masura 

ı 
hisse 
0.5 

masura 
0.5 

masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

1/4 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

XXV 

İLMUHABER 
KAYIT 
TARiHi 

03 . 1 0. 1 843 

26.02 1 845 

30 05. 1 849 

2102. 1 850 

27.04. 1 8 5 1  

1 2 . 1 2. 1 855 

03.07 . 1 876 

27.02 . 1 880 

1 7 . 1 1 . 1 849 

1 5 .03 . 1 873 
26.07 . 1 892 
08. IO . ı 893 

1 6.05. 1 894 

30.o ı . l 840 

26. 10. 1 864 

2 103. 1 850 

30. 1 1 . 1 855 

02. 1 ı . 1 857 

25.07. 1 850 

27.02.1 879 
26.02. 1 879 
07. 10. 1 884 

24.09. 1 850 

07. 1 1 . 1 885 

25 09. 1 856 

Ol 10  1 873 
30.09. 1 873 
23 . 1 1 . 1 882 

19.04. 1 883 

27.07. 1 898 

20.07. 1 838 

ı 7 . 1 1 . 1 842 

12.09.1 843 

1 7.05 1 894 

08. 1 1. 1 894 

23 07. 1 838 

1 7.0 1 . 1 843 

08.02. 1 847 

1 5 .05. 1 849 

6. 1 0. 1 83S 



XXVI 

DEFTERNOt ANA İSALE SUYUN TAHSiS KATMA SUYU KULLANAN SUYU SATlN SUYUN BAGLI 
SAYFN HATTI OLUNDUGU SUYUN ŞAHlS ALANINi KİRALA- OLDUGU MAHAL 

BELGE NO (Suyolu) VAKlF ADI (daha önce) YANlN i KENDiSi- (daha önce) 
(Suyu NE SU İNTİKAL 

Katanın EDENiN VEYA SU 
Adı) BAGLANANIN 

ADI(son) 

14- !/ 222bll Seyyit Ömer Ağa çocukla- Nazif Ağa 
rı 

1 4- ! / 222b/l Seyyit Ömer Ağa 'nın Nazif Ağa 
cocukları 

14- l / 222bll Mehmet Nazif Ağa Ali Efendi, 
Zeynep Hanım 

14- l/ 222bll Mehmet Safi Bey Zeynep Hanım -

ı4- l/ 222b/l Ömer Ağa, Emine Hanım Mehmet Veysi Efendi 

\4-J/ 222b/J Zeynep Sultan Adeviye Hanım Suphi Paşa 
vakfı 

14- !/ 222b/l Emine Hamm Bedestani Hacı 
Abdülkadir Ai(a 

1 4- 1 /  Abdülkadir Efendi Verdizade Abdullah 
222b/l Tevfik B!')' 

\4- l/ 222b/2 Savcı Ahmet Cemi! Bey, Ayşe Hasan Hüsni Efendi, Haslar. Söğütlüdere 
Sara Hanım Hatize Hanım 

\ 4- J / 222b/2 Abdüllatif Suphi Bey 

1 4- l / 222b/2 Adeviye Hanım Suphi Paşa 

14-1/ 222- Şerife Ayşe Hanım Halim Paşa 
Aa/! 

14- 1/ 222- Halim Paşa Ali Muhlis Bey 
Aa/! 

14- 1/ 222- Şerife Adile Hanım Seyyit ihrahim Et hem Haslar, Orta Belrad 
Aa/2 Efendi, Rukiyye Hanım köyü, Kirazlı bahçe 

14-1/ 222- Şerife Şefika Hanım Seyyit Ahmet Nimet 
Aa/2 Efendi 

ı4- 1 / 222- Ahmet Nimet Efendi İsmail Bey 
Aa/2 

14-1/ 222- İsmail Bey Seyyit Cafer, Şerife 
Aa/2 Necibe Hanım 

1 4- 1 / 222- Seyyit Cafer Efendi osyalı Hüseyin Efendi 
Aa/2 varisieri 

1 4- \ / 222- Tosyalı Hüseyin Efendi Fındıklılı Ali Rıza 
Aa/2 Efendi 

1 4- 1 / 222- Ali Rıza Efendi HatrafHacı Mehmet Murat Paşa 
Aa/2 Salih Ağa mahallesi, Simitci 

sokağı 
14-1/ 222- Şerife Fatına Hanım Cemal Beyefendi 

Abii 
1 4- 1 / 222- Fuat Bey Mustafa Mah- Ahurkapı, Akbıyık 

Ab/2 zar,Mahmut Asaf mahallesi 
Beyler, Adil ve Pakize 

Hanım 
14- 1/ 222- Mustafa Mazhar, Mahmut Haındi Bey 

Ab/2 Asaf ve Adil Beyler, 
Pakize Hanım 

1 4- 1 / 222- Ayasafya-i Kebir Ahmet Paşa varisieri Hacı İbrahim Bey Elvanıade mahallesi 
Bali vakfı 

1 4- 1 / 222- Ahmet Paşa varisieri Şeyh Mehmet Ekrem El vanzademahallesi 
Ba/2 Efendi 

1 4- 1 / 222- Ayasofya vakfı Fatma Fitnat Hanım Hatice-Saadet Fatih Hacı Hasan 
Bb/\ Ayşe-Isınet mahallesi 

Emine-Saiıne Hanımlar 
14-1/ 222- Ayasofya vakfı Emine Saime Hatun Hatize Seza Hanım Çırçır, Hacı Hasan 

Bb/\ mahallesi,Kubbe 
tekkesi soka iı 

14-1/ 222- Gözmiyan Karabet Y enibahçe, Suhte 
Bb/2 Sinan mahallesi 

14-1/ 222- Şeyh Ekrem Efendi 
Bb/2 

\ 4- J/223a/1 Agop Efendi Süleyman Ağa Yenibahçe, Suhte 

\ Sinan mahallesi. 
Dede Pııta sokağı 

14-!/ 223b/J 'Emin Ağa, Fatma Hanım Halil Ağa Haslar, Küçükköy, 
Kumluk kemer 

1 4- J / 223b/l Kadriye Hanım İbrahim Ethem Ağa 

1 4- J / 223b/2 Sultan Bayezid Şerife Adile, Şerife Netise Hacı Mehmet Salih Horhor hamarnı 
vakti, Hasodabaşı Hanımlar Efendi 
Hasan A_ıla vakfı 

14- !/ 223b/2 Mehıned Osman Bey 

V AKIF SU DEFTERLERİ 1 KIRKÇEŞME SULARI 

SUYUN SUYUN SUYUN 
BAGLANDIG! BAG Ll BAG-

MAHAL OLDUGU LANDIGI 
(son) CİHET CİHET 

(daha önce) (son) 

Hamam 

Hamam 

Harnam Hamam 

Baba Hasan Ev 
mahallesi 

Aksaray, Murat Ev 
Paşa-yı Atik 

mahallesi, 
Horhor ce mesi 

Murat Paşa 
mahallesi,Şakir 

Pa a soka ;,, 

Kasap lvaz Ev 
mahallesi 

Sofilar, Ev 
Molla Hüsrev 

mahallesi 
Sofılar mahallesi, Ev Ev 
De iirmen sokak 

Aksaray, Ev 
Bostancı başı 
Abdullah Ağa 

mahallesi 

Sofular Arsa Ev 

Konak 

Aksaray, Çeşme 
Bostancı başı 
Abdullah Ağa 

mahallesi 
Ev 

Cellatkapısı Ev 

Harnam 

BAG Ll 
OLAN 

SUYUN 
MİKTARI 

(daha önce) 

ı 
masura 

ı 
masura 

2 
masura 

ı 
masura 

2 
masura 

6,5 
masura 

3 
çuvaldız 

ı 

masura 
ı 

masura 
2 

masura 
3 .5  

masura 
6.5 

masura 
0.5 

masura 
0.5 

masura 
0.5 

masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

1/4 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

1 . 5  
masura 

1 . 5  
masura 

ı 
masura 

ı 
masura 

1 . 5  
masura 

1 . 5  
masura 

19 hisse / 1 .5 
masura 

0.5 
masura 

9 
masura 

2.5 
masura 

0.5 
masura 

BAGLA-
NAN/ 

SATILAN / 
KIRAYA 

VERiLEN i 
Mİ  RAS 
KALAN 
SUYUN 

MİKTARI 
ı 

masura 
ı 

masura 
2 

masura 
ı 

masura 
2 

masura 

ı 

masura 
ı 

masura 
2 

masura 
0.5 

masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

J/4 
masura 

0.5 
masura 

0.5 masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

ı 
masura 

0.5 
masura 

ı 
_ç_uvaldız 

1/3 
masura 

1/9 
hisse 

4.5 
hisse 
0.5 

masura 

19 hisse 

0.5 
masura 

9 
masura 

2.5 
masura 

0.5 
masura 

İLMUHABER 
KAYIT 
TARİHİ 

1 7. ı ı .  1 842 

22.03. ı 843 

04.05. ı 848 

09. 12 .  ı 85 ı 

20.1  ı .  ı 8 8 ı  

04.0 1 . 1 882 

04.07. ı 874 

07.03 . 1 892 

1 5. 10.  ı 838 

1. 1 1 . 1858 

04.0 1. 1 882 

1 9.09. 1 838 

30. 1 \ . 1 840 

20.03. 1 839 

10.02. 1 853 

05. 1 1 . 1 86 \  

19 . 10. 1 866 

1 4.07. 1 87 1  

1 4. ı 1 . 1 87 1  

1 1 .07. 1 874 
2 1 .06.1 874 

23.04. 1 896 

25.05. ı 893 

20.03 . 1907 

\9.06. \ 905 

\9.06. 1 905 

22.02 . 1 883 

\9 .07. 1 905 

0 1 .03. 1 906 

07.05 . 1 839 

03.03 . 1 847 

27.05 ı 839 

1 3 .03 . 1 842 



İ STANBUL SU KÜLLİYATI 

DEFTERNO/ ANA ISIILE SUYUN TAHSiS KtiTMtl 
SAYFAl HA TTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO (Suyolu) 

1 4� 1/ 223b/2 

14·  ı 1 223b/2 

ı 4- ı 1 :!23b/2 

l 4 - l / 224all 

1 4 - 1 / 224a/ l 

14-l/ 224a/l 

1 4 - l / 224a/ 1 

1 4 - l / 224a/l 

1 4 - 1 /  224a/1 

1 4- 1/224a/l 

1 4 - 1 /  �24a/l 

1 4- ı / 224a/2 

1 4 - l / 224a/2 

1 4- l / 224b/l 

ı 4- l / 224b/2 

1 4- l / 225all 

1 4 - 1 1 22Sa/l 

ı 4- l/ 225a/2 

1 4- 1 1 22Sa/2 

1 4 - 1 /  225a/2 

14- l / 225a/2 

1 4 - 1 /  �25a/2 

1 4- l/ 225a/2 

1 4- ı / 2::!5al:! 

1 4 - i / 225bll 

1 4 - 1 ;  
225b/2 

1 4 - l / 225b/2 

1 4- 1 1 22Sb/2 

ı 4- 1 / 225b/2 

1 4 - l / 226a/l 

1 4- l / 226all 

1 4- l/ 226a! l 

1 4- ı 1 226a/2 

1 4· ı 1 226a/2 

14- 1 /  226a/2 

1 4 - 1 / 226a/2 

l 4 - l / 226b/ l 

VAKlF 

Ragıb Paşa ve 
Sultan Alunet 

vaktları 

At ik Valide Sultan 
vakti 

Hasan Aga vakfı 

Hüseyin Ağa vakfı 

Hüseyin Ağa vakfı 

Sultan Ahmet 
vakti 

ADI 
(Suyu 

Katanın 
Adı) 

SUYU KULLANtlN 
ŞAHlS 

SUYU SATlN 
ALANlN/ KiRALA
YANIN 1 KENDISi

NE SU INTIKAL 
EDENIN VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI( son) 

SUYUN BAGLI SUYUN 
OLDU(;U M AH tiL BAGLANDIGI 

(daha önce) (daha önce) M AH AL 

Mustafa Asım Bey 

Mehmet Nail Bey 

Kani Paşa 

Mehmet Raşit Efendi 

Mehmet Raşiı Efendi 

Mehmet Raşit Efendi 

Mehmet Raşit Efendi 

Mehmet Raşit Efendi 

Mehmet Raşit Efendi 

Mehmet Ra iı Efendi 
Mehmet Raşit Efendi 

Hatiz Paşazade 
Mehmet Nail Bey 

Fatnıa Zelıra Hanım Horhor, Oruç Gazi 

Ihrahim Bey 

Mehmet Tahir Ağa 

Ahmet Ağa 

Hasan Uitli Ağa 

Zeynep Hanım 

Scyyit Mehmet İzzet 
Ağa, Şerite Hatice 

Hanım 

Ahmet Efendi 

mahallesi, Çmgıraklı 
sokak 

('ukıırçeş me. 
Abdullah Ağa 

mahallesi 

(son) 

Feveziye 
malıallesi 

Emin-i cev 
malıallesi 
Sepetçiler 

Vefa lıamaını 

Yenibah çe 

Çukurçe_şnıe. 
Kızılta malıallesi 

Ayşe Şefika Hanım Osman Paşa Haslar. Çiftehavz Sofular mahallesi 

Mehmet Şal·dr Bey 

Mehmet Raşit Efendi 

Mehmet Şevket Bey 

Seyyit Abdülcabbar Y enibahçe, Karabaş 
mahallesi, Nikola 

çe mcsi 
Hasan Lütfi Ağa Sepet çi ler 

Osman Ağa Halil Efendi Haslar. Çiftehavz, Aksaray, 
Kavakdere si Karakolhane 

Salilla Hanım Cemal Bey, Fatnm Aksaray, Çakır Ağa Katip Muslihit 
Cemile I-lanını mahallesi. Cerralı tin mahal lesi 

Mehmet Şakir Ağa 

Şefika Münire Hanını Mehmet Sadeddin, 
Mehmet Said Efendiler 

Hacı Mehmet Sait Etendi Mehmet Saadettin 
Efendi 

Hacı Mehmet Sait Efendi Hacı Mehmet ve Hakkı 
Efendi 

J)�ı caddesi 
Sarıgez 

Hacı Mehmet V asli Efendi Osman Bey Hüsrev Pa�a. 
varisieri !vaz mahallesi 

Osman Yahya Bey Şerile Hatice ve Faıma 
Zehra 

Şerife Hatice ve Fatımı isınail Efendi, Ali Hlisrcv Pa�a. Kasab 
Zelıra Efendi i\'aZ mahallesi. 

Bebek cami sokai!ı 
Mehmet Şenısettin 

Efendi, Fatnıa Zelıra 
1-faslar. Kemerbur- Aksaray, Alem 

Alunet Paşa 

Hanım 
Şerif'e Ayşe 1-fıuıım 

Fatma, Hasan Melek 
ve Mislif'er ve Fasl-ı 
devran hanımlar ve 

Edlıem Bey 
Edhem Bey, lbrahim, isliıniyyeli Asur Hanım 

Hasan, Melek, Mislifer ve 
Fatma Hanımlar 

Faslıdevran Hanım 

Hacı Ebubekir'in varisieri 

Ali Rıza Efendi 

islimiyyeli Asur Hanım 

Hacı Ebubekir Ağa 

Ali Rıza Efendi 

Ali Rıza Efendi'nin 
vlatlan ve Abdiiikerim 

Ağa 
Mehmet Naim Ağa Seyyit Mahmut Derviş 

Etendi 
Mahmut Derviş Efendi Şerif Alımet Efendi 

Mehmet Derviş Efendi 
varisieri 

Emine Münire Hanını 

Hatice Şekure ve 
Emine Müııire 

Hanımlar 
Hacı Rıza EICndi 

Mehmet Efendi, 
Hibetullah Hanım 

!.(az ve l)etnahor Bey mahallesi ... 
karyesi 

Hüsrev Paşa caddesi 

Alııncdiye, San 
Nasulı mahallesi 

Kasab i vaz 
mahallesi 

SUYUN 
BAG Ll  

OLDUGU 
C I H ET 

(daha önce) 

Hamam 

Dere 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

SUYUN 
BAG

LANDIGI 
Ci HET 

(son) 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Konak 

Ev 

Ev 

Dükkan, 
Ev 

Ev 

BAG Ll  
OLAN 

SUYUN 
M I KTARl 

{daha önce) 

0.5 

masura 
2 . 5  

masura 

2.5 

masura 

masura 

3 . 5  

masura 

masura 
2 . 5  

masura 

masura 
i .  S 

masura 

O. S masura 
o '  

masLıra 

0.5 
masura 

o s  
masura 

masura 

masura 
0.5 

masura 

masura 

masura 

masura 

masura 

masura 

masura 

masura 

o 5 
masura 

O.S 
masura 

0. 5 

masura 

masura 

BAGLA-
NANI 

SATILAN 1 
KiRAYA 

VERILEN 1 
MiRAS 
KALAN 
SUYUN 

MIKTARl 
0.5 

masura 
2 . 5  

masura 

2.5 
masura 

O. S 

masura 
o s  

masura 
0.5 

masura 
0.5 

masura 

masura 

o s  
masura 

rı. � 
masura 

0.5 
masura 

o . s  
masura 

0 5  

masura 
0.5 

lllasura 

masura 
0.5 

masura 

masura 

masura 

masura 

masura 

o s  
masura 

0.5 

masura 
0.5 

masura 

hisse 

XXVII  

iLMUHABER 
KilYri 
TARIHI  

1 3 .03 . 1 882 

20.04 ı 884 

J 1 .08.  ı 895 

12 08 1 839 

26.09. 1 839 

26.09_ ı 839 

20. 1 1 . 1 8J9 

22.01. 1 840 

22.01 . 1 840 

2 1 07 I R4 1  

2tı 01 ı S..t(ı 

1 3 . 1 2 . 1 852 

22.06 ı 840 

10. ı ı .  r 839 

07.04. ı 842 

1 0 06 . 1 80 1  

0 4  0 7  1 80 1  

o ı  0 6  ı sa:: 

21 07 1 844 

24 08. ı 856 

20.05 ı 863 

23.04. 1 8ıB 

20 00 1 883 

�3 1 0  1 883 

29 0 1  1 84 3  

20. ı 1 . 1 843 

05 .03.  ı 884 

i 8.08 ı ss; 

JO 1 2 .  1 88S 

masura hisse 

masura 

masura 

masura 

masura 

masura 
0.5 

masura 

0.5 

21 1 ı 1 843 

masura 
Ol Ol 1 873 

masura 
2S. 04. 1 808 

masura 

1 , I S .08. 1 846 

masur� 
0 5  24. 1 0 1 846 

masura 
0 . 5  ı 7 02. ı 804 

masura 

I . S  2\J.Oo. ı sc;_.:; 
rmısura hisse 

IJ 07 1 84_l 



XXVI I I  

DEFTERNOt ANA ISALE SUYUN TAHSiS KATMA 
SAYFN HATTI OLUNDUÖL! SUYUN 

BELGE NO (Suyolu) VAKlF ADI 

1 4 - 1 /  216b/2 

1 4- 1/ 226b/2 

1 4- l / 227a/ l 

1 -l- 1 /  ;::.7a/2 

1 4 - l / 217a/2 

1 4- 1 / 111a/1 

l .:l- l / 2.17a/2 

1 4- 1 1  227a/1 

1 4- l / 227b/ 1 

1 4- l / 227b/2 

1 4- l / 227b/2 

l -t- l / 227b/2 

1 4- 1 / 227b/2 

1 4 - 1 1  227b/2 

1 4- l / 227b/1 

1 4 - 1 /  :!27b/2 

1 4 - 1 1  228al1 

1 4 - 1 1  c28aiı 

1 4 - 1 1  22Sall 

1 4 - 1 1  c28aiı 

1 4 - 1 1 228all 

i 4 - l / 228a/1 

1 4 - 1 1  C28bil 

1 4- 1 1  228bll 

1 4- ı / 2.28b/2 

1 4- 1 1 228b/2 

14- J / 229a/ l 

1 4- 1 / 219a/l 

1 4- l / 229b/ l 

ı 4- 1 / :!29b/2 

1 4- 1 / 230a/ l 

1 4- I / 2JOall 

1 4 - 1 / 230a/1 

Hasan Ağa vakfı 

Hacı Mehmet 
Efendi vakfı 

Cezayirli Ahmet 
ra a vakfı 

Beğlikçi Mehmet 
Kutsi Etendi vakfı 

Bayburdi Mustat:ı 
A�a vakfı 

Sultan Bayczid 
vakti 

(Suyu 
Katanın 

Adı) 

V AK IF S U  DEFTERLERİ 1 KIRKÇEŞME SULARI 

S U Y U  KULLANAN 
ŞAHlS 

SUYU SATlN SUYUN BAÖLI SUYUN 
ALANINi KIRA LA- OLDU(iU MAHAL BAÖLANDIÖI 

(daha önce) YANl N  1 KENDISI- (daha önce) MAHAL 

Seyyit Abdiisselam 

Mehmet Ragıb Bey 

NE SU iNTIKAL 
EDENiN VEYA SU 

BAÖLANANIN 
ADI( son) 

Mehmet Ragıb Bey 

Fatnıa Maide 

Haslar. Ayvad 
karyesi, 

llakraçderesi 

Sueda Hanım, Nazif Bey. Hasan Nüzhct Efendi Hashır. Ayvad 
Tevfik Bey. Ahmet Dey ve karycsı. Bakraç 

Nuri Bey dcresi 

(son) 

Eski Ali Paşa 
hamaıııı 

Seyyiı Mehmet Derviş 
Efendi 

Şerif Ahmet Efendi Oruçgazı mahallesi Hiisrcv Paşa. 

Şerif Ahmet Efendi 

Emine Bisunet Hanını 

Emine Bisunet Hanım 

Seyyit Hacı melmıet 
Derviş Efendi 

Mehmet Derviş Efendi'nin Cizyedarzade Abdullah 
varisieri Efendi 

Abdullah Efendi Hacı Mehmet Sait 
Efendi. Fatma Zelıra 

Hanını 
Mehmet Sait Efendi Faınıa Zelıra Hanım Hüsrcv Paşa. Kasab 

!vaz ınahallesı 
Ragıb Bey Haslar. Ayvad 

karyesi, llakracderesi 

Kasalı !vaz 
ıııahallesi 

Eski Ali Pasa 
hamaını 

Emine Hanım Mehmet lzzet Bey Tiıııurkapı, Daye Aksa-
Hatuıı mahallesi ray.Oruçgazi 

Scyyit Mehmet !zzet Paşa Fat ma Zelıra Hanım 

Fatma Zelıra Hanım 
varisieri 

Pet ri Efendi 

Peıri Efendi Fatın<ı Ratibe Hanım, 
RO ı i Bey 

Fatma Fitnat Hanım. Mustafa raşa. Fitnaı Onıç Gazi mahalle-
Rüşdi Bey I-lanını si. Validc Sultan 

Mustafa Paşa varisieri 

Fiınat l-fanıın 

Mehmet Necip 

Fitnat Hanım 

Osman Fevzi Bey 

Seyyit Mustafa Şekip 
Efendi 

Şekip Efendi varisieri Scyyit Abdlllaziz ve 
Şcrite Fatma Hanım ve 
Ferhat Ağa ve C'eınile 

H amın 
Ferhad Bey, Fatma ve Mehmet Zeki Efendi 

Cemile Hanınılar 

Vakf Mehmet Zeki Efendi 

camii crifi caddesi 

Mehmet Zeki Bey evlatları Emine Hanım, Fatıııa Sotllar mahallesi. 

Osman Ağa 

Mehmet Ragıb Bey 

Mehmet Rağıb Bey 

Neyriyye Hanını Molla Hüsrev 

Mehmet Ragıb Bey 

Fatımı Maidc Hanım 

Rağıb Bey. Isınail Ağa 
ve Mehmet Etendi 

Fatımı t\·1aidc Hanını 

sokağı 
Haslar. Belgrad 

halı esi 

nı alıallesi 

Eski Ali raşa 
ha ma mı 

Eski Ali Paşa 
lıanıamı 

Mehmet Ağa Rağıb Bey 1-faslar. Küçükköy Eski Ali Paşa 

Mehmet Rağıb Bey 

Abdüllatif Bey 

Scyyit Osman 

Hacı Hasan 

hamam ı 
Fatnıa Maide Hanını 

Mdımet Abdüllaıif Ha�lar. Küçükköy 
Efendi 

Salim Efendi 

Mehmet Emin Efendi Kumkapı, Dülbentci Çakırcı Kenıalet 

Hatice Hanım 
ımıhallesi tiıı mahallesi 

Seyııclabidin Efendi 1-laslar.Ccbchancci Sarigcz 
küyu 

Hacı Ebubekir Paşa Seyyit Ahmet Şakir Hasltır. C ebeci Sofular mahallesi 

Alıınet Şakir Efendi 

Nakkaş Mustafa 

Efendi karyesi 
Mustafa E!Cııdi 

Mustafa Etendi vakfı 

Eyüp, Baba 
Haydar mahallesi 

SUYUN 
BAG Ll  

OLDUÖU 
Ci HET 

(daha önce) 

Ev 

Ev 

Bahçe 

Balıçe 

Meslek 

SUYUN 
BAG

LANDIÖI 
CI  HET 

(son) 

Hanıaın 

Ev 

Hamaın 

Ev 

Hamam 

Hamarn 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Vakf 

BAG Ll 
OLAN 

SUYUN 
M I KTARl 

(daha önce) 

ınasur:ı 

0.5 

BAÖLA-
NAN/ 

SATILAN 1 
KIRAYA 

VERILEN 1 
M i RAS 
KALAN 
SUYUN 

MIKTARl 
o 5 

masura 

0 5  

masura hıssc 

masura 

0.5 

masura 

0.5 

masura 
0. 5 

masura 

O. S 

masura 
0. 5 

masura 

0 5  

masura 
0 5  

masura 

0.5 

masura 

0.5 

masura 
O . S  

masura 
0 . 5  

masura 

masura 

o 5 
masura 

o s  masura 
0 5  

masura 

0.5 

masura 
0.5 

masura 

0. 5 

masura 
0 5  

masura 

o s  
masura 

0 5  

masura 

0.5 

masura 

0 . 5  

masura 
O. S 

masura 
o 5 

masura 

hisse 

o ;  
masura 

hisse hisse 
0.5 0 5  

masura masura 
0.5 0.5 

masura masura 

hisse hisse 

hisse hisse 

iLMUHABER 
K;\'ı'IT 
TARiHI 

06 08 1 892 

1 4  O :'i ! S .tS 

24. 1 0. 1 846 

1 5.04. 1 849 

ı; 07 1 8 56 

29.04 . 1 87 1  

2 7  0 8  1 884 

15 12 1 884 

ı ı l l  1 84() 

18 04 1 846 

17 l l  1 8 5 7  

1 2  0 2  1 870 

30. 1 0 1 873 

29 lU 1 873 

IS 10 1 874 

17 10 1 R74 

07 Ol 1 889 

09 !O 1 890 

23 .04 . 1 845 

29 07. 1 847 

ı S .  12 1 852 

0.5  O 5 26-27 07. 1 S70 

masura 

masura 

masura 

masura 
O.S 

masura 

masura 

masura 
o 5 

masura 
0.5 

masura 
0 5  

masura 

ı 5 
masura 

ı s 
masura 

0.5 

masura 
0.5 

masura 

masura 

masura 

masura 
1 . 5  

masura 
o )  

hisse 

nıasura 

lı isse 
O. S 

masura 
0 5  

masura 
0 5  

masura 

masura 

masunı 
o s  

masun-ı 
o 5 

masura 
0.5 

masura 

j i . 03 . 1 848 

06.08. 1 892 

1 6 05 1 847 

tJ6.08 1 892 

06 0 1  1 847 

06.08 1 892 

3 1  0) 1 848 

1 6. 03 ı 876 

l l  07 1 850 

2J 02 1 8 52 

lO 05 1 8 5 8  

2 3 .0.1 1 8 S 2  

ı ı O o  1 871 

04 . 1 2. 1 874 
OJ . 1 2. 1 B74 



i STANBUL SU KÜLLiYATI 

DEFTER NO/ ANA ISA LE SUYUN TAHSIS KATMA 
SAYFN HATTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO iSuyolu) VAKlF ADI 

1 4 - 1 /  230a/2 

1 4- l l 230a/2 

1 4- 1 /  230a/2 

ı 4- : !  230a/2 

1 4 - 1 /  230bll 

1 4- 1/ DOb/1 

14- 1 /  230b/ l 

1 4 - 1 / 230- l a/i 

1 4· 1 / 230· 1 af2 

1 4 - 1 /  :no. J a/3 

1 4 - 1 / 2:\U. I a/3 

1 4 · 1 / .230- l a/.l 

1 4 - 1 /  230- l b/ 1  

1 4 - 1 /  230-Jb/1 

1 4 . ] 1  230- J b/ 1  

1 4 · 1 1  ::nfl- l b/2 

1 4 - J / 2J0-2a/l 

1 4 - 1 /  :no-2all 

1 4 - 1 1  2J0-2a/2 

ı 4- 1 / 230-2a/2 

1 4 - 1 /  230-2bll 

1 4 - 1 /  230-2b/ ı 

1 4- 1 / 2.10-2b/ l 

\ 4 - l / 230-2b/2 

! 4- l i 230-3b/l 

1 4- 1 / 2]0-Jb/ 1 

ı 4- i/ 230-Jb/2 

Sultan 
Slılevnıan Han 

V ani Seyyit Şeyh 
Hacı Ahmet 
Etendi vakti 

Süleyman Paşa 
vakfı 

Süleyınıın Paşa 
vakfi 

Süleyman Paşa 
vakti 

Sultan Sülevnıan 
vakfı 

Bezıni Alem 
Valide Sultan 

vakti 

Fatımı Hanım 
va k li 

Dayczade Mustafa 
Efendi vakfı 

Inebey vakfı 

Hüma Hatun vakti 

(Suyu 
Katanın 

Adı) 

SUYU KULLANAN 
ŞAHlS 

SUYU SA TlN SUYUN BAG Ll SUYUN 
ALANlN/ KIRA LA- OLDUGU MAHAL BAGLAN D lGI 

(daha Oncc) 

Seyyit Mehmet Raşit 
EtCndi 

Abdullah Ağa 

Seyyit Alunet Zi.ihdi 
Efendi, Şerif'e Emine 

Hanım 
Ahmet Adil Bey 

YANlN 1 KENDISI
N E  SU iNTiKAL 

EDENIN VEYA SU 
BAGLANANI N  

ADI( son) 

(dıılıa önce) 

Seyyit Mehmet Halit Haslar, Küçükköy 

Efendi. Şerif'e Emine 
Hanını 

Seyyit Ahmet Zühdi Safilar mahallesi. 
Efendi Molla Hiısrcv 

sokağı 

Ahmet Adil Bey 

Nesibe Hanım 

MAHAL 
(son) 

Onıçgazi 
mahallesi 

Muzafi'er Bey Tevfik Bey Haslar, Çavuşdercsi Sofular malıallesi 

Tevfik Bey ihrahim Bey. Fatnıa Sofılar mahallesi. 
Hanım Molla Hüsrev 

sokaı!,ı 

Tevfik Bey, Faıma Hanım Tevfik Bey ve Fat ma 
Hanım'm varisieri 

Mustafa. Nuri ve Esad Hacı Mehıneı Efendi Kumkapı, Çadırcı Aksaray. Mesih 
Beyler ile Hatice Hanım 

Mehmet Şakir Efendi 

Hacı Mehmet Şakir 

Hacı Mehmet Vasfi 
Efendi'nin varisieri 

Osman Bey 

Raşit Bey 

Raşit Efendi 

Şcrife Fatma Hanını 

Mahmut Mesut Paşa 

Sinızi Seyyiı Hasan 
Zühdi Efendi. Fatma 

Hanım 
Mehmet Şakir 

Efendi'nin evlatlan 
Hacı Mehmet Vasfı 

E tC ndi 
Osman Bey 

Şerife Azizc Hanım. 
Fatına Zchra 1-lanıın 

Rıza Bey. Şerifc Faıına 
Hanım 

l\1ehmet Cemalettin 
Bey 

Raife Hanını 

Ahmet Çelebi Paşa mahallesi 
ınahallesi.Banazlı 

caddesi 
Aksaray. Hacı 

Baynını Kaftaııi 
nıahallesı 

Hüsrev Paşa, Kasab 
h-az mahallesi. 

Dibck sokak 

Sofılar ımılıallesi, 
Alai.ıddin tekkesi 

Haydarhane 
nıahallcsı. Yeşil 
Tekvc sokııı!.ı 

Fatına Hanım Mehmet Rağıb Bey Aksaray. Sofular 

Rağıb Bey varisieri Hamide Hanını 

Hamide Binnaz Hanım Mehmet Nuri Etendi 

Hatice Feride Ha,nım. ibrahim Ethem Etendi 
Ratibe Hanım 

Hatice Hamnı Şerife Hanım 

Hacı Selim Efendi varisieri Kemal Efendi. 
Nurcihan Hanım 

Ömer Haşınet Efendi Münib Efendi 

lbrahim Müııib Efendi i smail Efendi 
Ayşe Hattın 

mahallesi 

Sotilar mahallesi. 
Ragıb Bey sokak 

Selilar malıallesi 

Horlıor. Molla 
Hüsrev soka\11 

Haydarhane 
mahallesi. 

Horhor caddesi 

Bezmitarb Hanım Todoraki Sarıoğlu Horlıor. Sofilar 

Ahmet Efendi 

Ali Rıza Bey 

Hasan Efendi 

Seyyit Bekir Sadık 
Beyefendi 

Ahmet Muhtar. Oağıstani. Öıner Lütfi 
Mustafa Nuri Efendiler Bey 

ınahallcsi, Siınitçi 
sokaı!.ı 

Soğanağa mahallesi. Baba Hasan 
Tavşanta ·ı caddesi Alimi mahallesi 

Hoca Uveys 
mahallc!'i. 

Hüsrev Paşa 
caddesi 

SUYUN 
BAG Ll 

OLDUGU 
CIHET 

(daha önce) 

Ev 

Ev 

Ev 

Balıçe 

Bahçe 

Bahçe, 
konak 

Ev 

Haıtıam 

Ev 

Konak 

Konak 

SUYUN 
BAG

LAN D lGI 
CIHET 

(son) 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

BAG Li 
OLAN 

SUYUN 
MIKTARl 

(daha önce) 

masura 

çuvaldız 
0. 5 

masura 

0.5 
masura 

0 5  
masura 

.1 . 5 
masura 

0. 5 
masura 

0 . 5  
masunı 

0 . 5 
masura 

0_) 
masura 

masura 

nıasura 

masura 

masura 
0. 5 

masura 
0. 5 

masura 

O. S 
masural 

1/4 

o 5 
masura 

1 . 5  
masura 

çuvaldız 

masura 

çuvaldız 

1 . 5 
masura 

çuvaldız 

masura 

·uvaldız 

masura 

cuvaldız 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0 . 5  
masura 

ınasura 
0.5 

masura 

masura 

BAGLA
NANI 

SATILAN i 

KIRAYA 
VERILEN 1 

MiRAS 
KALAN 
SUYL!N 

M i KTARl 

masura 

çuvaldız 

lıısse 

0 5  
masura 

o s 
masura 

o 5 
masura 

0.)  
masura 

0 5  
masura 

o 5 
nmsura 

0.5 
masura 

ıııasura 

masura 

masura 

masura 

0.5 
masura 

o :'  
masural 

1/8 

1/4 

1/4 

hisse 

1 . 5  
masura 

çuvaldız 
0. 5 

masura 

masura 
1 , 5  

çuvaldız 

masura 

·uvaldız 

3/4 
hisse 

1/4 
masura 

0 . 5  
masura 

0 . 5  
masura 

o s  
masura 

0. 5 

ımı su ra 

0.5 
masura 

X X I X  

iLMUHABER 
KAYIT 
TARIHI 

17 08 1 852 

1 9 06 1 875 

IJ .  1 1 . 1 883 

2 1 .08. ı 884 

O l .  1 1 1 858 

ı ı l O. 1 870 
O l  1 0 1 870 

1 2  02 J SSü 

28.09 ı 88 ı 

l O  09. ı 856 

25 lO 1 856 

03 .0C) 1 80 ı 

22.04.  ı 88.1 

29 09 1 88) 

30.04. ı 866 
02.05. ı 866 
os 02 1 868 

13 05 ! 886 

! 7 07 1 88(
� 

02 02 1 8 S 7  

l O  1 0  1 873 

09. 1 0  1 87] 

20 04. ı 887 

22 02 1 879 

16.  ı ı 1 890 

1 7 08. 1 868 

29.0.1 1 885 

l O  09 ı 8'11 

29 09. 1 892 

1 1 08 1 877 

22. 1 0. 1 902 

26. 09. ı 907 



XXX 

DEFTERNOt ANA iSALE SUYUN TAHSiS KATMA 
SA VF Al HA TTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO ! Suyolu) VAKlF ADI 

1 4- 1/ 230-Ja/ 1 

ı 4- 1 /  230-4b/ ı 

\ 4- l / 230-4bl l 

1 4 - l / 230-
4b//l 

1 4 - 1 / 2J0-4b/2 

l 4- l / 2.10-4b/2 

1 4 - 1 /  230-4b/2 

1 4- 1 1 2J0-4all 

14· 1/  230-Sa/1 

1 4 - l /230-7aJ I 

1 4- ı / 2J0-7a/2 

\ 4 - l / 230-7hll 

1 4- 1 /  230-8a! 1 

14· 1/  230-Sa/2 

1 4 . 1 /  :30-Sa/3 

\ 4 - l/230-8b/l 

1 4- 1 / 23 \ b/ 1 

1 4· 1 1 23 Ibi !  

1 4- 1 / 23 \ bl l  

1 4- 1 / 23 \ b/ 1  

1 4- 1 /  23 \ b/ 1  

Sultan Süleyımın 
Han Hazretleri 

vakti 
Yorgani Hacı 
Mahmut Ağa 

vakti 
Ayasofya vaktl 

Dülbendcizade 
Hacı Mustaıa 

vakti 

Ayasof)ra , Derviş 
Mehmet Paşa ve 

Bestancıbaşı 
Abdullah Ağa 

vaktları 
Ebubekir Paşa 

vakti 

Fatih Sultan 
Mehmet vakfı 

Laleli \'akti 

Ebubekir Paşa 
vakfı 

(Suyu 
Katanın 

Adı) 

V AK IF SU DEFTERLERİ 1 KIRKÇEŞME SULARI 

SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN SUYU KULLANAN 
ŞAHlS ALANlN/ KI RALA- OLDU(;u MAHAL BAGLANDIGI 

(daha önce) YANlN 1 KENDISI
NE SU INTIKAL 

EDENIN VEYA SU 
BAGLANANIN 

ADI( son) 

(daha önce) 

Ahmet Reşit Bey Mehmet Emin Bey Kadıasker Mehmet 

Mehmet Emin Beyefendi Musa Satfet Efendi 

Esma Hanım 

Hacı Mustafa ve Nail 
Efendiler 

lledestani Hacı 
Abdurralunan 

Mustafa ve Mehmet Nail Mehmet Mazhar 
Efendiler Efendi ve Mehmet 

Ha si b 

Musıafa ve Mehmet Nail Hasan Efendi 
Efendiler 

Hesna Hanım 

Hesna Hanım 

Seher Hanın 

Seher Hanım 

Şeyh Ekrem Efendi 

Solon, Jorc 

Rağıb Bey, Fat ma Hanım 

Rnğıb Bey, Fatma Hanını 

Mustafa Ağa varisieri 

Fatına Hanım 

Mehmet Rağıb Bey 
varisieri 

Mehmet Rağıb Bey 
varisieri 

Selıcr Hanım 

Mösyö Hanri Peres 

Emin Bey 

Hiristaki Efendi 

Matmazel Dominik 

Hamide Hanım 

Hamide Hanım 

Rağıb Bey, Fatma 
Hanım 

Mehmet Rağıb Bey 

Mehmet Faik Ağa 

Hamide I-lanını 

nıahallesi 

Katip Muslihittin 
mcıhallesi 

Horhor. Kızılminare 
mahallesi. Halit 

Efendi sokağı 

Alcmbl!y mahalle
si. Yeni sokak. 

Aksaray caddesi 

Sofular ımıhallesi , 
Alaeeldin Efendi 

zaviycsi 
Sofilar mahallesi, 
Alaüddin Efendi 

zaviyesi 

Sofılar mahallesi. 
Alaüddiıı Efendi 

zavivesi 

Sofılar mahallesi 

Sofılar ımıhallesr 

Suların cari olduğu yerler 

Hasan Şükri Efendi. Hacı Abdullah Niyazi 
Hüseyin Ağa Efendi. Ali Efendi. 

Ayşe Hanım, Adile 
Hanım 

Ayşe Hanını varisieri Ali Efendi 

Emine Şetika Hanım 

Talat Bey 

Niyazi Efendi 

Niyazi Efendi'un varisieri 

Abdullah Niyazi 

Talat Bey, Mehmet Ali 
cvat Bey.Ayşe Hanını 

Fatma Saadet Haııını. 
Emine Şefıka Hanım, 

Mehmet Ali Cevat Bey 

Agop Efendi 

MA HAL 
(son) 

Eğrikapı.Molla 
Aşki mahallesi. 

Çıkmaz Takyeci 
soka�ı 

Hıdır Çavuş 
mahalle-

si,Çorbacı �nesi caddesi 

Hacı Hüsrev 
ınalıallesi.Kotra 

sokak 

Abdülve düd 
mahallesi 

Yenibah çe. 
Molla Fenari 

malıallesi 

Çakır Hasan Ağa 
mahallesi 

Aksa-

ray. Kızılminare 
mahallesi. 

Horhor caddesi 

Horhor caddesi 

SUYUN SUYUN 
BAGLI BAG-

OLDUGU LANDIGI 
CIHET CIHET 

(daha önce) (son) 

Ev Ev 

Ev 

Bahçe. ahur 

Arsa 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev Ev 

Ev 

Zaviye 

Konak 

Konak 

Konak 

Konak 

BAG L l  
OLAN 

SUYUN 
MIKTARl 

(daha oncc) 

1 . 5  

masura 

masura 

0 . 5  

masura 

\ j  

masura 

ınasunı 

çuvaldız 
0.) 

masura 

O.S 
masura 

hilal 

masura 

hilal 
O.> 

masura 
2 

hilal 

hilal 
05 

masura 

çuvaldız 
3 

çuvaldız 
4 masura 

masura 

masura 

masura 

masura 

masura 

o s  

masura 

O. S 
masura 1 \16 

hisse 

o '  
masural 

\/6 
hisse 
0.5 

masural 
2/6 

BAGLA- iLMUHABER 
NAN/ KAYIT 

SATILAN 1 TARIHI 
K I RAYA 

VERILEN 1 
MIRAS 
KALAN 
SUYUN 

MIKTAR\ 
1 .5 

masura 
1 5  

masura 

0 .5  

masura 

0.:'  

masura 

05 
masura 

O j  
masura 

hilal 
o s 

masura 

hılaı 

0 .:'  
masura 

hilal 

masura 

çuvaldız 

çuvaldız 
4 masura 

4 masura 

masura 

•;, 

hisse 

masura 

masura 

0.5 
masura 

0.5  
masural 

1/6 

hisse 
0.:' 

masural 
\/6 

hisse 
O.S 

masura 
2/6 

22. 1 2 . 1 887 
1 5  1 2  1 887 

1 6 03 1 897 

06 os \ 006 

00.07 \ 008 

09 07_ 1 lJOS 

1 1. 07. 1 0 1 0  

1 3  0 7  1 9 ! 0  

1 4  0 7  1 9 1 0  

1 4  0 7  1 9 \ 0  

03 . 1 1  \ 006 

28.0 1. 1 87 1  
30.01. 1 8 7 1  
l O  0 3  1 9 1 0  

1 5  O J  1 9 1 0  

29 0 \  1 884 

l l  07 \ 880 

o 1. 06. 1 SS4 

28. 07. 1 856 

22 0 1 . 1 874 

00 1 0 . 1 873 

08. 1 \J 1 873 
1 ) 02_ 1 874 
08.02 1 874 

04 09 1 8 5 7  

26.08 1 85 8  

3 1 . 1 2. 1 864 

\9 OJ 1 882 

hisse hisse 
0.5 

masura 
4/6 

hisse 
0.5 

masura 
1/6 

0 .5  

masura 

3i6 
hisse 
05 

masura 

1/6 

hisse hisse 

\ 0  03. \ 882 

06.0\. 1 886 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

DEFTERNOt ANA iSA LE SUYUN TAHSiS KATMA 
SAYFN HATTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO (Suyolu) 

1 4- 1 1 23 lb/1  

14-ıt  :n ı bt2 

1 4- 11 21 l b/2 

1 4- 1 / 2:1 l b/3 

1 4 - l l 23 1 b/3 

1 4 - 1 1 232-a/1 

1 4 - 1 /  232al2 

ı 4- ı 1 232a/2 

1 4- i l  �3 2a/2 

1 4 - l /  232al2 

1 4- 1 / 212-b/1 

ı 4- 1 1 232-b/1 

1 4 - 1 / 232-b/2 

1 4 - 1 / 232-b/2 

1 4 - 1 /  232-b/2 

ı 4- 1 /  232-b/2 

1 4- ı 23 2-b/2 

1 4- 1 / 232-b/2 

14- 1 232-b/2 

1 4 - I / 23Ja/l Büyükayasofy 

1 4 - l / 233a/l 

1 4 - l / 233all 

1 4 - l i  2Da/1 

!4- 1123 3a/2 

14- t / 233a/2 

14- 1 1 233a/2 

1 4- l/ 233h/ l 

1 4 - l / 233h/1 

1 4 - t l 233h/1 

VAKlF 

Halil Harnit Paşa 
vakfı 

Süleyman Paşa 
vakfı 

Sultan ! .Ahmet 
vakfı 

Sultan Süleyman 
vakfı 

Ayasatya-i kebir 

Uzunçarşı vaktları 

ADI 
(Suyu 

Katanın 
Adı) 

Osman 
Ağa 

SUYU KULLANAN 
ŞAHlS 

(daha önce) 

Agop Efendi 

Mehmet Edip varisieri 

Hacı Mehmet Vasfi Paşa 
varisieri 

Şeyh Temimi Efendi 

Fatına Hanım 

Mehmet 

YusufEfendi varisieri 

Abdüllatif Efendi 

Mustafa Tosun Paşa'nın 
varisieri 

Mehmet Paşa 

SUYU SATlN 
ALANlN/ KIRALA
YANIN 1 KENDiSI

N E  SU INTIKAL 
EDENiN VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI( son) 

Malik Bey 

Mehmet Şehab. 
Ganime Hanım 

Osman Bey 

SUYUN BAGLI SUYUN 
OLDU(iU MAHAL BAGLANDIGI 

(daha önce) 

Atil.: Ali Paşa 
kubbesi 

MAHAL 
(son) 

Aksaray. Çakır 
Ağa mahallesi. 

Sor�uccu sekaılı 
Hüsrev Paşa. 

Kasap !vaz 
malıallesi 
Bali Paşa 

Kibirizade isınail Kamil Hoca i ıyns mahalle-
Efendi si. Hüsrev Paşa 

caddesi 
Şerife Hatice Hanım 

Abdüllatif Efendi 

Mustafa Tosun Paşa 

Mehmet Paşa 

Murat Paşa-yı 
Atik mahallesi 

Bayram Kafiani 
mahallesi 

SUYUN 
BAG L l  

OLDUGU 
CIHET 

(daha önce) 

Kubbe 

Ev.balı çe 

Hasan Şerif Efendi Yusuf Paşa, Hacı Konak 
Bayranı KaHani 

mahallesi 

SUYUN 
BAG

LANDI Gl 
CIHET 

(son) 

Arsa 

Bahçe 

Ev 

Ev 

Ev 

Mehmet Raşit Efendi Ahmet Ağa Topkapı. Arpa Ev 
Emini mahallesi 

Ahmet Ağa varisieri 

Mehmet Raşit Efendi 

Seyyid Ömer i zzet Ağa, 
Serife Hadice Hanım 
Şerite Hadice Hanım 

Hacı Ahmet Efendi 

Mehmet Tahir Efendi 

ihrahim Edhem Efendi, 
Ayşe. Hüsna ve Emine 

hanımlar 

Zelilm Hanım 

Seyyit Mehmet izı:et 
Ağa. Şerife Hatice 

Hanım 
Miralay Edlıeın (laşa 

Mehmet Fevzi ve 
Şerife Hesna 

Hacı Mehmet 
Tahir Efendi 

Şerife Ayşe Hanını 

Hacı Şerif Hüseyin 
Efendi, Ayşe Hanım 

Hacı Hüseyin Şerif Efendi Manav Hasan Ağa 

Ahmet Efendi 

Ahmet Efendi varisieri Seyyit Mehmet Galip 
Efendi 

Mehmet Galip Efendi Nuri Bey 

Nuri Bey Yazıcıoğlu Hacı Kosti 

Şerife Adile Hanım Hayreddin Paşa 

Yenibahçe, Ördek 
Kasalı mahallesi. 

Yenibahçe 
hastahanesi caddesi 

Haslar kazası, 
Çavuş kaıy·esi. 

Sö�ütlüdere 

Bayezid-i Cedid 
mahallesi. 

SinıendüiCr sokaı!ı 

Yenibalı çe 

Kumkapı. Bostan 
Ali mahallesi 
Molla Gürani 

mahallesi 

Konak 

Ev 

Hayretlin Paşan varisieri Alıınci Mulıtar Paşa Haslar kazası. Çiço Tunınçluk suyu Konak 

Hayreddin flaşa varisieri Ahmet Muhtar Pa� 

Gazi Ahmet Mulıtar Paşa Halil Kamil Efendi 

Seyyit Mehmet Ağa 

Saraylı Mehveş Hanım 

Saraylı Emine Feslan 
Hanım 

Hacı ihrahim Ağa 

Bezmi Hanım 

Melıveş Hanını 

Saraylı Emine Feslan 
Hanım 

Ihrahim Ağa 

Bezıni Hanım 

Fatına ve Şefıka 

çil\li((i 

Mimar Abbas Davutpa şa, Hamanı 
malıallesi Bayezid-i Cedid 

Bayczid-i Cedid 
mahallesi, 

Çavuşzade cami 
sokaı!ı 

mahallesi 

Ev 

Ev 

Ev. çeşme 

Ev 

Ev 

Ev 

BAG Ll 
OLAN 

SUYUN 
MIKTARl 

(daha önce) 

0.5 

masura/ 
116 

hisse 
0 . 5  

masura 

masura 

0.5 

masura 
0. 5 

masura 

0.5 

masura 
0 . 5  

masura 
0 .5  

masura 
0. 5 

masura 
0.5 

masura 

3.S  
masura 

0.5 

masura 

masura 

masura 

masural 

BAGLA
NANi 

SATILAN 1 
KIRAYA 

VERILEN 1 
M I RAS 
KALAN 
SUYUN 

MI KTARl 
0.5 

masural 
116 

hisse 
0 . 5  

nıasurtı 

nııısura 

o s 
masura 

0.5 

masura 

0.5 

masura 
0 . 5  

masura 
o s  

masura 
0 5  

masura 
0. 5 

masura 

0.5 

masura 
0.5 

masura 

masura 

masura 

masural 

hisse hisse 

masural 
3/4 

hisse 

masura 

masura 

masura 

masura 

masura 
0.5 

masura 

O.S 
masura 

masura 

masura 
o 5 

masura 
0.5 

masura 

ııuısurıı 

0.5 
masura 

0.5 

masura 
0. 5 

masura 
0.5 

masura 

masural 
3/4 

hısse 
0.5 

masura 

masura 

0 . 5  

masura 

0.5 

ımı su ra 
0 5  

masura 

0.5 

masura 

masura 

masura 
o s 

masura 
0 5  

masura 
0 5  

masura 

0.5 

masura 
0 5  

masura 
O.S 

masura 
0 5  

masural 
2/J 

hisse 

XXXI 

iLMl!HAılER 
KAYIT 
TARIHI 

1 0. 1 0. 1 89 1  

02. l l  1 8 8 1  

2 2  o a  ı ss.� 

27 10 1 85(• 

06 05 1 885 

20.01. 1 840 

1 9 09 1 839 

0 1 .06 1 842 

O l  04. 1 870 

02.04. ı 870 

1 5  i 1 . 1 887 

26.09. ı 839 

28. 1 2. 1 853 

2 2.0 1 . 1 840 

1 4 09 1 848 

23 .06. ı 866 

02.02. ı So9 
0 1 .02. 1 869 

1 7.02. 1 883 

07 03 . 1 890 

20.01. 1 840 

09. 1 0. 1 848 

09 03 . 1 887 

23 03 1 903 

1 8.05 1 840 

1 5 .09. 1 87) 

ı 4.09 1 873 

ı; 12 1 890 

2 1 .07. 1 840 

05 07 1 864 

08.07 ı 87 t 
1 7 07. 1 8 7 1  

2S .09. ı 874 

23 09. ı 87J 



XXX I I  

DEFTERNDi ANA iSA L E  SUYUN TAHSiS KATMA 
SAYFM HATTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO (Suyolu) VAKlF ADI 

1 4- l i Dib/ 1 

1 4- l / 233b/2 Kırkçeş mc 

ı 4- ı i 233bi2 

1 4- 1 /  DJb/2 

1 4- ı: 233b/2 

1 4- l i  2.l4a/l 

1 4 - 1 /  234a/2 

1 4- l i 214b/ l 

1 4- 1 /  234b/1 

1 4 - l i 2)4bll 

1 4- !i 234b/ l 

1 4- l / 234b/ l 

1 4- l i c34bi l 

ı 4- ı i 234bi2 

ı 4 - l i  c>4bi2 

1 4 - 1 / 235a/l Kırkçeş me 

14- 1 / 235a/2 

1 4 - l / 2J 5a/2 

1 4- 1 / 2� Sa/2 

1 4- 1/ 235b/l Kırkçeş ınc 

ı 4- 1 1 23Sb/ ı 

1 4- l / 235bll 

1 4- l / 2.15b/2 

1 4- l / 2:16a/ı 

1 4 - l / 236a/2 

14- l i 236b/ 1 

ı 4- ı / 2.16bl ı 

1 4 - 1 /  236b/2 

l-laraıncvıı vakti 

Saliye Sultan 
vaktları 

Şehit Mehmet 
Pasa vakfı 

Sultan Ahmet 
vakfı 

Sultan Ahmet 
va k li 

(Suyu 
Katanın 

Adı) 

VAKlF SU DEFTERLERİ 1 KIRKÇEŞME SU LARI 

SUYU KULLANAN 
Ş A H l S  

SUYU SATlN 
ALANINi K IRALA
y ANlN i KENDISI

NE S U  INTIKAL 
EDENiN VEYA S U  

BAGLANANIN 
ADI(son) 

SUYliN BAGLI SUYUN 
OLDU(iU MA HAL BAGLANDIGI 

(daha önce) 

Bezmi Hatun 

Ahmet Ağa varisieri 

Fatnıa Fitnat Hanın1 
varisieri 

rvlanasıırlı Mustafa 
Efendi 

Hüseyin Ağa 

Seyyit Mehmet Şemsi 
Efendi 

(daha önce) 

Mehmet Şemsi Efendi Mehmet Şemsi Cerrahpaşa. 
Efendi'nın mirasçıları Ahmctketlıüda 

Mustafa Sufyiddin Bey 
mirasçılan 

Asını Bey mirasçıları 

Hatize Hanını 

Hasan Efendi 

ibrahinı Ethem 

Nimctullah Hanım 

mahallesi 

Hü!'revpaşa, Kasap 
Hacı lvaz mahallesi 

Hameli Efendi Mehmet Raşit Bey Defterdar Ahmet Çelebi mahallesi 

Mehmet Raşit Bey 

Abdullah Sabit Efendi 

ihrahim Ethem Paşa 

Ayşe Münire Hanım 

Naliz Paşa 

Hatice Hanım 

Abdi Efendi 

Mehmet Ağa 

Yusuf Ağa mirasçıları 

Yahya 

Abdullah Sabit Efendi 

ihrahim Ethem Paşa 

ihrahim Ethem 
P�a'nın mira�çıları 
Mehmet Naliz Paşa 

Ali Rıza Bey 

Abdi Efendi 

Mehmet Ağa 

Mehmet Ağa'nın 
evlatlan 

Emine Hanım 

Zeliha Hanını 

Mehmeı Bey, Cemaleddiıı Mehmet Paşa, lahide 
Bey Harııııı 

Mehmet Paşa 

Osman Ağa 

Mehmet izzet Efendi 

Mustafa Fazlı Efendi. 
Hadice Gülferah Hanm 

Zeyneı> Hanım 

Emine Hanım 

Mehmet izzet Etendi 

Ayşe Hanını 

Fatma Hanmı 

ibrahim Ethenı Efendi 

Seyyit Mehmet RaifPaşa Pertev Efendi 

Seyyit Hüseyin Nazif Alıınet Rıfat Efendi 
Efendi 

Scyyit Hüseyin Nazif Hacı Mehmet Ağa 
Efendi 

Hacı Mehmet Ağa 

Hatice Haıııın 

Mclınıet Arif Bey 

Mustafa Behçet Efendi 

Hacı Mehmet Ağa'nın 
evlatlan 

Hatice Hanım'ın 
evlatları 

Mustafa Belıçel Efendi 

Hüseyin Ağa 

Ycııibalıçe. 
Defterdar Ahmet 
Çelebi mahallesi, 

Hamanı sokak 

Tozkoparan 

Molla Gürani 
mahallesi. Saray 
bostanı soka�ı 

MAHAL 
(son) 

Tozkoparan 

Yedikulle. 
Mirahur 

malıallesi 
Aksaray, Katip 

Muslihid din 
malıallesi 

Davut pa şa. 
Sancaktar 
Hayretlin 
mahallesi 

Aksaray. 
faşkasap, Selçuk 

mahallesi 

Oavutptı şa 
iskelesi. Hobyar 

mahallesi 

Aksaray, Katip 
Musıihiddin 

mahallesi 
Muratpa şa 

ımıhallesi 
Aksaray, 

Muratpa şa 
malıallesi 

tvlolla Gürani 
ın ahaliesi 

Davut pa şa. 
Kasııp llyas 

mahallesi 

SUYUN 
BAG Ll 

OLDUGU 
CIHET 

(daha önce) 

Ev 

Konak 

SUYUN 
BAG

LANDIGI 
CIHET 

(son) 

Ev 

BAGU 
OLAN 

SUYUN 
MIKTARl 

(daha OllCC) 

0 5  
masural 

BAGLA
NANI 

SATILAN 1 
KIRAYA 

VERILEN 1 

MIRAS 
KALAN 
SUYUN 

M I KTARl 

i L M UHABER 
KAYIT 

TARIHI 

0.5 26 06. 1 878 

masura- 1/3 
1/3 hisse 

lı isse 
0 . 5  

masura 
0.5 

masural 
1 /4 

hisse 
0.5 

masura 

masura 

0 . 5  
masura 

0 . 5  

masura 

0.5 

masura 

l i4 

masura 

2 5 0.> . 1 84 1  

1 5  0 9  1 866 

1 5 09. 1 867 

1 7.0 1  1 88i 

ıs o ı _  ı 9m 

Meslek Değirmen 3 1 . 1 2 1 840 

Ev 

Hamam 

Harnam 

Haıııanı 

Ev 

Konak 

Ev 

Ev 

Konak 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Hamam 

masural 1/3 masural 1/J 
hisse hisse 

O. S 

masura 

masura 

masura 

masura 

masura 

masura 

masura 

0 . 5  

masura 

0.5 
masura 

o 5 
masura 

0 5  
masura 

0.5 
masura 

O . S  

masura 
o 5 

masural 
0.5 

hisse 

ımı su ra 

0 . 5  
masura 

0 5  
masura 

0.5  
masura 

0 . 5 
masura 

masura 

masura 
O. S 

masura 
0. � 

masura 

0 5 
masura 

o s 
·uvaldız 

0.5 
masura 

0. 5 
__ç_uvaldız 

o s  

masura 

masura 

ınasura 

masura 

masura 

masura 

masural 1/3 
hisse 

o 5 

masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

O. S 

ınıısunı 
0 5  

masura 
o s 

masura 
O. S 

hisse 
0.5 

masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

Oj 

masura 
0. 5 

masura 

0. 5 
masura 

05 

masura 
o s  

masura 

masura 
u s  

çuvaldız 
O . S  

masura 
o 5 

ıuvaldız 

09 05 1 8.19 

02 Ol 1 842 

2 8 . 03 . 1 842 

1 7 1 0 1 846 
1 2  02 ı s s .�  

04 0 9  ı 869 

ı ı .  1 0. 1 86q 

25 05 1 878 

25.05 ı 878 

ı:; 12 1 89() 

02 1 2 . 1 84 1  

06 o ı . ı 842 

o ı .  ı c. 1 849 

� 0:1 ı s3 8  

29 1 1  1 811 1 

.l ı 08 I S S6 

1 9 0 1 . 1 874 

07 04. ı 842 

ı 2.08 . ı 845 

09 04. 1 847 

1 1 04 1 842 

23 09 1 842 

14 .  12 .  1 8�.1 

1 9 .05 1 844 

1 0.05 1 870 

u 07 ı S92 

ı 1  ı o ı &45 

ı 5 ı ı 1 860 



İST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

DEFTER NO/ ANA iSA LE SUYUN TAHSiS KATMA 
SAYF!V HATTI OLUNDUGU SUYUN 

llELGE NO I Suyolul VAKlF ADI 

1 4 - l / 237all 

! 4 - 1 /  237a/2 Kırkçeş ıııc 

1 4 - l / 237bll 

1 4 - 1 1 2:17b/2 Sultan 
Mehmet ve 

Buyükayasofy 

1 4- 1 1  23 Sa/ 1 Sultan 
Süleyman 

1 4- l / 238al l 

1 4 - l / 238all 

] 4. ] /  238a/2 Biiyukayasol�, 

1 4 · 1 /  138a/2 

1 4- 1 ' 138a/2 

1 4 · 1 /  238b/l Krrkçeş me Arakiyyeci Cafer 

1 4· 1 1 238b/2 Krrkçcş me 

14- l/ 23 8bl2 

1 4 - l / 238b/2 

1 4 - l / 238b/2 

1 4- 1 / 23 8b/2 

1 4- ı / 139a/l Sultan 
Sülevrııan 

1 4 - 1 1  239all 

1 4 - 1 1  239a/l 

1 4 - 1 /  23Qa/l 

1 4 - 1 /  23Qa/2 

1 4 - 1 /  c39b!l 

1 4 - 1 1 239bi l 

1 4 - 1 / D%/1 

1 4- J / 23%/1 Büyükayasofy 

14- I / 2Wb/1 

1 4 - !1 239b/2 

1 4 - ı 1 239b/2 

1 4 - 1 / 23%/2 

Çelebi vakflan 

Büyükayasofya 
vakfi 

(Suyu 
Katanın 

Adı) 

SUYU KULLANAN 
ŞAHlS 

SUYU SATlN 
ALANINi KiRALA
y ANlN i KENDISi

N E  SU INTiKAL 
EDENIN VEYA SU 

BAGLANANIN 
AOI(son) 

SUYUN BAGLI SUYUN 
OLDUCiU MAHAL BAGLANDIGI 

(daha önce) 

Mehmet Salim Efendi Seyyit Yakup Asım 
Efendi 

Seyyiı Ali Şevki Efendi Emine Hanını 

Zeynep Hanım 

Seyyit Ali Şevki Efendi 

Tatar Salih Ağa 

Mehmet Salih Efendi'nin 
mirasçıları 

Sami, Nail Bey 

Şemsi Bey 

Ahmet Etendi 

Emine Hanım 

Mehmet Salih Efendi 

Ahmet Şemseddin 
Efendi 

Şeınseddin Bey 

Medeni Bey 

Seyyid Abdiisselam Efendi Şerife Ayşe Hanını 

Rıza Etendi 

Siret Hanım. Elmas Hanım 

Mehmet Paşa. Elıııas 
Hanını 

Celal Efendi 

Zeynep Ziyrıeti Harırın Ali Bey. Ahmet Bey, 

Mustafa Talat Efendi 

i smail Ağa 

!smail Beyefendi 
i smail Ağa 

Mehmet Tevfik Efendi 
ve Emine Saadet 

Hanım 
Mehmet Tevfik Efendi ve Mehmet Raşit Efendi, 

Emine Saadet Hanım 
Münire Hanım 

Raşit Etendi 

Abdiiibaki Efendi 

Mehmet Şemsettin 
Etendi'nin miraserları 

Aşki Cemal Hanım 

MOnirc Hanım 
Raşit Efendi 

Abdiiibaki Etendi 

Safvet Paşa. Ulviyye 
Hanım 

lşki Cemal Hanını 

Tevfik Bey 

(daha önce) 

Yedikule. 
lrgatpatpa za

rı,lksirci 

Yedikule. 
lrgatprızarı, lksirci 

Cerrahpaşa. Ahmet 
kethüda mahallesi, 

Tiran sokağı 

Mehmet Asaf Bey Süleyman Şefık Efendi l'\'lolla Gürani. 

Faıma Betiş ve Hadice 
Fehınıye Hanınılar 

Rasinı Bey 
Topkopı caddesi 

Seyyit Mustafa mirasçıları Seyyit Mahmut Aziz Unkapanı. Tepebaşr. 

Harim Hanım 

Mustafa Hanıdi Efendi 

Efendi Elvanzade mahalle
si, (avuşbasr kona''' 

Seyyit Ali Ağa 

Seyyit ishak 
Cemaleddin Efendi 

Melımed ihya Bey. Havva Hacı Osman Bey 
Finıze Hanım 

ibrahim Ethem Efendi Ali Ağa 

Hasan Hüsnü Bey Rıfat Efendi 

Mehmet Rıfat Bey Ali Şctik Bey 

Atiye Hanını Emine Sanilıa Harırın 

Emine Saniha Hanını Vasfıyar 1-famm 

MAHAL 
(son) 

Aksaray. 
Murarpa şa camii 

mahallesi 
Yedikule 

Davutpa şa 
iskelesi, 

Kürkçübaşı 
mahallesi 
Yedikule 

Cerrahpaşa. 
Ahmet Kethüda 

mahallesi 

Taşkasap, Şerif 
Çavuş mahallesi 

Aksaray, Yusuf 
Paşa çeşmesi 
Avratpazan. 

Ahmet Kethüda 
mahallesi 

Molla Gürani 

Molla Gürani 
mahallesi 

San Musa 
mahallesi. Sami 

Paşa caddesi 
Aksaray. 

Toskopa ran, 
Katip Muslihid 

din mahallesi 

SUYUN 
sAGu 

OLDUGU 
CiHET 

(daha önce) 

Ev 

Ev 

Ev 

Konak 

SUYUN 
BAG

LANDIGI 
CIHET 

{son·ı 

Ev 

Hamam 

Ev 

Hamanı 

Ev 

Ev 

Konak 

Ev 

Salır mc 

Ev 

Ev 

Ev 

BAG Ll 
OLAN 

SUYUN 
MIKTARl 

(daha once) 

masura 

0.5 

masura 

0 . 5  

masura 

0 5  

masura 

0.5 

masura 

0.5 

masura 
0.5 

masura 
0.5 

masura 

masura 
0.5 

masura 
o 5 

masura 

masura 
0.5 

masura 

0. 5 

masura 

0.5 

BAGLA-
NANi 

SATILAN 1 
K I RAYA 

VERILEN i 
MIRAS 
KALAN 
SUYUN 

MIKTARl 
o '  

masura 

0.5 

masura 

0 . 5  

masura 

o 5 

masura 

0 . 5  

masura 

0.5 

masura 
o s  

masura 
0. 5 

masura 

masura 
0_5 

masura 
o 5 

masura 

masura 
0.5 

masura 

0.5 

masura 

0.5 

masura masura 

XXX I I I  

ILMUHABER 
KAYIT 
TARIHI 

05 12 1 84) 

16.04. 1 846 

24.04. ı 845 

27 04 1 846 

1 4 . 1 1  1 847 

29 06. 1 886 

2.1 06. 1 888 

02.01 1907 

24 0 1  1 848 

1 4.07 1 857 

27. 0 !  1 885 

ıs  04 i 848 

2 103 . 1 848 

26.08. 1 867 

1 8 .04. 1 868 

24.02 . 1 870 

0.5 0.5 o 1. 06 1 885 

masural 0.5 masural 0.5 

hisse 

0.5 

masural 
0 . 5  

hisse 
0.5 

masural 0.5 

hisse 

0 5  

masura 

o_ s 

masura 
0.5 

masura 
0 . 5  

masura 
2 . 5  

masura 

o 5 

masura 
0.5 

masura 
0.5 

masura 

0.5 

masura 

o 5 

masura 

hisse 

0. 5 

masural 0.5 

hisse 

0. 5 

masural 

0.5  

hisse 
0.5 

masura 
0 . 5  

masura 
0 5  

masura 
o 5 

masura 
2 . 5  

masura 

0.5 

masura 
0.5 

masura 
os 

masura 

0 5  

masura 

0. 5 

masura 

l l  1 2. 1 888 

1 3 . 1 0. 1 89 1  

19 .05 . 1 849 

20.08. 1 8SJ 

09 09. 1 874 

08.09. 1 874 

17 l l  1 895 

n 01 1 &49 : 

21 07 1 849 

0 1 . 04 . 1 865 

1 7.02. 1 904 

1 9.06. 1 848 

24 09 1 878 

24 08 1 878 

0.5 o 5 1 9.p ı 1 888 

masura masural J rub ' 
o.5 o.s ıq.oı 1 892 

masura masural 
2 rub 

0.5 0 5  03 04. l 905 

masura ıııasura 



XXXIV 

DEFTERNDI ANA ISALE SUYUN TAHSIS KATMA 
SAYFN HATTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO (Suyolu) 

1 4 - 1 /  240all 

1 4 - l / 240all 

14- 1 /  240all 

1 4 - 1 1  240all 

1 4 - l / 240all 

14- 1 / 240al2 Kırkçeş me 

1 4 - 1 /  240al2 

1 4 - 1 / 240bll 

1 4 - l / 240b/1 

1 4- 1 1  240b/2 

1 4 - l l 240b/2 

1 4 - l / 24 lall 

l 4 - 1 / 24 l al l  

1 4- 1 /  24 1 al l  

1 4- 1 / 24 1 al2 Kırkçeş me 

1 4- J / 24 1 al2 

1 4- 1 / 24 1 a/2 

VAKlF 

Emine Sultan 

1 4� 1 1 24 1 bl l  Büyükayasot)r Alıınet Ağa vakti 

1 4 - 1  24 1 bl l  

i 4 - 1 / 24 l bl l  

1 4 - 1 1 2 4 1 b/ l  

1 4 - 1 /  24 1 bl l  

1 4 - 1 /  24 1 bl l  

1 4- 1 / 24 1 b/2 

1 4 - 1 1  24 1 b/2 

14� 1/ 24 1 b/2 

1 4- 1 /  24 1 b/2 

1 4 - 1 /  24 1 b/2 

1 4 - 1 /  24 1 b/2 

l 4 · 1 / 242a/ 1 

M urteza Efendi 
vakfı 

Ahmet kethüda 
vakfı 

ADI 
(Suyu 

Katanın 
Adı) 

V AK IF SU DEFTERLERİ 1 KIRKÇEŞME SULARI 

SUYU KULLANAN 
ŞAHlS 

(daha önce) 

SUYU SATlN 
ALANlN/ KIRALA
y ANlN 1 KENDISi

N E  SU iNTIKAL 
EDENiN VEYA SU 

BAGLANA N I N  
ADI( son) 

SLIYL'N IJAGLI SUYUN 
OLDU(iU MAHAL BAGLANDIGI 

(daha önce) MAHAL 
(son) 

SUYUN 
BAG Ll 

OLDUGU 
CIHET 

(daha önce) 

Seyyit Mehmet 
Sabab Efendi 

Abdülaziın Efendi Çelebi mahallesi, Heybar mahallesi Hamam 
Bağlar hamaım. 

Pa�aderesi. Yekta 
lıamanıı 

Abdülazinı Efendi Mehmet Raşit Ağa 

Raşit Ağa Neyzan Isınail Ağa 

Neyzan isınail Efendi Seyyit Halil Etendi 

Seyyit Halil Efendi Ömer Efendi 

Ayşe Ruydil Hanım ümer Raşit Efendi Haslar. Belgrad Latifpaşa. 
bahçesi. Kestanelik Dellerdar Ahmet i Çelebi mahallesi 

Seyyit Ömer Raşit Efendi Mustafa Edip Bey 

Mehmet Sait Efendi 
evlatları 

Tevfik Bey 

Üınınügülsüm 

Seyyit Mehmet Emin 
Efendi 

Bekir Efendi 

Şerife Hatize Hanım 

Mehmet Ağa 

Rüstem Etbndi 

Lebibc Hanım 

Mehmet Sait Ağa 

Bekir Efendi 

Mehmet Ağa 

Behice Hanım 

Gülşen Hanım 

Naliz Paşa 

Emine Hanım 

Tevtik Bey 

Karabet 

t>vloııla Gürani, 
Sermed mahallesi 

Seyyit Mehmet Emin Mehterçeşmesi, 
Efendi Alıcılar \.;öşkü 

Şerife Hatize Hanım 

Mehmet Ağa 

Zeliha Hanım 

Lcbibe Hanını 

Mehmet Sait Ağa 

YusufZiya Bey, Emine 
Adeviyye Hanım 

Seyyit Mehmet Ağa 

Zeliha Hanım 

Gülşen Hanım 

Nafiz Paşa 

Ali Rıza Bey, Münire 
Emine Hanım 
Naciye Hanım 

Haslar, Küçükköy, 
Koyungeçi di 

Sermet ça vuş 
mahallesi 

J-laslar, Bell.!.rad 
bahçesi

-

Haslar. Küçükköy, 
Koyungeçi di 

Yeııibahçe, 
Defterdar Ahmet 
Çelebi mahallesi, 

Saraybostan sokağı 

Mehmet Rifat hazretleri Abdurrahman Sami Sarınıusa mahallesi 

Sami Paşa 

Şekip Bey 

Sami Bey 

Karagözyan Kirkor Etendi 

Abdurrahman Paşa 
mirasçıları 

Ayşe Kamer Hanım 

Paşa 
Sami Paşa'nın evlatlan Sanmusa mahallesi. 

Alıdülhalim Bey 

Karagözyan Kirkor 
Efendi 

Ali Efendi 

Arapkirli Ali Beyzade 
Ali Etendi 

Mehmet Efendi 

Topkapı caddesi 

(ıkınkçı 
Kemaleeldin 

ınalıallı.!:Ü. Doğra� 
macı çeşınesi 

caddcsi.Nasuh 
seka\.; 

Aksaray, Yusuf 
Paşa çeşmesi. 
Serınetçavuş 

mescidi mahallesi 
Alembey 
mahallesi 

Şeyh Vefa. 
Şeınsettin 
mahallesi 

Taşkasap, Molla 
Gürani mahallesi 

Yenibalı çe, 
Defterdar Ahmet 1 Celebi mahallesi 

Yeni bahçe, 
Defterdar Ahmet 

elebi mahallesi 

Ev 

Bahçe 

Konak 

Konak 

Ev 

Ev 

SUYUN 
BAG

LAN D lGI 
CIHET 

(son) 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Konak 

Ev 

BAG Ll 
OLAN 

SUYUN 
MIKTARI 

(daha once) 

masura 

masura 

masura 

masura 

masura 

masura 

0. 5 
masura 

1 . 5  
masura 

ınasunı 

lüle 

masura 

o s 
masura 

0.5  
masura 

0 5  
masura 

0.5 
masura 

o '  
masura 

masura 

0.5 
masura 

0 5  
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

o s  
ıııasura/ 

\13 
hisse 

1 .5 
masura 

1 .5 
masura 

masural l l 1 2  
hisse 

1 . 5  
masural 1 1 1 2  

hisse 

BAGLA
NANI 

SATILAN 1 
KIRAVA 

VERILE!'< 1 
M I RAS 
KALAN 
SUYUN 

MIKTARl 

masura 

masura 

masura 

masura 

masura 
0 5  

masura 

0 5  
masura 

masura 

masura 

0. 5 
masura 

0.5 
masura 

0 .5  
masura 

0 .5  
masura 

0. 5 
masura 

0 5  
masura 

0 5  
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

0. 5 
masura 

o 5 
masural 

1/3 
hisse 

1 . 5  
masura 

1 . 5  
masural 

31 1 2  
hisse 

ı '  

masural 
�1 1 2  
hisse 

1 5  
masura 

1 / 1 2  
hisse 

iLMU-lABER 
KAYIT 
T ARIHI 

21  .05. 1 850 

JO t O  1 !::50 

25 . 1 0 1 8 5 1  

2 3  0 9  1 8 5 J  

30 07 1 855 

04 o: U S S !  

:! 1 .03 . 1 854 

os 04 1 850 

15 12 1 852 

27 08. 1 850 

12 06 1 850 

3 1. 08 1 85) 

1 8 _03. 1 8S6 

1 9.07. 1 852 

13 05 1 862 

'27 OJ 1 865 

12 06. 1 8 50 

\6 1 2. \ 86 1  

1 9. 0 1 . 1 864 

22. 1 0. 1 867 

1 3  10 _ 1 895 

3 1 .  l O  1 895 

3 1 . 1 2 . 1 856 

1 8 0 1 . 1 887 

17 Ü) 1 889 

04 1 1  ] 89 �  

1 . 5  1 . 5  1 4 02 . 1 894 
masural masural 1 / 1 2  

1 1 1 2  hisse 
hisse 

1 . 5 ı .  s 
masura ınaslıra 

o '  
masura masura 

23 .02 . 1 894 

1 8 . 1 2  1 873 



İST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

DEFTERNDI ANA ISALE SUYUN TAHSiS KATMA 
SAYFN HATTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO (Suyolu) 

14- 1 / 242a/l 

1 4- 1 /  242all 

l 4- 1 / 242a/2 

1 4- 1 1 242b/l 

1 4- 1 1 242bl2 

14-/1 24lall 

l 4 - l / 243a/2 

1 4- l / 243a/2 

1 4- 1 1 243bll 

1 4 - 1 /  243b/l 

ı 4 - 1 /  243b/2 

1 4 - 1 /  243b/2 

l 4 - 1 1 24lb/2 

1 4 - 1 /  243b/2 

1 4 - 1 /  244al l 

1 4 - 1 !  244a/l 

1 4 - L  244ai1 

1 4- 1/ 244a/l 

1 4- 1 /  244all 

VAKl F  

Şahhuban Hatun 
vakfı 

Emine Sultan 
vakfı 

Sultan l\1ahımıt 
Han vakfı 

Halil Efendi vakfı 

Mehmet Ağa vakfı 

Büyükayasol)ta 
vakfı 

V ani Efendi vakti 

Büyükayasofya 
vakfı 

1 4- 11 244a/2 Kırkçeş me Süleyman Efendi 

1 4 - 1 1  244bll Biiyükayasofy 
a vakfı 

I .J- 1 1 244b/2 

14-!  / 244b/2 

1 4 - 1 /  245all 

1 4 - ! 1 245all 

1 4- l / 245a/2 

1 4 - I / 24Sa/3 

ı 4- l/ 245a/J 

1 4- i i  245a/3 

1 4- 1 / 245a/3 

1 4- 1 / 245a/3 

vakfı 

Büyi.ikayasofya 
vakfı 

Sultan Süleyman 

Şeyhi.ilharem 
Ebubekir Paşa 

vakfı 

Hacı l sıııa i l vakfı 

ADI 
(Suyu 

Katanın 
Adı) 

SUYU KULLANAN 
ŞAHlS 

SUYU SATlN 
ALANlN/ KIRALA
YANIN 1 KENDiSI

N E  SU INTIKAL 
EDENiN VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI(son) 

S UY L;N BAGLI SUYUN 
OLDU(; U MA HAL BAGLANDIGI 

(daha önce) (daha önce) 

Ayşe Kamer Hamın Hayri Efendi, Sarıkız. Çıkrıkçı 
Fatımatüzzelıra Haııım Keınaleddin 

Hayri Etendi. Fatma Zelıra Hacı Osman Paşa 
Hanım 

mahallc:si. Ooğra-
macı so ka ;ı 

MAHAL 
( son) 

Aliye Kanıile Hanım Mehmet Rıfat Bey Muratpaşa mahallesi Sofılar caddesi 

Mehmet Esat Efendi Süleyman Paşa Cerrahpaşa 
Kürkçübaşı 

mahallesi 
Seyyit Halil Efendi Ali Efendi. Ayşe Ha�lar. Davut paşa, Davutpa şa 

Hatice Hanım ifiıbun.uızı karyesi 
Agop Efendi Sabuh Efendi Aksaray, Şinnertça 

Mehmet Sadık Efendi 
mirakçılan. Sadık Efendi 

Hatice Hanım 

isınail Efendi 

!smail Efendi 

vuş mahallesi. 
Topkapı caddesi-

Taşkasap. Şinneı1ça 
vuş mahallesi 

Mehmet Yaver Paşa Mehmet Yaver Aks;ıray. Muratpaşa 
Paşa'nın mirasçıları mahallesi. Topkapı 

Kamil Beyefendi 

Niınetullah Hanm1 

Ahmet Rıfat Efendi 

Adile Hanım 

isınail Paşa 

Hüseyin Ceınil Efendi 

Lebibe Hanım 

Mehmet Esat Efendi 

Sirozi Seyyit Hasan 
Zlihtü Efendi 

isınail Ağa. Şerife 
Adile Hanım 

Hacı Ahmet Bey 

Lebibe Meymcnet 
Hanım 

Zineti Hanım 

Zineti Hanım �etik Bey. Ayşe Nadire 
Hanını 

Ayşe Nadire Hanım Sıdıka Keyale Hanım 

Sıdıka Keyale Hanım Fatma Hanını 

caddesi 

Aksaray. Hacı 
Bayram KaHani 

mahallesi 

Yusufpaşa, Hacı 
Bayram Kafiani 

mahallesi. Haseki 
caddesi 

Emine Hanım Süleyman Efendi vakfı Ycııibahçe. 
Softasinan mahalle
si. Halıcılar caddesi 

Mehmet Şükri Efendi. 
Şerife Emine Zekiyye ve 

Şerife Hatice Nazire 
Hanımlar 

Mehmet Tahir Efendi Molla Gürani. 

Fatnıa Hanım evlatları Mehmet Tahir Efendi 

Tahir Kemal Efendi Hlısni.i Efendi 

Hatice Fitnat Hanım 

Haydar Bey, Hadice ve Hacı Halil Kamil 
Fcride Hanımlar Efendi 

Behçet Bey Zehra Hanım Ali Ziya Bey, Hadice 
Hanım ve Tayfur 

Beyefendi 

Daııiş Hanım 

Daniş Hanım 

Fatmıı Hanım 

Mustafa Ağa 

Hatiz Mehmet Salih 
Efendi 

Mustafa Salih Efendi Hatice Fethiye Hanım 

Fatma ve Hatice Fetlıiye 
hanımlar 

Vasilaki 

SeydibeY mahallesi, 
Saraybostan sokağı 

Taşkasap, 
Şirmentça vuş 

mahallesi 

Aksaray, Gureba 
Hüseyin Ağa 

mahallesi 

Ycııibahçe. 
Ördekkasap 

mahallesi. 
Alaca ·cşme sakaılı 
Yedikule, Vahdettin 

malıallesi 

Taşkasap. 
Sarımusa 
mahallesi 

Molla Gürani, 
Seydibey 
mahallesi 
Seydi Bey 

soka"•a 

SUYUN 
BAG L l  

OLDUGU 
CIHET 

(daha önce) 

Ev 

Ev 

Konak 

Ev 

Hamam 

Konak 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Hamam 

Hamam 

Hamam 

SUYUN 
BAG

LANDIGI 
CIHET 

(son) 

Ev 

Ev 

Ev 

Bahçe 

BAG Ll  
OLAN 

SUYUN 
MIKTARl 

(daha önce) 

BAGLA
NANI 

SATILAN 1 
KIRAYA 

VERILEN 1 
MIRAS 
KALAN 
SUYUN 

MIKTARl 

XXXV 

i LMUHABER 
KAYIT 
TARIHI 

0.5 0.5 08.03 . 1 887 

masura 

0.5  

masura 
0.5 

masural 
2/8 

masura 

0. 5 

masura 
0. 5 

masural 
2/8 

hisse hisse 

ınasrura 

masura 

masura 

masural 
5/36 

hisse 

masura 

masura 

masura 

masural 
S/36 
hisse 

.ı 
hisse hisse 
0.5 

masura 

0 5  

masura-0.5 
lıısse 

0 5  

masura 

0.5 

masura 
0.5 

masura 
0.5 

masura 

0.5 

masura 

0 5  

masura 
0 5  

masura 
0 . 5  

masura 
0.5 

masura 
0.5 

masura 

o s  
masura 

0.5 

masura 

0.5  

masura 
0 . 5  

masura 

0 . 5  

masura 

masura 

masura 
2 

masura 

masura 
0 . 5  

masura 

masura 

0.5 

masura 

o s  
masural 

0.5 

hisse 
0 . 5  

masura 

0. 5 

masura 
0. 5 

masura 
0 . 5  

masura 

0 . 5  

masura 

0.5  

masura 
0.5 

masura 
0. 5 

masura 
O. S 

ınaslıra 
0.5 

masura 

o 5 

masura 

0.5 

masura 

o 5 

masura 

0.5 

masura 

masura 

masura 
0.5 

masura 
o 5 

masura 

masura 

1 5 09 1902 

03 03 . 1 887 

1 8.0 1. 1 857 

29. 1 0 1 857 

26.04. 1 880 

lO l l  i 887 

1 8 .05. 1 89 1  

07 0 1 1 889 

26.06 ı 889 

09 09 1 856 

20. 1 2. 1 859 

1 7 04. 1 888 

1 303 . 1 889 

1 3 .03 1 879 

0 1 05 1 88 1  

05 0 1 1 882 

17 08. 1 892 

2 \ 1 0_ 1 896 

29 06. 1 882 

1 102 1 882 

1 1 .02. 1 882 

26.06 1 888 

1 5 . 1 2 . 1 88 1  

26.04. 1 885 

10.07. 1 883 

23.09. 1 869 

ll 10 1 8 7 1  

07. 1 1  1 879 

18 l l  1 879 

1 2 03 1 89 1  



XXXVI 

DEFTERNDI ANA ISALE SUYUN TAHSiS KATMA 
SAYFA/ HATTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO (Suyolu) VAKlF ADI 

1 4 - 1 / 24Sbll 

1 4- I/ 24Sbll 

1 4- 1 / 24Sb/l 

14 - 1 /  245b/2 Sultan 

14 - l / 246al l 

ı 4- ı 1 246a/2 

ı4 - l / 246bll 

ı 4- ı / 246b/2 

14- ıt 246b/2 

1 4- 1 / 246- l a/ 
ı 

14 - 1 /  246- l a/ 
ı 

1 4 - 1 / 246-l <ll 

ı 

ı 4- 1 / 246-la/ 

ı 4- l / 246- l a/ 

ı 4 - ı / 246- ıb/ 
ı 

1 4- 1 1 246- lb/ 
ı 

14- 1/ 246- l b/ 

ı 
ı 4 - 1 / 247alı 

ı4- ı/ 247a/2 

1 4 - 1 /  247b/l 

1 4 - 1 / 247b/ 1 

ı 4- ı/ 247b/2 

1 4- 1 / 248al l 

ı 4 - ı / 248a/2 

ı 4- 1 / 248bl l 

ı 4- ı / 248b/2 

ı 4- ı 1 248b/2 

Süleyman 
vakti 

Sultan Bayeziı 
vakfı 

Sultan Süleyman 
vakfı 

Halil Efendi vcıkfi 

Ccvri Usta vaUi 

Derviş Mehmet 
Paşa vakfı 

Sultan Süleyman 
vakfı 

Safiye Sultan vakfı 

Mimar Hayreddin 
vakfı 

Sultan Süleyman 
vakfı 

Usklıdar Selimiye 
vakfı 

Sultan Süleyman 
vakfı 

Şeyhülislam-ı 
csbak Murtaza 

Efendi vakfı 
Şeyhülislam-ı 

esbak Murtaza 
Efendi vakfı 

Sultan Ahmet 
vakfı 

Ebubekir Paşa 
vakti 

(Suyu 
Katanın 

Adı) 

VAKl F  SU DEFTERLERİ 1 KIRKÇEŞME SULARI 

SUYU KULLANAN 
ŞAH lS 

(daha önce) 

Bedesıaııi Ali Ağa evlatlan 

Hatice Hanım 

Fatnıa Hanım 

Müzeyyeıı ı-tanım 

Zahide Hanım 

Abdurrcıhman Efendi 

Fatına Haver Hanm1 

SUYU SATlN 
ALANlN/ KIRALA
YANIN 1 KENDiSI

NE SU INTIKAL 
EDENIN VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI( son) 

Hatice Hanım 

Hacı Nazifc Haıun 

Mehmet Şakir Bey 

Isınail Paşa 

Fatnıa Hanım 

SUYUN BAGLI SUYUN 
OLDUÖU MAHAL BAGLANDIGI 

(daha önce) MA HAL 
(son) 

Malınıur Paşa camii Samatya. Sultan 
�erifi. cl-Hac Küçük Bayezici ınalıalle-

nıtıhallesi si 
Cerrahpaşa, 
Kürkçli Paşa 
Ahmet Bey 

mahallesı Kürkçü 
sokaıi;ı 

Abdlırrcıhmcın Efen- Aksaray. Hacı 
di'nin mirasçılan Bayranı KaHani 

Süleyman Paşa 

mahallesi. Haseki 
caddesi 

Molhia Gürani 

Ferik Bekir Sami Paşa Faıma Melek Hanım Sultançeş nıesi 

Melek Hanım 

Şefika Hanım, Meehmct 
Salim Bey 
Rıfat Bey 

Emine Saniha Hanını 

Mehmet Emin Efendi 

Ali Rıza Bey 

Abdüllatif Efendi 

Şcfıka Hanım mirasçı
lan, Rıfat Efendi 

Emine Saniha 1-!anım, 
Abdülkadir Mahir ve 

Mehmet Bahir 
Efendiler 

Mehmet Bahir ve 
Abdülkadir Malıir 

Beyler 

Na fiz Paşa . Ruydil 
Hanım 

Ruydil Hanım 

Bayczid-i cedid 
nıahallesi 

Sultanahmet, Şifa 
hamanıı sokağı 

Ycnibahçe. 
Defterdar Ahmet 
Çelebi mahallesi 

Anasto ve isıeri Filo. Eleni ve Buksıye Yenibahçe. Karabaş 
mahallesı. 

Ka >ıcıhası bostam 
Bu ksiye Nizamiye hazinesi Eyüp. Feshane 

Kiyarespe Nizamiyc hazinesi EyUp, Feshane 

Mehmet Sadık Efendi Mehmet Sadık Efendi Davut Paşa iskelesi 
mirasçıları Knsap llyas 

Mehmet Emin Efendi 
evlatları 

Ali Rıza Efendi 

Mustat:1 Beyefeııdi, 
Emine Sevket Hanım 

Naciye Hamm 

Mahmut Celaleddin Paşa Abdullah Galip Paşa 

Arapkirli Ali Beyzade Ali 
Efendi 

Emine Hanını 

Arapkirli Ali Beyzade Ali Emine Hanını 
Efendi 

Salih Ağa mirasçıları Leyla Ferdevs Hanım 

Ferik Hurşit Paşa, Rukiye Rukiyc Hanımefendi 
Hanımefendi 

Rukiye Hanınıefendi Mehmet Red if Paşa 

mahallesi, Samatya 
t.:addesi 

Samatya. Bayezid-i 
Ccdid mahallesi 
Kadırgalimanı, Latifpaşa. 

Esmasııltan sıırayı Defterdar r\hnıct 
Çelebi mahallesi. 

Aksaray. 
Muslihiddin 

mahallesi. Ccrrah� 
paşa 

Mollagüra ni, 
Sarınıusa mahallesi 

Sanıybos tan 

Mollagünı ni, Kireçhane sokagı 
Sanmusa mahallesi 

Abdi Subaşı Aksaray. 
ımıhallesi Sineklibak kal 

Aksaray. 
Hacıoğlu 
mahallesi, 

(crrahpa şa 
caddesi 

SUYUN 
BAG Ll 

OLDUGU 
CIHET 

(daha önce) 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Arsa 

Ev 

Konak 

Konak 

Konak 
arsası 

Konak 
arsası 

Arsa 

SUYUN 
BAG

LANDIGI 
CIHET 
(son) 

Ev 

Ev 

Ev 

Konak 

Arsa 

BAG Ll  
OLAN 

SUYUN 
MIKTARl 
(daha önce) 

masura 
0.5 

masura 
0 . 5 

masura 
O. S 

masura 

0.5 
masural 

ı/4 
hisse 

0. 5 
masura 

o 5 
masura 

O. S 
masura 

O.S 

nıasunı 
0.5 

masura 
o s  

masura 

0 5  
masura 

hisse 
O. S 

masura 

.0.5 
masural 

0.5 
hisse/ 

hisse 

masura 

masura 

masura 
0.5 

masura 

masura 
o �  

masura 

o 5 
masural 

1/3 

hisse 
0 5  

masura 

15  
masura 

J j  
masura 

O.S 

masura 

masura 

0.5 
masura 

BAGLA
NANI 

SATILAN 1 
KIRAYA 

VERILEN ! 
MIRAS 
KALAN 
SUYUN 

MIKTARl 
0. 5 

0. 5 
ınasura 

0.5 
masura 

0 .5  
masura 

O. S 
masural 

ı/4 
hıssc 

o s 
masura 

o s 
masura 

0.5 
masura 

0.5 
masura 

O. S 

masura 
0 5  

nı b 
o s  

masura 

lı isse 
o s 

masura 

0.5 
masura/0.5 

hisse/ 
ı 

hisse 

masura 

masura 

masura 
0.5 

masura 

masura 
o s  

nıasura 

o j  
masural 

l /3  

lıısst: 
0 5  

masura 

0.5 
masura 

O.S 

masura 

0 . �  

masura 
o s 

masura 

0. 5 
masura 

ILMGHABER 
KAYIT 
TARIHI 

0.1 12 ı ss:: 

26.02 ı 884 

27.09 1 893 

ll 04 1 870 

07 ı 1 . 1 885 

09 Ol ı S88 

29 07 ı 88'! 

ı 4 .05 . ı 887 

U.03-
1 2.04 ı 890 

23. 1 2 . 1 879 

O l  07 1 890 

ı o n ı  1 892 

02. 1 0. 1 894 

ı 107. 1 895 

20 1 0 1 374 

28 06 1 894 

23. 1 2 . 1 896 

29 1 1 1 894 

ı 7 . 1 2. 1 894 

o4 o� 1 8 9 1  

2. 1 0  ı s97 

03 .08 1 896 

Ol 08. ı 896 

2 ı 1 2 . 1 897 

ı 876 

28.02 ı 877 



iSTANBUL SU KÜLLİY ATI 

DEFTERNOt ANA ISALE SUYUN TAl-I S i S  KATMA 
SAYFN HATTI OLUNDUGU SUYUN 

BELGE NO ( Suvolu) 

1 4- l i 249ai l 

1 4 - 1 / 24%1 1 

1 4- l / 249b/2 

ı 4- ı / 249b/2 

ı 4- ! .' 249b/2 

1 4 - I / 2SOall 

1 4- 1 / ZSOa/1 

1 4 - 1/ 250bi l 

1 4 - 1 /  250b/l 

1 4 1 i  2SObl l 

1 4- 1 / 250b/2 

1 4 - ı 1 250b/2 

1 4 - 1 /  2� 1 a/ 1  

1 4 - 1 /  2 �  1 al2 

1 4- 1 / 25 l b/ 1  

t d - 1 /  2 5 1 b/2 

1 4- l / 252al l 

1 4 - I/ 2S2a/1 

1 4- l / 252al2 

1 4 - l / 252bll 

1 4 - 1 /  2�2b/l 

1 4 - l / 252b/2 

ı 4 - l / 252bl2 

ı 4- 1 / 252bl2 

1 4 - l i  252b/2 

VAKlF 

Çcvgani Halil 
Efendi vak

ı,Sulıan Süleyınaı 
vakfı 

Rahim Hatun 
vakti 

Sultan Si.ilcynıan 
vali 

Mimar Hayreddin 
va k li 

Şeyhtilharem 
Ebubekir Paşa 

vakti 

Şehit Mehmet 
Paşa va \di 

Atikvalide Sultan 
ve Oi.ilbendcizade 

Mustafa Etendi 
vaklları 

Sultan Süleyman 
vakfı 

Sultan Süleyman 
vakfı 

Bi.ıyi.ikayasofya 
vakfı 

Büyükayasofya 
vakti 

ADI 
(Suyu 

Katanın 
Adı) 

SUYU KULLANAN 
ŞAHlS 

(daha önce) 

SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN 
ALANINi KiRA LA- OLDU(iU MA HAL BAGLANDIGI 
YANlN i KENDiSi

N E  SU INTIKAL 
EDENIN VEYA SU 

BAGLANANIN 
ADI( son) 

(daha önce) MAHAL 
(son) 

Sultan Süleyman vakfı Abdurrahman Efendi Ta�kasap. 
Selçuksultan 

mahallesi 

Hüseyin Efendi 

Ali Bey 

Mehmet Emin Efendi 
evlatlan 

Mehmet Salih Efendi 

Zelıra Hanım 

Anasko, lstori 

Bu ksiye 

Hurşit Paşa 

Eıhem Paşa 

Danyal Bey, Mahtune 
Hanım 

Mehmet Hayri Efendi 

Mehmet Nuri Efendi 

Azize Hanım 

Salih Rıtaı Efendi 

Seyyit Mehmet Efendi 

Fatına Fitııat Hanım 

Saadet. ve Emine Saiıne 
Hanım 

Arif Efendi 

Gözmeyan Karabct 

Kan\bet Elendi 

Saryan Agop Efendi 

Süleyman Ağa 

Zeki Efendi 

Zeki Etendi 

Fatma Fazile I-lanını 

Rüştü raşa 

Scyyiı Mehmet Salih 
A!la 

Yeııibahçe. 
Ordekkasap 

malıallesi 
Sıunatya. Sıllleaklar 
Hayreddin nıalıallesi 

Mustafa Scyti Paşa Alıın\!tkethüda 

Eda Hanım 

mahallesi, Gülhan 
sokafrı 

Filo. Eleni ve Buksiye Yenibahçe. Karabaş 
mahallesi, Çeşme 

sokai!,ı 
Nizamiyc hazinesi 

Ethem Beyefendi Aksarav. Caferağa 

Ethem Paşa'nın 
evlatları 

Haydarpaşazade 
Doktor Mümtaz Bev 

mahallesi. Cerrah
pa a 

Mehmet Nuri Efendi Aksaray. Caferağa 
malıallesi 

Lütfi Bey. 
Nacivc Hanını 

Fevzi Bey 

Behçcı Bey. Zahide 

Sultanahmet. 
Güııgörnıez 

malıallesi 
Ycrıibahçe, 

Naciyc Hanım Dt•ftcrdar Ahmet 
Çelebi mahallesi, 
Sevdi Bey sokai!,ı 

Musa Seyyit Efendi Kazasker Mehmet 

Hatice Saadet. Ayşe 
isınet ve Emine Sainıe 

Hanımlar 

Efendi ınahalle
si. Hüsrev Paşa 

caddesi 
Sarıgüzel caddesi. 
ıkrıkçı Keınaleddiı 
ınalıallc�ı. larbey 

caddesi 
Faıilı Hacı Hasan 
mahallesi. Tckyc 

sokai!,ı 

Eyüp, Feshane 

Cerrahpaşa 

Sineklibakkal, 
Ahmcıkethiıda 

nıalmllcsi 

Isınail Efendi Çırçır,Hacı Hasan Sarıgüzel. lskend 

Hasene Hanım 

Süleyman Ağa 

Zeki Efendi 

Mehmet Ağa 

Mehmet Ağa 

malıallesi er Paşa mahalle-

Katip Sinan caddesi 

Ycıı ibalıçe. 
Sofıasinan mahalle

si, Dede Paşa 
soka!1ı 

Ycııibalıçe. 
Sonasinan mahalle
si.Dcde Paşa sokağı 

si, Şakir Etendi 
sokağı 

Hacı l lyas 
mahallesi. 

Toprak sokağı, 
Yenibalı çe. 

Scyyid 
Bev sokaı1ı 

Dede Paşa 
caddesi 

SUYUN 
BAG Ll 

OLDUGU 
CIHET 

(daha Oııce) 

Konak 

Ev 

Ev 

Bostan 

Konak 

Ev 

Ev 

Ev 

Balıçe 

Ev 

Arsa 

Arsa 

Konak 

Arsa 

SUYUN 
BAG

LANDIGI 
CIHET 

(son) 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Arsa 

BAG L l  
OLAN 

SUYUN 
MIKTARl 

(daha önce) 

0,5 

masura 

0. 5 

masura 

masura 
0 5  

ıııasura 
o 5 

masura 

0 5  

masural 
0.5 

hisse 

masura 

masura 

0.5 

masura 

0 . 5  
masura 

0.5 

masura 
0 5  

masura 
0.5 

masura 
O. S 

masura 

0. 5 
masura 

çuvaldız 
1 5  

ma�ura 

masura 

masura/ 
6/9 

hisse 

1 5  
masura 

1 . 5  

masural 
4 j 

hisse 
1 5  

masural 
4 . �  

hisse 
ı s  

masural 
1 9  

BAGLA-
NANi 

SATILAN i 

K I RAYA 
VERILEN 1 

MIRAS 
KALAN 
SUYUN 

MIKTARl 

çuvaldız 

0.5 

masura 

masura 
o 5 

masura 

o j  
ma!'ura 

0.5 

masural 
0.5 

hisse 

masura 

masura 

0.5 

masura 

0 . 5  

masura 
o s  

masura 
0.5 

masura 
0.5 

masura 
o s  

masura 

o s 
masura 

çuvaldız 
1 \  

masura 

masura 

masural 
6/9 

hisse 

1 . 5  

masura 

0.5 

masura 

ı :'  
masural 

20 

hisse hisse 
1 .5 

masural 20 

hisse 

masura 
o s 

masura 

1 5  
masural 

20 

hisse 
0.5 

masura 
O. S 

masura 

XXXVI I  

ILMUHABER 
KAYIT 

TARIHI 

08.03 . 1 898 

1 2.06. 1 899 

04.06 ı 90 ı 

28 08 1 858 

ı � 06 l 874 

1 2. ı J J 90i 

19 1 0. 1 874 

28.06 ı 894 

28 07 1 876 

25 10 1 902 

1 7  ı ı 1 902 

22.09 ı 880 

1 6 03 1 907 

16.06 1 904 

1 5 05 1 904 

08 06 1 00\ 

22.02 1 883 

ı 9.00. ı 909 

05.08 ı 90:i 

1 8 ,07 1 906 

06 08. 1906 

07 03 1 908 

Ol 07 1 908 



XXXVIII V AK IF SU DEFTERLERİ 1 KIRKÇEŞME SULARI 

DEFTERNO/ ANA iSALE SUYUN TAHSiS KATMA SUYU KULLANAN SUYU SATlN SUYUN BAGLI SUYUN SUYUN SUYUN BAG Ll BAGLA- iLMUHABER 
SAYFA/ HATTI OLUNDUGU SUYUN ŞAHlS ALANlN/ KIRA LA- OLDUCiU MA HAL BAGLANDIGI BAG Ll BAG- OLAN NAN/ KAYIT 

BELGE NO (Suyolu) VAKlF ADI (daha önce) YANlN 1 KENDiSi- (daha önce) MA HAL OLDUGU LANDIGI SUYUN SATILAN 1 TARill l 

14- 1/  253a!l 

\ 4 - l / 25Jal2 

1 4 - 1 1  253al2 

1 4- 1 /  253b/l 

1 4 - 1 /  253b!l 

l 4- l/ 253b/2 

1 4 - 1 /  254a/l 

1 4- 1 /  254a/2 

ı 4-1 / 254a/3 

Sultan Süleyman 
vakfı 

Dülbendcizade ei
Hacc Mustafa 

Efendi vakfı 

(Suyu 
Katanın 

Adı) 

N E  SU INTiKAL (son) 
EDENIN VEYA S U  

BAGLANANIN 
ADI(soıı) 

Sultan Hanım Mustafa Bey Sultanahmet, Suhte Sinan 
Akbıyık mahallesi mahallesi. Dede 

Paşa sokağı 

Hacer Nadire Hanım 

Hacer Nadire Hanım Sehcr Hanım 

Hafiz Mustafa Efendi 

Kalafatçı Ali Efendi Dülbendciza de Hafız Eğrikapı. Hacı ilyas 
Mustafa Efendi nıahallcsı. Toprak 

sokak 
Sadeeldin Bey hissedarları Şükrü Efendi Hüsrevpaşa. Kasap i vaz malıallesi 

Ahmediye 
ınalıallesi. Softasi 

nan malıallesi 
Eğri kapı. 

l-lacıhlis rev 
mahallesi. Kotra 

soka�ı 
Yenibab çe. 

Müneccim Sadi 
mahallesi. 
Banıthane 

yok u ·u sokalı.ı 

CIHET CIHET 
(daha Oııce) (son) 

Ev Ev 

Ev 

Ev 

Hane 

Ev 

Ev 

MIKTARl 
(daha önce) 

0 . 5  
masura 

1 . 5  
çuvaldız 

0 5  
masua 

hilal 

masura 

0 . 5  
ınasııral 

3/4 

KIRAYA 
VERILEN 1 

MIRAS 
KALAN 
SUYUN 

M IKTARl 
0 . 5  

masura 
15 

çuvaldız 
0.5 

masura 

0.5 
masura 

masura 

0 . 5  
masural 

3/4 

hisse hisse 
Galata gümrük katibi Seyyit M<l.lımet Emin Efendi'niıl-bir bahçe ile bağlı bir lüle suyun uhdesinde olduğu halde suyumın statü ve niteliğinin bildirilmesi için başvurusu sonucunda ihrahimağa 
çeşınesinin fazlasından bahçeye ancak yarım masura düştüğü ve bu sııyun eskiden olduğu gibi al.:nıası ve fabt başka yere ifraz ve icra konusunda ferağ ve intikaline müsaade olınmaıııak ve 

Yazıcızade 
lbrahinı Paşa vakti 

·_: .;· bahçeye rnutasarrıf olanın suya da ınutı:ısarrıf olmasma dair kayıt 

Ümmügülsüm Hanım Seyyit Mehmet Emin Meşlıerçcşıncsi 
Efendi 

lshak Paşa Molla Muhiddin 
mahallesi. 

Hayreddin Paşa 
sakaltı 

Konak 
lüle 

1 4.07. 1 909 

1 2 . 1 2 . 1909 

07 1 9 1 0  

08.08 . 1 9 1 0  

1 8 .08. 1 908 

0 109 1 9 1 0  

0 1 .03 . 1 87:' 

05.04. 1 875 

1 4 - 1 /  254a/4 Mekatib-i askeriye nazır-ı sanisı Süleyman Paşa'nın Yazıcızade Mustafa Paşa vakfından binası mülk Molla Şerefmahallesinde bir nıenzil ve bağlı bir lüle suyun uhdesinde olduğu halde suyumın 1 0_04. 1 875 
statü ve niteliğinin bildirilmesi iç in  başvurusu sonucunda ihrahimağa çeşınesinin fazlasından knnaga ancak yarım masura diiŞtLiğü ve bu durumun Telliş-i evkaf-ı hi.ımayuna havalesinin 

gerektiğine dair kayıt. 

1 4- l / 254a/S Yazıcızade vakfı Süleyman Paşa Veli Efendi Ycnibalıçe, Opar nahiycsi Ev 0.5 O.S 
Mollasercf malıallesi masura masura 

1 4- I / 2S4bll Yenibahçe'ye yakın Atikalipaşa civarında el-1-hcc ilyas bestanından akan Mimar Sinan suyumın aynı ımıhallede Mimar Sinarı vakıfsuyu için mülk ve gedik sahibi ziınnıilerin avarız vakfına Ocak-Şubat 
senede onar kuru avarız akçesi vermelerine dair vakti ye kaydı. ı 8 ı 4 

1 4� l / 269a/1 Nişancı Mehıned Paşa vakfınun Müteve\li kaymakamı Ahmet Ziver Efendi ile Emine Hanım arasında ın eydana gelen tartışımının Evkaf-ı lıünıayuıı ile Harcıneyn-i şcrifeyn vakıfları mü fenişleri 1 9.07 . 1 83 7 
tarafından çözüme kavu turulduı!.una dair kayıt 

Yayın Metodu 

Belgenin as l ı ,  Osmanl ı  alfabes inden Latin alfabesine aktarı lan transkripsiyon metn i i le  bir l ikte veri lmiştir. 

Dil aynen korunarak yazı Osman l ı  alfabesinden Latin alfabes ine aktarı l ın ış, sadeleştirıne yapı lmayarak belge ay
rıca özetlenmiştir. 

Özet metin, ait olduğu transkripsiyon metnin in üstünde ve ayrı yazı karakterindedir. Özet metnin  baş tarafında 
yer alan rakamlar sırasıyla, iSKi Vakıf Su Defteri 'n in  numarasın ı, sayfa numarasın ı ve hüküm numarasını  bel irt
mektedir. 

Kitabın başına eserde yer alan ana ve alt konu lar tablosu, sonuna da ayrıntı l ı  indeks konu larak aranan b i lgiye u
laşmak kolaylaştırı l ın ıştır. 

Osınanl ıca metnin yazıını sırasındaki yan l ış yazma, tekraren yazma, fazla yazma gibi  hatalar i se, transkripsiyon 
metninde düze lt i l ın iştir. Harf veya hece düşmesi şekl indeki hatalar metinde, köşel i  parantez ([] ) açı larak, bu pa
rantezin içinde tamamlanmıştır. Yan lış yazı lan kelimeler ise, d ipnotta doğrusu yazı larak düze lt i lmiştir. Tekrar veya 
fazladan yazılan kelimeler de d ipnotta ayrıca bel irt i lmiştir. 

H icrl tarihler, köşel i  parantez içeris inde M i ladi tarihlere çevri lmiştir. 

Yayın Kurulu 
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14-11132a/l 
[FİHRİSTÜHÜ] 

Der hıdmet-i İshak Paşa varak a ded 1 34 
Der h ıdmet-i Ahı1rkapu varak aded 1 39 
Der h ıdmet-i Sultan Ahmed varak a ded 1 55 
Der h ıdmet-i Nah lbend vara k  a ded 1 63 
Der h ıdmet-i Mehmed Paşa varak a ded 1 7 1  
Der hıdmet-i Bali Paşa Dizdariyye varak aded 1 73 
Der hıdmet-i Kadırga Ilmanı varak a ded 1 79 
Der hıdmet-i Kumkapu vara k  a ded 1 89 
Der hıdmet-i Çukurçeşme varak aded 201 
Der h ıdmet-i Ekşikara varak a ded 2 1 9  
Der hıdmet-i Aksaray varak a ded 222 
Der hıdmet-i Yedikul le varak aded 232 

[NOT]: 1 4- 1 / 1 33b Birinci ci lde nakl o lındı .1 

DER HIDMET-İ İSHAK PAŞA 

14-l/134all Kırkçeşme suyundan Bakraç deresinde 
hasıl sudan Mehmet Tahir Ağa 'nın Fatma Hanım'dan 
satın aldığı suyun yarısının Ümmügülsüm Hanım 'ın 
İshak Paşa 'da Yenimahalle 'deki evine bağlanmasına 
dair mütevelli temessükü. 
Cennet-mekan adn-aş iyan Gaz!  Sultan Süleyman Han ta
be seralıu hazretlerinün ihyasına muva ffa k oldukları 
Kırkçeşme ta 'blr olınur ma-i lezlz lerinün a na tarikına 
mülhak ka tma lardan iki buçuk masura ma-i lezlze  muta
sarrıf Mehmed Tahir Ağa 'nun Fatıma Hanım'da n iştira 
eylediği iki buçuk ma sura ma-i lez lzün nısf masura sını 
hüsn-i rız as ıy la Ümmügülsüm Hanım bint-i İbrahim'e 
ferağ u kasr-ı yed idüp a ncak bii hatt-ı hümayı1n virilen 
n izam-ı müstahsenesine nazaran  yedinde ola n  arz- ı  hal 
niltık oldığı üzre İbrahim Paşazade Süleyman Beğ haya
tında Havass-ı refı'a kazasında Kemerler canibinde Bak
rac deresi dimeğle arif mevz ı '-ı hallde hafr itdürdiği ii
bar-ı müte'addi [de]den tahsil idüp maha l l-i mez bı1ra ka 
rlb Arif Efendi suyı yolıyla bii izn-i mütevel ll  i lhak itdüği 
on masura ma-i lez lzün iki masura sı hakk-ı mecra ta 'yin 
o l ınup bakT ka la n sekiz masura ma-i leZızden müfrez iki 
buçuk masura ma-i lezlz vakf-ı müşarun ileyhün ana ta 
rlkına cereyan itmekde aldığından yedinde o lan  arz- ı  hal 
taraf-ı vakf-ı şerlfde battalda hıfz o l ınup beher şehr otuz 
a kçe icare-i müeccele i le cedid temessük tahrir o l ınup 
ınılma i leyha Ümmügülsüm Hanım'un yedine i 'ta o lma
rak nısf ma sura ma-i l ez lz- i  mez kı1rı İshak Paşa 'da Yeni
maha lle'de menz i l ine cereyan itmek üzre virilen temes
sük kayd o l ındı . 

Fı 27 Ra sene [ 1 ]254 [20 Haz ira n  1 838] 

1 1 4- l/ 1 33b'de bulunan ik i  hüküm 1 3- l / 1 33b/l ve  1 3- l /1 33a/2 dedir. 
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2 KIRKÇEŞME SULARI 2 

14-11134a/2 Ayasofya vakfının suyu yoluna mü/hak 
yarım masura suyun salıibi Seyyit Hasan Tahsin E
fendi'nin kendi rızasıyla Şerife Fatma Behiye Hanım 'a 
verildiğine dair temessük. 
Ayasofya-i kebir evkaf-ı şerlfı suyı lağmına mülhak kat
malardan nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan es-Sey
yid Hasan Tahsin Efendi ibn-i Mehmed ma-i mezkı1rı 
hüsn-i rızasıyla Şerife Fatıma Behiyye Hanım bint-i 
es-Seyyid Feyzul lah Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmiş  ve 
ber ınıleeb-i nizam yedinde olan sCıret natık oldığı üzre 
Hazne kethudası Hüseyin Ağa Havass-ı refi'a kazasına 
tab i '  Cebehaneci karyesinde vakı ' Del iklikaya nam ma
hal lde k e nd i malıyla hafr ve tah te ' I-arz !ağın ü kanavat 
i le cem' u tahsil ve ol mevzı 'a  karib Güzelcekemer suyı 
yolına bi izn-i mütevel ll i lhak itdürdiği hakk-ı mecrası 
ba'de' l-ifraz baki yedi masura ma-i tezizden müfrez ııısf 
masura ma-i lezlz vakf-ı şeriflin suyı tarikına cereyan it
mekde aldığından beher şehr otuz akçe icare takdir al ı
narak ma-i mezkı1r Ayasofya-i kebir kurbında İshak Paşa 
mahal lesinde vakı ' menzi l ine cereyan itmek üzre mer
küm Hasan Tahsin Efendi'nün ferağ u kasr-ı yedinden 
ınılma i leyha Şerlfe Fatıma Behiyye Hanım bint-i es-Sey
yid Feyzul lah Efendi'nün uhdesine kayd olmarak vakf-ı 
mezkCır tarafından müceddeden temessük i ' ta kı l ındığı 
işbu mahal le şerh viri ldi .  

Fı 12 Za sene [ 1 ]254 [27 Ocak 1 839] 

Sözkonusu suyun salıibesi Şerife Fatma Belıiye Ha
nım 'ın suyunu bizzat Seyyit el-Hacc İsmail ve Emine'ye 
eşit olarak feragatine dair kayıt. 
MezbGre Şerlfe Fatıma Behiyye Hanım b int-i Mlr Fey
zul lah bi zatiha feragat-gerde-i becayişan es-Seyyid 
ei-Hacc İsınil'li ibn-i Mehmed Sa'ld ve Emine bint-i İbra
him ber veeh-i münasafe amed. 

Fı 1 4  M sene [ 1 ]257 [8 Mart 1 84 1 ]  

El-Hacc İsmail Ağa'nın bizzat becayiş yaptığı küçük kız 
çocuklarının vasisi Emine Hatun 'un kanunu dolanarak 
sahip olmasının kaydı. 
Mezbı1r ei-Hacc İsınil'li Ağa bin Mehmed Sa'ld bi 'z-zat 
becayiş Şerife Hacer ve Şerife Asiye sağTretan-ı mezbı1-
retan taraflarından büyük viiiide Emine HatCın bint-i İbra
him ba hüccet-i şer' iyye bi ' l-vesaye feragat-gerde-i beca
yiş Hüseyin Efendi bin el-Hacc Mustafa Ağa mezbCır Hü
seyin Efendi bin el-Hacc Mustafa bi ' z-zat feragat-gerde-i 
becayiş sahib-i temessük Emine Hatı1n bint-i İbrahim his
sedilrest amed. 

Fı gurre-i Ca sene 1 262 [28 Nisan 1 846] 

İshak Paşa malıallesinde Bakkal sokağındaki menzile 
cari yarım masura suya mutasarrife olan Emine Ha-
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nım öldükle kızı Hatice Hanım'a intikal, bu dahi öldük
ten sonra iki nefer kızları Şerife Hacer ve Şerife Asiye 
Hanımfara intikali ve aylık on beş kuruş icare ile veril
diğine dair temessük kaydı. 

Hamiş-i temessük ve Tahrlr-i emlak kaleminden mevrud 
ruhsat tezkiresi mikebince İshak Paşa mahal lesinde Bak
kal zakağında dört nı.İmro i le murakkam menzi le cari n ısf 
masura ma-i tezize mutasarrıf olan Emine Hanım bint-i 
İbrahim müteveffiye olup ma-i mezkur bir nefer kerimesi 
Hadlee Hanım bint-i es-Seyyid Hüseyin'e b i ' l-intikal ol 
dahi müteveffiye olup ma-i mezbur iki nefer kebire ke
rlmesi Şerlfe Hacer ve Şerlfe Asiye hanımlar bint-i İs
ma'll'e hüccet-i mezkure i le  intikal itmeğle senevi on beş 
guruş icare-i müeccele tahsisiyle muma i leyhimanun ber 
veeh-i münasafe zabt u tasarruflariyçün virilen hamiş-i 
temessük işbu mahalle kayd ol ındı . 

Fl 2 1  Muharrem sene [ 1 ]293 [ 1 7  Şubat 1 876] 
ve fi 4 Şubat sene [ 1 2]9 1 [ 1 6  Şubat 1 876] 

Mirasçılardan Hacer Hanım 'ın kendi hissesini Mirliva 
Hasan Paşa ya ferağına dair sened-i /ı akan i kaydı. 

Mezbfıre Hacer ve Asiye hanımlardan ancak Hacer Ha
nı ın hisses ini mecra-yı kadimine cereyan itmek üzre Has
sa levazım dairesi reisi Mlrl iva Hasan Paşa'ya ferağ u 
kasr- ı yed itmeğle virilen sened-i hakani kayd ol ındı .  

Fl 28 Şubat sene [ 1 2]99 [ 1 1 Mart 1 884] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfı Mirliva Hasan Paşa ile 
hanımı Asiye Hanım 'ın vefat etmeleriyle mirasçıları 
dört nefer çocuklarına bunların da kendi rızalarıyla 
Fatma Hanım 'a katiyyenferağlarına dair kayıt. 
Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Hassa levazım 
reisi esbak Mlrl iva Hasan Paşa i le halllesi Asiye Hanım 
vefat itmeleriyle terk eyledükleri dört nefer eviadı ma' iy
yet-i seniyye-i erkan-ı harbiyye müşiri Şakir Paşa haz
retlerinün halllesi Fatıma Faika ve ma' iyyet-i seniyye-i 
erkan-ı harbiyyesine me'mfır Miralay Cevad Beğ halllesi 
Emine Hadiye hanımlar i le Cem' iyyet-i rüsumiyye a'za
sından Bekir Tal 'at ve Atı beğlere ba'de' l-intikal anlar 
dahi rızalarıyla Bald ızoğl ı(?) kerimesi Fatıma Han ım ib
net-i Mustafa'ya kat' iyyen ferağ. 

Fl 25 Temmuz sene [ 1 ]3 1 7 [7 Ağustos 1 90 1 ]  

14-l/134b/1 Ahırkapı 'da İshak Paşa malıallesinde bir 
bab menzil ve yarım masura suya sahip olan Mehmet 
Nuri Bey 'in vefatıyla suyun mirasçılarına intikali ve 
mirasçıların suyu Züleyha Hanım 'a verdiklerine dair 
kayıt. 

Medine-i Üsküdara muzafe Kadi karyesinde ve Haydar 
Paşa nam mahallde Daru' s-sa' adet i '  ş-şe rife ağası Halid 

3 



4 KIRKÇEŞME SULARI 2 

Ağa'nun bina ve ihyasına muvaffak oldukları çeşmeha-i 
latlfelerün vakf musakkafatından Ahurkapu kurbında İs
hak Paşa mahallesinde vakı ' bir bab menz il i le derunına 
cari nısf masura ma-i lez lzün mutasarrıfı Mehmed Nuri 
Beğ ibn-i İbrahim fevt olup ma-i mezkur keblr oğulları 
es-Seyyid İbrahim Edhem Beğ ve sağTre Hasan Tahsin 
Beğ ve keblre kerlmeleri Şerlfe Fatıma ve Şerlfe Hadice 
hanımiara ba'de' l-intikal mez bCırCın İbrahim Edhem Beğ 
ve Şerlfe Fatıma ve Şerlfe Hadice hanımlar bi z atihim 
hisselerini Züleyha Hanım bint-i Mehmed'e feragat idüp 
sağTr-i mezbCır Hasan Tahsin tarafından validesi ve vasiy
yesi Züleyha Hanım bint-i Abdul lah ber ınıleeb-i n izarn 
hüccet-i şer' iyye b i ' l-vesaye rub '  hisse-i mezkCırı mCıma 
i leyha Züleyha Hanım bint-i Mehmed'e feragat idüp bü
tün menz i l ı11Sf masura ma-i mezkı1r ınılma i leyha Züley
ha Hanım'un uhdesine defter-i vakfda kayd olınmış oldı
ğından hamiş-i temessük kay d ol ınmağla işbu mahalle 
şerh viri ldi . 

Fı 1 7  Ca sene [ 1 ]256 [ 1 7  Temmuz 1 840] 

14-l/134b/2 Ayasofya 'da İslıak Paşa malıallesinde bir 
bab arsa ve yarım masura suya mutasarrıf olan Abdün
nafi Efendi'nin vefat etmesiyle oğlu Melımet Said Bey 'e 
intikali ve bunun kendi rızasıyla validesi Suadii Ha
nım 'a vermesi bunun dalıi Halime ve Saraylı Fatma 
Zeynep /ıanımlara aylık yüz yirmi akçe karşılığında 
kiralamasıyla bunun ortaklaşa kullanımına dair 
temessük kaydı. 
Kırkçeşme kurbında vakı '  ağa-yı Babü ' s-sa'ade-i sabık 
Gazanfer Ağa-yı Atik cami ' -i şerlfı ve medrese-i latifi ve 
türbe-i münlfi evkafı musakkafatından Ayasofya-i keblr 
kurbında İshak Paşa mahalles inde bir bab arsa i le yine 
vakf-ı mezbCır suyından nısf masura ma-i lez ize  mutasar
rıf Abdünnafı ' Efendi ibn-i Mehmed fevt olup mutasarrıf 
oldığı ma-i lezlz- i  mez kur sulbl keblr mahdumı Mehmed 
Sa'ld Beğ'e ba'de' l-intikal muma ileyh Sa'ld Beğ dahi 
mutasarrıf sal ifti 'z -z ikr ma-i lezlz i  b i 'z -z at kendi hüsn-i 
rızasıyla hamiş-i temessükde ismi mastur val idesi Su 'a
da(?) Hanım ibnet-i e i-Hacc Mehmed Paşa'ya ba'de' l-fe
rağ muma ileyha Su' ada(?) Han ım dahi mutasarrıf oldığı 
nısf masura ma-i lezlz-i mezkCırı beher şehr yüz yiğirmi 
akçe icarelü bir bab menz i l arsasını bi 'z -z at hüsn-i rıza
sıyla Halime Hanım ibnet-i Mehmed Beğefendi i le Sa
raylı Fatıma Zeyneb Hanım ibnet-i Abdul lah'a ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ve z ikr ol ınan ma-i lezizün temessüki 
fariğ-i mezbı1run yedinde zayi ' olanı z uhurında amel ve 
i 'tibar olınmamak üzre ma-i leziz-i mezkı1r i le arsa-i mez
kı1run ber veeh-i iştirak tasarrufına iz ni havl defter-i 

ı olup 
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vakf-ı şerlfe kayd ol ınmağla hamiş-i temessük i şbu ma
hal le kayd olındı . 

Fi 5 Za sene [ 1 2]57 [ 1 9  Aralık 1 84 1 ]  

5 

14-l/135a/l Kırkçeşme suyunun üç hissesine salıip o
lan Mehmet Ağa 'nın ölüp suyun oğluna intikal etmesi 
ve oğlu İsmail Bey 'in iki hissesini başkasına ve bir his
sesini diğer hissedarı Fatma Hanım 'aferağı ve bunun 
İshak Paşa mahallesindeki menziline bağlanmasına 
dair verilen temessük. 

14-1/135all 

[Derkenar] İşbu kayd cedld defterün 95'inci sahlfesine 
nakl olınmışdur. 

Cennet-mekan Sultan Süleyman Han vakfından ve Kırk
çeşme suyından bir masura ma-i lezlzün dört hisse i 'ti
barıyla üç h issesini Mehmed Ağa ve bir h issesi Fatıma 
Hanım uhdesinde olup mezbur Mehmed Ağa fevt olup 
keblr oğl ı  İsma'll Beğ'e ba' de ' l-intikal muma i leyh üç 
hisse ma-i mezkurun iki hissesi nısf masura d imek ol
dığından mecra-yı kadlmi olan malıallden b i ' l-ifraz alıara 
ferağ ve bir h issesini dahi h issedarı Fatıma Hanım bint-i 
Abdullah'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle nısf masura ma-i 
lezlz mecra-yı kadlmi olan Ayasafya-i keblr kurbında is
hak Paşa mahallesinde mutasarrıfe oldığı menzil ine cere
yan itmek üzre yedi ne virilen temessük işbu mahalle 
kayd o l ındı . 

Fl 3 Ra sene 1 264 [9 Şubat 1 848] 

Sözkonusu suyun mutasarrifesi Fatma Hanım vefat et
tikte suyu büyük oğlu İsmail Bey 'e intikal etmiş ve ve
kfılet yoluyla Kabasakal mahallesindeki evine bağlan
mak üzere Sultan Ahmet camii ikinci imamı Ebubekir 
Efendi 'ye katiyyenferağına dair kayıt. 
Ma-i mezkura mutasarrıfe olan Fatıma Hanım mütevef-
fiye olup ma-i mezkur keblr mahdumı İsma'll Beğ'e ba'- • • _ • • .  

• ' 

de'1- intikal muma ileyh taşra[ da] bulındığından tarafın- � � )/..J l ;)_..b.l I;:_:.J 1 V ��"� v u..t!) 
dan ferağa ba h üceet-i şer' iyye vekili ve mahdumı Mesa- ı,;;.;,_;ı � lrf!P 1";./ ..)'V�P ..> r� cb !;C� , 
rifat-ı umumiyye ketebesinden Reşad Beğ b i ' l-vekale Ka- .t.�ı.- rJ 't' · ' , Q� 1 • •  ", � ı, . -

. 

basakal mahallesinde kırk dört numrolu hanesine cereyan "-= 4{�, ./("/V{_"; tv:' 1 < ı,.,<"" u ı.r � 
itmek üzre Sultan Ahmed cami '-i  şerlfı i mam-ı sal is i  mü-
derrislnden Ebubekir Efendi bin Ömer'e kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle kayd ol ındı . 

� . . , ) , 
• • �· • • 

Fi 3 Mayıs sene [ 1 2]98 [ 1 5  Mayıs 1 882] � � (.�. � ;;/_,t� .. � .. n:. ,""'.' v ��.14-" 'v  � 
Sözkonusu suyun mutasarnft Hajız Ebubekir Efendi '- ,.A�ı ( ı>,J !>��6,...J� r��.AJ1�..s/,ı 
nin kendi rızasıyla Tırnova göçmenlerinden Hacı Per- �� l ' !.;  � tev Efendi'nin hanımı Fatma Hanım'a ferağına dair '- \� ( -
kayıt. 
Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Hafız Ebubekir 
Efendi rızasıyla Tırnovi muhacirlerinden Hacı Pertev 
Efendi'nün halllesi Fatıma Hanım ibnet-i el-Hacc Fiiris'e 
ferağ. 
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Fı 29 Kanun-ı sani sene [ ı  ] 300 [ ı  1 Aralık 1 884] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfesi Fatma Hanım 'ın kendi 
rızasıyla Vehbi Efendi'nin hanımı Fatma Hanım 'a ka
tiyyen ferağına dair kayıt. 
Nısf masura ma-i mezkura mutasarrıfe olan Fatıma Ha
nım rızasıyla da 'va vekil lerinden Vehbi Efendi halllesi 
Hatime Hanım ibnet-i Rifat'a kat' iyyen ferağ. 

Fı 1 7  Nisan sene [ 1 ] 3 1 1  [29 Nisan 1 895] 

Cami ' -i cedld hatibi All Rıza Şems oğul larından müba
ya'a eylediği yarım masura su fi 3 Mayıs sene [ ı 2]98 [ 1 5  
Mayıs 1 882] tarihinde Bali Paşa h ıdmetinde mukayyed
dür. 

14-11135b/l 14-1/135bll Kırkçeşme suyundan Na/ılbend malıalle
sinde iki buçuk masura suya sahip olan Seyyit Mehmet 
Tevfik Efendi ve hanımı Züleyha Hanım sularının ya
rım masurasını senelik on beş guruş icare ile arsasıyla 
beraber Seyyit İbrahim Hulusi Efendi ve hanımı Şerife 
Fatma Zelıra Hanım 'a katiyyen verildiğine dair temes
sük. 

[Derkenar] Ahurkapu hıdmetine dahildür. 

Evkaf-ı hümayuna mülhak Sadr-ı esbak merhum Halil 
Hamld Paşa hazretlerinün İ stanbul'da ve mevakı ' - ı  mü
te 'addi [de]de bina ve ihyasına muvaffak oldukları ca
mi '-i şerif ve hayrat-ı sairesi evkafından İstanbul'da 
Nahlbend mahallesinde vakı '  Şeftali çeşmesi zokağında 
beş numrolu vakf-ı müşarun i leyh i le evkaf-ı sairesi mu
sakkafatından bir kıt 'a  arsa derunın a cari Sultan Ahmed 
meydanı kurbında Sakalar çeşmesi sıras ında Ayasofya 
taksimine mürur iden ana lağmından bi ' l- ifraz Arahacı lar 
çeşmesi tarikıyla beraber mezkur arsanun hln-i ihrakına 

� • • 
kadar derunına cereyan iden Kırkçeşme ta'blr o l ınur ma-i 

-�,.,._,. ."'(�' !- '�"! r-IÖ'-4P r..s- ?;  . _,(. lezizden senevi yetmiş beş guruş icare-i müeccele ve bir ":'-,�c-4-:. ·"' �,..��,u �-�_. �� ::M/u,� kıt'a temessükle iki buçuk masura ma-i lezlz üç hisse i ' ti--' . • ' 

• 

�J. ,...ıt..ı • • � �V:-) ; " .'._,e, • 
. 

. . 
• -: � ...,_. --'-'- JJ barıyla iki hissesi Evkiif-ı hümayun muhasebeci si sabık ���-;;, ..;ı.::, '.eP -;u .v ��.AA)J �-:� ��� �IIJ �a'adetlü es-Seyyid Mehmed Tevfik Efendi ibn-i el-Hacc 

�_;)).;C 1 , • • • • � ." - "'-' 1 ':"'_..._. h��-� J9 . . · I zzet Efendi'nün ve bir hissesi dahi halllesi Züleyha Ha-; _.., ;'..1'/':'�ı.. � ı.- 11 • -v- ı . .  - ..b--u�, nım bint-i İbrahim Edhem'ün tasarruflarında olup zev-
r; _,. 1 (blj � � 1 r-- 4-J' <" rV 1 . ·, • ' • :.P � •;; � ...,;;_.�, .  can-ı m uma ileyhima mutasarrıf oldukları ma-i mezkurun ���� . 

,.,. . .. . · � 1. � ·  � �_,..: ..., , r'-'"' � . . iki masurasını i lerüde irae ideceği mahalle cereyan itmek 
..... �- ,.,_ ; v-' � ..z; ,  e .. � ,  · • · ""' üzre uhdelerinde b i ' l-ibka ma'ada nı sf masurasını senevi �"'.WJ;.t;.,;w,_j; ·. ; . . . .  · · �..J-- � � ·,.ı..1 on beş guruş icare-i müeccele i le bi ' l-ifraz cari o ldığı ar-

• •  • �. w?...-J ..._, J � 1 . -:- ' " -h r _,. ;  ._; � .  sa ile beraber ahara ferağa taraflarından Nizamiyye mu-
�" 1 c·..". • · · -:- hasebesi ketebesinden e i-Hacc İzzet Efendi ibn-i ei-Hacc ,� ... (.ol\ � 'O'""'f"..- ı . . . ' . . (""'.--- Süleyman ve tebe'adan Zenci Mes'ud Ağa ibn-i Abdul-

lah şehadetleriyle izzetlü Hayri Efendi ibn-i el-Hacc İzzet 
bi '  1-vekale Karahisar-ı sahibli müderrisln-i kirarndan 
mekremetlü es-Seyyid İbrahim Hulusi Efendi ibn-i 
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es-Seyyid All i le halilesi Şerife Fatıma Zehra Hanım ib
net-i ibnet-i3 el-Hacc Salih Efendi'ye ber veeh-i münasafe 
kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle viri len temessük işbu 
mahal le kayd ol ındı .  

Fi 5 Rebi'u' l-ahir sene [ ı ]289 [ 1  ı Haziran 1 872] 
ve fi 23 Kan-un-ı san i sene [ 1 2]88  [ 4 Şubat ı 873] 

Sultan Alımed'de Güngörmez malıallesinde yarım ma
sura suyun sahibi Fatma Zelıra Hanım 'ın çocuksuz o
larak vefat etmesi neticesinde suyun Halil Hamid vak
fina geçmesi ve müzayede neticesinde Şeriatcı İbrahim 
Efendi'ye kira/anmasına dair senet kaydı. 

Sultan Ahmed'de Güngörmez mahallesinde Arabacı lar 
kışiası caddesinde e l l i  beş numrolu ve Derviş zakağında 
bir kıt 'a arsanun nısf hissesiyle kanavat [ü] müsennatına 
tebe' iyyetle derunına cari merhum Halil Hamld Paşa vak
fından nısf masura ma-i lezlzün nısfına mutasarrıfe olan 
Fatıma Zehra Hanım bi la veled müteveffıye olarak his
sesi mah!UI ve canib-i vakfa aid aldığından bi ' l-müzaye
de takarrur idüp 30 Nisan sene [ 1 2]99 [ 1 2  Mayıs 1 883] 
tarihiyle teslim-i hazine-i evkaf-ı hümayun kı l ınan 
mu 'accele i le Şeri 'atcı İbrahim Efendi ibn-i All uhdesine 
!can hususına irade-i aliyye-i müte 'a l l ık buyurı ldığı ol 
babda olan meziid kaimesinden müsteban olmış olmağla 
ber muceb-i kaime rub '  masura ma-i l eziz defter-i vakf-ı 
mezkurda uhdesine kaydi le viri len sened-i hakani işbu 
mahalle kayd ol ındı . 

Fi 29 Mart sene [ 1 ] 300 [ 1 0  Nisan 1 884] 

14-11136all Sultan Ahmed'de Kabasakal mahallesinde 
mülk konağa cari bir masura suyun salıibi Atıf Bey 'in 
vefatıyla suyunun mirasçılarına intikaline dair sened-i 
hakani kaydı. 
[Kenarnotu] Mülk su masura ı 
[Derkenar] Ma-i mezkfırun hüccet kaydı Havass-ı refı'a  
kazası nilibi Üryanlzade Mehmed Raşid Efendi imza ve 
hatmini havl hüccet. 

Tarihi fi 1 3  Safer sene 1 2 1  O [29 Ağustos 1 795] 

Sultan Ahmed'de Kabasakal mahall esinde Çukurçeşme 
sokağında sekiz numrolu sırf mülk bir bab konak deru
nma cari bir masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Atıf Beğ 
ibn-i Arif Paşa'nun vefatıyla verilseti keblre kerimeleri 
Hayriyye ve Hamlde hanımlar ile li ebeveyn hemşlresi 
Fitnat Hanım'a ve Fitnat Hanım'un da vefatıyla hissesi 
kerimesi Ayişe Mihridürr Hanım'a münhasıra olup mes
'ele-i m!rasiyyeleri üç sehmden olarak her birine birer 
sehm i sabet eylediği ve mezbfıre Ayişe Mihridürr Hanım 

3 "ibnet-i" ınükerrerdir. 

7 

14-11136a/l 
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h isse-i mezkuresini bin guruşa veklli Mehmed Münlb 
Beğ ma'rifetiyle b irerden iki sehm ma.l ikeleri mezbureHin 
Hayriyye ve Hamlde hanımlar ibnetey-i Atıf Beğ'e müna
safeten ferağ itmeğle bir masura mülk ma-i lezlzün zabt u 
tasarrufını  havl virilen sened-i hakani kayd ol ındı. 

Fl 1 2  Şubat sene [ 1 ]307 [24 Şubat 1 892] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfeleri Hayriye ve Hamide 
Hanımlar kendi rızalarıyla el-Hacc Fehim Efendi 'ye 
ferağlarına dair kayıt. 

Bir masura ma-i lezlz-i mezkur mutasarrıfları Hayriyye 
ve Hamlde hanımlar rızalarıyla Mahkeme-i temylz ceza 
mümeyyizlerinden el-Hacc Fehlm Efendi'ye ferağ. 

Fl 2 Ağustos sene [ 1 ]308 [ 1 4  Ağustos 1 892] 

Sözkonusu suya mülkiyet üzere mutasarrıf olan Hacı 
Fehim Efendi 'nin suyunu rızasıyla Nemlizade Tahsin 
Efendi'ye/erağına dair kayıt. 
Bir masura ma-i tezize ber veeh-i mülkiyyet mutasarrıf o
lan el-Hacc Fehlm Efendi rızasıyla Nemlizade Tahsin E
fendi'ye ferağ. 

Fl 1 5  Şevval sene [ 1 ]3 l l  [22 N i san 1 894] 
ve fi 9 Nisan sene [ 1 ] 3 1 1 [2 1 Nisan 1 895] 

Nemlizade Tahsin Efendi sözkonusu suyu aktığı menzil 
ile beraber Fazı/ Bey 'eferağ ettiğine dair kayıt. 

Muma i leyh Nemlizade Tahsin Efendi ma-i mezburı cari 
oldığı menzil i le beraber Bahriyye nezaret-i celilesi mek
tı1bl kalemi müdiri Fazı ! Beğ ibn-i Mustafa Efendi'ye fe
rağ. 

Fl 23 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]3 1 3  [ 4 Kasım 1 897] 

[Derkenar] Esas kaydı 1 74'inci varakda mukayyeddür. 

Cennet-mekan Sultan Süleyman hazretleri vakfından o
lup Peykhane kurbında Dizdariyye mahal lesinde ve Diz
dariyye çeşmesi sokağında bir ve iki numrolu arsaya cari 
dört buçuk masura ma-i tezize mutasarrıf olan Divan-ı 
muhasebat a'za-yı sabıkasından Hudavirdizade sa'adetlü 
Ohannes Efendi hazretleri mutasarrıf oldukları dört bu
çuk masura ma-i tezizden bir masurasını  b i ' l-ifraz Kaba
sakal'da Bayram furunı sokağında otuz üç numrolu hane
ye cereyan i tmek üzre Da 'va vekili faziletlü Mehmed 
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Vehbi Efendi'nün haremi Hatime Hanım bint-i Rif'at E
fendi'ye bila bedel meccanen ferağ u kasr-ı yed eyledi
ğinden bir masura ma-i lezizün zabt u tasarrufını hanım-ı 
ınılma i leyha yedine i 'ta kı lınan sened-i hakani kayd olm
dı . 

Fi 9 Teşrin-i san\' sene [ 1 ]309 [2 1 Kasım 1 893] 
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bir bab konak derfınına cari cennet-mekan Sultan Süley- · · 

man vakfından nısf masura ma-i lezize ınutasarrıfe olan 
Ayişe S ıddika Hanım uhdesinde iken akdeınce vefatıyla 
terk eylediği üç nefer evladından bir neferi Hesna Ha-
nttn'un uhdesine intikaliyle beraber ve heınşiresi Arif 
Beğ ve Ayişe Sa'adet Hanıın'a ferağı icra idi imiş ve bu 
kerre diğer sülüsan hissesi ınevcfıd senedat ve mu'ame-
lel i  zayi ' arz-ı hali mfıcebince mfıma i leyha Arif Beğ ve 
Ayişe Sa'adet Hanım'a intikal eylemiş ald ığından bu sfı-
retde temaınınun zabt u tasarrufını havl virilen sened-i 
hakani işbu mahalle kayd ol ındı .  

Fi 1 Teşrin-i sani sene 1 3 1 0  [ 1 3  Kasım 1 894] 

Sözkonusu suyun yarım masurasının yarım hissesinin 
salıibi Arif Bey 'in vefatıyla mirasçılarına intikali ve 
bunların Mütekaid Hacı Bekir Efendi ve hanımı Emine 1 , 

• . 
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Salahedd'in Beğ'le Defter-i hakani nezaret-i celilesi sene-
dat kalemi ketebesinden Mahmud Celaleddin beğlere 
ba'de' l-intikal rızalarıyla mezkfır konağun teınessük mut-
asarrıfı bul ınan Saray-ı hümayfın hass furun hadetne-
l iğinden müteka' id Hacı Bekir Efendi bin Abdullah ve 
zevcesi Emine Hanım ibnet-i Mehmed Efendi'ye bin gu-
ruş bedel mukabi linde kat' iyyen ferağ. 

Fl 25 Haziran sene [ 1 ]323 [8 Temmuz 1 907] 

14-l/136b/2 Süleymaniye 'de Katib Şemseddin malıalle
sinde bir masura ve bir buçuk çuvaldız suyun salıibi 



l O  
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KIRKÇEŞME SULARI 2 

olan Şerif Ağazade Yusuf ve Ayanzade Şaban ve Yahya 
Efendiler Hammami Hüseyin Ağa hanımı Sultan Ha
nım 'a katiyyenferağ ve hanımın evine bağlanmak üze
re verilen senet kaydı. 

Süleymaniyye'de Katib Şemseddln mahal lesinde Harem 
zakağında mükerrer altı numrolu bir kıt'a arsa derunına 
cari Harerneyn-İ şerlfeyn vakfından bir masura ve bir bu
çuk çuvaldız ma-i lezlze mutasarrıf olan ashab-ı akardan 
Şerif Ağazade Yusuf ve A 'yanzade Şa' ban ve Kereste 
gümrüği tahrlrat başkatibi Yahya efendi ler zikr al ınan 
ma-i lezlzi mecra-yı kadiminden b i ' l-ihrac Akbıyık ma
hallesinde Değirmen zakağında yiğirmi numrolu haneye 
cereyan itmek üzre Harnmaıni Hüseyin Ağa zevcesi Sul
tan Hanım'a kat' iyyen ferağ eyledüklerinden ma-i lezlzün 
zabt u tasarrufını havl hanım-ı muma i leyha yedine i 'ta 
kıl ınan sened-i hakani kayd alındı . 

Fı 27 Haziran sene [ 1 ] 323 [ l O  Temmuz 1 907] 

Sözkonusu suyun sonraki salıibi Sultan Hanım yarım 
masurasını Hoca Osman Nuri Efendi'ye ferağ ederek 
menziline bağlanmasına dair kayıt. 

Bir masura ve bir buçuk çuvaldız ma-i lezlze mutasarrıfe 
olan Hammarulzade Hüseyin Ağa zevcesi Sultan Hanım 
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Fl I 5 Mayıs sene [ 1  ]324 [28 Mayıs 1 908] 

Yarım masura bir buçuk çuvaldızını dahi ahara ferağ 
iderek Yedikulle hıdmetine geçmişdür. 

Fl l  Temmuz sene [ 1 ] 325 [ 1 4 Temmuz 1 909] 

14-11137all Sözkonusu yerde bir bab menzile akan ya
rım masura suyun salıibi Hüsni Bey ile kızkardeşi Azize 
Hanım rızalarıyla kırk bin kuruşa Abdullah Efendi'ye 
katiyyen ferağı ve Abdullah Efendi'nin tasarrufunda 
olmak üzere eski malıalline bağlanmasına dair izin 
kaydı. 

[Derkenar] işbu kayd Kabasakal hıdmetinün cedid def
teri aded(?) 97 nci sahlfesine nakl ol ınmışdur. 

[Kenarnotu] Mülk su masura I 



İST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

Balada muharrer numra-i mezkur i le murakkam evkaf-ı 
saire ile mahlı11 bir bab menzil derunına cari nısf masura 
ma-i lezlze mutasarrıfe o lan Hüsni Beğ i le hemşiresi Azl
ze Hanım mutasarrı fe oldukları ma-i mezkı1rı rızalarıyla 
Asmaaltı'nda şekerci esnafından Abdullah Efendi bin Os
man evkaf-ı saireden olan menzi l-i mezkı1r miyanında 
olarak kırk bin guruşa kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itme
leriyle ol vechile ma-i mezkur mahall-i kadimine cereyan 
itmek üzre Su neza[re]ti tarafından i ' ta kı l ınan inhası ü
zerine mucebince senedat diyü ferman-ı sami buyurıl ına
ğın bi 't-tevl iye nısf masura ma-i lezlzün muma ileyh Ab
dul lah Efendi'nün tasarrufına izn virilüp defter-i vakfa 
kayd ol ındı .  

Fi 1 O Ramazan sene [ I  ]295-[2 7] Ağustos sene [ 1 2]94 
[8 Eylül 1 878] 

DER HIDMET-İ AHURKAPU 

14-1/139a/l Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
katma sularından bir masurasına mutasarrıf olan Ali 
Rıza Efendi vefat edip, mirasçılarına intikali ve bun
ların kendi rızalarıyla Konya feriki Mustafa Necip Pa
şa'yaferağfakat suyun vakıfın ana yoluna akmakta ol
masından dolayı aylık altmış akçe icare ile Necip Pa
şa 'nın Akbıyık mahallesindeki konağına bağlanmasına 
dair temessük kaydı. 

Cennet-mekan Gazi Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
ihyasına muvaffak oldukları Kırkçeşme ta'bir ol ınur ma-i 
lezlzlerinün ana tarikına mülhak katmalardan bir masura 
ma-i lezlze mutasarrıf All Rıza Efendi fevt olup vere
selerine ba'de' l-intikal vereseleri dahi rızalarıyla h[a]la 
Konya ferlki Mustafa Neclb Paşa hazrederine ferağ u 
kasr-ı yed idüp ancak bu def'a ba hatt-ı hümayı1n virilen 
nizam-ı müstahsenesine nazaran yedinde olan hüccet na
tık old ığı üzre asrında Haseki Sultan hazretleri hayatında 
Burgos karyesi kurbında Koğukkemer civarında Kurt 
bostanı nezdinde mevzı '- ı  hallde kendi malıyla hafr ve 
tahte' l-arz lağm ü kanavar ile cem' u tahsil eylediği beş 
buçuk masura ma-i lezlzden müfrez bir masura ma-i lezlz 
vakf-ı müşarun i leyhün ana tarikına cereyan itmekde ol
d ığından yedinde olan hüccet taraf-ı vakfda hıfz ol ınup 
beher şehr altmış akçe icare-i müeccele i le cedid temes
sük tahrlr ol ınup mı1ma ileyh Necib Paşa hazretlerinün 
yedine i ' ta ol ınarak bir masura ma-i tezizi Akbıyık ma
hallesinde mutasarrıf oldukları konaklarına cereyan it
rnek üzre viri len temessük kayd olındı . 

Fi 7 Ra sene 1 254 [3 1  Mayıs 1 83 8] 

14-11139a/2 Kırkçeşme sularının ana yoluna müllıak 

l l  
14-11137all 
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KIRKÇEŞME SULARI 2 

katmalardan yarım masura suya mutasarrıjlar Seyyid 
Hüseyin Hüsam Efendi ve eşi Azime Ümmühan Hanım 
kendi rızalarıyla Dultan müdürü Fehim Efendi'ye kasr
ı yed aylık otuz akçe icare karşılığında yeniden temes
sük yazılıp adı geçen Fehim Efendi'nin Kabasakal ma
hallesindeki menziline bağlanmasına dair verilen te
messük kaydı. 

Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan adn-aşiyan Gazi 
Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün ihyasına 
muvaffak oldukları Kırkçeşme ta'bir al ınur ma-i leZız
lerinün ana tarikına mülhak katmalardan n ısf masura 
ma-i tezize mutasarrıflar es-Seyyid Hüseyin Hüsam Efen
di ve halilesi Azime Ümmühan Hanım hüsn-i rızalarıyla 
Duhan müdiri Fehim Efendi'ye kasr-ı yed idüp ancak ba 
hatt-ı hümayun-ı şevket-makrı1n virilen n izam-ı müstah
senesine nazaran yedinde olan suret natık aldığı üzre 
asrında Mi'marbaşı Mustafa Ağa hayatında Havass-ı re
fı'a kazasına tab i '  Ayvad deresi nam mahatlde hafr itdür
diği ma-i lezlz dahi müfrez nısf masura ma-i lezlz vakf-ı 
müşarun ileyhün ana tarlkına cereyan itmekde aldığından 
yedinde sılret taraf-ı battalda h ıfz ol ınup beher şehr otuz 
akçe icare-i müeccele i le  cedid temessük tahrir ol ınup 
ınılma ileyh Fehlm Efendi yedine i ' ta olmarak nısf ma
sura ma-i tezizi Kabasakal mahalles inde menziline cere
yan itmek üzre virilen temessük kayd al ındı. R 2 1  Ra sene [ 1 ] 254 [ 1 4  Haziran 1 838]  

Sözkonusu suyu Fehim Efendi değiştirme suretiyle Sey
yit Mehmet Ağa ve hanımı Hatice Hanım 'a eşit olarak 
verilmiştir. 

Mılma i leyh Fehim Efendi feragat-gerde-i becayiş es
Seyyid Mehmed Ağa ibn-i es-Seyyid Osman ve halllesi 
Hadice Hanım bint-i Eınln ber veeh-i münasafe amed. R 29 B sene [ 1 ]257 [ 1 5  Eylül 1 84 1 ]  

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Seyyit Mehmet Ağa ve 
Hatice Hanım kendi rızalarıyla eski mahalli olan Kaba
sakal mahallesindeki haneye bağlanmak üzere Fodula 
klitibi Mehmet Efendi'ye katiyyen ferağ ettiklerine dair 
temessük kaydı. 

Senedat odasında cum' a  irtesi güni icrası mukarrer olup 
ber ınıleeb-i hamiş nısf masura ma-i lezize mutasarrıf o
lan ınılma i leyhima es-Seyyid Mehmed Ağa ve Hadice 
Hanım ma-i mezkurı rızalarıyla mahall-i kadirni olan Ka
basakal mahallesinde haneye cereyan itmek üzre Harci 
fırın katibi Mehmed Efendi bin Hasan'a kat' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle hamiş-i temessük işbu mahalle kayd 
o lındı. 

R 21 Muharrem sene 1 279 [ 1 8  Temmuz 1 862] 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

Sözkonusu suyun sahibi olan Mehmet Efendi'nin vefatı 
sonucu mirasçılarına kalan yarım masura suyu, Maarif 
muhasebecisi Şükrü Efendi'ye ferağı. 

Sultan Ahmed'de Kabasakal mahallesinde Kemer soka
ğında on bir numrolu menzi le cari n ısf masura ma-i lezl
ze mutasarrıf olan Fodula katibi Mehmed Efendi'nün ve
fatı vukü ' ıyla ma-i mezkfır terk eylediği dört nefer eviadı 
keblr İsma'll ve Mehmed Haşim efendiler ve keblr Sabl
ha Hanım i le sağir Ahmed Muhtar'a ba'de' l-intikal sa
ğir-i merkürnun hisse-i müntakılesini ferağa me'zfın va
s iyyesi Fatımatüzzehra Hanım bi' l-vesaye ve keblr-i mu
ma i leyhim dahi bi ' l-asale ki cem'an nısf masura ma-i 
mezkfırı Ma'arif muhasebecİsİ Şükrl Efendi ibn-i Hasan
zade Musa Efendi'ye ferağ. 

Fl 1 7  Eylül sene [ 1 ]308 [29 Eylül 1 892] 

Yarım masura suyun sahibi Şükrü Efendi kendi rıza
sıyla Eğinli Yazıcıoğlu Ömer Ağa hanımı Hacı Ümmü
gülsüm Hatun 'a eski mecrasına bağlanmak üzere fe
rağ. 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf o lan Ma'arif muhase
becİsİ Şükrl Efendi ibn-i Hasanzade Mustafa rızasıyla E
ğinli Yazıcıoğlı Ömer Ağa zevcesi Hacce Ümmügülsüm 
Hatun ibn[et]-i Hacı Bekir'e mecra-yı kadimine cereyan 
itmek üzre ferağ şode. 

Fl 1 8  Mayıs sene [ 1 ]3 1 5  [30 Mayıs 1 899] 

14-11139b/l Ayasofya vakfı suyu yoluna katma sular
dan yarım masurasının sahibi olan Hafize Hatun 'un 
lstabl-ı amire katibi Hüseyin Ha/it Efendi'ye ferağı ve 
vakfa aylık otuz akçe karşılığında Hüseyin Ha/it Efen
di'nin Sinan Ağa mahallesindeki menziline bağlanma
sına dair yeniden düzenlenen temessük kaydı. 

Ayasafya-i keblr evkafı lağmına mülhak katma sulardan 
nısf masura ma-i lezlze mutasarrıfe olan Hafize Hatfın 
bint-i el-Hacc İbrahim ma-i lezlz-i mezkfırı hacegan-ı DI
van-ı hümayfından Mansfıre haz'inesinde Istabl-ı amire 
katibi Hüseyin Halid Efendi ibn-i el-Hacc Mehmed E
mln'e ferağ u kasr-ı yed itmiş ve yedinde olan sfıret natık 
aldığı üzre Su nazırı Osman Ağa Havass-ı refi'a kaza
sında Cebehaneci karyesinde vakı '  S inan Beğ çeşmesi 
mukabelesinde ba bayır e[te]ğinde kimesnenün mülkine 
ittisalden ari mevzı '-ı hallde kendi malıyla müceddeden 
sekiz aded baca hafr ve savak ağzından tahte' l-arz lağm ü 
kanavat i le cem' u tahsil ve ol mevzı 'a  karlb Petro zimml 
tarlasından vakf-ı mezkfır lağmına ilhak itdürdiği beş ma
sura ma-i lezlzden müfrez nısf masura ma-i leziz vakf-ı 
mezkürun suyı lağmına cereyan itmekde aldığından be
her şehr otuz akçe icare takdiriyle muma i leyha Hafize 

1 3  

14-1!139b!l 
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HatCın'un ferağ u kasr-ı yedinden ınılma ileyh Hüseyin 
Halid Efendi'nün uhdesine kayd ve ma-i mezkı1r Kaba
sakal nam mahallde Sinan Ağa mahallesinde vakı '  men
ziline cereyan itmek üzre vakf-ı mezkfır tarafından mü
ceddeden temessük i 'ta kı lındığı i şbu mahalle şerh vi
rildi . 

F1 1 2  Za sene [ 1 ]254 [27 Ocak 1 839] 

Sözkonusu suyun sahibi Hüseyin Halit Efendi rızasıyla 
el-Hac Abdullah Hulusi Efendi 'ye verdiğine dair te
messük kaydı. 

Nısf masura ma-i mezkfır mutasarrıfı Hüseyin Halid E
fendi rızasıyla mal ikane mümeyyizi sabık izzetlü el-Hacc 
Abdullah Hulusı Efendi ibn-i Mustafa'ya ferağ itmeğle 
viri len hamiş-i temessük kayd alındı . 

Fl 1 6  Teşrin-i evvel sene [ 1 ]278 [28 Ekim 1 862] 

Sözkonusu suyun salıibi Abdullah Hulusi Efendi rıza
sıyla Beyrut Rüsumat müdürü Seyyit Abdurrahman Fe
rit Efendi'ye verdiğine dair temessük kaydı. 

Ma-i mezkfırı mCıma ileyh Abdullah Hulusi Efendi rıza
sıyla esbak Beyrut rüsCımat müdiri es-Seyyid Abdurrah
man Ferid Efendi ibn-i el-Hacc Osman'a ferağ itmeğle 
hamiş-i temessük kayd alındı . 

F1 2 R sene [ 12]94 

ve fi 4 Nisan sene [ 1 2]93 [ 1 6  Nisan 1 877] 

Sözkonusu suyun sahibi Abdurrahman Ferit Efendi
'nin vefatıyla mirasçılarına intikali ve bunların da 
Mehmet Celaleddin Bey ile hanımı Emine Hanım 'a eşit 
olarak ferağına dair kayıt. 

Sultan Ahmed'de Kabasakal mahallesinde Kemer so
kağında on yedi numrolu menzile cari nısf masura ma-i 
lezlz-i ınezkfır ınutasarrıfı Abdurrahman Ferld Efendi'nün 
vefatıyla üç nefer keblre kerlıneleri Emine Nati 'a ve 
Plrfıze ve sağTre Fatıma Behiyye han ımiara ba'de' l-inti
kal sağTre-i mezbı1renün sülüs hisse-i müntakı lesini ba 
hüccet-i şer' iyye vasiyy ve amınisi Meyve-i huşk gümrü
ği nazırı sa 'adetlü Ahmed Kamil Efend i  b i ' l-vesaye ve 
ınılma ileyha Emine Nati'a ve Plrfıze hanımlar ile bera
ber ıl! Sf masura ma-i mezkfırı Der-sa'adet polis müdiri a
tı1fetlü Agah Efendi hazre[tleri)nün mahdfımı Beğoğlı 
ceza mahkemesi müstantık a'zalarından izzetlü Mehmed 
Celaleddin Beğ ile halllesi Emine Hanım ibnet-i mütevef
fa Hacı Şerif'e münasafeten ferağ. 

Fl 2 Şubat sene [ 1 )308 [ 1 4  Şubat 1 893) 

14-l/139b/2 Ayasofya vakfının suyu yoluna katma su
larından yarım masura suyun salıibi Nazif Mustafa 
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Ağa 'nın vefatıyla suyun mirasçılarına intikali ve bun
ların kendi rızalarıyla Seyyit Mehmet Rüşdü Efendi'ye 
vermeleri ve vakfa aylık otuz akçe icare ile yarım ma
sura suyun Akbıyık mahallesindeki menziline bağlan
masına dair temessük kaydı. 

[Der kenar] M ıl ma i l  ey h es-Seyyid Mehmed Rüşd'i Efen
di'nün işbu n ısf masura ma-i lez'izinden başka iki masura 
ma-i lez'izi dahi olmağla Sultan Ahmed hıdroetinde mu
kayyeddür. 

Ayasofya-i keb!r vakf-ı şer'ifı suyı tar'ikına mülhak katma 
sularından nısf masura ma-i leZıze mutasarrıf olan Nazif 
Mustafa Ağa vefat idüp ma-i mezkılr kebir eviadı  Osman 
Beğefendi'ye ba'de' l-intikal m!r-i ınılma i leyh dahi fevt 
olup keblr oğlı es-Seyyid el-Hacc Es'ad Beğefendi'ye 
adiyen intikal itmeğle m'ir-i ınılma i leyh dahi ma-i lez!z-i 
mezkılrı hüsn-i rızasıyla es-Seyyid Mehmed Rüşdi Efen
di'ye feragat ve kasr-ı yed idüp virilen nizam-ı müs
tahsenesine nazaran yedinde olan hüccet natık oldığı üzre 
Fatih-i Yemen Sinan Paşa hazretleri Cebehaneci karye
sinde vakı '  Harmenyiri dimeğle arif mevzı'- ı halide 
hafr-ı abar ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil 
itdirdiği suyından müfrez nısf masura ma-i mezkılrun 
katması mevcCıd olup suyı dahi Ayasofya-i kebir vakf-ı 
şer'ifınün suyı tar'ikına cereyan itmekde aldığından beher 
şehr otuz akçe icare-i müeccele takdir olmarak nısf ma
sura ma-i leziz-i mezkılr kadim! vechile Kabasakal mes
leğinden ifraz ile Akbıyık mahal lesinde menzil ine cere
yan eylemek üzre virilen temessük kayd olındı . 

Fl 1 O M sene [ 1 ]258 [22 Şubat 1 842] 

14-11140a/l Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
katmalardan iki masura suya mutasarrıf olan Osman 
kendi rızasıyla Seyyit Hasan Zühdü Efendi ve hanımı 
Şerife Emine Hanım 'aferağ ve vakfa aylık otuz akçe i
care karşılığında Hasan Zühdü Efendi ve Şerife Emine 
Hanım 'ın Nalılhend mahallesindeki menziline bağlan
masına dair temessük kaydı. 

[Derkenar] işbu kayd Hace Paşa h ıdmetinün 99['uncı] 
sah'ifesine nakl olındı .  

Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan adn-aşiyan Gaz! 
Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün ihyasına 
muvaffak oldukları Kırkçeşme ta'blr olınur ma-i leziz
lerinden ana tar'ikına mülhak katmalardan iki masura 
ma-i lezize mutasarrıf Osman ibn-i Feyzullah nısf ma
surasını hüsn-i rızasıyla sabık mahallat katibi hacegan-ı 

1 5  
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Divan-ı hümayündan es-Seyyid Hasan Zühdl Efendi ibn-i 
Seyyid Arif Ahmed ile halilesi Şerife Emine Hanım 
bint-i Seyyid Mehmed'e ferağ u kasr-ı yed idüp ve 
nizam-ı müstahsenesine nazaran yedinde olan hüccet na
tık oldığı üzre Mustafa Ağa diğer Mustafa Ağa'nun Çif
tehavz kurbında Kavak deresi dimeğle şehir mevzı '- ı  ha
Ilde bi ' l- iştiriik hafr-ı abar-ı müte'addide ve tahte' l -arz 
!ağın ü kanaviit i le cem' u tahsil eyledükleri sekiz mn:;ura 
ma-i lezizün ol mevzı 'a karlb Kırkçeşme suyı yol ımı il
hak ve iki buçuk masurası hakk-ı mecrii al ıkanı lup baki 
beş buçuk masura mii-i lezizden müfrez iki masura ma-i 
lezizün katması mevcud olup vakf-ı müşarun i leyhün ana 
tarikına cereyan itmekde aldığından iki masura ma-i 
tezizden müfrez nısf masura ma-i leziz beher şehr otuz 
akçe icare-i müeccele i le müma i leyhima Hasan Zühdi 
Efendi i le halllesi Şerlfe Emine Hanım'un Nah lbend ma
hallesinde mutasarrıf oldiğı menzi l ine cereyiin eylemek 
üzre virilen temessük kayd olındı . 

Fı 25 S sene [ 1 ]258 [7 Nisan 1 842] 

Sözkonusu suyun sahiplerinden Seyyit Hasan Zühdü 
Efendi kendi hissesini hissedarı ve hanımı Şerife E
mine Hanım 'a katiyyen ferağ ettiğine dair temessük 
kaydı. 

Nısf masura ma-i mezküra ber veeh-i münasafe muta
sarrıfiin olan es-Seyyid Hasan Zühdi Efendi i le halilesi 
Şerife Emine Hanım'dan Hasan Zühdi Efendi mutasarrıf  
oldığı hissesini rızasıyla kema kan mahall-i kadimine 
cereyan itmek üzre hissedar ve halllesi Şerlfe Emine Hii
nım'a kat' iyyen feriiğ u kasr-ı yed itmeğle biimiş-i temes
sük işbu mahalle dahi kayd olınd ı .  

Fl 1 3  Şevviil sene 1 278 [ 13  Nisan 1 862] 

Sözkonusu suyun salıibesi Şerife Emine Hanım rıza
sıyla Ahmet Efendi'ye ferağ ve bu suyun Hoca Paşa 
mahallesindeki evine bağlanmasına dair kayıt. 

Nısf masura ma-i Iezize mutasarrıfe olan Şerife Emine 
Hanım bint-i Ömer mutasarrı fe oldığı ma-i leziz-i mez
kurı ınecrii-yı kadiminden ihrac i le Hace Paşa mahal
lesinde Bab-ı all caddesinde yiğirıni yedi numrolu biine
sine cereyan itmek üzre rızas ıyla Harbiyye neziiret-i celi
lesi Muhiisebiit dairesi İkinci şu'be müdiri izzetlü Ahmed 
Efendi ibn-i Mehmed'e kat' iyyen feriiğ u kasr-ı yed it
meğle şerh virild i .  

Fi  19 Ağustos sene [ 1 2]97 [3 1 Ağustos 1 88 1 ]  

14-1/140a/2 Derviş Paşa vakfının suyundan Mimar 
Kemaleddin malıallesinde aylık on beş akçe icare kar
şılığında yarım masura suyun sa/ıibesi Züleyha Hanım 
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kendi rızasıyla Mehmet Raşit Efendi'ye ferağ ve aylık 
on beş akçe icare karşılığında Kabasakal mahallesin
deki menziline bağlanmasına dair temessük kaydı. 

[Derkenar] işbu su Yukarıana hıdmetine nakl alınmış
dur. 

Merhum Derviş Paşa vakf-ı şerlfı suyından Koska kur
bında Mi'mar Kemaleddln mahallesinde nısf masura 
ma-i lezize şehriyye on beş [akçe] icare ile mutasarrıfe o
lan Züleyha Hanım ibnet-i Guluzade Mehmed Haşim E
fendi ma-i mezkurı hacegan-ı Divan-ı hümayundan kef
çe-i hümayun katibi Mehmed Raşid Efendi ibn-i Ali E
fendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle ma-i mezkılr Kaba
sakal nam mahallde menzi line cereyan eylemek üzre şeh
riyye on beş akçe icare tahsisiyle virilen temessük işbu 
mahalle kayd ol ınd ı .  

Fl 25 Mart sene [ 1 ]258 [6  Nisan 1 842] 
fi 25 M sene [ 1 ]259 [26 Şubat 1 843] 

14-l/140b/l Kırkçeşme sularından iki buçuk masura 
suyun sahiplerinden Mehmet Şemsettin Efendi ile ha
nımı Hatice Saide Hanım 'dan Mehmet Şemsettin E
fendi'nin vefat etmesiyle hissesinin kıziarına intikali ve 
bunlarında vefatıyla hisselerinin Hatice Saide Hanım 'a 
geçmesiyle bununda kendi rızasıyla Rumeli kazaskeri 
Hamdullah Efendi hazret/erine ferağ etmiş bu dahi İb
rahim Naşit Beyefendi'ye vermesi ve Derviş Paşa vak
ftna aylık yüz elli akçe icare karşılığında Akbıyık ma
hallesindeki konaklarına bağlanmak üzere verilen te
messük kaydı. 

[Kenarnotu] Masura 2 .5-0.5=2-0.5= 1 .5- 1 =0.5 

Cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be seriihu hazretlerinün Kırkçeşme ta'bir olınur ma-i 
lezlzlerinden iki buçuk masura ma-i lezize mutasarrıflar 
Mehmed Şemseddln Efendi ile hallleleri Hadlee Sa'lde 
Hanım'dan muma ileyh Mehmed Şemseddln Efendi fevt 
olup hissesi zevce-i ınılma i leyhima Hadlee Sa'ide Ha
nım ile sulh! keblr oğlı es-Seyyid Mehmed Muhyiddin 
Efendi ve kebire kerimesi Şerlfe Behnan(?) Hanım ve sa
ğlre kerimesi Şerlfe Behiyye hanımiara kable' l-intikal 
ınılma ileyhiınun birbirini ınüte'akıben ınüteveffıye olup 
nısf hisse ma-i lezizde olan hisseleri irsen valideleri mu
ma ileyha Hadlee Sa'lde Hanı ın'a intikal idüp ol vechi le 
ınılma i leyha eviadlarından müntakı l  ma-i leziz h isseleri 
ile ma'an ınukaddem uhdesinde olan nı sf hisse ki cem'an 
iki buçuk masura ma-i mezkurı akdeınce esbak Rumili 
kadiaskeri Hamdul lah Efendi hazretlerine ferağ eylemiş 
ise de uhdelerine geçmeyerek kalmış ınüşarun ileyh haz-
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retleri dahi hüsn-i rızalarıyla Enderun-ı hümayundan 
muhrec İbrahim Naşid Beğ Efendi ibn-i Ahmed Beğ'e fe
rağ u kasr-ı yed idüp ancak ihrac olman nizam-ı müstah
senesine nazaran ma-i mezkurun katması keyfıyyetün 
tahkiki lazım gelmiş aldığından ma-i mezkur vez!r-i 
a 'zam merhum Derviş Paşa'ya ba hatt-ı hümayun bir lüle 
ihsan olman Kırkçeşme suyından müfrez o lup ve mü
şarun i leyh hazretlerinün ana tarikına cereyan itmekde ol
d ığından beher şehr yüz ell i akçe icare-i müeccele takdi
riyle Akbıyık mahallesinde kain mutasarrıf o ldukları ko
naklarına cereyan eylemek üzre muma i leyh İbrahim Na
şid Beğ Efendi'nün yedine virilen temessük işbu mahalle 
kayd o l ındı . 

Fi 9 N sene [ 1 ]259 [3 Ekim 1 843] 

Sözkonusu iki buçuk masura suyun sahibi İbrahim Na
• • � 1 • 

, , • • 
.

. 1 • • şit Bey suyun yarım masurasını Mehmet Şahin Ağa 'ya 'tt(�: ��� ;.�.' JJ V�1'.W ��� ··�. �"-!J.' "'lt�.�:': �.�'(4-!.-ı r�v, ferağı ve Zeyrek 'te Timurhan mahallesindeki menziline 1Jli/,J(I W "f:�J tJ1;ıW:ıtv� ',/jı10JJ/ '  ii'-;'AJJ �'.l �ır.,�; .;. 1  bağlanması için verilen temessük Azaplar hizmetinde 
. '-i'��'-- · 

· kayıt/ıdır. 

Mı1ma ileyh İbrahim Naşid Beğ iki buçuk masura ma-i 
l ez!zün nı sf masurasın ı ifraz idüp Hasırcı Mehmed Şahin 
Ağa bin el-Hacc Musa'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle Zey
rek kurbında Timurhan mahallesinde mutasarrıf oldığı 
menzi l ine cereyan eylemek üzre virilen temessük Azebler 
hıdmetinde mukayyeddür. 

Fi 1 5  Ra sene 1 260 [4 Nisan 1 844] 

İbrahim Naşit Bey elinde geriye kalan iki masura su
yun yarım masurasını da Hatice Saide Hanım 'a ferağ 
etmesi ve Akbıyık mahallesindeki menziline bağlanma
sına dair verilen temessük kaydı. 

Muma i leyh İbrahim Naşid Beğ yedinde baki kalan iki 
masura ma-i lezlzün nısf masurasını dahi ifraz idüp Ha
dlce Sa'lde Hanım ibnet-i Es'ad Paşa'ya ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle Akbıyık mahal lesinde menzil ine cereyan ey
lemek üzre virilen temessük işbu h ıdmetde mukayyeddür. 

Fi 5 L sene [ 1 ] 260 [ 1 7 Ekim 1 844] 

İbrahim Naşit Bey elinde geriye kalan bir buçuk ma
sura suyun bir masurasını Hasan Şükrü Efendi 'ye fe
rağı ve Kadıçeşmesi kurbunda Altıboğaça malıallesin
deki menziline bağlanmasına dair verilen kayıt. 

Muma ileyh İbrahim Naşid Beğ yedinde baki kalan bir 
buçuk masura ma-i lezlzün bir masurasını dahi bi ' l-ifraz 
ketebeden Hasan Şükrl Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed it
meğle Kadi çeşmesi kurbında Altıboğaça mahallesinde 
menzil ine cereyan eylemek üzre virilen temessük hıdme
tinde mukayyeddür. 

Fi 5 L sene [ 1 ]260 [ 1 7  Ekim 1 844] 
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14-11140b/2 Kırkçeşme sularından iki masura suya siı
lıip olan İbrahim Naşit Bey yarım masura suyunu ken
di rızasıyla Hatice Saide Hanım 'aferağ edip aylık otuz 
akçe icare karşılığında yarım masura su Akbıyık ma
hallesindeki menziline bağlanmak için verilen temes
sük kaydı. 

Cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün Kırkçeşme ta'blr olınur ma-i le
zlzlerinden iki masura ma-i lezlze mutasarrıf Enden1n-ı 
hümayı1ndan muhrec İbrahim Naşid Beğ iki masura ma-i 
tezizden nısf masurasını yedinde olan temessükinden if
raz idüp hüsn-i rızasıyla Hadlee Sa'lde Hanım ibnet-i 
devletlü Es'ad Paşa'ya ferağ u kasr-ı yed idüp ve nizam-ı 
müstahsenesine nazaran yedinde olan temessük natık ol
dığı üzre ma-i mezkı1r Vezir-i a'zam Derviş Paşa'ya ba 
hatt-ı hümayfın bir lüle ihsan olman Kırkçeşme suyından 
müfrez olup müşarun i leyh Sultan Süleyman Han hazret
lerinün ana tarlkına cereyan itmekde aldığından beher 
şehr otuz akçe idire-i müeccele ile nısf masura ma-i mez
kfır mfıma i leyha Hadlee Sa'lde Hanım'un Akbıyık ma
hallesinde mutasarrıf oldığı menzi l ine cereyan eylemek 
üzre zabt u tasarrufesiyçün virilen temessük işbu mahalle 
kayd olındı . 

Fi 5 L sene 1 260 [ 1 7  Ekim 1 844] 

Sözkonusu suyun salıibesi Hatice Saide Hanım Kaba
sakal mahallesindeki Sipalılar dergii/ıma bağlanmak ü
zere Şey/ı Abdülaziz Efendi'ye ferağına dair kayıt. 

Nısf masura ma-i lezize ınutasarrıfe olan Es'ad Paşa keri
mesi Hadlee Sa'lde Hanım ma-i mezkfırı mecra-yı kadi
minden bi ' l -ihrac Kabasakal mahallesinde Yol sokakda 
on yedi nuınrolu Sipahlar dergahına cereyan itmek üzre 
postnişlni Şeyh Abdülazlz Efendi ibn-i Seyyid Hüseyin'e 
ferağ. 

Fi 1 1 Kanün-ı sani sene [ 1 ]3 ı O [23 Ocak ı 895] 
sened-i hakani ı 4 [Kanun-ı sani sene [ ı  ]3 ı O] 

[26 Ocak 1 895] 

14-1114la/l Kabasakal malıallesinde bir bab ev içine 
bağlı Kırkçeşme suyundan yarım masura suyun salıip
leri Seyyit Mehmet ve validesi Şerife Hanım kendi rıza
larıyla üç hissesini Seyyit Osman Efendi'ye ve bir hisse
sini Necibe Hanım 'a ferağ etmelerine dair temessük 
kaydı. 

Sultan Bayezld-i Veli Han-ı Gazi tabe serahu hazretleri
nün vakf-ı şerlfı odasında ru'yet olman evkafdan sabık 
Val ide Sultan kethudası el-Hacc Mustafa Efendi'nün zev-
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14-11141all cesi Fatıma Hatun vakfı musakkafatından mahmiyye-i İs-
AlP ��� �<��ı .V�, �,b. J;;.;.;l eı,'.;j,�·:" v·.' . � �· . . tanbul'da Kabasakal mahallesinde kain bir bab hane dem-

. . · ·  .

". · · · - � "' ""��frtb- � � K k d f � · 1 � h� J <�..4-IU... � • ı;, J;: ...�, . . . . . , 
nma can ır çe ş me suyın an nı s masura ma-ı ezıze a-

• . • J '��.Y r'"" r'ff!" �....., , ilbdJJt!J/rfü.. '.ıl'J ..,.ıı... miş-i temessükde muharrer mutasarrıf olan es-Seyyid �.N.::.�):..J) ct,� .;.:,,J ;ı; �-'< �If i.,. til J � ,.j J.);., • • Mehmed bin Mustafa ve validesi Şerife Hanım bint-i İb
.f�(V�J ci/b ...,_.1�1.,.>-..ı ı o.�:&... " .  : • . . . · ı.:.. , rahi�. muta��rr�tıa; �Idukları

_ �
a-� lezizi h��n-i rızal�rıy� ""�'�Li· ·� : : . .. :/ � � -'�).1.1 �Joolb la Kaıme katı bı Şakır Efendı ınhas ıyla Malıyye hazınesı 

• • • • � ,.rLP 1)/,t:ı�N"!" d ":.Al. ı. u� ı..ti� ,..aı� 1 ,J. ·� veznedar larından es-Seyyid Osman Efendi  bin Abdullah �� (,!;.._,� rfl�1 ��� �'"""'"' �ı .v� 
• • 

("· • • � Efendi'ye üç hisse ve bir hissesi Neclbe Hanım bint-i Abı./.bı _J; ·_. . �'1'..;),�;,;,_(1.�"'1�� dul lah'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle hamiş-i temessük işbu 
1 ..... . �. �� ıai . :.�  .. �:, • ''� mahalle kayd al ındı / ...___ '-'IJII (QF....,�l� !.J. . . 1 � . 1P .,. R gurre-i M sene 1 264 [ 1  O Aralık  1 847] 

Sözkonusu suyun üç hissesine sahip olan Seyyit Osman 
Ağa 'nın vefatıyla oğlu Abdullah Necip Efendi'ye inti
kaline dair temessük kaydı. 

Nısf masura ma-i leZıze dört hisse i 't ibarıyla üç hissesine 
mutasarrıf olan Maliyye hazine-i celilesi vaznedarların-
dan4 es-Seyyid Osman Ağa b in Abdullah'un vefatı vukü
' ma mebni mutasarrıf o ldığı üç h isse-i mezkı1r bir nefer 
keblr ağlı ei-Hacc Abdullah Neclb Efendi'ye intikal it
meğle mı1ma i leyhün intikalen tasarrufıyçün virilen ha
miş-i temessük işbu mahalle kayd alındı. R 27 Ra sene [ 1 2]89 

ve fı 23 Mayıs sene [ 1 2]88 [4 Haziran 1 872] 
Sözkonusu suyun bir hissesinin sahibesi olan Necibe 
Hanım hissesini diğer dörtte üç hisseye sahip olan üvey 
oğlu Abdullah Necip Efendi'ye ferağına dair verilen se
ned-i hakani kaydı. 

Nısf masura ma-i lezizün dört h isse i 'tibarıyla bir h issesi
ne mutasarrıfe olan Neclbe Hanım bint-i Abdul lah hisse-i 
mezkurı üç rub' h isse mutasarrıfı üveği mahdumı ei-Hacc 
Abdullah Necib Efendi ibn-i Osman'a ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle virilen sened-i hakani işbu mahal le kayd alındı . 

R 1 7  Mart sene [ 1 2]99 [29 Mart 1 883] 
Yarım masura suya sahip olan Abdullah Necip Efendi 
rızasıyla Melımed Vehbi Efendi'nin hanımı Hatime 
Hanım'a katiyyenferağına dair sened-i hakani kaydı. 

Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Abdul lah Neclb 
Efendi ibn-i Osman mezkı1r menzil ve ma-i lezizi rızasıy
la nüvvabdan Mehmed Vehbi Efendi halllesi Hatime Ha-
nım ibnet-i Rifat'a kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
viri1en sened-i hakani işbu mahalle kayd a l ındı . 

Fi 1 9  Ağustos sene [ 1 ]300 [3 1 Ağustos 1 884] 

14-1/Ula/2 Kırkçeşme sularından yarım masura suya 

4 veznedarları ndan 
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sahip olan Mehmet Şemsettin Efendi'nin vefatıyla mi
rasçılarına intikali ve bunların vekilieri aracılığıyla 
Seyyit Mehmet Emin Efendi'ye ferağları ve vakfa veril
mek üzere ayda otuz akçe icare karşılığında Akbıyık 
mahallesindeki konağına bağlanmasına dair temessük 
kaydı. 

14-l/14la/2 

Cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak o ldukları 
Kırkçeşme ta'blr ol ınur ma-i lezizlerinden nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf Mehmed Şemseddln Efendi fevt o
lup keblr oğulları Mehmed Nazif Beğ ve Mustafa Tevfik 
Beğ ve Ahmed Şekfır Beğ ve Hasan Nfırl Beğ ve keblre 
kerimesi Emine Su'ada(?) ve sağTre kerimesi Hadice Na
fi 'a  hanımiara ba'de' l-intikal ve muma i leyhimün tarafla
rından vekilieri mfıma i leyh Mehmed Nazif Beğ kendi 
h issesini bi ' l-asale ve müştereklerinün hisselerini b i ' l-ve
kale Esham muhasebesi mümeyyiz-i evvel i  hacegan-ı DI
van-ı hümayfından ve rütbe-i sal ise aslüibından rifatlü 
es-Seyyid Mehmed Emin Efendi bin Hüseyin'e ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ancak su hakkında cari olan nizam-ı 
müstahsenesine nazaran ma-i mezkurun kaimesi keyfiy-
yeti tahkiki lazım gelmiş aldığından erbab-ı vuküfdan 
bi ' t-tahklk yedinde olan hüccet niltık oldığı üzre ma-i 
mezkfır vakıf-ı müşarun i leyh hazretlerinün Kırkçeşme r , • • .. e .. e,ı,.. ...,,� .Jo f • .J ,.� • • • • , . • • 

suyı kemerinden cereyan iden sulardan olmak mülabese- •· • "" �� �· · J...t- �_,._ı : "- �-� 
siyle beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ta'ylnle nısf ,.._, ı...-�_,�ı,;,...__, l..- �_. .J,. ..s-__,.J_....j(.J ,.:i.Jz, , 
masura ma-i mezkfır kadiıni vechi le Akbıyık mahal lesi n- -d'� u..S -.JN.,._,d,� '"' cJ..Ai.h c/, �· �·� • � 
de mutasarrıf old ığı konağına cereyan eylemek üzre zabt ��''-J"II,.,L • ,r 
u tasarrufiyçün virilen cedld temessük işbu mahalle kayd 
o l ındı . 

Fl 23 R sene 1 264 [29 Mart 1 84 7] 
Nısf masura ma-i tezize mutasarrıf olan Mehmed Emin 
Efendi vefat iderek üç nefer eviadı Mehmed Arif ve Ayi
şe Sa'adet hanımlar ve Fatıma Sa'adet Hiinım'a intikal 
iderek tasarruflarını havl virilen temessük kayd o l ındı . 

Fl 1 6  Kanun-ı evvel sene [ 1 ]29 1 [28 Aralık 1 875] 

Sözkonusu suyun sahiplerinden Fatma Hüsna Hanım 
üçte bir hissesini kardeşi Mehmet Arif Efendi'ye ferağ 
etmesi ile suyun Mehmet Arif ve Ayşe Saadet'e kaldığı
na dair temessük kaydı. 
Ahfırkapu'da Akbıyık mahallesinde Kerasteci zokağında 
bir numrolu menzil ve üç numrolu konak ve beş numrolu 
arsa ve Ahurkapu caddesinde otuz numrolu iihurun de
runlarına ciirl nısf masura ma-i lezlz mutasarrıfları Meh
med Arif ve Fatıma Hesnil ve Ayişe Sa'adet hanımlardan 
mezbfıre Fatıma Hesnil Hanım sülüs hissesini hissedarı 
mfıma ileyh Mehmed Arif Efendi'ye bir kıt'a sened-i ha
kani ile ferağ iderek sütüsan hisseleri Mehmed Arif ve 
Ayişe Sa'adet hanımiara ibkaen uhdelerinde olmağla ha-
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miş-i temessük kayd al ındı .  
Fı 3 Mart sene [ 1 ]303 [ 1 5  Mart 1 887] 

14-1/141b/1 Eyüp 'te Küçükköy sınırları içinde Koyun
geçidi adlı mahalde Kırkçeşme suyundan ayrılmış olan 
iki buçuk masura su Ayasofya 'nın suyu yoluna mü/hak 
katmalardan aktığından evvelce iki masurası başkasına 
satılmış geriye kalan yarım masurasının Mehmet Aziz 
Efendi'ye ferağı ve bunun dahi kendi rızasıyla Tersa
ne-i amire hazinesi veznedarbaşı Mustafa Rıfat'a katiy
yen ferağı aylık otuz akçe icare karşılığında Kabasakal 
mahallesindeki evine bağlanmasına dair temessük kay
dı. 

Abdi Kethudiiziide Ahmed Ağa nam siihibü' l-hayrun vak
fına tashlh alınan Kırkçeşme ta'blr al ınur ma-i lezizler
den Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Küçükköy hudı1dı dahi
linde Koyun geçidi nam mahallde hiisıl eylediği suyından 
müfrez iki buçuk masara ma-i leziz Ayasafya-i kebirün 
suyı tarlkına mülhak katmalardan cereyiin i düp ma-i mez
kurun akdeınce iki masurasını bi '  1-ifriiz ahara feriiğ ve 
müceddeden başkaca temessük virilüp işbu temessükde 
biikT kalan nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
el-Hiicc Mehmed Aziz Efendi  ibnet-i el-Hiicc Ahmed 
mutasarrıf aldığı nısf masura ma-i lezlz-i mezkı1rı hüsn-i 
rızasıyla Tersiine-i amire hazinesi veznedarbaşısı Musta
fa Rif'at Efendi ibn-i ei-Hiicc Ahmed Ağa'ya kat' iyyen 
feriiğ u kasr-ı yed idüp ma-i teziz-i mezkür mecdi-yı ka
diminden bi ' l-ihrac efendi-i mürnil i leyhün Sultan Ahmed 
c ivarında Kabasakal cami ' -i şerlfı karşusında hanesine 
cereyiin itmek üzre şehriyye otuz akçe iciire-i müeccele 
ta'ylnle zabt u tasarrufiyçün virilen cedid temessük işbu 
mahalle kayd alındı .  

Fı gurre-i Za sene 1 265 [ 1 9  Eylül 1 849] 

Sözkonusu suyun sahibi Mustafa Rıfat Efendi vefat et
tikten sonra altı bin kuruş kıymetle suyun mirasçılarına 
intikal etmesi ve mirasçılarının dahi bunu Cebeali ka
pısında Küçük Mustafa Paşa lıamamına bağlanmak ü
zere aynı kıymet üzerinden Şükrü Bey 'e katiyyenferağı 
ve yıllık on beş akçe icare karşılığında Şükrü Bey 'in ta
sarruf una verildiğine dair temessük kaydı. 

Derün-ı temessükde muharrer Sultan Ahmed c ivarında 
Kabasakal mahallesinde kain Yol zokakda birinci numro 
ile ınurakkam hane derCınına cari yarım masura ma-i lezi
ze mutasarrıf olan Tersiine-i amire veznedarbaşısı esbak 
Mustafa Rif'at Efendi ibn-i el-Hiicc Ahmed fevt olup 
ma-i mezkCır keblr ağlı Şevki Efendi ve kebire kerimeleri 
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Su 'ada(?) ve Emine hanımiara altı bin guruş kıyınede 
ba'de' I-intikal eviad-ı ınılma i leyhimden Su'ada(?) Ha
nım tarafından topcı asakir-i şahane kolağalarından mü
teka' id Mehmed Ağa ve [r] ikab-ı hümayıln mülazımların
dan Akif Efendi şehadetleriyle ahara ferağa vekaleti sabit 
olan h issedar ve biraderi ınılma i leyh Şevki Efendi bi
' 1-vekale ve kendü h issesini bi ' l-asale ve mezbılre Emine 
Hanım dahi h issesini bi zatiha hüsn-i rızalarıyla zikr oh
nan yarım masura Kırkçeşme ma-i lezlzini mecra-yı ka
dlminden bi ' l- ihrac Cebe All kapusında kırk dört numro 
ile murakkaın Küçük Mustafa Paşa harnınamma cereyan 
itmek üzre müteveffa el-Hacc Hüseyin Neclb Beğ'ün 
mahdılmı ei-Hacc Şükr'i Beğ'e kıymet-i mezkılr i le 
kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itıneğle o l  vechile ma-i le
ziz-i mezkı1run intikal ve ferağınun icrasıyla icaresinün 
hadd-i nizarnisine b i ' l-iblağ temessükinün tahşiye olm
ması evkaf varidatı defterlerinden derkenar kı l ınmış oldı
ğına binaen yarım masura ma-i lezlzün ber mival-i mu
harrer intikal ve fera-ğı Senedat odasında bi '  1-icra senevi 
on beş guruş icare-i müeccele i le  ınılma i leyh e l-Hacc 
Şükrl Beğ'ün defter-i vakfda uhdesine kayd i le zabt u ta
sarrufını havl viri len hamiş-i temessük işbu mahalle kayd 
o lınd ı .  

F'i  1 6  Şa'ban sene [ 1 ]288 [30 Ekim 1 87 1 ]  
ve fı 1 9  Teşrin-i evvel sene [ 1 ]287 [3 1 Ekim 1 87 1 ]  

Yarım masura suyun salıibi olan Şükrü Bey 'in ölme
siyle mirasçılarına intikali ve bunlarında Mehmet Ser
vet Bey 'eferağlarına dair kayıt. 

Nısf masura ma-i lezize ınutasarrıf olan ınılma i leyh Şük
r'i Beğ'ün vukii'-ı vefatma mebn'i ma-i mezkı1r kebir mah
dılını Beğoğlı icra dairesi ketebesinden Hüseyin Neclb 
Beğ ile ker'imeleri F irdevs ve Nazmiyye hanımiara ba'de
'1-intikal rızalarıyla Ticaret ve zira'at nezareti mektı1bi 
kalemi hulefasından Mehmed Servet Beğ ibn-i Rif'at Pa
şa'ya ferağ. 

Fı 1 4  Kanun-ı sani sene [ 1 ]307 [26 Ocak 1 892] 

14-l/14lb/2 Gazi Sultan Süleyman Han vakfı suyu 
katmalarından bir masura suyun sahibi olan Mehmet 
Efendi'nin vefatıyla bunun kızı Zeynep Hanım'a intika
li bunun dahi bu suyu katmasıyla beraber Emine Ha
nım ' aferağı ve vakfa aylık altmış akçe i care karşılığın
da Akbıyık mahallesindeki menziline bağlanmasına da
ir temessük kaydı. 

[Kenarnotu] Hıdroet-i Sultan Ahmed 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün vakf-ı şerifleri ma-i lezizi katma
larından bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan yazıcı-i 
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esbak Mehmed Efendi fevt olup kerimesi Zübeyde Ha
n ım'a hasbe' l-ade ba'de' l- intikal kable't-tahrir ınılma i
leyha dahi ma-i mezkur katmasıyla beraber Abdurrauf 
Haleti Efendi'nün halilesi Emine Hanım ibnet-i Abdul
lah'a ferağ u kasr-ı yed itmiş ise de ma-i mezkı1run senedi 
zayi '  olmak mülabesesiyle ferağı İcra olmmayarak pes
mande kalmış idüğinden kaydı ba'de'l-ihrac n izarnı üzre 
müceddeden bir kıt 'a senedinün tanzlmi hususın ı  muma 
i l  ey ha ba arz-ı hal lede[ '  1]-istid 'a ma-i mezkı1r bin yüz 
doksan senesi Muharremü' l-haram'ınun onuncı güni tari
hiyle ınılma i leyh el-Hacc Mehmed Efendi'nün uhdesinde 
aldığı Eyyub mahkemesi sici l iatından muhrec derkena[r]
dan müstefad olup ancak nizam-ı müstahsenesine naza
ran ma-i mezkurun katması b i 't-tahklk Havass-ı refi'a ka
zasına tabi '  Cebehaneci karyesinde Şahin deresi kurbın  da 
Deliklitaş nam mevzı 'da kimesnenün mülkine ittisalden 
ari mahallde hafr-ı abar ve tahte' l-arz !ağın ü kanavat i le 
müctemi '  ol mevzı ' da merhum Sultan Süleyman Han su
yı kemerlerinden Güzelce kemerine mülhak ab-ı lezizden 
müfrez bir masura ma-i lezlzün katması mevcı1d olup su
yı dahi müşarun i leyh Su ltan Süleyman Han suyı ana tari
kına cereyan eylemekde aldığından şehriyye altmış akçe 
icare-i müeccele ta'yinle bir masura ma-i leziz-i mezkı1r 
Ahurkapu civarında Akbıyık mahal lesinde kain kadi-mi 
vechi le menzil ine cereyan itmek üzre ınılma i leyha E
mine Hanım ibnet-i Abdullah'un zabt u tasarrufiyçün vi
rilen cedid temessük işbu mahalle kayd alındı . 

Fi gurre-i Ca sene 1 265 [26 Mart 1 849] 

Sözkonusu suyun sahibesi Emine Hanım on iki bin ku
ruş bedel ile el-Hacc İbrahim Ağa ve Salih Ağa ve eşi 
Fatma Hatun 'a eşit olarak ferağından ellerine ayrı ayrı 
verilen temessük kaydı. 

MCıma ileyha Emine Hanım bir masura ma-i lezizi ferağa 
tarafından vekil i ketebeden Ahmed Efendi b in Mehmed 
Halid bi ' l-vekale mahalle-i kadimine cereyan itmek üzre 
on iki bin guruş bedel mukabelesinde te be' alarından 
el-Hacc İbrahim Ağa ibn-i Ahmed i le Mısırl ı(?) Salih A
ğa zevcesi Fatıma Hatun bint-i Mustafa'ya ber veeh-i mü
nasafe kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle muma i-leyhi
ma yedierine başka başka viri len temessük işbu ma-halle 
dahi kayd al ındı. 

Fi 5 Ca sene 1 2 8 1  [6 Ekim 1 864] 
ve fi 20 Mart sene 1 28 1  [ 1  Nisan 1 865] 

Yarım masura suyun sahibi olan İbrahim Ağa vefatıyla 
büyük oğlu Hüseyin Efendi 'ye intikal etmiş ve Kabasa
kal'daki Sipahlar dergfihına bağlanmak üzere Bostan
cıbaşı Aziz Efendi'ye ferağına dair verilen sened-i ha
kani kaydı. 
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Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan İbrahim Ağa 
ibn-i Ahmed vefat idüp ma-i mezkfır kebir mahdfımı Hü
seyin Efendi'ye ba'de' l-intikal rızasıyla Kabasakal'da Yol 
sokakda on yedi numrolu Sipahlar dergahına cereyan it
rnek üzre dergah-ı mezkfır postnişini Aziz Efendi bin 
Seyyid Hüseyin'e ferağ itmeğle zabt u tasarrufın ı  havi vi
rilen sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı .  

F1 29 Haziran sene [ 1 ]304 [ l l  Temmuz 1 888] 

14-1/142all Akbıyık mahallesinde mütevelliye süknası
na bağlı suyunfazlasından üç ve üçte bir masura suyun 
sahibi olan Seyyit Mehmet Ağa suyundan yarım masu
rasını Sultan Ahmet'te Kabasakal mahallesinde bulu
nan menziline bağlanmak üzere Tersane-i amire ha-zi
nesi veznedarbaşı Mustafa Rıjat Efendi'ye devretmekte 
ayda otuz akçe icare karşılığında kullanmasına dair te
messük kaydı. 

Sultan Bayezid-i Veli Han-ı Gazi tabe serahu hazretleri
nün vakf-ı şerlfı odasında cum'airtesi güni ru'yet olman 
evkafdan evladiyyet ve meşrfıtiyyet üzre mütevelli-yesi 
oldığum ceddem merhum İstanbul kadlsı esbak el-Hacc 
Mehmed Efendi hazretlerinün vakf-ı şerlfınden olmak 
üzre Akbıyık mahallesinde mütevelliye süknasına 
cereyan iden ma-i lezlzün fazlasından olarak mutasarrıf 
bulınan bii temessük es-Seyyid Mehmed Ağa bin Mustafa 
mutasarrıf oldığı üç ve sülüs masura ma-i leziz-i mezkfı
rından nısf masura ma-i leziz-i mezkfırını yedinde olan 
temessükinden ifraz eyleyüp Sultan Ahmed civarında 
Kabasakal mahallesinde vakı ' menzi line cereyan itmek 
üzre Tersane-i amire haz'inesi veznedarbaşıs ı  Mustafa 
Rif'at Efendi bin el-Hacc Ahmed Ağa'ya ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ol vech ile nısf masura ma-i tezize beher şehr 
otuz akçe icare-i müeccele ta'yinle zabt u tasarrufiyçün 
v irilen cedid temessük işbu mahalle dahi kayd olındı . 

Fi 24 Z sene 1 265 [ 1 1 Kasım 1 849] 

Sözkonusu suyun salıibi Mustafa Rıfat Efendi'nin vefa
tıyla altı bin kuruş kıymetli suyun mirasçılarına intikali 
ve Cebeali kapısındaki Küçük Mustafa Paşa çeşmesine 
bağlanmak üzere el-Hacc Şükrü Beyefendi'ye aynı kıy
met ile devredilmesi ve yıllık on beş kuruşu lıammama 
bağlanmasına dair temessük kaydı. 

Sultan Ahmed civarında Kabasakal mahallesinde Yol zo
kakda bir numro ile murakkam menzile cari n ısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan Tersane-i amire veznedarba
şısı esbak Mustafa Rif'at Efendi ibn-i el-Hacc Ahmed 
fevt olup ma-i mezkfır sulbl kebir oğlı Şevki Efendi i le 
kebire kerimesi Su'ada(?) ve Emine hanımiara altı bin 
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guruş kıymetle ba'de' l-intikal eviad-ı ınılma i leyhimıln
dan Su 'ada(?) Hanım tarafından hissesini  ahara ferağa 
vekili hissedarı ınılma ileyh Şevki Efendi b i ' l-vek�Ue ve 
kendi hissesini b i ' l-asale ve mezbılre Emine Hanım dahi 
bi ' z-zat ma-i mezkılrı mecra-yı kadimi olan hane-i mez
kılrdan b i ' l-ihrac Cebe All kapusında kırk dört numro ile 
Küçük Mustafa Paşa hammarnma cereyan itmek üzre mü
teveffa el-Hacc Hüseyin Beğ'ün mahdılmı el-Hacc Şükrl 
Beğ Efendi'ye kıymet-i mezkılre i le kat' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ma-i mezkılrun icare-i kadimesinün 
hadd-i n izarnısine ib iağı hususı evkaf varidatından der
kenar bulınmış olmağla ol vechile n ısf masura ma-i mez
kı1run i care-i kadimesi senevi on beş guruşa bi ' 1-iblağ 
harnmam-ı ınezkılra cereyan itmek üzre ınılma i leyh 
el-Hacc Şükrl Beğ'ün zabtını ha[vl] v iri len hamiş- i  te
messük işbu mahalle kayd o l ındı . 

Fi 1 7  Şa 'ban sene [ 1 ]288 
ve fı I 9 Teşrin-i evvel sene [ 1 2] 87 [3 1 Ekim 1 87 1 ]  

Yarım masura suyun sahibi olan Şükrü Bey 'in vefatıyla 
suyun mirasçılarına intikaline bunlarında Mehmet Ser
vet Bey 'e devrettik/erine dair kayıt. 

Nısf masura ma-i mezkura mutasarrıf olan ınılma i leyh 
Şükrl Beğ'ün vukü ' -ı vefatma mebnl ma-i mezkur keblr 
mahdılmı Beğoğlı icra dairesi ketebesinden Hüseyin Ne
db Beğ ile kerimeleri Firdevs ve Nazmiyye hanımiara 
ba'de ' l-intikal rızalarıyla Ticaret ve zira 'at nezareti mek
tılbi kalemi hulefasından Mehmed Servet Beğ ibn-i Rif' at 
Paşa'ya ferağ 

R 1 4  Kanun-ı sani sene [ 1 ]308 [26 Ocak 1 893] 

14-l/142a/2 Kırkçeşme sularından ana yoluna mü/hak 
katmalardan yarım masura suyun mutasarrıft Derviş 
İsmail'in vejatıyla mirasçılarına intikaline, mirasçıla
rın vekilieri aracılığıyla Seyyit Mehmet Rüştü Efendi'ye 
devrederek aylık otuz akçe icare karşılığında Akbıyık 
mahallesindeki evine bağlanmasına dair verilen temes
sük kaydı. 

Cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta'bir ol ınur ma-i lezlzlerinden ana tarlkına 
mülhak katmalardan nısf masura ma-i lezlzün hamiş-i te
messükde ınuharrer mutasarrıfı Derviş İsma'll Efendi 
fevt olup ma-i mezkur sulbiyye keblre kerimeleri Hadice 
Fatıma ve sağTre kerimesi Ayişe hanımiara hasbe' l-ade 
ba'de' l-intikal sağTre-i  mezburenün validesi ve tesviye-i 
emrine ba hüccet-i şer' iyye vasiyy-i mansubesi Saliha 
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Hanım ibnet-i Abdullah sağTre-i mezburenün hissesin i  
bi ' l-vesaye ve kebtran- ı  muma i leyhima taraflarından Ha
fız Mehmed Efendi ve Es'ad [E]fendi şehadetleriyle ve
kllleri olan Osman Dürrt Efendi bi ' l-vekale ma-i mezkurı 
hane i le beraber hacegan-ı Divan-ı hümayundan fütüvvet
lü es-Seyyid Mehmed Rüşdi Efendi bin Seyyid All'ye fe
rağ u kasr-ı yed iderek ma-i mezkur Akbıyık mahallesin
de mutasarrıf oldığı hanesine cereyan eylemek üzre şeh
riyye otuz akçe icare-i müeccele ta'yiniyle nısf masura 
ma-i lezlz-i mezkurun zabt u tasarrufiyçün virilen cedtd 
temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fı gurre-i Ş sene 1 265 [22 Haziran 1 849] 

14-l/142b/l Kırkçeşme suyundan el-Hacc Mehmet E
fendi'nin vakfından beş ve sülüs masura suyun icra ol
duğu konak muhterik olduğundan üç ve sülüs masurası 
vakf tarafindan ifraz ile icareteynli olarak aylık onbeş 
akçeye Seyyit Mehmet Ağa 'nın icarının kaydı. 

Merhum İstanbul kadlsı esbak el-Hacc Mehmed Efen
di 'nün evkaf-ı şeriflerinden eviad-ı zükur ü iniisiarı evla
dından olup meşrutiyyet üzre müteve1 l iye oldukları mine
' I-kadim süknası meşrCıta olup mahmiyye-i İstanbulda 
Akbıyık mahallesinde vakı ' menzil derunına Sultan Sü
leyman Han kemerlerinden Kırkçeşme suyına i lhak beş 
ve sülüs masura ma-i leziz muhterik konağ-ı kebir arsası 
müddet-i vafireden berü metrfik ve ma-i leziz-i mezbı1run 
kanaviltı mürur-ı ezmine i le telef ve zayi '  olm ış ve arsa-i 
mezkı1run terbi'an dört bin yüz el l i  beş zira'a baliğ olup 
tarik-ı amın canibinden be hisab-ı terbi ' i  üç bin üç yüz 
otuz dört zira' mahall i  i le  arsaya cari ma-i lezlzün üç ve 
sülüs masurası bi ' l-ifraz emsali vechile bi ' l-icareteyn til
l ibine bii mu 'accele icar olman eviad-ı vakfdan men lehu 
sükna bir bab menzil inşa olmmak ve baki kalan iki ma
sura ma-i lezlz-i mezburun kanavatı i 'mar olmmak vakf-ı 
şerif hakkında nafı ' olacağına salifti ' l-beyan üç bin üç 
yüz otuz dört zira' arsa-i merküm ile üç ve sülüs masura 
ma-i lezizün yevmi on beş akçe icare-i müeccele ta'yiniy
le talib olan ba'isü't-temessük es-Seyyid Mehmed Ağa 
bin es-Seyyid Mustafa'ya icare olmarak zabt u tasarrufiy
çün viri len temessük işbu mahalle kayd ol ındı . 

Fı 1 9  R sene 1 265 [ 1 5  Mart 1 849] 

Temessüke göre üç ve üçte bir masura suya mutasarrıf 
olan Melımet Ağa suyunun yarım masurasını bu temes
sükten ayırıp iki buçuk ve üçte bir masurası elinde kal
dığına dair kayıt. 

Ber mantı1k-ı temessük üç ve sülüs masura ma-i lezize 
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mutasarrıf olan es-Seyyid Mehmed Ağa mutasarrıf  o ldığı 
ma-i leziz-i mezkürdan nısf masurasın ı  işbu temessükin
den ifraz idüp iki buçuk ve sülüs masurası uhdesinde kal
dığı işbu mahalle dahi kayd olındı .  

Fl 24 Z sene 1 265 [ l l Kasım 1 849] 

Seyyit Mehmet Ağa mutasarrıf olduğu suyunun yarım 
masurasını yine ayırıp iki ve üçte bir masurası elinde 
kaldığına dair kayıt. 

Mezbur es-Seyyid Mehmed Ağa bin Mustafa mutasarrıf 
o ldığı ma-i leziz-i mezkürından nı sf masurasını dahi ifraz 
idüp iki ve sü lüs masura uhdesinde kaldığı işbu mahalle 
kayd ol ındı . 

F1 1 6  M sene 1 266 [2 Aralık 1 849] 

Seyyit Mehmet Ağa mutasarrıf olduğu suyunun yarım 
masurasını yine ayırıp bir buçuk ve üçte bir masurası 
elinde kaldığına dair kayıt. 

Mezbur es-Seyyid Mehmed Ağa bin Mustafa mutasarrıf 
aldığı ma-i leriz-i mezkürından nı sf masuras ını dahi işbu 
temessükinden ifraz eyleyüp bir buçuk ve sülüs masura 
uhdesinde ibka kaldığı işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fi 1 2  Ra sene 1 266 [26 Ocak 1 850] 

14-11142b/2 14-1/142b/2 Kırkçeşme sularından Sultan Süleyman ,j)J ı)>J!.tJ) "'�Jı 4JJ 1 .ı ;Ai, a;;ı u u .ı: ,., · � .ıo� . ,  · Han hazretlerinin suyu yoluna mülhak katmalardan E-
• • • 

• • ı· I;/V.JI..N �"'""'"''"� �""'' �.ı',,i,);ıi� �) �,..,afj_.bı;.v'vı.o?.vı.iv�:�..,..ı: · ·• .. yüp 'te Belgrad karyesi bahçeleri içindeki Kestanelik 'te 
. 

• • ' � 4'J),.J " h '  l M ·" Ş . B , . u Jfflh� ıJ�·� .,;tı .J .AI,ıA 1 ·, ,;, •• • lı• / ·  , • ·' yarım masura suya sa ıp o an ustaJa emsı ey ın , .  • " �/ V" ll l ırı.yı �  (f..f� fJ)')i {;, . 
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� .t_� ' nur ma-i Ieziz1erden cennet-mekan Sultan Süleyman Han 'V ta-be serahu hazretlerinün suyı tarikına mülhak katmalar
dan olup yedinde olan atik temessüki natık o ldığı üzre 
havass-ı refi 'a kazasına tabi '  Belgrad karyesi bağçeleri 
hudüdı dahi l inde kestanelik derünında mevzı'- ı  hil.lide 
hası l  eylediği suyından müfrez hamiş-i temessükde mu
harrer nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Mustafa 
Şemsi Beğ bi la veled fevt olup mahlillinden es-Seyyid 
Süleyman Ağa bin Selim'e bil. kaime-i mezad canib-i ne
zaret-i Evkaf-ı hümayfından isticar o lmarak ma-i mezkur 
mecra-yı kadiminden b i ' l-ihrac Kabasakal mahallesinde 
hanesine cereyan itmek üzre şehriyye otuz akçe icare-i 
müeccele ta'ylniyle zabt u tasarrufiyçün virilen hamiş-i 
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temessük işbu mahalle kayd ol ındı . 
Fl 1 7  Ra sene 1 267 [20 Ocak 1 85 1 ]  

Sözkonusu suyun sahibi olan Seyyit Süleyman Ağa ve
fat etmesiyle mirasçılarına intikal ve bunlarda kendi rı
zalarıyla Hacı Hafiz Bekir Efendi 'ye ferağına dair ka
yıt. 

Sultan Ahmed'de Kabasakal mahallesinde Kemer soka
ğında iki  numrolu arsa ya cari n ısf masura ma-i lezize mu
tasarrıf olan Seyyid Süleyman Ağa ibn-i Selim vefat ide
rek ma-i mezkGr Bab-ı vala-yı seraskeri ketebesinden Ah
med Faik Efendi ve Fatıma ve Fethiyye han ımiara ba'de
' 1-intikal rızalarıyla Sultan Ahmed cami '- i  şerlfı imamla
rından Hacı Hafız Bekir Efendi ibn-i Ömer'e ferağ. 

Fi l O  Ağustos sene [ 1 ]307 [22 Ağustos 1 89 1 ]  

14-11143a/l İstanbul'da Akbıyık mahallesinde müte
velli süknasına bağlanmış olan suyun fazlasından ol
mak üzere bir buçuk ve üçte bir masura suyun muta
sarrıfi Seyyit Mehmet Ağa, suyunun yarım masurasını 
kendi rızasıyla Kabasakal malıallesinde Yenimedrese 
civarında Hafiz Mustafa Efendi'ye ferağ edip, aylık o
tuz akçe icare ile kullanmasına dair verilen temessük 
kaydı. 

[Derkenar] Tahtakal 'a  h ıdmetine nakl olınmışdur. 
Fl 1 5  Eylül sene [ 1 ] 300 [27 Eylül 1 884] 

Sultan Bayezld-i Veli vakfı odasında ru 'yet olman evkaf
dan merhum Valide Sultan kethudası el-Hacc Mustafa E
fendi'nün vakfına ilhak İstanbul kadisı esbak merhum 
el-Hacc Mehmed Efendi'nün vakf-ı şerifı musakkafatın
dan mahmiyye-i İstanbulda Akbıyık mahallesinde müte
velli süknasına cereyan iden ma-i lezizün fazlasından ol
mak üzre bir buçuk ve sülüs masura ma-i lezize mutasar
rıf o lan es-Seyyid Mehmed Ağa ibn-i Mustafa mutasarrıf 
old ığı ma-i mezkCırun n ısf masurasın ı b i ' l-ifraz hüsn-i rı
zasıyla Kabasakal mahallesinde Yenimedrese civarında 
Hafız Mustafa Efendi bin Ahıned'e ferağ u kasr-ı yed it
meğle beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ta'yiniyle 
zabt u tasarrufıyçün virilen cedid teınessük işbu mahalle 
kayd olındı . 

Fl 13 C sene 1 266 [26 Nisan 1 850] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfi Hafiz Mustafa Efendi '
nin vefatıyla suyu mirasçılarına intikaline, yıllık on beş 
kuruş icare karşılığında el-Hacc Selim Bey 'e ferağ ve 
Süleymaniye civarında Sarı Bayezid mahallesindeki e
vine bağlanmasına dair temessük kaydı. 
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Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf o lan Hafız Mustafa E
fendi fevt olup ma-i mezkfır keblr mahdfımları Mehmed 
Bahaeddln ile Hüsameddln beğlere adiyen ba'de ' l- intikal 
müma i leyhima dahi rızalarıyla nısf masura ma-i lezlz-i 
mezkfırı mecra-yı kadlmi olan malıallden b i ' l-ihrac Sü
leymaniyye civarında Sarı Bayez[ld] mahalles inde kain 
hanesine cereyan i tmek üzre Liman reisi mu 'avin i  
el-Hacc Selim Beğ ibn-i Abdul lah'a ferağ u kasr-ı yed it
meğle ol vechile icare-i kadlmesinün on beş guruşa ibiağı 
husfısı evkaf varidiltı derkenarından anlaşılmış olmağla 
ol vechile nı  sf masura ma-i mezkfır senevi on beş guruş i
care-i müeccele i le defter-i vakfda mfıma i leyh Hacı Se
Ilm Beğ ibn-i Abdullah uhdesine kayd alınmış olmağla 
zabt u tasarrufıyçün viri len hamiş-i temessük işbu mahal
le dahi kayd olındı . 

Fl 1 8  Za sene 1 278 [ 1 7  Mayıs I 862] 

Hacı Selim Efendi mutasarrıf olduğu suyunu eski ma
halline bağlanmak üzere Şemsi Paşayaferağ edip, yıl
lık on beş kuruş icare karşılığında Şemsi Paşa hazret/e
rine verildiğine dair kayıt. 

Mfıma ileyh Hacı Selim Efendi ibn-i Abdul lah mutasarrıf 
oldığı ma-i mezkfırı mahall-i kadimine cereyan itmek üz
re mir-i ümeradan sa'adetlü Şemsi Paşa ibn-i es-Seyyid 
Mehmed Şakir Efendi'ye ferağ u kasr-ı yet itmeğle ol 
vechile ma-i mezkfır senevi on beş guruş i care-i mu 'acce
le [ i le] defter-i vakf-ı şerifde Şemsi Paşa hazretlerinün 
uhdesine kayd olınmışdur. 

Fl 23 C sene [ 1 ]280 [ve] fı 23 Teşrin-i sani sene [ 1 2]79 
[ 5 Aralık 1 863] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfı Şemsi Paşa 'nın vefatıyla 
suyu mirasçılarına intikal etmiş bunlarda Süleymani
ye 'deki Sarı Bayezid mahallesindeki haneye olduğu gibi 
bağlı kalmak üzere Miralay Seyyit Mehmet Raşit Bey 'e 
ferağ ettiklerine dair temessük kaydı. 

Hamiş-i temessükde muharrer senevi on beş guruş icare-i 
müeccelelü nı sf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Şemsi 
Paşa vefat idüp ma-i ınezkfır kebir mahdfımı Mehmed 
Cemaleddin Beğ'e ba'de' l-intikal mir-i müma i leyh inti
kalen mutasarrıf oldığı ma-i mezkfırı Süleymaniyye civa
rında Sarı Bayezld mahallesinde kain haneye kema kan 
cereyan itmek üzre Bahriyye meclisi a'zasından Miralay 
izzetlü es-Seyyid Mehmed Raşid Beğ ibn-i All Beğ'e fe
rağ u kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle hamiş-i temessük 
kayd olındı .  

Fi 3 Mart sene [ 1 ]283 [ 1 5  Mart 1 867] 

Yarım masura suyun mutasarrıfı Seyyit Mehmet Raşit 
Bey 'in suyunun dörtte üçü kendisinde kalmak üzere 
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dörtte birini hanımı Züleyha Hanım 'aferağına dair se
ned-i hakani kaydı. 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Bahriyye mira
laylarından müteka' id es-Seyyid Mehmed Raşid Beğ 
ibn-i es-Seyyid Ali mutasarrıf aldığı ma-i lezizün üç 
rub' ını uhdesinde b i ' l-ibka diğer bir rub' ın ı  halllesi Zü
leyha Hanım ibnet-i Abdullah'a ferağ u kasr-ı yed iderek 
zabt u tasarrufiyçün virilen sened-i hakani işbu mahalle 
kayd alındı . 

Fı 29 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]298 [ 1 0  Ocak 1 883] 

14-11143a/2 Ahırkapı 'da İshak Paşa camiinin yanında 
bulunan Büyüksaray 'a bağlı olan altı masura suyun 
aylık on beş akçe icare ile mutasarrıfi olan el-Hacc Ab
dünnafi Efendi'nin vefat etmesi ile oğlu Mehmet Sait 
Beyefendi'ye intikali ve bunun kendi rızasıyla el-Hacc 
Ömer Efendi'ye ferağı ve Kabasakal mahallesindeki e
vine bağlandığına dair temessük kaydı. 

Babü' s-sa' adet i '  ş-şerife ağası merhum Gazanfer Ağa-yı 
Atik cami '-i şerifı vakfından mahmiyye-i mezbı1rede A
hı1rkapu kurbmda İshak Paşa cami ' - i  şerlfı ittisalinde ka
in  saray- ı keblrün arsası mukata'alu ve binası evkaf-ı hü
mayı1ndan olmak üzre saray-ı kebire cereyan iden altı 
masura ma-i lezlzden müfrez zahr-ı temessükde muharrer 
şehriyye on beş akçe icare-i müeccele i le mutasarrıf olan 
el-Hacc Abdünnafi ' Efendi ibn-i Mehmed vefat idüp mu
tasarrıf aldığı n ısf masura ma-i l eziz mahdı1m-ı müker
remleri Meclis-i muhasebe-i maliyye a'zasından izzetlü 
Mehmed Sa'id Beğ Efendi'ye adiyen ba'de' l -intikal 
mfima ileyh Sa'id Beğ Efendi dahi intikiilen mutasarrıf 
aldığı ma-i leziz-i mezkurı hüsn-i rızasıyla müderrisln-i 
kiram-dan mekremetlü el-Hacc Ömer Efendi bin Musta
fa'ya fe-rağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i mezkı1r 
mecra-yı kadiminden b i ' l-ihrac Kabasakal mahallesinde 
hanesine cereyan itmek üzre mı1ma i leyh el-Hacc Ömer 
Efendi'nün zabt u tasarrufiyçün virilen zahr-ı temessük 
işbu mahalle kayd alındı . 

Fı 1 5  C sene 1 268 [6 Nisan 1 852] 

Sözkonusu suyun sahiplerinden Ömer Lütfü Efendi ve 
Fatma Zelıra Hanımların vefatıyla mirasçılarına kalan 
kısmının Mehmet Tevfik Efendi'nin hanımı Hatice Ha
nım 'a katiyyen ferağ olunduğuna dair sened-i hakani 
kaydı. 

Sultan Ahmed'de Kabasakal mahallesinde Kemer soka
ğında yiğirmi sekiz numrolu ma'a bağçe bir bab menzi le 
otuz iki sehm i 'tibarıyla on altı sehmi Fatımatüzzehra 

3 1  
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Hanım'un ve sekiz sehmi Ömer Lütfi Efendi'nün5 ibn-i 
Mustafa'nun ve diğer sekiz sehmi Mehmed Tevfik Efen
di'nün ve derfınma cari msf masura ma-i leziz müstakı l
len müma i leyh Ömer Lütfi Efendi 'nün uhdelerinde iken 
mfıma ileyh Ömer Lütfi Efendi ve Fatıma Zelıra Hanım 
birbirini müte'akıben vefat itmeleriyle bir nefer mahdüm
ları ve diğer sekiz selım mutasarrıfı mfima i leyh Mehmed 
Tevfik Efendi ile kerimesi Şefika Han ım ve mezbfire Şe
fika Han ım dahi vefat idüp mahdfimları Rasih ve Fahri 
efendi ler ile kerimeleri Emine ve Ü lfet hamıniara ve mu
ahharan Ülfet Hanım dahi vefat itmeğle oğlı Sa'deddln 
Efendi'ye intikal leri icra kı l ındukdan sonra ınfima i leyh 
Rasih Efendi ber i 'tibar-ı merküro menzilden üç ve ma-i 
lezizden dört hisse-i ınüntakılesini ma-i lezlzün on altı 
h i sse mutasarrıfı evkaf-ı hüınayfin hazinesi evrak odası 
ketebesinden müma i leyh Mehmed Tevfik Efendi halllesi 
Hadice Ham m ibnet-i Süleyınan'a kat' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle viri len sened-i hakani işbu mahal le kayd o
l ındı . 

Fi ı Mart sene [ ı  ] 300 [ ı 3  Mart ı 884] 

Yarım masura suyun dörder selımine sa/ıip olan Emine 
Hanım ve Fa/ıri Efendi'nin de toplam sekiz selım hisse
lerini Hatice Hanım 'aferağ ettiklerine dair sened-i ha
kani kaydı. 
Nısf masura ma-i lezizün otuz iki sehın i ' tibarıyla dört 
selımine Emine Hamın ve dört selımine dahi Fahrl Efendi 
ınutasarrıflar iken ınfiına i leyhi ına cem 'an sekiz sehın 
hisselerini  Hadlee Hamm ibnet-i Süleyman uhdesine fe
rağ alınmış olınağla viri len sened-i hakani işbu mahalle 
kayd alındı . 

Fi 4 Mart sene [ ı ] 302 [ ı 6 Mart 1 886] 

14-l/143b/l Kırkçeşme suyundan Sultan Alımet civa
rında Kabasakal malıal/esindeki evine bağlı olan yarım 
masura suyun mutasarrifı Mehmet Recep Efendi'nin 
vefatıyla suyun yedibinyediyüzsekseniki kuruş karşılı
ğında kiralandığı ve yıllık on beş kuruş icare karşılığın
da hanımı Emine Hanım 'a verildiğine dair sened-i ha
kani kaydı. 

Val ide Sultan kethudası esbak ei-Hacc Mustafa Efendi 
vakfına mülhak zevcesi merhGme Fatıma Hanım vakfın
dan ve Kırkçeşıne suyından Sultan Ahmed civarında Ka
basakal mahal lesinde Akbıyık haınınaını caddes inde dört 
numrolu haneye cari msf masura ma-i tezize ınutasarrıf 
olan Mehıned Receb Efendi'nün bila veled vefatıyla mah
lül inden bi' 1 -müzayede cari o ldığı han en ün dokuz h i sse 

5 "nün" fazladır. 
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i ' tibarıyla dört hissesi ve yarım masura ma-i lezlz-i mez-
kur yedi bin yedi yüz seksen iki guruş mu'accele i le zev- ci'..&• ik 1\ �  :.J.-•;iD .;.ı •  � �  i..i- p;,..:_.ı ,v c,.,ı, �  
c esi Emine Hanım bint-i Abdullah uhdesinde fi 1 6  Te ş- � . ..C '  , ı, •/ 1 · • • .� ... . • J. "'  ..ı i· . .  
� · � � [ 1 2]98 [28 K 1 882] � �h ·  1 � � k ' '  r V r � .,..,;rp 1'/l aJ!p v-v ' ' v..� .r.J •t� rıo-ı sanı sene asım tan ıy e ıcar ı- . ·· .  · • .  

· • • . , • 
. � . · . .  . 

l ındığı ve nısf masura ma-i 1ezlz-i mezkur içün başkaca ���� :.;'! IP � ' ,4;}(�00: ıs...l'pL'� ..... ı-t.:-
sene;ı on.

beş g
�
uruş ic.are�i müecc;1e t�hslsiyle mum� �- �"., ]  'ıi,J.,���J.:• ;v�# �'(.)�' �".·'Jh ·ı� 

leyha Emıne Hanım bınt-ı Abdullah narnma olarak vırı- -.: · 

len sened-i hakani işbu mahal le kayd olındı .  
Fl  1 6  Teşrin-i sani sene 1 298 [28 Kasım 1 882] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfesi Emine Hanım 'ın sahip 
olduğu suyu menzili ile beraber Tıbbiye 'de muallim o
lan Kaymakam Mehmet Ali Bey 'in hanımı Şerife Emi
ne Hanım 'a katiyyen ferağına dair sened-i hakani kay
dı. 

Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıfe olan Emine Hanım 
ibnet-i Abdul lah mutasarrıfe o ldığı ma-i lezlz-i mezkurı 
cari old ığı menzi lün dört hissesiyle beraber Mekteb-i 
tıbbiyye-i şahitnede nebatat mu'al limi Kaimmakam Meh
med All Beğ'ün halllesi Şerlfe Emine Hanım ibnet-i Hacı 
All'ye kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed yed6 itmeğle viri len 
sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı . 

Fl 1 7  Mart sene [ 12]99 [29 Mart 1 883] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfesi Şerife Emine Hanım 
kendi rızasıyla Hasan Fehmi Paşa 'nın hanımı Peride 
Hanım 'aferağına dair kayıt. 

Ma-i mezkura mutasarrıfe olan Şerlfe Emine Hanım ib
net-i Hacı All rızasıyla Rüsumat emini devletlü Hasan 
Fehml Paşa hazretleri halllesi Ferlde Hanım ibnet-i Gal ib 
Paşa'ya ferağ. 

Fl 2 1  Kanun-ı evvel sene [ 1 ]306 [2 Ocak 1 89 1 ]  

14-1/143b/2 Ahırkapı 'da İshak Paşa malıallesinde ya
rım masura suya mutasarrıfe olan Emine Hanım, su
yunun yarısını el-Hacc Halil Efendi'ye ve diğer yarısını 
Emine Hanım'a ferağ etmiş, eskiden olageldiği üzere 
yıllık on beş kuruş icare karşılığında el-Hacc Halil E
fendi ve Emine Hanım tasarrujlarına verildiğine dair 
temessük kaydı. 

Daru' s-sa'adeti' ş-şerlfe ağası esbak merhum Halid Ağa 
vakfından Ahurkapu civarında İshak Paşa mahal lesinde 
vakı' nısf masura ma-i lezlze mutasarrıfe olan Emine Ha
nım ibnet-i Mehmed ber veeh-i muharrer mutasarrıf oldı
ğı nı sf masura ma-i mezkfırun nısfını derunına cari o ldığı 
hanenün nısfına mutasarrıf olan el-Hacc Halil Efendi 

6 "yed" mükerrerdir. 

14-1/143b/2 
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ibn-i İbrahim'e ve diğer n ısfını hane-i mezkı1run n ı  sf his
;.:��-' .ı;:, },/";, .-.;.,.. o..;.Aı. �; ; ;,  J- p...;_� :-_,.. sesiyle beraber Eviimir-i miil iyye kalemi hulefiisından .../_;·i� ",.# '  � • ;,� � ıı:J..;.;., :ı, ;�� .., � Mehmed S arım Efendi'nün kerimesi Emine Hiinım'a fe-
� .:V\J).v• �· ..:S "'" ' --�._.:. !., ... ..;,;.> .;; , - · riiğ u kasr-ı yed eylemiş ve ma-i mezkı1r menzil temessü-

"" . ,. . 
• . . . - . ,...,_ W> . -'V'::ı-.;�, ;.� P..P I  �...ı-:. ı.: �-:' Ü.• ,..,...JJ�./:_, kinde_ münd�ric bul ın�_ış oldığ!�dan k:yfı?'Y_

et-i ifriizı 
/V u 4�'../� ı.· ,ıL{ ....,.ı � ,a_, , _, .b 1 .;,:..;� • • • menzıl senedıne şerh v ırı lerek ma-ı mezbur nızamına tev-;.;.���::,ı, .. J •1.·, • <'..' "' � _, • • .  �IS--� fikan menzil-i mezkı1r temessükinden b i ' l -ifriiz kadimen (!C-' ,;_.b-' ' "' " ..,., "' f'l.6 .c ./. A A  Id � h A k A kA A • k b d 'f • � • - - ,ı,. • < --;-- ı.. GJ '... can o ıgı an eye ema an cereyan ıtme ve un an ı -

�( � 'tl l �,;.,_,; riiz i le mahall-i alıara nakl ve cereyiinına müsii'ade olm
mamak üzre senevi on beş guruş iciire-i müeccele ile mu
ma i leyhimii el-Hiicc Halil Efendi i le Emine Hanım'un 
zabt u tasarrufını hiivl virilen temessük işbu mahalle kayd 
o l ınd ı .  

Fl 9 Muharrem sene [ 1 ]28 1  [ 1 3  Haziran 1 864] 
ve fi 1 0  Haziran sene [ 1 2] 80 [22 Haziran 1 864] 

Sözkonusu suyun yarısına mutasarrıfe olan Emine Ha
nım vekili aracılığıyla Tüccar Mehmet Efendi'nin ka;.. 
yınvalidesi Aliye Hanım 'a ferağına dair temessük kay
dı. 
İshak Paşa mahallesinde Serriichiine zokağında dört num
rolu menzil derCın ına ciirl nısf masura ma-i lezlzün nısfı
na mutasarrıfe olan Emine Hanım ibnet-i Mehmed Sarım 
Efendi tarafından MlriihCır mahal lesi imaını Neclb Efendi 
ibn-i Hiifız Mustafa ve Şekerci Hasan Ağa ibn-i Hüseyin 
şehadetleriyle iihara feriiğa vekilieti sabit olan Y organ cı 
Mehmed Nuri Efendi ibn-i Edhem b i ' l-vekiile Tiicir Meh
med Efendi'nün kayınval idesi Al iyye Hanım bint-i Meh-
med'e feriiğ u kasr-ı yed itmeğle virilen hamiş-i temessük 
kayd ol ındı. 

Fl 7 Şubat sene [ 1 2] 84 [ 1 9  Şubat 1 869] 
Sözkonusu suyun yarısına mutasarrıfe olan Aliye Ha
nım, suyu tekrar eski sahibesi Emine Hanım 'aferağına 
dair kayıt. 
Ber mikeb-i tahşiye-i temessük nı sf masura ma-i mezbı1-
run nısfına mutasarrıfe olan mezbCıre Al iyye Hanım 
bint-i Mehmed ma-i mezkı1rı salıibe-i evveli Emine Ha
nım bint-i Mehmed Siirım Efendi'ye feriiğ-gerde. 

Fl 25 Zi ' l-hicce sene [ 1 2] 85 ve fi 27 Mart sene minhü 
[ 1 285] [8 Nisan 1 869] 

Sözkonusu suyun yarısına mutasarrıf olan Halil Efen
di'nin vefatıyla hissesinin mirasçılarına intikali, bunla
rında kendi rızalarıyla Hacı Bedrettin Efendi'nin vali
desi Emine Hanım 'aferağlarına dair temessük kaydı. 
Nısf masura ma-i lezlz Emine Hanım ibnet-i Mehmed Sa
nın Efendi i le ei-Hiicc Hali'I Efendi ibn-i İbrahim'ün mü
niisafeten uhdelerinde iken ınılma i leyh Halil Efendi fevt 
olup nısf hissesi keblr mahdCımı Mehmed Nazif Efendi 
ve keblre kerimesi Hadlee Hiinım'a ba'de ' l-intikal mez-
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bure Hadlee Hanım mahalle-i mezbfır imaını Mustafa E-
fend i  ibn-i Ömer ve berber esnafından Hüseyin Ag-a ibn-i ..1�../,;' �� ,.:. ,  ;:;, ' ;,..;,., ,.;;;.., ,�.� • A� - • 

- �  . - � � 
Hüseyin şehadetleriyle ferağa vekaleti sabit olan karın da- �;;.., � ,.,.,; I.P � ı.;  ... �!,.. � , ;;.; o/;:Al : �.� f .  
şı mfıma i leyh Mehmed Nazif Efendi b i ' l-vekale ve kendi �� ' &.;IP ..;....,..� J �-; •• • , : , .; ..., 

h issesini b i ' l-asale ve mezbfıre Emine Hanım dahi h isse-i 
' 

• � • '� � �:Jtt�.j '!"'.0 • 
şayi 'asını bi zatiha nısf masura ma-i mezkfırı hüsn-i rıza- �.!...,....ıc. . l  �...:, 
larıyla mecra-yı kadimine cereyan itmek üzre İcra cem- · • 
' iyyeti hulefasından Hacı Bedreddin Efendi'nün validesi 
diğer Emine Hanım bint-i Mehmed Tahir'e ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle viri len hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fi 30 Eylül sene [ 1 2]87 [ 1 2  Ekim 1 87 1 ]  

Sözkonusu suyun mutasarrifesi Emine Hanım suyun 
aktığı ev ile beraber kendi rızasıyla Osman Nuri Efen
di'ye ferağına dair sened-i lıakani kaydı. 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Emine Hanım 
ibnet-i Mehmed Tahir mezkur ma-i lezizi hane i le bera
ber rızasıyla kuzatdan Osman Nfırl Efendi ibn-i Meh
med'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle viri len sened-i hakani iş
bu mahalle kayd ol ındı .  

Fl 20 Teşrin-i evvel sene [ 1  ]300 [1 Kasım I 884] 

14-1/144a/1 Eyüp mahkemesi sicillerindeki kayıtlara 
göre yarım masura bir çuvaldız suyun mutasarrıft olan 
Seyyit Melımet Abdül/ıalim Efendi, Melımet Ragıp E
fendiye satmasına ve yıllık yirmi iki buçuk kuruş icare 
karşılığında Melımet Ragıp Efendi'nin Eyüp 'te Kire
mitci Süleyman Çelebi mahallesindeki evine bağlanma
sına dair temessük kaydı. 

[Derkenar] Eyyub hıdmetinden nakl olındı. 

14-11144all 
........ "� . � .  '1ı-' -.....1 1 � '"'4:o � 1 

.,:� 5,, o_;.J..< •./_) 1< ;.)�-! �� �o ,,;,•.;:h·)�;..j (J ,;;Jif.r/1 :--: ' 

,.ı_;, U;PJ'�;._.� �;,V>' �o� :_ı ı V �.)J• _;�_, .c.)J\.1 .�.1 �,.,,�_ ..s�t,;.s..J�ı 
�· �.:.-.ır/ �:��·-�;. :- 1.!.' c..J:-:·.� r ,Pf>f'�o--: · oiJ� �-� �-.!'� GU:'.r-,s " cJ,_,._:, .. \1 ı_W.;...,.:_r-;a; r, ı �v iP . .  ı' . ,.;. . o · , . • 

• • 
• ( /'..J • ',ll ": h :l l  v;..; �.1'1 .,r,,, 9 � C/ .,ı , .? 'y '  • .  . • . ' . ;;. , • . . � l . L' � • ır. J .  ,_ IJJr"", ��� L u>.,J., - •,ı r..,..o..ı ı �/ "./> � (. �· -·o;.i, � �J'.:J, _u· c_v_, v; �_; Ph�; :t:f:� 

0 ;QW�;_,�ıj_;.� � �� ;ı_,. Jr'..C:}p rV  11/v, to-_. '-• , ·; ,  :· o• ' L � \. . - - - . . . ,,.,..... .... _ ___ _  , (t"'  .. lf,ı•.,.,,_ Eyyfıb mahkemesi sici l iatından muhrec kaydi ar n atık ol- ;("'j j:l��j�- .,-� e)��'"--! ,.,� .S;Jt;_;v._, �..ı�� ;�;,,�� ·.'
dığı üzre nısf masura bir çuvaldız ma-i lezize mutasarrıf �ı...,_;.� ,�ifr'.r '-'-""r..ıl.ti• ·,&,.ı .:..Je:; .,.?.;;.ı . ._ � tJ!  .. . . r,..t 

ı k A d s 'd M h d Abd lh lA E+' d ' b Jrt.>J. ı ı  o • / !. ' · _ ·  .. · : · ( .... . � .. . .  _,._, 
o an uzat an es- eyyı e me ü a ı ın ıen ı er \ o . ;F".J. � · :·/-:..J � . :J'h,J! ...... (\JHJ � J  .... . ...: :,:, r· . , . · 

h 
. h A l 'k  f Id - A 

. bA ııJY 'if., . · .. � . . . . l· . ) �-J':..S, J' ı vee -ı mu arrer ma ı ve mutasarrı o ıgı ma-ı mez un · . �' � ��.:...ı t-..i.ot.o ;...A- rı.:.):.u ı :., � . . · 
O 0 ·, e ... �� " W ' .J ' J 1 o 

E k-+ h "  A A  d �t d h 1 +A d M h d r�,:V••'.> . _;; , · n: · ·  o; • 
• • c� ·"'"" "" 1' � ;.1_, v aı-ı umayun sene a o ası u eıasın an e me . . . . � -�<' . ... :-ı ..v.J"A �1w-�-LJ._�_,�_,... --uı , ,JI J . • . • • 

Ragıb Efendi ibn-i İbrahim Edhem Efendi'ye bey' u tem- CJi,ı,ı- .;_.ı y.,. �"""�j�/..""'>' .. • , -�:.- CM.: '.) o · ':' �,.s v CJ�.-� ,._ 
o .  . . .  C· . "VJ .v-ı .....,.. () ı.:. o o 

Ilk iderek 'icab senedinün i ' tası ba arz-ı hal istid 'a itınesi .�{',..i.;:.ı�!->_./..Jı ,1 �  · ı:.  i!� · · . . .  -;-rıv.r_, :- �- ·.,......ıJ•,,.(,·, 1 v · · ( . · .. · · . '  · · ('...ı'../.ı• -n r..J'I..I i 1 V. · · · .. o • 

üzerine su hakkında cari olan n izam-ı ınüstahsenesine na- "'�;..V.,to(lı'\'F' i, � ı tt><VAf .J'..I.L.J - · oJ : : · '  �.J Jl.4-)l.:; 
fı k k V. ,  . · : . . . 

o fl •· . v; � r'_. t>I,..J_....e+<.t .. , • 1 zaran ma-i ınezbfırun katınası key ıyyetinün tah ı i lazım .. '!'?�rı,/"-'.� �_, ..- b·�ç:r�.,t� �..:..,.ı� ·Al-: . ; -'':",../�1., 
gelmiş o ldığından erbab-ı vuküfdan bi 't-tahklk Havass-ı lw�(J·� ,,�.� ·,u-;.:.;1�<�JV"'?,,h � :  �) �-'!1 )'J�"'�!I 
refı'a kazasında Ayvad karyesi kurbında Bakrac deresi .ı;ı)ı,..,�;. c..0 1 • • • • · · �J�..ı� r..;..ı,...� ı 'ı . · 

• • 1 .  • ......... tf,l)J � ft. . • • 
• 

• '.) ...... � '..Al nam mevzı 'da kimesnenün mülkine ittisalden ari mevzı '-ı �� \, �-� · ":'-' '�� :w ,__;,r.,ı.;,t·';.; ;;� 
halide Ferhad Paşa merhfımun hafr ve tahte ' l-arz )ağın ü ,. t- �''--- · · · · 

kanavat i le cem' u tahsil ve mahall-i ınezkfırda Hass oda-
başı ve Arif Efendi sularıyla Sultan Süleyman Han haz-
retlerinün suyı yolına ba izn-i ınütevelll i lhak eyledükleri 
ına ' lfıınu ' l-rnikdar ma-i tezizden ınüfrez bir çuvaldız ve 
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asrında Altunıçok Yusuf Efendi hayatında Havass-ı refi'a 
�� .-/��u :,j�., !..� v..A.i.ı .,./ ���-,.J,.� kazasına tab i '  Kömürci Belgrad karyesinde Ağa suyı di

J\i.,.._; . .  '_;J:" . , 
. . J) 1 • • • meğle ma' lfim ma-i lezlz çeşmesi kurbında kimesnenün 

.. . ��- . '! � � ,  J� ./ : " (. . -: "! '""-'1 � '- mülkine ittisalden ari mevzı '-ı hallde kendi malıyla hafr-ı �\l�p_,.,.._, ,�, r.� � ;t;_,}_�_,ÜJ,'� 11.,;_1? '(  abar ve tahte' l -arz lağm ü kanavat i le  cem' u tahsil ve 

�'� '!..." ı�  ..1.1" .iJ -t)' .ı.� � ,.,.l-:, '-� cennet-mekan müşarun i leyh hazretleri n ün mahmiyye-i ��tU: ,. · ·�· · . · -�� mezbfireye İcra eyledükleri suyı yolına ba izn-i mütevell l  
<: .. :\( - - �' l v- �:' Aj ı i;.; i lhak eyledükleri ma' lı1mu' l-mikdar ma-i lezl'zden müfrez ·\... nısf masura ki cem'an nısf masura bir çuvaldız ma-i lez1-

zün katmaları mevcfid olup suları dahi müşarun i leyh 
Sultan Han hazretlerinün Kırkçeşme suyı ana tarlkına ce
reyan itmekde oldığı erbab-ı vuküf ihbarlarıyla zahir ü 
mütehakkık olup bu sı1retde nı sf masura bir çuvaldız ma-i 
lezl'zün ferağ u intikali vakf-ı müşarun i leyh canibinden 
ru'yet olmmak lazım geleceğine binilen mfima i leyh 
es-Seyyid Mehmed Abdülhallm Efendi'nün bey' u şira
sından mfima i leyh Mehmed Ragıb Efendi'nün uhdesine 
kayd olınarak ve senevi yiğirmi iki buçuk guruş icare-i 
müeccele tahsis kılınarak mecra-yı kadl'rni olan Eyyı1b'da 
Kiremitci Süleyman Çelebi mahal lesinde Balcı yokuşı 
nam mahallde kain konağa mürur-ı zernan ile cereyan 
itmeyüp açıkda bulınmış a ldığından bu kerre kadim! vec
hile Balcı çeşmesi tarikından b i ' l-ifraz mahalle-i mezbı1-
rede on beş numrolu haneye cereyan itmek üzre ınılma i
leyh Ragıb Efendi'nün zabt u tasarrufiyçün virilen temes
sük işbu mahalle kayd olındı . R 23 Muharrem sene [ 1 2]90 ve 

fi 1 0  Mart sene [ 1 2] 89 [22 Mart 1 873] 

Sözkonusu suyun mutasarrıft olan Ragıp Efendi, suyu
nu Ayasofya 'da Kabasakal mahallesindeki evine bağ
lanmak üzere Reşat Efendi'ye ferağına dair sened-i ha
kani kaydı. 

Derün-ı temessükde muharrer nısf masura bir çuvaldız 
ma-i lezlze mutasarrıf olan Ragıb Efendi bin İbrahim 
ma-i mezbfirı Ayasofya-i kebl'r mahallesinde Kabasakal 
caddesinde dokuz numrolu haneye cereyan itmek üzre 
Şehremaneti muhasebecİsİ sa'adetlü Reşad Beğ Efendi 
hazretleri bin Ahmed Kaşif Efendi'ye ferağ itmeğle viri
len sened-i hakanı işbu mahal le kayd olındı. 

Fi 26 Ağustos sene [ 1 ]30 1  [7 Eylül 1 885] 

14-11144a/2 Ahırkapı 'da Seyyit Hasan mahallesinde 
bağlı olduğuarsa ile bir masura suya mutasarrıf olan 
Mehmet Refik Efendi'nin vefatıyla mirasçılarına inti
kali ve bunların kendi rızalarıyla Mehmet Emin Bey 'e 
ferağlarına dair sened-i hakani kaydı. 

[Der kenar] Ma-i mezbfirun fi gurre-i Ş sene 1 1 9 1  ta
rihlü senedinün derlinında acı su diyerek serahaten mu-
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harrer olmağla i lerüde ma-i lezlz diyerek sened ibrazında 
amel ve i 'tibar o lmmaması içün işbu mahalle şerh virildi . 
Babü' s-sa'ade ağası Osman vakfından Ahı1rkapu kurbın
da Seyyid Hasan mahallesinde Bayram furunı caddesinde 
1 2  numrolu bir bab menzil arsasıyla derunına cari vakf-ı 
mezburdan bir masura acı suya mutasarrıf olan Zabtiyye 
muhasebecİsİ esbak Mehmed Refik Efendi ibn-i Hüseyin 
fevt olup keblr eviadları Mehmed Nazif Beğ ve Fatıma 
Kadriyye Hanım hisselerini rızalarıyla Maliyye hazine-i 
celilesi emlak kalemi hu lefasından Mehmed Emin Beğ 
ibn-i Arife ferağ olınmağla viri len sened-i hakani kayd o
l ındı . 

Fi 23 Rebi 'u ' l-ahir sene [ 1 ]296 [ 1 5  Nisan 1 879] 

14-1/144b/1 Kırkçeşme sularından Ahırkapı 'da Akbı
yık mahallesinde yarım masura suya mutasarrıf olan 
Seyyit Mehmet Emin Efendi 'nin vefat etmesiyle suyun 
mirasçılarına intikal etmesi ancak temessükün yangın
da yanması neticesinde yarım masura suyun yıllık on 
beş kuruş karşılığında menzile bağlanmak üzere yeni
den verilen temessük kaydı. 

[Derkenar] Yüz kırkıncı varakda esas kaydı mukayyed 
bulındığından sehven buraya mükerrer kayd ol ınmağla 
tashlh kıl ındı .  

Mükerrer 
Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün Kırk
çeşme ma-i lezlzinden Ahı1rkapu kurbında Akbıyık ma
hallesinde kain üç numrolu haneye cari nısf masura ma-i 
lezlze mutasarrıf o lan pederleri es-Seyyid Mehmed Emin 
Efendi'nün vefatma mebnl ma-i mezkı1r kendülere intikal 
idecek ise de yedierinde bul ınan temessüki harlkde muh
terik o ldığından bahisle intikal inün icrasıyla zayi 'den ve 
müceddeden bir kıt'a temessük i ' tası hususına dair müte
veffa-yı mfıma ileyhün eviadı Mehmed Arif ve Fatıma 
Hesna ve Ayişe Sa'adet hanımlar tarafmdan takdim oh
nan istid 'a üzerine kuyı1da lede' l-müraca'a vakf- ı ınüşa
run ileyhün Kırkçeşıne ma-i lezizinden nısf masura ma-i 
lezlz Akbıyık mahalles inde kain menzile cereyan itmek 
üzre şehriyye otuz akçe icare-i müeccele ve fi 23 R sene 
[ 1 ]264 [29 Mart I 848] tarihiyle Esham muhasebesi mü
meyyiz-i evveli hacegan-ı Divan-ı hümayundan rifatlü 
es-Seyyid Mehmed Emin Efendi ibn-i Hüseyin'ün uhde
sinde oldığı ve ınuma i leyh Mehmed Emin Efendi bun
dan akdem vefat idüp ma-i mezkı1r üç nefer kebir ve ke
bire eviadı Mehıned Arif ve Fatıma Hesna ve Ayişe Sa'a
det hamıniardan ma'ada başka eviadı olınadığmdan mu
ma i leyhim uhdelerine intikaliyle nısf masura ma-i teziz-i 
mezkı1r mecra-yı kadlıni o lan Akbıyık mahallesinde Ke-

37 
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rasteci sokağında üç numro i le murakkam menzile kema 
kan cereyan itmek üzre nizarnınun derciyle vakf-ı mü
şarun ileyhden zayi 'den ve müceddeden temessükinün 
tastir ve i ' tası lazım geleceği Senedat idaresinden yazılan 
derkenarile Su nezaretinden olman i ' lamdan anlaşılmış 
ve ma-i mezkurun icare-i kadimesinün ber muceb-i n izarn 
senevi on beş guruşa iblağ alınarak ınılma i leyhim Meh
med Arif Efendi ve Fatıma Hesna ve Ayişe Sa'adet ha
nımlar uhdelerine eslasen intikali bi ' l-icra zayi ' olan te
messüki zuhur ider ise amel ve i ' tibar alınmamak üzre 
müceddeden viri len temessük kayd alındı. 

Fi 19 Zi ' l-ka'de sene [ 1 2]9 1  [29 Aralık 1 874] 
ve fi 1 1 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]29 1 [23 Aralık I 875] 

Sözkonusu suyun sahiplerinden Fatma Hüsna Ha
nım'ın üçte bir hissesini başkasına ferağı ve bundan 
dolayı temessükün Mehmet Arif Efendi ve Ayşe Saadet 
Hanım 'ın üçte iki hisselerine tahsis kılındığına dair ka
yıt. 
Derun-ı temessükde muharrer nısf masura ma-i leziz mu
tasarrıf ve mutasarrıfeleri Mehmed Arif Efendi ve Fa
tıma Hesna ve Ayişe Sa'adet hanımlardan mezbılre Fatı
ma Hesna Hanım mutasarrıfe aldığı sülüs h issesini ahara 
ferağ itmeğle sülüs hisse-i mezkılre işbu temessükden 
bi ' t-tefrlk mefrılğun aleyhi yedi ne başkaca sened-i hakani 
i 'ta kılınmağla işbu temessük dahi ınılma ileyhima Meh
med Arif Efendi ve Ayişe Sa'adet hanımiara sütüsan his
selerine tahsis kılındığı işbu mahalle şerh virildi . 

Fi 3 Mart sene [ 1 ]303 [ 1 5  Mart 1 887] 
Üçte bir lıisseye mutasarrıfe olan Fatma Hüsna Ha
nım 'ın hissesini Mehmet Arif ve Ayşe Saadet Hanım 'a 
ferağı ve yarım masura suyun eşit olarak Mehmet Arif 
ve Ayşe Saadet Hanım 'ın ellerine verildiğine dair se
ned-i hakani kaydı. 
Sülüs hisse-i ma-i mezbılra mutasarrıfe olan Fatıma Hes
na Hanım hisse-i mezbı1reyi mı1ma i leyhima Mehmed A
rif ve Ayişe Sa'adet hanımiara ferağ itmeğle nısf masura 
ma-i mezbı1r ber veeh-i münasafe Mehmed Arif ve Ayişe 
Sa'adet hanımlarun uhdelerinde ibka idi ldiği cihetle vi
rilen sened-i hakani kayd alındı . 

Fi 3 Mart sene minhü [Fi 3 Mart sene [ 1 ]303] 
[ 1 5  Mart 1 887] 

14-l/144b/2 Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
sulardan Aşık Paşa mahallesinde bir masura suya mu
tasarrıfe olan Emine Zahide Hanım 'ın eski mecrasın
dan Kabasakal civarındaki Sipahlar dergii/ıma bağlan
mak üzere Şey/ı Abdülaziz Efendi'ye ferağına dair veri
len sened-i hakani kaydı. 

[Derkenar] Esas kaydı 5 1  ' inci varakda mukayyeddür. 
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Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün ihya- , . 14-11144b/2 
sına muvaffak oldukları Kırkçeşme ma-i lezizi ana tarikı- ��� t�"';J; .... �, . . , .. � · • , ' � ,f 1 .:A' i.$.11"111?. .PtJ.))) J Al' . � t . ' ' vA--: na mülhak sulardan olup Aşık Paşa mahal lesinde Kassab- d · �  <\l.;J� • .  • .. . � :� /1 /·:� �""< . .... v-,.c,. 
b . k - d d '  I · ı , , b ' ��- . . 'IIJ,IJI tftrcr.:.!.D-, .. ı..ı • .,:....,. • ..ı L.. � ' ·- ' . 
aşı çeşmes ı so agın a on ye ı numro u menzı e carı ır · <'..J:"J�.ç/)� '11 � ·· ,c'' ". : · vv."". , Ar ı.s. ,.,._,I,.,J)? 

masu�a m�-i lezı:e m�t�sarrıfe,o lan E�ine Zah,id� Ha- �� �i'� � ����,��":'1 7J 'I� ��J,� p/__..pı,.( J� � 
nım ıbnet-ı Osman ma-ı mezkurı mecra-yı kadıınınden l :,;�·����J I ��{'��f-.'1-JIA.p 1:-> Fn:,-�....;�� mecra-yı kadlminden7 bi '  1-ihrac Kabasakal civarında Yol i.ı 1'.,.;� • • :�/ � 't ,ı;)�-�)��� ,,..;Jı aV,,..�....., ,:ıı ı( 
sokakda on yedi numro ile murakkam Sipahlar dergahına " · .L�IP......., t.ı;�d;IPcr'..tJ.ı��w;ı.J,',.,�.J-1...,;' 
cereyan itmek üzre postnişlni reşadetlü Şeyh Abdülazlz f�1 · · "' 

Efendi ibn-i Hüseyin'e kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed eyle- L• � "'  
diğinden efendi-i muma ileyhün zabt u tasarrufını havl 
virilen sened-i hakiint kayd ol ındı. 

Ft 4 Şubat sene [ 1  ]3 1 O [ I  6 Şubat I 895] 
sened-i hakiint 8 [Şubat sene [ 1 )3 1 0] [20 Şubat 1 895] 

14-11145a/l Ahırkapı 'da Akbıyık mahallesindeki Müş
fika Hatun vakfından bir bab menzile cari iki masura 
suya eşit olarak sahip olan Mehmet Remzi Efendi ve 
hanımı Şerife Hatice Hanım 'dan Mehmet Remzi Efen
di'nin vefatıyla suyun mirasçılarına intikali ve bunla
rında hisselerini başkalarına ferağlarına dair te mess ük 
kaydı. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani hazretleri ev
klif-ı şerifelerine ve odalarına i lhak ve tashlh o l ınmış o
lan Ahurkapu kurbında Akbıyık mahallesinde kain Müş
fika Hatun vakfından bir bab menzi l derunına cari iki ma
sura ma-i leztz fi gurre-i Ra sene [ 1 2]54 [28 Mayıs 1 838] 
tarihiyle ber veeh-i münasafe hacegan-ı Divan-ı hüma
yundan Tezkire-i sani esbak Mehmed Remzi Efendi ibn-i 
el-Hacc Ahmed i le  halilesi Şerife Hadice Hanım uh
delerinde mukayyed olup muma ileyh Mehmed Remzi 
Efendi vefat idüp n ısf konak keblre kerlmeleri Atiyye ve 
Az ize hanımiara fi gurre-i Muharrem sene [ 1 2]54 [27 
Mart 1 838] tarihiyle intikal i icra ve muma i leyhima Ha
dice ve Atiyye ve Azlze hanımlar rızalarıyla Şerife Sa'l
de ve Ruhgül ve Ruhnaz ve Dildare ve Sünbüliter ve Ne
veda hanımiara b i ' l-iştirak fi 6 Ca sene [ 1 2]54 [28 Tem-
muz 1 838] tarihiyle ferağ ve muma i leyhimadan Neveda 
Hanım müteveffiye olup hisse-i şayi ' as ı  kerimesi Feride 
Hanım'a fi 27 L sene ( 1 2]60 [8 Kasım 1 845] tarihinde 
kayd şehri dört yüz akçe icare-i müeccele mezkur konak 
derCınına cari iki masura ma-i lezize ber veeh-i iştirak 
mutasarrıffın olan Şerife Sa'tde ve Ruhgül ve Ruhnaz ve 
Dildare ve Sünbüliter ve Ferlde hanımlardan Ruhgül ve 
Ruhnaz ve Sünbüliter hanımlar mutasarrıfCın oldukları bir 
masura ma-i tezizden nısf masurasını bi ' l-ifraz fi gurre-i 
R sene ( 1 2]73 [30 Kasım 1 856] tarihinde ahara ferağ bir 
bab konak ile bir buçuk masura ma-i lezize mutasarrıfun 

7 "mecrii-yı kadlminden" mükerrerdir. 
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olan Şerlfe Sa'lde ve Perlde ve Ruhgül ve RCıhnaz ve 
Sünbüliter ve Dildare kadınlardan ancak mCıma i leyhima 
Ruhgül ve Ruhnaz ve Sünbüliter ve Perlde han ımlar mu
tasarrıfCın oldukları h isselerini b i ' l-asale ve Şerlfe Sa'lde 
ve Dildare hanımlar dahi diyar-ı aharda bulınduklarından 
hisselerin i  ba hüccet-i şer' iyye vekilieri Sa'ld Beğ Efendi 
b i ' l-vekale rızalarıyla fi 14 Ca sene [ 1 2]74 [1 Ocak 1 858] 
tarihinde Tahran maslahatgüzarı izzetlü Haydar Efendi 
ibn-i Mehmed i le halllesi Fatıma Hediyye Hanım bint-i 
Sa'id Efendi 'ye ber veeh-i münasafe ferağ Akbıyık ma
hallesinde Arahacı lar kışiası caddesinde üç nurnro1u 
mezkCır konak ile derCınına cari bir buçuk masura ma-i le
zlzün nısf hisse-i şayi 'asına mutasarrıf olan Şehremini 
Haydar Efendi hazretleri hissesini  hissedarı ve hallleleri 
mCıma ileyha Fatıma Hediyye Hanım'a fi 1 3  Receb sene 
[ 1 2]87 ve fi 26 Eylül sene [ 1 2]86 [8 Ekim 1 870] tarihin
de ferağ u kasr-ı yed eylediğini mübeyyin o lan temessük 
hulasa vechi le kayd olındı .  

Sözkonusu suyun bir buçuk masurasına mutasarrıfe o
lan Fatma Hediye Hanım suyunun yarım masurası 
kendisinde kalmak üzere bir masurasını Kabasakal ci
varındaki Sipalılar dergii/una bağlanmak üzere Şey/ı 
Abdülaziz Efendi'ye ferağına dair kayıt. 

Ahurkapu'da Akbıyık mahallesinde Arahacı lar kışiası 
caddesinde üç numrolu konak derCınına cari bir buçuk 
masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Fatıma Hediyye Ha
nım ma-i mezkCırun nısf masurasını uhdesinde bi ' l-ibka 
bir masurasını mecra-yı kadiminden bi ' l-ihrac Kabasakal 
c ivarında Yol sokağında on yedi nurnrolu S ipahlar derga
hına cereyan itmek üzre dergah-ı mezkCır postnişlni Şeyh 
Abdülazlz Efendi ibn-i Hüseyin'e ferağ. 

Fı 2 Mart sene [ 1 ] 307 [ 1 4  Mart 1 89 1 ]  

14-11145a/2 14-11145a/2 Akbıyık malıallesinde bulunan konağa 
�1/1 ı h 'r!:,P)�j�L.� ;a :-. .1 1 1 • . •  · . , , 

bağlanmak üzere yarım masura suya mutasarrıfe olan 
1ı (�q�j""r ı;y, · · ,; �  ,�<"" �? . . �; �#; �.f.b,., "'(0?�" �  Melek Esma Hanım 'ın vekiilet yoluyla Çeşmifer 
,J L· · ,_...,.;-•4z,;ru�IIIUL.1 1:t ı ' • • ' ' 

Jı 1 ,>1r.tJı):,P •, ;,J ,/, . , :  \ 11� • P ,.ıp.. 1;;'; ı. �_..,�., �  Usta 'ya katiyyen ferağ ve tasarrufuna verdiğine dair r; rll · '  
. . 

".""t.r ( � v/. ..., .�.;�,v (er• �>y� · � · ) . "k k d (Li ı,.)!) 1y � · 1 · �-ı·:·. · . . . � �:; /' ... �v�, \SıgJ temessu ay ı. . '- . .  (....0 /c ,_..O'""'�'���)�j)PI�'� �:ı, . c' <.�j}� LıJ) 1_..; W f< • 1' � �"'� Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün vak-
(l>'� l ; - 'J:'�.JJJIJ lf'.J./�_1:� fından olup Akbıyık mahal lesinde kain bir bab konağa 

cereyan i tmek üzre nı sf masura ma-i lezlze mutasarrıfe o
lan Melek Esma Hanım ibnet-i Ali Rıza Paşa tarafından 
Ahmed Ağa ibn-i el-Hacc Süleyman ve İbrahim Edhem 
Ağa ibn-i Ahmed ihbarlarıyla ferağa vekili Beşir Ağa bi'-
1-vekale ma-i lezlz-i mezkur kema kan mahall-i kadimine 
cereyan itmek üzre devletlü ismetlü Fatıma Sultan aliyye
tü' ş-şan hazretlerinün hazinedar ustası iffetlü Çeşmifer 
Usta'ya kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle zabt u ta-
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sarrufını havi viri len temessük kayd o lındı . 
Fi 2 1  Ca sene [ 1 ]272 [30 Ocak 1 856] __,J?_ôt-(0ı�.r d�l'"''cV�rı? ,.._, ! il-':':,_;p ( 

Sözkonusu suyun mutasarrıfesi Çeşmifer Hanım kendi '('�_; ç? Y-' 1 )  � P/'.-.J.� u ;.._-"" � � .J v � _;; 
rızasıyla torunu Mustafa Nazif Bey 'e ferağına dair ka- ��,..,..!_)� tJ....J � /��. # �� 
yıt. � \ • {  t ;;  ,pı /ft� ' --4-Ahurkapu'da Akbıyık mahallesinde Akbıyık harnmaını 
sokağında on bir numrolu menzi le cari nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıfe olan Çeşmifer Hanım rızasıyla hafidi 
asakir-i şahane tabib kolağalarından Mustafa Nazif Beğ 
ibn-i Hulusi Efendi'ye ferağ. 

Fi ı O Ağustos sene [ ı  ]3 09 [22 Ağustos ı 893] 

14-11146all Ahırkapı 'da Akbıyık mahallesinde büyük 14-11146all 
bir konağaA 

b.
ağlı olan üç nı_,asu�a .

suy�n muta�arrıfi ;hvtt:,"tt1 ' �; _f,; ı �_,l1�__;.. �_, ,;j;_,V, ,; ,,ı!";�,.,� 
Mehn;et K�nı Paşa 'nın 

.. 
oldugu gı�ı eskı m�hallı �lan ��V?�,.;�'?-' ı,. ���.�ı."'_,�w��.,�; ,_,"'�.Li.tf.-.�"' konaga bag/ı kalmak uzere Bezmı Hanım a feragına (h.;..ı!ı)J(-i' ,.. ... _.,� t,., ��,... �_.., y.�'l/.""tP"'O ıf �� ... J� <�''-' d.i.-0 

dair temessük kaydı. "�.,� ı..Jt-J,.,nP r'y • ..J.J_,v;J.,ti.�.V $ '--;_,C_, t' 2,; 1·.;, . V�AA • ' ' ' ' '-"" ('Valg<t(  . Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretleri vakf-ı şe
rlfinden olup Ahurkapu kurbında Akbıyık mahallesinde 
kain bir bab kebir konak derlınına cari hamiş-i temessük 
mucebince üç masura ma-i lezize mutasarrıf olan Meh
ıned Kani Paşa hazretleri ma-i leziz-i mezklırı kema kan 
mahall- i kadimi olan konağa cereyan itmek üzre Harem-i 
hümaylından muhrec Bezmi Hanım'a ferağ u kasr-ı yed 
itıneğle zabt u tasarrufını havi virilen hamiş-i temessük 
kayd olındı. 
Fi 15 Receb sene [ 1 2]79 Fi 24 Kanun-ı evvel sene [ ı 2]78 

[5 Ocak 1 863] 
Sözkonusu suyun mutasarrıfesi olan Bezmi Hanım su
yundan bir masurası kendisinde kalmak üzere iki ma
surasını veklilet yoluyla Halil Ağa'yaferağına dair ka
yıt. 
Hamiş-i temessükde muharrer üç masura ma-i lezlze mu-
tasarrıfe olan muı:ı� i le�h� Bezm� Hanıı:n mutasarrıfe ol- y--� �� ty_,l ;� ,�>.,ı.... ��v z .... 1 ,.,�e-b� 
dığı üç masura ma-ı lezız-ı mezkurun bır masurası�ı uh- iS- '  � L- ..-;  CJ.,)� .:. :.ı  .. , v  ��';{J ' �.....0' . • :ı.; desinde b i ' l- ibka ma'ada iki masurasını temessükınden �:.; ;!,iy ': ".;.L) ıi-_!,_..., ı...:: • , • • ,..,� ( 

� · h I . . � M tT H d' .. · 1'. t :J. v !Py "'tr'� bi ' l -ifraz ferağa vekı lı m� . al esık
�ma

d
�ı. 1

u�ta
h
a
d 

en
1 

ı !?r-�),;� �/�,;.. ,:")_.,.., v�1 ; �  ��;tJ ,/p 
bi ' l-vekale iki masura ma-ı mez un aıre erı a erne e- V..V.J,... I.P�_... !,.. r� �- f A.; • , . _'.l...:ı , \ • •  . .. ı;_, . . . • . • "":' .-..7� İ _,. r u--'::/ tv: ,  es '� rinden Halil Ağa ibn-i Mustafa'ya ferağ u kasr-ı yed ıdüp . ' VUS"(.,;c/./ U,.,G, ı- � � v  ·��·1 ., 

• 

• .. ·b · " · tlJ � ., cr __ __, ,  Ce..�: ' C-t..J keyfiyyet-i ifrazı havi başkaca temessük i 'ta olmdığı gı ı -"� l' � ( ı.J;..t ��� •
• 

• • bir masura ma-i mezkürun Bezmi Hanım uhdesinde ibka <'i · < "  ..., • .-: rı;:�!J� 
kıl ınmış oldığını mübeyyin hamiş kayd olındı . 

Fi 24 Safer sene [ ı 2]86 ve fi 24 Mayıs sene [ ı 2]85 
[5 Haziran 1 869] 

Akbıyık malıallesinde konağa cari olan bir masura su
yun mutasarrıfesi Bezmi Hanım suyunu veklilet yoluyla 
Fuat Bey 'eferağına dair temessük kaydı. 

Akbıyık mahallesinde Ahurkapu caddesinde dokuz num-
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rolu konağa diri bir masura ma-i l ezize mutasarrıfe olan 
Bezıni Hanım tarafından Cığalziide vakfı mütevelllsi İb
rahim Halil Beğ b i '  1-vekale sa b ık serkurena-yı hazret-i 
şehriyari Fuad Beğ Efendi hazretlerine ferağ itmeğle ha
miş-i temessük kayd olındı . 

Fi 2 Rebi 'u ' l-Ula sene [ 1 2]86 [ 12 Haziran 1 869] 
ve fi 2 1  Mayıs sene [ 1 2] 86 [2 Haziran 1 870) 

Sözkonusu suyun mutasarrıfi Fuat Bey 'in vefat etme
siyle mirasçılarına intikal eden suyun yarım masurası
nın Melımet Raif Beyefendi'ye ferağlarına dair kayıt. 
Bir masura ma-i leziz Serkurena-yı esbak Fuad Beğ'ün 
vefatı vukü' ıyla dört nefer evlildı Mahmud Asaf ve Mus
tafa Mazhar beğler ile Şefika Hanım'a ve sağTr Adi l Beğ'e 
ve ahiren Şefika Hanım'un dahi vefatıyla bir nefer keri
mesi sağTre Pakize Hanım'a ba'de' l-intikal ma-i mezkı1-
run nısf masurası uhdelerinde ibka olmarak diğer nısf 
masuradan kebiriin-ı mCıma i leyhima Mahmud Asaf ve 
Mazhar beğler h isselerin i bi ' l-asale ve sağTran-ı mCıma i
leyhimadan Adil Beğ'ün h issesi biriideri ve vasisi mCıma 
ileyh Mustafa Mazhar Beğ b i ' l-vesaye ve sağTre Pakize 
Hanım'un h issesini peder ve vellsi Tevfik Beğ b i ' l-velaye 
ki cem'an n ısf masura ma-i lezizi ma'a konak Telgraf ve 
posta nezareti fenn müşaviri mu'avin i ve fabrika müdiri 
Mehmed RaifBeğ Efendi hazretlerine ferağ. 

Fl 1 3  Mayıs sene [ 1 )309 [25 Mayıs 1 893) 

14-l/146b/l İstanbul'da Kabasakal Sinan Ağa malıal
lesindeki aylık otuz yedi buçuk akçe icareli menzile 
bağlı yarım masura suyun ferağ edildiği Seyyit İsmail 
Hakkı Efendi ve lıanımı Emine Hanım 'ın bu menzili 
kullanmalarına dair kayıt. 
Nezaret-i haremeyne mülhak Sultan Bayezid-i Veli Han-ı 
Gazi tabe serahu hazretlerinün vakf-ı şerlfi odasında 
cum'ai rtesi güni ru'yet ol ınan evkafdan evladiyyet ve 
meşrCıtiyyet üzre mütevelllsi oldığum ceddüm sabıka Va
l ide Sultan kethudası merhum el-Hacc Mustafa Efendi 
zevcesi Fatıma Hatlin vakfı musakkafiitından mahmiyye-i 
İ stanbul'da Kabasakal Sinan Ağa mahallesinde vakı' bir 
tarafdan vakf- ı mezbCırdan Veznedar Osman Ağa menzi l i 
ve bir tarafdan vakf-ı ınezbCırdan ınüfrez yine es-Seyyid 
Mustafa Refik Efendi bağçesi ve ba'zan menzi l  ve bir ta
rafdan mCıına i leyh Mustafa Refik Efendi halilesi Ayişe 
Hanım menzi l i ve bir tarafı tarlk- ı amın i le ınahdCıd tCılen 
ve arzen be hisab-ı terbi ' i  üç yüz zira' beher şehr otuz ye
di buçuk akçe icarelü bir bab ınenzil derCınına cari n ısf 
masura ma-i leziz vakf- ı ınezkCırun dah i l iyyede fevkani i
ki bab oda ve bir abctesthane [ve] ınemşa vustada üç bab 
oda ve abctesthane ve ınemşa ve sütlada bir bab oda ve 
bir kebir ınatbah ve bir memşa ve bir bi ' r- i ma' ve bir 
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mikdar bağçe ve tarafeyni taş dlvar ve havl ı ve hariciyye
de bir bab oda ve bir memşa ve orta ve sokak kapusını 
müştemil bir bab menzil-i mezkCıra mutasarrıf olan 
es-Seyyid Mustafa Refik Efendi ibn-i es-Seyyid Hasan 
yedinde olan atik temessükinden ifraz eyleyüp ve ittisa
linde vakı' halllesi Ayişe Hanım uhdesinde olan menzil 
tarik-ı amın canibinden dokuz zira' kaddi ve vera(?) cii
nibinden sekiz zira' olup bi ' t-terazi işbu kaddi mütecaviz 
ebniye bina itmernek şartıyla mezbfire hanımun dahi ye
dinde olan temessükine şerh virilerek dört h isse i 'tibarıy-
la üç hissesini Darbhane-i amire S ikke-i hümayun oda-
sında es-Seyyid İsma'll Hakkı Efendi ibn-i Hüseyin'e ve 
bir hissesi muma ileyhün halilesi Emine Hanım bint-i 
el-Hacc Mehmed Emin Ağa'ya ferağ-ı mu'teber-i kat'i i le 
ferağ u kasr-ı yed idüp mezburlarun ber veeh-i iştirak 
zabten8 tasarruflarına bi ' t-tevliyet izn virilüp işbu cedld 
temessük tahrir ve bi ' t-tevl iye temhlr olınup mfima ileyh 
es-Seyyid İsma'll Hakkı Efendi ve halllesi Emine Hanım 
yedierine i ' ta o lındı gerekdür ki kadim! ta'yln o lman be-
her şehr otuz yedi buçuk akçe icare-i müeccelesi sal be 
sal canib-i' vakf-ı şerife ba'de' l-eda ve lazım gelen cüz'l 
ve kül li ta'rnir ü terrnim ve müceddeden her ne bina ve 
inşa iderler ise kendü mallarından teberru'an l i ' l -vakfi ' l
mezbur harc ü sarf eyleyüp taraf-ı ahardan hiç bir kimes
ne man i '  u müzahim eylemeyeler. 

Fi 22 Receb sene [ 1 ]264 [25 Haziran 1 848] 
Sözkonusu suyun sahipleri İsmail Hakkı Efendi ve ha
nımı Emine Hanım 'ın vefatıyla mirasçılarına intikali 
ve mirasçılardana Ulviye Hanım 'ın vefatıyla da oğluna 
intikal ettiğine dair kayıt. 
Nı sf masura ma-i lezize mutasarrıf olan İsma'll Hakkı E
fendi ile halllesi Emine Hanım'un uhdelerinde o ldığı hal
de vefiitlarıyla terk eyledükleri iki nefer kerimeleri Nec
miyye ve Ulviyye hanımiara ve mfima ileyha Ulviyye 
Hanım'un dahi vefiitıyla bir nefer kebir mahdfimı Defter-i 
hakani ikinci şu 'be ketebesinden İsma'll Hakkı Efendi'ye 
intikal iderek kema kan mutasarrıf oldukları menzile ce
reyan itmek üzre işbu mahal le kayd olındı. 

Fi 30 Mart sene [ 1 ]320 [ 1 2  Nisan 1 904] 

43 

Yarım masura suya mutasarrıf olan İsmail Hakkı E- . .  · . · . .  , . ,., . . . 
fendi ve Necmiye Hanım 'ın suyunun eski mecrasından ..J);I(LP!:_�1 <V�� »'r-'�J jp .,_;.)1 , �� �� � 
Gedik Paşa'ya nakl olunduğuna dair kayıt. ;;J-i_)v ;.,..; <1 e)� �'.i.Yı- ,..,,j-7. " './ . .  . ./ 

• 

\ • 
• • J./...JJ LJ  �,..J 1 

N ı sf masura ma-i lezize mutasarrıf ve mutasarrıfe olan İs- .J-Z:,:---!,.. '-- · 

ma'll Hakkı Efendi ile Necmiyye Hanım mutasarrıf ol-
dukları ma-i lezizi mecra-yı kadiminden b i ' l-i hrac Gedik 
Paşa hıdmetine nakl olınmışdur. 

Fi 28 Haziran sene [ 1 ] 320 [ l l Temmuz 1 904] 

8 zabt u 
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14-1/147a/1 14-11147a/1 Ahırkapı 'da Akbıyık mahallesinde yarım 
masura su Kömürcü Haşim Efendi elinde iken kendi rı
zasıyla Seyyit Hüseyin mahallesindeki evine bağlanmak 
üzere Mahmut ğayaferağına dair kayıt. 

' • • • • 1 • •• • • • :/,�-��ı.; ,;. ,; ".·"' 'v , � M.; e;/ ,U"-"': 4) 1 t?....: , ;P 1 
;:�/;�-;�· .. :t 0 .. �i .�; <':;.e:---..v��-:..,.,, �� �lS�N;ı � �,/ v::-' ıe,t �-:..,,;�n: �.,;., , � ı,., �-"' .. � ı,; 

�>=- ı. ı . . • ı • ' -ı::-�, L i/ 

[Derkenar] C ed! d defterün İshak Paşa Ah ürkapı Kabasa
kal Na' l-bend h ıdmetinün 96 sayfasına ferağı nakil olın
mışdur. 
Ahurkapu'da Akbıyık mahal lesinde Arahacı lar kışiası 
caddesinde mükerrer üç nurİ-ırolu yüz bir zira 'dan ibaret 
arsa derunına cari Sultan Mahmud Han-ı Sani vakfından 
n ısf masura ma-i lezlz Fatıma Hanım bint-i müteveffa 
Şevki Efendi uhdesinde oldığı halde mezkur arsa ve ma-i 
leziz-i mezkurı Kömürci Haşim Efendi ibn-i Rüstem uh
desinde oldığı halde mezkı1r arsayı akdeınce ahara ferağ 
iderek nı sf masura ma-i lezlzün zabt u tasarrufı içün viri
len sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 1 3  Kanun-ı sanı sene [ 1 ]320 [26 Ocak 1 905] 
Ahırkapı 'da Akbıyık mahallesindeki arsaya akan yarım 
masura suyun mutasarrıfesi Fatma Hanım 'ın arsayı 
önceden başkasına ferağı ve yarım masura suyun ken
disinde kaldığına dair sened-i hakani kaydı. 
Ahurkapu'da Akbıyık mahallesinde n ısf masura ma-i le
zlz Kömürci Haşim Efendi uhdesinde iken rızasıyla Sey
yid Hüseyin mahallesinde Bayram furunı caddesinde mü
kerrer on iki numrolu haneye cereyan itmek üzre Ta
bi' iyyet müdlriyyeti odacısı Mahmud Ağa ibn-i Hüseyin 
Ağa'ya ferağ. 

F1 22 Şubat sene [ l ]320 [7 Mart 1 905] 

J4-1!147a/2 14-11147a/2 Sultan Süleyman vakfından Akbıyık ma-
. . . . . � ı . � . .  . . � . . . . ;:.Jt- hallesinde on altı numaralı eve bağlı ve yıllık on beş .;r:J,..;.�,vJ)/J'J "'J --;.J' 4JJ e/,� �, a/.J-:,� "' -4)� ., �  "' '!"'- kuruş icareti yarım masura suyun Ahmet M elik Paşa i-

Y��ıjp);;ı' ... � •• ) � !.v-..1 ' :.-:.J � �,.. .. .U. ,ı»;. �,�· ..... _._;_,,..,_, , le eşi Emine Nafia Hanım 'ın ferağlarından Nazım E
��ı;."'.ı:)1v'..,':-f,p:.'tP·,�,J>.;.;),...;�i �:.:>�.;,.;. {ıA fendi 'nin elinde olduğuna dair kayıt. 

,e,· · " . , ı .  ı . . . · . · , . . , : .... Sultan Süleyman Han vakfından Akbıyık mahallesinde ;,.P,_)pı.-,-..JJ i'.-1' "" - u i.<',..... J,)) .-v •- 4� ,>-!., � l �dd ' d kf �h d 1 l h� � A . . . . . . . " ve ca esın e va -ı a ar an on a tı numro ı aneye can 
• ,.� -" senevi on beş guruş icare-i müeccelelü nısf masura ma-i .... � � , lezlz Ahmed Melik Paşa ibn-i Sa'du llah i le zevcesi Emi-

ne Nati 'a Hanım bint-i Halil Efendi'nün terağlarından 
Evkaf-ı hümayun cihat kalemi ketebesinden Nazım Efen
di ibn-i All Efendi'nün fi 7 Ca sene [ 1 ] 295 [9 Mayıs 
1 878] ü1rihiyle uhdesinde mukayyed oldığı sened-i haka
niden ihrac olınan mu 'amele ve kayd suretinden anlaşıl
mışdur. 
Sözkonusu suyun salıibi Nazım Efendi'nin vefatıyla mi
rasçılarına intikali ve bunlarında Veli Efendiye ferağ
larına dair kayıt. 

Nazım Efendi'nün vefatıyla terk eylediği üç kerlmeleri 
Hadice Nuriye ve Ayişe Hesna ve Ayişe Lutfiyye hanım-



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

larıyla9 intikal iyle Veli Efendi ibn-i Kasım'a fediğı eim
mesi tarafından tanzim kıl ınan 1 5  Teşrin-i sani sene 
[ 1 ]336 [ 1 5  Kasım 1 920] i lm ü haberden anlaşılmışdur. 

Fl 1 7  Teşrin-i sani sene [ 1 ]336 [ 1 7  Kasım 1 920] 

DER HIDMET-İ SULTAN AHMED 
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14-1/155a/l Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
katmalardan yarım masura suya mutasarrıfe olan Ha
tice Hanım kendi rızasıyla Seyyit Mehmet Ha/it Efen-

14-11155a!l 

v · . • . . di'ye ferağı ve Güngörmez mahallesindeki menziline )'J'�u;tW'..ı,, .h-�ı...· (24;�;...0 ... V";; ı.v- ·� � . . · r.V,....,....,...(.:,.;.o · �AS_... .; . 
· . . · ,  . : "'  �� " . .  ;V:"" '.J\i.d� bağlanmasına dair temessük kaydı. .Jıl).lj,ı,. . · (., . .  

• � •-:/· ı. .�..e. ....eı ..,,J u\> J" UJ)' �· �J/i' � : -"'.J-'.J,v, .... • ... ·�� · J» ti' " A � : . • • 

Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan Gazi Sultan Sü1ey- �ıl':,.,.,· · · , ,.,·. i" · .  · . · t --:- -v: ' <P.,'..J�- �.1 #-�h '< ";"'..,.>�{!:.J #.J.).1 1 (/'.,Jp ,:f'\, . ,III'"'Jı. . ; .; ;'..:.. • · .  man Han hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları Kırk- 'X'.;$ � · · · 1 . .......... ....... . e--,. !.- �<u., Jı,, -' .v�·.�\. •u".JI'�...ıı.. .;,., .. j .  . . . 
çeşme ta'blr al ınur ma-i lezizlerinün ana tarlkına mülhak ,:.ı:'-ul>'4J,.,ı ı;_, .. ,;,,,: - : : ·

• �- ·.� u  ·"'r� V'�J.� -� ,.ı; 
' � · • • ı.w}'..IJ> 4J ,..I.J )  [ &e . .  katmalardan nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe Hadlee lı.' ,.,...;.;, /),ı.; ...,ı. ·. · . '· ":"':: ., '-""t:-"" _e>, t!IJJ.' ':>'.h(> IW�·�· . . .... .;ı. .M..J .�,.-,.,,;..),.._ '-'.?C- � �"' . :/...,..eı Hanım ibnet-i Mehmed hüsn-i rızasıyla Asakir-i mansure ·: . •#)"V' .u-...;f..ı� ·. .., :·�·: "'":': · . 7"" 

zimmeti(?) Seyyid Mehmed Halid Efendi ibn-i Seyyid __,�,.,)'.\b>'..::--:��;,...:._ ,' A>.�� :>ıı • �-': "�="''' •#. • "�1.' �..> ti';J'�'�'A.ı_;;., · .  � '-! C/'.1'�'-<?e>..r --:""" Al:' • .... ı.. • .J ı el-Hacc Halil Efendi'ye kasr-ı yed idüp ancak bu defa ba e...-A).(h.l�o�.Je;_)"!/�.J',ıJ»-�).ı.•,;_, � hatt-ı hümayfın virilen n izam-ı müstahsenesine nazaran _ ,.� · v--tb&-..,._s...:.ı,·�eiJ "'�--:' yedinde o lan sfıret natık aldığı üzre Vekil-i harc Mehmed L_ 
Efendi'nün Havass-ı refi'a kazasında Başhavz ve Malova 
kemeri beyninde mevzı'- ı hallde hafr eylediği abar-ı mü-
teferrika hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u 
tahsil ve mevzı '-ı mezkfıra karlb müşarun i l  ey h hazretle-
ri n ün suyı yolına i lhak eylediği suyun hakk-ı mecrasın-
dan ma'ada dört buçuk masura ma-i lezizden müfrez nısf 
masura ma-i leziz vakf-ı şerlfı.in ana tarlkına cereyan it-
mekde aldığından yedinde olan surete battal keşldesiyle 
taraf-ı vakfda hıfz ol ınup beher şehr (boş) akçe icare i le 
cedld temessük tahrlr olınup mfıma i leyh Seyyid Halid E-
fendi'nün yedine i 'ta olmarak nısf masura ma-i lezlz Sul-
tan Ahmed cami ' - i şerlfı kurbında Güngörmez mahalle-
sinde menzil ine icra itmek üzre virilen temessük kayd o-
lındı. 

Fi gurre-i Za sene [ 1 ]253 [27 Ocak 1 838] 

14-1/155a/2 Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
katmalardan yarım masura suyun mutasarrıfi Seyyit 
Süleyman 'ın evvelce Seyda Bey 'e devrettiği bununda 
kendi rızasıyla Seyyit Abdülhamit Efendi ile eşi Babi
be 'ye ferağı ve aylık otuz akçe icare karşılığında Sultan 
Alırnet civarında Kanlımescit 'teki menzillerine bağlan
masına dair temessük kaydı. 

Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan adn-aşiyan Gazi 
Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün ihyasına 
muvaffak oldukları Kırkçeşme ta'blr alınur ma-i lezizle
rinden ana tarlkına mülhak katmalardan nı sf masura ma-i 
lezize mutasarrıf es-Seyyid Süleyman Efendi akdeınce 

9 hanımiara 

14-1/JSSa/2 
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Mektübi-i hazret-i sadr-ı ali hulefasından Seyda(?) Beğ'e 
kasr-ı yed itmiş müma i leyh dahi hüsn-i rızasıyla es-Sey
yid Abdülhamid Efendi ibn-i Mehmed Emin i le zevcesi 
Habibe bint-i Osman'a ferağ u kasr-ı yed idüp ve ber mü
ceb-i nizam-ı müstahsene yedinde o lan hüccet natık oldı
ğı üzre n ısf masura ma-i lezizün bir çuvaldızınun katması 
olup asrında el-Hacc Mustafa hayatında Küçükköy kur
bında Kumluk kemerine karib mahallde abar-ı müte 'ad
dide hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat i le Kırkçeşme ta'-
bir olınur Kumluk kemerine i lhak eylediği iki masura 
suyınun nısf masura hakk-ı mecra alıkonılup baki bir bu
çuk masura ma-i lezizden müfrez bir çuvaldız ma-i lezi
zün katması i le diğer bir çuvaldız ma-i lezizün dahi kat
ması olup asrında Muhasebeci Mehmed Efendi Orta Bel
grad kurbında Çiftehavz kurbında Uzun tarlabaşı nam 
mahallde hafr-ı abar ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le 
cem' u tahsil eylediği altı masura suyını o l  mevzı 'a karib 
Kırkçeşme suyı yolına andan Çiftehavz suyına i lhak ve i
ki masurası hakk-ı mecra ifraz o lınup baki dört masura 
ma-i lezizden müfrez bir çuvaldızınun dahi katması mu'
ayene olındukda el-yevm katmaları mevcüd olup suları 
vakf-ı müşarun i leyhün ana tarikına cereyan itmekde ol
dığından beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ile n ısf 
masura ma-i mezkür müma i leyhiınalar es-Seyyid Ab
dülhamid Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed Emin i le zev-' . � ) !Jr cesi Habibe bint-i Osman'un uhdelerine kayd ve Sultan 

},1// � 'b ;,i' (P .J • Ahmed civarında Kanl ı mescid kurbında mutasarrıf ol-
-M',., � vP� �/ ,_,1' J/.lJ··'-' dukları menzillerine cereyan eylemek üzre viri len temes-

� · .. · .��� •. ;, .t)t,J..!.J t  i:.;f.l sük kayd olındı. lP '.eJ AJ .  · • • .�· .. •, • Fı 7 M sene [ 1 ]256 [ l l Mart 1 840] . . . . . " " .  '� ��J,.,�J 1 ,.,�, fl!l/ /.!\ � t " ('. ı-: . · : . - Sözkonusu suyun mutasarrıjları Seyyit Abdülhamit E-'-� ( ,LlJ t� ;ıl �  'cV' /""' fendi ile eşi Habibe Hanım 'ın kendi rızalarıyla Mehmet '"'\ (" v lt.� Tahir Efendi'ye ferağlarına dair temessük kaydı. 
Müma i leyh es-Seyyid Abdülhamid Efendi bin Mehmed 
Emin ile zevcesi Habibe Hanım b int-i Osman ma-i mez
kürı hüsn-i rızalarıyla müdenisin-i kirarndan Mehmed 
Tahir Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle hamiş-i temes
sük işbu mahalle kayd o lındı . 

Fı 2 1  M sene [ 1 ]261  [30 Ocak 1 845] 

Sözkonusu suyun mutasarrıft Mehmet Tahir Efen
di'nin kendi rızasıyla Seyyit Ahmet Efendi'ye ferağına 
dair temessük kaydı. 
Müma i leyh Mehmed Tahir Efendi nısf masura ma-i 
mezkfırı hüsn-i rızasıyla hacegan-ı Divan-ı hümayündan 
es-Seyyid Ahmed Efendi bin es-Seyyid Mehmed Emin E
fendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle karlimi vechile mahal
l ine cereyan itmek üzre hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd olındı . 

Fı 8 R sene 1 263 [25 Mart 1 847] 
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Sözkonusu suyun mutasarrıfi Seyyit Ahmet Efendi 'nin 
kendi rızasıyla eski mahalline bağlı kalmak üzere Sey
yit el-Hacc Ahmet Efendi'ye ferağına dair temessük 
kaydı. 

Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan mı1ma i leyh 
es-Seyyid Ahmed Efendi ibn-i es-Seyyid el-Hacc Emin 
hüsn-i rızasıyla mahall-i kadimine kema kan cereyan it
rnek üzre es-Seyyid el-Hacc Ahmed Efendi bin Hasan'a 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle zabt u tasarrufiyçün virilen ha
miş-i temessük işbu mahalle kayd o lındı . 

Fı 7 L sene 1 27 1  [22 Haziran 1 855] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfi Seyyit e/-Hacc Ahmet E
fendi'nin kendi rızasıyla ve eski mahalline bağlı kal
mak üzere Abdülvehlıab Efendizade Ali Rıza Bey 'e fe
rağına dair kayıt. 
Mı1ma i leyh es-Seyyid el-Hacc Ahmed Efendi mutasarrıf 
o ldığı nısf masura ma-i lezlz-i mezkı1rı mahall-i kadimine 
cereyan itmek üzre hüsn-i rızasıyla Anadalı ordu-yı hü
mayı1n defterdan esbak müteveffa Abdülvehhab Efendi
zade All Rıza Beğ'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu ma
halle kayd olındı. 

Fı 28 Muharrem sene 1 272 [ 10 Ekim 1 855] 
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14-l/155b/l Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 14-l/155bll 
katmalardan yarım masura suyun mutasarrıfi İbrahim ����..ı)M)Jı Jr•ı.!·�.N'.P ��'=ı.ıo .!iıif1"WJ;� ... ı:i· <-�.;�0:��;,:-J 
Ethem Efendi'nin vefat etmesiyle kızı Züleyha Hanım 'a VJ;j�.��;.;�;ı$"�--Ç;ı•.:.) J),����·i-?.�.�,t� .IIJ)'ıi.f�);,. ;-;Ji!J·• 
intikaline, bununda kendi rızasıyla Seyyit Mustafa Ağa- ��-:J ;ı,)/;. ;..lj:ı��J·';IJ�'J�J t;, <1!��·&�11iı �� (:0:� �-«�"' 
'ya ferağı ve vakfa aylık otuz akçe icare karşılığında 1.t')�;J' �)Jı..i�;.l"'�•5-:- "'�'4>' ��s-).; �A.��� J(� 
Kabasakal:da Arap�_ade sokağındaki menziline bağ/an- rJJ;,?··v'-'Jf-�;� ,_�,....:.�! �t"�)j �.f�)f�) �)j� 
masına daır temessuk kaydı. f.ıi'�J'����·;;ı,, �,.,,:;ı)J,ıj1;.v.ı:W;• Aı.ı� .;. �, �JJ • .1. ,  � . .  . . . . .,, . . . . . .. -r, . """ 1.1 Jr'.l"oS'.;u 
Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan adn-aşiyan Gazi 
Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün ihyasına 
muvaffak oldukları Kırkçeşme ta'bir o lınur ma-i lezlzle
rinden ana tarikına mü i hak katmalardan nısf masura ma-i 
lezlze mutasarrıf İbrahim Efendi fevt olup kerimesi Ze
llha Hanım'a ba'de' l-intikal ınılma ileyha hüsn-i rızasıy
la mülteziminden Seyyid Mustafa Ağa ibn-i el-Hacc Ebu
bekir Ağa'ya ferağ u kasr-ı yed idüp ancak ba hatt-ı hü
mayı1n-ı şevket-makrı1n virilen nizam-ı müstahsene naza
ran ma-i merkürnun katması keyfiyyeti tahkiki lazım gel
miş aldığından yedinde o lan sılret natık oldığı üzre Ha
vass-ı refi'a kazasında Kemerler canibinde Karakemerler 
dimeğle arif kemer kurbında mevzı ' -ı hallde Hamid Paşa 
suyından müfrez nısf masura ma-i lezlzün katması mev
cı1d olarak suyı vakf-ı müşarun i leyhün ana tarikına ce
reyan itmekde aldığından beher şehr otuz akçe icare-i 
müeccele i le nısf masura ma-i lezlz Kabasakal kurbında 
Arabzade sı1kında mı1ma i leyh Seyyid Mustafa Ağa ibn-i 
el-Hacc Ebubekir Ağa'nun menziline cereyan eylemek i-

&��;.:.et,"�ıh������� �':""Jı.lr�,-��·-;;il_) Jıi,.� ;:,� .... ·�"-i, . 
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KIRKÇEŞME SULARI 2 

çün v iri len temessük kayd ol ınd ı .  
Fl 28 N sene [ 1 ]256 [24 Kasım 1 840] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Mustafa Ağa 'nın vefa
tıyla mirasçılarına intikali ve bunlarında kendi rızala
rıyla Hüseyin Bey 'e ferağlarına ve Aşağıana hizmetine 
nakl edi/diğine dair temessük kaydı. 1" • • • \ ' ' � . . .. 1 . . . 1 .. • p!iJJI" . �>?!,)1.11 �Y'j(t��J�r'!t.,"�:'t,�i.,f;'J:t;.,'r:::...;.., � Mfima i leyh Seyyid Mustafa Ağa fevt olup ma-i mezkfir .! • . .ı _a "' Jv ' "" W" (! r• Vlfl • '""" · ·� .'J -� lbA k bA hd A AlA B - k A · H dA HA ' ı--- ,- t...ol.:. • 

t:j).rJ gr /V'� flo-)' � su ı e ır ma um ı ı eg ve erımesı a ı ce a-'" cV\� . nım'a ba'de' l-intikal mfima i leyha Hadice Hanım tarafın
dan tebe'adan Bekir Ağa ibn-i Mehmed ve Osman Efendi 
bin Ahmed ihbarlarıyla vekili Mehmed Ağa bin All bi ' -
1-vekale ve mfima i leyh Ömer Beğ hissesini b i ' l-asale rı
zalarıyla Hüseyin Beğ bin Mustafa'ya ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ma-i mezkfir mahall-i kadiminden b i ' l-ihrac Sul
tan Bayezid c ivarında Soğan [Ağa] cami'-i şerlfı karşu
sında Kırkçeşme suyı ana tarlkınun bir münasib mahal
l inden bi ' l-ifriiz ınlr-i mfima i leyhün hanesine cereyan it
rnek üzre Aşağıana h ıdmetine dahi nakl ol ınmağla işbu 
mahal le şerh viri ldi . 

Fi 1 9  Ş sene 1 270 [ 1 7  Mayıs 1 854] 

14-1/ISSb/2 Hekimzade Gazi Ali Paşa vakfının sula
rından iki masura suya mutasarrıf olan Nazif Mustafa 
Ağa 'nın vefat etmesiyle oğlu Seyyit Osman 'a intikali 
bunun dahi vefatıyla oğlu Seyyit el-Hacc Esat Beyefen
di'ye intikali launun kendi rızasıyla Seyyit Mehmet Rüş
tü Efendi'ye ferağı ve aylık yüz yirmi akçe icare ile Sar
maşık/ı mahallesindeki meslekden alınıp Akbıyık ma
hallesindeki menzile bağlanmasına dair temessük kay
dı. 
[Derkenar] Mfima i leyh es-Seyyid Mehmed Rüşdi Efen
di'nün işbu iki masura ma-i lezizden başka n ısf masura 
ma-i lezlzi dahi olmağla Ahurkapu hıdmetinde mukay
yeddür. 
Hekimzade Gazi All Paşa hazretlerinün evkaf-ı şerifleri 
ma-i lezlzlerinden iki masura ma-i lezlze mutasarrıf olan 
Nazif Mustafa Ağa fevt olup sulbi kebir oğlı es-Seyyid 
Osman Beğ Efendi'ye ba'de ' l-intikal kable't-tahrlr mfima 
i leyh Osman Beğ dahi fevt olup ma-i leziz-i mezkfir sulbl 
kebir oğlı es-Seyyid ei-Hacc Es'ad Beğ Efendi'ye hasbe
' I-ade adiyen intikal idüp zabt u tasarrufına ba'de' l-izn 
mfima i leyh es-Seyyid Es'ad Beğ Efendi pederinden 
müntakı l  ma-i lezlz-i mezkfirı b i 'z-zat hüsn-i rıza ve tay
yib-i ihtiyarlarıyla es-Seyyid Mehmed Rüşdi Efendi ibn-i 
All Ağa'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle beher şehr yüz yi
ğirmi akçe icare-i müeccele ile iki masura ma-i lezlz mu
ma i leyh es-Seyyid Mehmed Rüşdi Efendi'nün Sarmaşıkl ı 
mahallesinde kain meslekden ifraz ve kadiıni vechi le Ak
bıyık mahal lesinde menzile cereyan eylemek üzre virilen 
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temessük kayd alındı. 
Fl 25 Ra sene [ 1 ]258 [7 Mayıs 1 842] 

Sözkonusu suyun mutasarrıft el-Hacc Mehmet Rüştü 
Efendi'nin vefatı üzere mirasçılarına intikali ve payla
şımına dair temessük kaydı. 
Sultan Ahmed'de Akbıyık mahallesinde Ahı1rkapu cadde
sinde on üç numrolu menzil ve Arahacı lar kışiası cadde
sinde on yedi numrolu bir kıt 'a arsa dertıniarına cari iki 
masura ma-i lezlz el-Hacc Mehmed Rüşdl Efendi ibn-i 
Ali'nün uhdesinde iken vefatıyla terk eylediği dört nefer 
evladından iki neferine aid olan on altı hisse i 'tibar olma
rak sekiz hissesinün mu 'amele-i intikaliyyesi akdeınce i c
ra kı l ındığı misil lü bu kerre dahi diğer sekiz hissesi iki 
neferi Ayişe ve Hadlee hanımiara ve mezbfıre Ayişe Ha
nım dahi fevt olup dört h issesi dört nefer keblre kerimesi 
Rabi'a ve İsmet ve Atiyye ve Emine hanımiara ve ba'de
hu Hadlee Hanım dahi vefat idüp hisse-i müntakılesi terk 
eylediği iki nefer keblre kerlmeleri Aliyye ve Ablde ha
nımlara ve Rabi 'a Hanım dahi fevt olup bir hissesi ancak 
bir nefer keblre kerimesi Duşize Hanım'a mu'ameleli bir 
kıt'a zayi' arz-ı hal i mfıcebince zayi' aldığı beyan olman 
sened-i hakani ba'dema zuhı1r ider ise amel ve i 'tibar o
lınmamak üzre eviad-ı mfıma i leyhim uhdelerine ber min
val-i muharrer hisselerün intikali icra. 

Fl 27 Şubat sene [ 1 ]3 1 O [8 Şubat 1 895] 
Ahırkapı 'da Akbıyık mahallesinde Hekimzade Ali Paşa 
vakfından olarak iki masura suyun sahiplerinden Aliye 
ve Abide Hanımefendi/erin kendi payiarına düşen su 
hazinesi, harap hamam binasını ve yarım masura suyu
da içeren bir arsayı yirmi bin kuruş makbuz mukabele
sinde Faiz Beyefendi ile eşi Hatice Hanım 'a eşit olarak 
katiyyen ferağlarına dair kayıt. 
Ahfırkapu'da Akbıyık mahallesinde Ahı1rkapu caddesinde 
on üç ve on yedi numrolu ma'a bağçe menzil ve arsanun 
derfınına cari Hekimzade Ali Paşa vakfından olarak iki 
masura ma-i lezizün on altışar h isse i 'tibarıyla ikişerden 
dört h issesi Al iye ve Abide hanımefendilerün ve birerden 
dört hissesi Duşize ve İsmet ve Emine ve Atiyye hanım
larun ve altı hisseleri Saliha Saniye Hanımefendi ve iki 
h isseleri Bedrikamer Hanımefendi'nün uhdelerinde iken 
muma i leyhim mutasarrıf oldukları h isselerinün yekdiğe
rinden tefrikle her biri ba'dema müstakıl len tasarruf ide
ceklerinden naşi ba arz-ı hal vakı '  olan istid'aları üzerine 
tersim olman harita ve mazbataya göre i lm ü haber mu
cebince ma'a bağçe menzil ve arsanun mecmfı ' ı  gayr-i ez 
terk-i tarik yedi bin altı yüz altı zira' üç parmakdan ibaret 
o lup bundan iki bin üç yüz on beş zira' sekiz parmak de
runında su hazinesi ve harab hammam ebniyesini ve ya
rım masura ma-i lezizi müştemil mahall i  mfıma i leyhima 
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Aliye ve Ablde hiinımlarun hisselerine ve terbl'an iki bin 
doksan dört zira ' on dokuz parmak arsalu derunında ah
şiib iihur ebniyesini ve Bedrikamer ve Siiliha Saniye Ha
n ım tarafından olan müşterek fasl dlviirını müşternil ma
hall i le nısf masura ma-i lezlz İsmet ve Emine ve Atiyye 
ve Duşize hiinımlarun o lmak üzre mumii i leyhimün dört 
h isselerine seviyyen(?) ve terbl'an üç bin yüz doksan altı 
zira' arsalu derunında taş oda ve müşterek fas l  dlvii-rını 
müştemil ma'a bağçe bir bab menzil ve ma-i lezlzün bir 
masurası dört hisse i 'tibiirıyla bir h issesi Bedrikamer Hii
nımefendi'nün ve üç hissesi Siiliha Saniye Hanıme-fen
di 'nün olmak üzre i 'tibiir-ı mezkurdan mutasarrıf oldukla
rı sekiz hisselerini müştereken tahsis kı l ınarak fi 1 5  Hazi
ran sene [ 1 ] 3 1 2  [27 Haziran 1 896] tarihinde i'ciib iden 
senediit-ı hakanileri i 'tii k ı l ındığı misil lü bu def'a muma 
i leyh[im]ii Al iye ve Ablde hanımefendi ler mutasarrıfe ol
dukları mezkfır su hazinesi ve hariib harnınarn ebniyesini 
ve yarım masura ma-i lezlzi müştemil bir kıt'a arsayı rı
ziilarıyla yiğirmi bin guruş bedel-i makbuz mukabi l inde 
Faiz Beğ Efendi ibn-i Ahmed Ziya Beğ ile zevcesi Ha
dlee Hanım ibnet-i Arif Hikmet Beğ'e ber veeh-i müna
safe kat' iyyen feriiğ itmeleriyle işbu mahalle kayd o l ındı .  

Fi' 1 3  Nisan sene [ 1 ]32 1  [26 Nisan 1 905] 

Sözkonusu suyun mutasarrıji Mehmet Rüştü Efen
di'nin vefatıyla dört nefer eviadına intikali ve evladın
dan Ayşe ve Hatice 'nin vefat etmesi ve diğer mirasçı 
Fatma Hanım 'ın sahip olduğu dörtte bir hissenin yarı
sını İzzet Bey 'e ve diğer yarısını İzzet Bey 'in hanımı 
Bedrikamer Hanım 'aferağına dair sened-i hakani kay
dı. 

Mumii i leyh Ahmed Rüşdl Efendi'nün vefatı vukü' ına 
terk eylediği dört nefer eviadı Ahmed İzzet Beğ ve Ayişe 
ve Hadlee ve Fatıma han ımiara ve mfımii i leyhimii Ayişe 
ve Hadlee hiinımlarun dahi vefatı cihetiyle nısf hissesi 
evliidiarına intikali lazım gelmiş ise de i lerüde mu'
iimeleleri icrii olmmak üzre bi 't-tevkTf ma'adii mumii 
i leyhimii Ahmed İzzet Beğ ve Fatıma Hiinım'a mu'iimele
li bir kıt'a zayi ' arz-ı hal ine muhrec kaydda gösteri ldiği 
vechile hane ve arsa-i mezkurede olan nısf hisse ba'de
' 1-intikal mumii i leyhii Fatıma Hanım mutasarrıfe oldığı 
bir rub' h issenün nısfın ı  mumii ileyh İzzet Beğ'e ve nısf-ı 
diğerini mfımii i leyhün zevcesi  Bedrikamer Hiinım'a ber 
muceb-i i lm ü haber feriiğ iderek ol vechile ınılma Hey
himanun tasarruflarını hiivi v iri len sened-i hakani kayd o
l ındı . 

Fl 29 Şa'biin sene [ 1 ]307 
ve fi 7 Nisan sene [ 1 ]306 [ 1 9  Nisan 1 890] 

Sözkonusu suyun dörtte bir hissenin bir buçuğuna mu
tasarrıf Ahmet İzzet Paşa 'nın vefatıyla kızı Saliha Sani-
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ye Hanım 'a intikaline dair sened-i hakani kaydı. 
Bir buçuk rub' h isse mutasarrıfı Ahmed İzzet Paşa'nun 
vukü'-ı vefatma mebnl hisse-i mezkı1re bir nefer kerimesi 
Sil.liha Saniye Hanım uhdesine intikali icra kı l ınarak se
ned-i hakanisi i ' tiL 

Fl 27 Nisan sene [ 1 ]3 1 1  [9 Mayıs 1 895] 

14-l/156all İstanbul'da Sultan Ahmed camii kurbun
da bulunan Kırkçeşme kubbesinden çıkan ve vakjin bir _ 
buçuk masura suyundan yarım masura suyun muta
sarifları Ayşe Hanım, Rakım Efendi ve Münire Emine 
Hanım kendi rızalarıyla Mustafa İzzet Efendi'ye fera
gat/arına dair temessük kaydı 

[Der kenar] İş bu suyun başka mahallde dahi kaydı o lup 
ikisi bir oldığı işbu mahalle şerh virildi. 

Merhum ve mağffirun leh Defterdar-ı esbak es-Seyyid 
Yahya Efendi vakfından olup mahmiyye-i İstanbul'da 
Sultan Ahmed cami ' -i şerlfı kurbında kain Kırkçeşme 
kubbesinden müfrez vakf-ı mezburun bir buçuk masura 
suyından !ağın ü kanavatma te be' i yy etle nı sf masura ma-i 
lezlzün hamiş-i temessükde muharrer mutasarrıfları Ayi
şe Hanım ve Rakım Efendi ve Münlre Emine Hanım mu
tasarrıflar oldukları ma-i mezkurı hüsn-i rızalarıyla Ka
puağası mahallesi sakinlerinden ketebeden Mustafa izzet 
Efendi'ye feragat ve kasr-ı yed itmeleriyle defter-i vakf-ı 
şerlfde efendi-i muma i leyhün uhdesine kayd olınmış ol
d ığından hamiş-i temessük işbu mahalle dahi kayd olındı . 

Fı 1 7  C sene 1 26 1  [23 Haziran 1 845] 

Sözkonusu suyun mutasarrıft Mustafa İzzet Efendi 'nin 
vefatıyla mirasçılarına intikaline, bunlarında kendi rı
zalarıyla Mehmet Sadık Efendi ve kızı Emine Hanım 'a 
katiyyen ferağlarına ve vakfa yıllık on beş kuruş karşı
lığında tasarrıiflarına verildiğine dair temessük kaydı. 

Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Mustafa İzzet E
fendi fevt olup ma-i mezkur keblr oğulları Mehmed Ce
mil ve All Rıza beğler i le keblre kerimesi Atiyye Hanım'a 
ba'de' l-intikal eviad-ı muma ileyhimden Mehmed Cemi! 
Beğ ve Atiyye Hanım taraflarından Yedikulle suyolcısı 
Mehmed Halife ibn-i Hüseyin ve Sellmiyye suyolcısı Ha
cı Hasan Ağa ibn-i Ömer şehadetleriyle ahara ferağa ve
kaleti sabit o lan Su meclis i a'zasından Süleyman Ağa 
ibn-i Selim b i ' l-vekale ve muma i leyh All Rıza Beğ h is
se-i şayi 'asını b i ' l-asale nısf masura ma-i mezkurun mec
ra-yı kadlmi olan Nahlbend kurbında Kapuağası mahalle
sinde muhterik arsadan b i '  1-ihrac Yenibağçe kurbın da 
Kaliçeciler köşkinde Defter[dar] Ahmed Çelebi mahalle
sinde Saray harnmaını zokağında kırk beş numrolu hane
lerine cereyan itmek üzre turuk-ı Hal idiyye meşayihinden 
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reşadetlü el-Hacc Feyzul lah Efendi ibn-i All'nün malıdu
mı Mehmed Sadık Efendi ve kerimesi Emine Hanım'a 
kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i le
ziz-i mezkfirun icare-i kadimesinün hadd-i nizarnisine ib
lağ o lmması evkaf varidat defterlerinden derkenar kılın
mış olmağla ber ınıleeb-i n iza.m icare-i kadimesi üzerine 
on iki guruş dahi zammıyla senevi on beş guruşa bi ' -
1-iblağ zikr olman nısf masura ma-i leziz-i mezkfir mer
kürnan Mehmed Sadık Efendi ve Emine Hanım'un işti-ra
ken defter-i vakfda uhdelerine kayd o lmarak zabt u tasar
rufını havi viri len hamiş-i temessük işbu mahalle kayd o
lınd ı .  

Fı 26 Muharrem sene [ 1 ]287 [27 Nisan 1 870] 
ve fi 1 6  Nisan sene [ 1 ]286 [28 Nisan 1 870] 

14-1/156a/2 Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
katmalardan üç buçuk hilal suya mutasarrıfe olan Aki
le Hanım 'ın kendi rızasıyla Şerife Fatma Hanım 'a fe
rağı ve vakfa verilmek üzere aylık elli akçe icare karşı
lığında Kapıağası Mahmut Ağa mahallesindeki menzi
li-ne bağlanmasına dair temessük kaydı. 

Cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta'blr ol ınur ma-i lezizlerinden ana tarikına 
mülhak katmalardan üç buçuk hiial ma-i lezlze mutasarrıf 
Akı le Hanım hüsn-i rızasıyla Şerife Fatıma Hanım ibnet-i 
Ahmed'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ancak nizam-ı müs
tahsenesine nazaran ma-i mezkı1run katması keyfiyyeti
nün tahkiki lazım gelmiş ald ığından yedinde olan hüccet 
natık oldığı üzre asrında Muhasebe-i evvel Mehmed E
fendi Havass-ı refi'a kazasına tab i '  Orta Belgrad karyesi 
civarında Çiftehavz kurbında Uzuntarla dimeğle arif 
mevzı '-ı hallde kendü mal ıyla abar-ı müte'addide hafr ve 
tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdirdiği altı 
masura suyını ol mevzı 'a  karib Kırkçeşme suyı yolına i l 
hak u idrac idüp iki masurası hakk-ı mecra alıkonı lup ba
kT kalan dört masura ma-i lezizden müfrez üç buçuk hi lal 
ma-i lezlzün katması mu'ayene ol ındukda el-yevm mev
cfıd olup suyı vakf-ı müşarun ileyhün ana tarikına cere
yan itmekde aldığından beher şehr el l i  akçe icare-i müec
cele ta'ylniyle muma i leyha Şerife Fatıma Hanım'un Ka
puağası Mahmud Ağa mahal lesinde mutasarrıf oldığı 
menzil ine cereyan eylemek üzre viri len temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fı 8 B sene 1 26 1  [ 1 4  Temmuz 1 8 1 4] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfesi Şerife Fatma Hanım 'ın 
kendi rızasıyla suyu eviyle beraber Şerife Züleyha Ha
nım 'aferağına dair temessük kaydı. 
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Derun-ı temessükde muharrer beher şehr el l i  akçe icarelü 
üç buçuk hilal ma-i leziz-i mezkfıra mutasarrıfe olan Şe
rife Fatıma Hanım ibnet-i Ahmed mutasarrıfe oldığı ma-i 
mezkfırı hanesiyle beraber hüsn-i rızasıyla Şerlfe Züleyha 
Hanım ibnet-i Ahmed Edlb Paşa'ya ferağ u kasr-ı yed it
meğle hamiş-i temessük işbu mahalle kayd o l ındı . 

Fi 3 M sene ı 265 [30 Kasım ı 848] 
Sözkonusu suyun mutasarrıfesi Şerife Züleyha Hanım 
ev ile beraber suyunu Hacı Şerife Nefise Hanım'afera
ğına dair temessük kaydı. 

· 

Beher şehr ell i akçe icarelü üç buçuk hi lal ma-i lezize 
mutasarrıf olan Şerlfe Züleyha Hanım ibnet-i Ahmed E
dlb Paşa mutasarrıf oldığı ma-i mezkfırı hanesiyle bera
ber Kile nazırı esbak merhum el-Hacc Mustafa Ağa'nun 
kerimesi Hacce Şerlfe Nefise Hanım'a ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fı gurre-i R sene 1265 [25 Şubat 1 849] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfesi Hacı Şerife Nefise Ha
nım 'ın vefatıyla mirasçılarına intikali ve vekiilet yoluy
la Emine Hanım 'aferağlarına dair kayıt. 

Mezbfıre Hacce Şerife Nefise Hanım müteveffıye olup 
ma-i mezkfır kebir oğl ı Süleyman Feyzi Efendi sulbiyye 
kerimeleri Şerife Fatıma ve Şerife Emetul lah hanımiara 
ba'de' l-intikal ba'de' l-intikaJ1° kable' t-tahrir muma i ley
hi-mfın taraflarından Ketebe Ahmed Efendi ibn-i Ali ve 
Ömer Efendi bin Emin ihbarlarıyla vekili olan tebe'adan 
Mustafa Ağa bin Ali bi ' l-vekale ma-i mezkfırı hane i le 
beraber hacegandan merhum Mehmed Efendi'nün zevcesi 
Emine Hanım ibnet-i Abdul lah'a fediğ itmeğle kayd olm
dı .  

Fi 15 Receb sene 1 268 [6 Mayıs 1 852] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfesi Emine Hanım bizzat 
kendi rızasıyla Mehmet Abdülbaki Efendi'ye ferağ et
mesine rağmen suyun noksan olduğu tesbit edilmiş ve 
yarım hilal daha eklenerek yarım masuraya tamamlan
mış ve yıllık on beş kuruş icare karşılığında Mehmet 
Abdülbaki Efendi 'nin tasarrufuna verildiğine dair ka
yıt. 
Evkaf-ı hümayfın hazinesinde Senedat odasında cum'air
tesi günleri umfır u husfısınun icrası mukarrer olup ber 
muceb-i tahşiye-i temessük üç buçuk hi lal ma-i lezize 
mutasarrıfe olan mezbfıre Emine Hanım bint-i Abdullah 
mutasarrıfe oldığı ma-i mezklırı bi ziitihii rızasıyla Mek
tubi-i sadr-ı ali hulefasından fütüvvetlü Mehmed Abdül
bakl Efendi ibn-i Mehmed Selami'ye ferağ u kasr-ı yed it
miş ise de noksan masuradan noksan o larak su alınup sa-

10 "ba'de' l- intikal" mükerrerdir. 
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tılması muğayir-i nizarn bulınmış aldığından ancak niza
mma muvafık olmak içün aslıab-ı katmalarun ana tarikına 
terk itmiş oldukları hakk-ı mecradan olmak üzre vakf-ı 
müşarun i leyhden n izamma tevfikan beher masurası altı 
bin guruşdan üç yüz yetmiş beş guruş mu'accele i le ya
rım hilal ma-i lezizün dahi zamm ve i lavesiyle n ısf ma
suraya iblağ olındukdan sonra ma-i mezkur mecra-yı ka
dimine kema kan cereyan itmek ve vakf-ı müşarun i leyh
den yarım h ilal ma-i leziz üç yüz yetmiş beş guruş 
mu 'accele i le mCıma i leyh uhdesine icar olmarak meb
lağ-ı mezkfır ba pusula-i zimmet fi 7 Teşrin-i sani sene 
[ 1 2]76 [ 1 9  Kasım 1 860] tarihiyle teslim-i hazine-i evkaf-ı 
hümayun o lmdığı sergi defterlerinden ve ma'a zamm nısf 
masura ma-i mezkurun icaresinün emsaline tevfikan se
nevi on beş guruşa ibiağıyla temessükinün tahşiye kılın-
ması evkaf varidatından derkenar olınmış olmağla ol vec
hile her veeh-i muharrer senevi on beş guruş icare-i mü
eccele i le nı sf masura ma-i mezkı1r defter-i vakfda ınılma 
i leyh Abdülbaki Efendi'nün uhdesine kayd olınmış ol
mağla işbu mahalle dahi kayd ol ındı . 

Fi 25 Cumade' l-evvel sene 1 277 [9 Aralık 1 860] 

Sözkonusu suyun mutasarrıft Seyyit Baki Efendi suyu
nu eski mahalline bağlı kalmak üzere Mehmet Feyzi E

. · fendiyeferağına dair kayıt. 
,J} .Srf_;, , vı.>)\3� �� �J'·�p�_l , v�_,.o��...iı-tV Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan es-Seyyid Bakf 

. 6:\ t �J �) ;,')· ··l.') IJA; �j)v.ıqj'�) }-1}1·"-"f�--.-' Efendi ma-i mezkfırı mecra-yı kadimine cereyan itmek P!�,') •. �,:·,_J ı·/;J..ı\�P ,ıf.,w1:l . , -w <" -zyvL<\. üzre müderrisin-i kirarndan mekremetlü Mehmed Feyz1 
Efendi ibn-i Ahmed'e kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
şerh viri ldi .  

Fi 29 Ağustos sene [ 1 2]98 [ 1 0  Eylül 1 882] 

14-1/156b/l Saruhan sancağı eski kaymakamı el-Hacc 
Eyüp Ağa 'nın evvelce vefat etmesiyle ve resesi hanımla
rı ve çocukları arasında paylaştırı/ıp ve bunlar kendile
rine isabet eden suyu vekô.let yoluyla Mustafa Reşit Pa
şa 'nın hanımı Adi/e Hanım 'a vakfa verilmek üzere ay
lık altmış akçe icare karşılığında ferağ ve Şehzade ca
mii civarında Hoşkadem mahallesinde Selim Sırri Paşa 
konağına bağlanmasına dair temessük kaydı. 

Saruhan sancağı kaimmakamı esbak Istabl-ı amire paye
lülerinden e l-Hacc Eyyub Ağa akdeınce vefat idüp ba 
hüccet-i şer' iyye mutasarrıf o ldığı zevce-i menkılha-i 
metrOkeleri Şemsisara Kadın bint-i Abdullah ve Rfıyıdil 
Kadın bint-i Abdul lah i le mezbfıre Şemsisara Kadın'dan 
mütevellid sulbi kebir oğlı Istabl-ı amire payesiyle müba
hi Mehmed Sadık Beğ ile mezbfıre Ruyıdil Kadın'dan 
mütevell ide sulbiyye kebire kızı Zahide Sa'ide Hanım'a 
münferide(?) olup tashih-i mes ' ele-i mirasları yiğirmi 
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dört selıminin ibaret olarak esham-ı mezbı1reden üç selı
mi zevcan-ı mezbı1ran ve yedi sehmi bint-i kebire-i mez
bı1reye ve baki on dört sehmi ibn-i kebir-i mfima i leyhe 
ba'de' t-tahakkukı' ş-şer'i isabet iderek verese-i mfima 
i leyhim taraflarından Saib Efendi bin Mehmed Şerif ve 
Mehmed Hı1rşid Efendi bin AbdulHih ihbarlarıyla ferağa 
ve-killeri eci l le- i  rical-i Devlet-i aliyyeden hala Divan-ı 
de 'avi nazırı sa'adetlü Mazlum Beğ Efendi hazretleri b i ' -
1-vekale ma-i leziz-i mezkı1rı hala revnak-efza-yı makam
vala-yı vekalet-i kübra ve şeref-pira-yı mesned-i sadaret-i 
uzma devletlü fehametlü Mustafa Reşid Paşa hazretleri
nün halile-i muhteremeleri fahrü' l -muha[dde]rat iffetlü 
i smetlü Adile Hanımefendi hazrederine ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ancak su hakkında cari olan nizam-ı müstah
senesine nazaran ma-i mezkı1run katması keyfiyyeti bi
' t-tahkTk hüccet-i mezbı1r natık oldığı üzre Havass-ı refi'a 
kazasında Küçük karyede Fotaki bağı ittisalinde kimes
nenün lağmlarına ittisalden ari mevzı '-ı halide Hüseyin 
bin Hasari'un müceddeden hafr itdirdiği üç aded bacadan 
tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil ve ol mevzı 'a  
karib Iskara kemerine ba izn i ' l-mütevel li i lhak eylediği 
gayr-i ez hakk-ı mecra dört buçuk masura ma-i lezizden 
müfrez mahmiyye-i İstanbul'da Ekşikaratut önünde ana 
mesleğinden bi ' l-ifraz Şehzade cami'- i  şerifi civarında 
Hoşkadem mahallesinde Selim Sırri Paşa konağı dimeğle 
arif hanım-ı müşarun i leyha hazretlerinün uhdelerinde 
bulınan konağ-ı mezbı1r derı1nına cari bir ma-sura ma-i 
leziz-i mezkı1run katması mevcı1d olup suyı dahi cen
net-mekan Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretleri
nün Kırkçeşme suyı tarikına cereyan itmekde aldığından 
beher şehr altmış akçe icare-i müeccele ta'yiniyle bir ma
sura ma-i lezi'z-i mezkı1r içün müşarun i leyha hazretleri
nün zabt u tasarrufiyçün virilen temessük işbu mahalle 
kayd olındı. 

Fi 25 S sene 1 264 [ 1 Şubat 1 848] 
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14-l/156b/2 Ayasofya vakfı suyu yoluna mü/hak kat
malardan bir masura suya mutasarrıfe olan Şerife Fat
ma Hanım 'ın vefatıyla oğlu Seyyit Abdüsselam Efen
di'ye intikaline ve bunun kendi rızasıyla yarım masura
sını Şerife Ayşe Hanım 'a ve yarım masurasını Hacı 
Fatma Hanım 'aferağ ettiğine ve vakfa aylık otuz akçe 
karşılığında Hacı Fatma Hanım 'ın Sultan Ahmed'de 
Güngörmez mahallesindeki evine bağlanmak üzere ve
rilen temessük kaydı. 

14-1/156b/2 

Terkin 

d'��:<"'� d..J; ı :-
"'�,:, '::' .;... ? ��' (-' 

��, ,:� � �_; ;1 ,f .;JJ� \ l.?[�_r�N�,-·� � 1  
[Derkenar] Ma-i mezkurun mu 'amele-i ferağiyyesi  vu- - _ ,... 1 kü' ında İcra dairesine beyan-ı ma' lı1mat idilmeksizin vu- -V/� r � -

11 sehmden 
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kü'at yüridi lmeyeceği icra me'mlıriyyetinden bi ldirildiği 
şerh virildi . 
[Derkenar] Ma-i mezkı1run hacz fekki Der-sa'adet bida
yet mahkemesi riyasetinün 28 Teşrin-i san! sene [ 1 ]320 
[ 1  1 Aral ık ı 904] tarih ve 1 22 1  numrolu tezkeresiyle bil
dirilmişdür. 
Ayasafya-i kebir vakfı suyı tarikına mülhak katma sula
rından bir ·masuni ma-i lezlze mutasarrı fe Şerife Fatıma 
Hanım bint-i el-Hacc Ahmed müteveffiye olup ma-i mez
klır sulbi kebir mahdlımı es-Seyyid Abdüsselam Efendi'
ye ba'de' l-intikal merküm dahi b i 'z-zat hüsn-i rızasıyla 
bir masura ma-i mezklırun nısf [masurasını] Şerlfe A.yişe 
Hanım bint-i Lutfullah'a ve nısf masurası dahi Hacce Fa
tıma Hanım bint-i el-Hacc Mustafa'ya ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle ancak nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mez
klırun katması keyfiyyetinün tahkiki Hizım gelmiş oldı
ğından yedinde olan sılret natık oldığı üzre asrında Hüse
yin Ağa'nun Havass-ı refi'a kazasında Ayvad nam ma
hallde Bakrac deresi dimeğle ma' rlıf mevzı ' -ı hallde a
bar-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le 
cem' u tahsil eylediği ma-i tezizden müfrez bir masura 
ma-i lezizün katması mevclıd olup suyı dahi vakf-ı mez
klır suyı tarlkına cereyan itmekde aldığından beher şehr 
otuz akçe i care-i müeccele ta 'yiniyle nı sf masurasınun te
messüki ınılma i leyha yedine başka ve nısf masurası dahi 
ınılma ileyha Hacce Fatıma bint-i e l-Hacc Mustafa'nun 
Sultan Ahmed Han kurbında Güngörmez mahallesinde 
kemer tahtında mevclıd taksim ittisalinde vakı ' hanesine 
cereyan itmek üzre ınılma i leyha Hacce Fatıma Hanım ib
net-i el-Hacc Mustafa'nun zabt u tasarrufiyçün virilen ce
did temessük işbu mahalle kayd ol ınd ı .  

F1 ı 7 S sene [ ı  ]264 [24 Ocak 1 848] 
Sözkonusu suyun yarım masurasına mutasarrıfe olan 
Hacı Fatma Hanım 'ın vefat etmesiyle mirasçılarına in
tikaline ve bunların kendi rızalarıyla Hacı Mehmet Ma
hir Efendi'ye katiyyenferağlarına dair temessük kaydı. 
Derün-ı temessükde nısf masura ma-i lezlze mutasarrıfe 
olan Hacce Fatıma Hanım bint-i Mustafa müteveffiye o
lup ma-i mezklır iki nefer keblr ve keblre eviadları Hazi
ne-i hassa-i şahane ketebesinden rifatlü Hacı Yusuf E
fendi ile Refi'a Hanım'a ba'de' l- intikal mezblıran Hacı 
Yusuf Efendi ve Refi'a Hanım intikalen mutasarrıfan ol
dukları ma-i mezklırı rızalarıyla Divan-ı hümaylın mü
himme odası hulefasından Hacı Mehmed Mahir Efendi 
ibn-i Ömer' e kat' iyyen ferağ itmeleriyle virilen hamiş-i 
temessük kayd ol ındı .  

Fl 1 4  Ca sene [ ı 2]90 [ 10 Temmuz 1 873] 
ve fi 7 Haziran sene [ 1 2]89 [ ı 9  Haziran ı 873] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfi Hacı Mehmet Mahir E-
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fendi'nin kendi rızasıyla Ahmet Şükrü Efendi'ye katiy-
yenferağına dair kayıt. J__. �,);J/_!.,.-J h�ıt;.,.-1? 'fcltf�),./,/a_.P}- � 
Sultan Ahmed'de Güngörmez mahallesinde Kemeraltı -f."�4---4-- ".0'!J'!'.../�y_,ı ...;� .. -i-J_,u.,_.....-ıv� 
caddesinde on sekiz nurnrolu menzile cari nısf masura 'iY · �1-�ı.s_;C...P r..J�a.€-t;-ı-:b ,....:.;Çt:f.;.wız; 
ma-i lez1ze mutasarrıf olan Hacı Mehmed Mahir Efendi  �ı.l 
ma-i mezkfırı rızasıyla asakir-i şahane binbaşılarından 
Hatab anbarı müdiri Ahmed Şükri Efendi ibn-i Halll'e 
kat' i yy en ferağ. 

Fı 1 4  Temmuz sene [ 1 ] 3 1 4  [26 Temmuz 1 898] 
Sözkonusu suyun mutasarrıft Ahmet Şükrü Efendi'nin �:.:.� ;3;V: kc.1..:�/:r ;��;; .J.;.,ıh� 1 ;/ .r 
vefatıyla mirasçısı Abdülvehhab Efendi'ye intikaline · ı  · "' . , ..� . · t , · � • 11:· · ,  • • , • • Y..v y..v,; -.J....,7 I"""..J �  ' " """ _,; ' 1ı � , dair senet kaydı. . · . .;.;- . . -' --: w ...r � J...J (,....... 

,:_ı.? .. Mfima i leyh Ahmed Şükri Efendi'nün vukü'- ı vefiitına 
mebni bir nefer mahdfimı Sirkeci şimendüfer sevkıyatın
da Mülazım-ı evvel Abdülvehhab Efendi'ye intikal idii
miş olmağla müceddeden viri len sened işbu mahalle kayd 
o lındı .  

Fı 16 Temmuz sene [ 1 ] 325 [29 Temmuz 1 909] 

14-1/157a/1 Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
katmalardan bir buçuk masura suyun mutasarrıft Meh
met Ağa, suyun bir masurasını başkasına ferağ etmesi 
ve yarım masurasının kendisinde kaldığı ve bu su vakfa 
bağlı olduğundan aylık otuz akçe icare karşılığında ya
rım masura suyu Sultan Ahmed'de Güngörmez mahal
lesindeki menziline bağlanmasına dair senet kaydı. 
[Derkenar] işbu kayd Yedikulle hıdmetine nakl al ınmış
dur. 

Fı 3 Haziran sene [ 1 ] 320 [ 1 6  Haziran 1 904] 
Cennet-mekan Gazi Sultan Süleyman Han tabe serahu 
hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları Kırkçeşme ta' 
bir al ınur ma-i lezlzlerinden ana tarikına mülhak katma
lardan bir buçuk masura ma-i lez1ze mutasarrıf Mehmed 
Ağa ma-i mezkfirun bir masurasını b i ' l -ifriiz alıara ferağ 
ve nısf masurasını dahi merküm Mehmed Ağa'nun uhde
sinde b i ' l-ibka ancak n izam-ı müstahsenesine nazaran 
ma-i mezkfırun katması keyfıyyeti tahkiki lazım gelmiş 
aldığından erbab-ı vuküfdan bi 't-tahkTk yedinde o lan su
ret niltık aldığı üzre asrında Sekbanbaşı Mehmed Ağa 
Havass-ı refı'a kazasında Küçükköy kurbında Iskara al
tında yedi aded hacalardan has ı l  idüp Kırkçeşme kemeri
ne i lhak eylediği sudan müfrez bir buçuk masura ma-i le
z1zün katması mevcfid o lup suyı vakf-ı müşarun i leyh 
hazretlerinün ana tarikına cereyan itmekde ald ığından be
her şehr otuz akçe icare-i müeccele ta'yiniyle nısf masura 
ma-i lezizi Sultan Ahmed civarında Güngörmez mahalle
sinde mutasarrıf aldığı menzil ine cereyan itmek üzre işbu 
sened i 'ta a l ındı. 

Fı 1 8  M sene 1 263 [6 Ocak 1 847] 

�../....-.. L <� , , � _.:J..;M 

14-l/157a/1 
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Sözkonusu suyun mutasarrıft el-Hacc Mehmet Ağa 'nın 
vefatıyla yarım masura suyu küçük kızı Şerife Havva '
ya intikali ve vekalet yoluyla eski mahalline bağlı kal
mak üzere İbrahim Paşa ya ferağına dair kayıt. 
Derun-ı temessükde muharrer merküm el-Hacc Mehmed 
Ağa ibn-i Halll fevt olup mutasarrıf oldığı nısf [masura] 
ma-i leziz-i mezkur sulbiyye sağTre kerimesi Şerlfe Hav-
va'ya hasbe' l-ade ba'de' l-intikal sağTre-i mezburenün va
l idesi ve tesviye-i umurına ba hüccet-i şer' iyye vasiyy-i 
mansubesi Şerlfe Züleyha Hanım bint-i Ahmed Edib Pa
şa tarafından vekili ei-Hacc Osman Ağa ibn-i Salih sağT
re-i mezburenün h issesin i  bedel-i misliyle mahal l-i kadi
mine cereyan itmek üzre Dar-ı şura-yı askeri a'zasından 

. , . ' ve ferikan-ı kirarndan sa'adetlü İbrahim Paşa ibn-i {-:..ıf �:•-V'<t-�,; .' ". �� � ·  ..y_,ı .;� ... ..;-� ı ı.. ;"' � es-Seyyid Mustafa Efendi'ye ferağ. 
"""""' ' C--ır: ' "'  .'-f ""0.. -;: a.i(..t!.:"·(·'<i--'.>! ..1'• :>_ ıb- "'>' ... • Fı 25 R sene 1 264 [3 ı Mart 1 848] t '.) � o-� � P/'/ c .w .J...�-.P ı..t-...1 . 

· · · -"' Sözkonusu suyun mutasarrıft Ihrahim Paşa kendi rıza-
sıyla eski mahalline bağlı kalmak üzere Tunus/u Mah
mut Paşa 'nın hanımı Azize Hanım 'a ferağına dair ka
yıt. 
Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan İbrahim Paşa 
ma-i mezkurı hüsn-i rızasıyla mecra-yı kadlmi olan Sul
tan Ahmed civarında Güngörmez mahallesinde kain ko-

q:.;.. · · 
J
' . . • • • 

• • •

• 
. nağa cereyan itmek üzre Tunusit Mahmud Paşa hazret-le-c ",_�� li  ı.r.-.J , ı,  (1"), • ,.>� (uo" c.$- /.  ı ,..;.� ') ı . · . . . � . � . . � . � � 

..;cjp,.;·.� � .,,.:, , :.., 
,.;: , ı-

• 
• . 

• 

'( 

-' ".( J ı.. -A- ..-- rınun halı lesı Azıze b ınt-ı Abdul lah Efendı'ye ferag. 
• ....-ır ;.ı :,P o IP )>Ar "- � :,, ' .'/,.- 1 :ı" " 11 • ! • • , • , , IY.V ..r .r 1 ...... ..... � . ;< · � _t. . • · • Sözkonusu suyun mutasarrıfesi Azize Hanım, eski ma-

. . . .  j ).,6�.?. · [ · � �.L.N hallinden alınarak Sinekli Bakkal'da Ahmet Kethuda 

• , ;,)/ ,J mahallesindeki hanesine bağlanmak üzere Feyzi Bey 'e 
ı:-j,uJ:_�/- ferağına dair kayıt. 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Azlze Hanım 
mutasarrıfe o ldığı ma-i lezizi mecra-yı kadiminden bi'-
1-ihrac S ineklibakkal'da Ahmed Kethuda mahallesinde o
tuz yedi nurnrolu haneye cereyan itmek üzre Yaveran-ı 
hazret-i şehriyariden Feyzl Beğ'e ferağ. 

14-l/157a/2 Ayasofya vakfı suyu yoluna mülhak kat
malardan müslümana devretmek şartıyla yarım masura 
suyun mutasarrıft Hocaoğlu Artin, Seyyit Mehmet E
min Efendiye vakfa aylık otuz akçe icare karşılığında 
ferağ ve Sultan Ahmed'de Güngörmez mahallesindeki 
menziline bağlanmak üzere verilen temessük kaydı. 

Ayasofya-i kebir vakf-ı şerlfı suyı tarlkına mülhak katma 
sularından olup nı sf masura ma-i lezizi is lama kasr-ı yed 
eylemek şartıyla mutasarrıfı sarrafi taifesinden Haceoğl ı  
Artin veled-i Bogos zimmi mutasarrıf oldığı ma-i leziz-i 
mezkurı hacegan-ı Divan-ı hümayundan ve rütbe-i salise 
ashabından rif'atlü es-Seyyid Mehmed Emin Efendi ibn-i 
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el-Hacc Veli Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmi ş  ise de an-
cak nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i leziz-i mezkO- �<...�;.�;.� ,,�..J.; .1 y,_,�) ;�,.,..':Ir t:... " �· .;•'}' l:...,.<;r.,l,../ 
run katması keyfiyyetinün tahkiki Hizım gelmiş o ldığın- �;t,�'.:i' !-' ' "'j.;.,� " ."t.ı.-r �:,.; '#��,!.I'J..,ı . ..;� .ıı!....J v.!...t:.�; 
dan yedi�d� olan ,sı1ret natı� oldığı üz;e .ma-i mezkOr -'Jr�..o ,../� :'; � -"� :"1,.�,, ,-:'� �-·� (· '' '���'�!.t ._�li-_Y� 
vakf-ı şerıf- ı  mezkur suyı tarıkına cereyan ıtmekde oldı- �.il-" ,j;'{.J; "'  -:�� ,.,_. -,,,'.,. _�, '.f: �-':!lf",/ �'(�d/-::' 
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nısf masura mcl-i lez1zi Sultan Ahmed Han cami ' -i şerifi "<''{oL. 
kurbında Güngörmez mahal lesinde kain menziline kadi-
ınl vechile cereyan eylemek üzre zabt u tasarrufiyçün vi-
rilen cedid hamiş-i temessük işbu mahalle kayd ol ındı. 

Fl 29 L sene 1 265 [ 1 8  Eylül 1 849] 

Sözkonusu suyun mutasarrıft Mehmet Emin Efen
di'nin vefatıyla mirasçılarına intikali ve mirasçılardan 
birinin çocuksuz olarak vefatı neticesinde bunun hisse
sinin diğer iki mirasçının tasarrufuna verildiğine dair 
temessük kaydı. 

Güngörmez mahallesinde Kemeraltı caddesinde altmış 
dokuz numrolu bir kıt 'a arsa derı1nına cari nısf masura 
ma-i lez1ze mutasarrıf o lan Mehmed Emin Efendi  fevt o- , , . . . , . 
lup ma-i mezkur üç nefer eviadına ba'de' l-intikal bir ne- ;� ��; � J �  tı(Jd.�;P ,..�:.'"'.� '-(� ' 11  �� -� 
feri Halide Hanım bi la veled müteveffiye olup hissesi ca- "{v�0l  i..""' "' �<": �  ı.�,..,. ,.,;J � ıJ; 
nib-i mahlı11den hissedarları Hadice Necibe Hanım ile 
karındaşı Hayri Beğ'e icar olmarak nısf masura ma-i le-
ziz-i mezkur muma i leyhima Hadice Necibe Hanım i le 
Hayri Beğ'ün zabt u tasarruflarını havi virilen hamiş-i te-
messük kayd ol ındı . 

Fl 1 5  R sene [ 1 ]290 [ l l Haziran 1 873] 

Sözkonusu suyun mutasarrıjları Hatice Necibe Hanım 
ile Hayri Bey 'in rızalarıyla Rıza Bey 'eferağlarına dair 
kayıt. 

N ı sf masura ma-i lez1ze mutasarrıfan olan Hadice N ec ibe 
Hanım i le Hayri Beğ rızalarıyla Bahriyye kolağalarından 
Rıza Beğ bin Osman'a ferağ. 

Fi 1 5  Şevval sene [ 12]95 [ 1 3  Ekim 1 878] 

Sözkonusu suyun mutasarrıft Rıza Bey rızasıyla Meh
met Efendiyeferağına dair kayıt. 

Ma-i mezkı1ra mutasarrıf olan Rıza Beğ bin Osman rıza-
sıyla Mehmed Efendi ibn-i Musa'ya ferağ. 

Fi l l  Teşrin-i sani sene [ 1 ]306 [23 Kasım 1 890] 

14-11157b/1 Abbas Ağa vakfının aylık yüz seksen akçe 
icareli Çoban Çavuş mahallesinde bulunan Havzlı ha
mama bağlı olmak üzere altı masura suya mutasarrıf o
lan el-Hacc Ebubekir Ağa 'nın suyunun dört masurası 
hamama bağlı kalmak üzere yalnız yarım masurası ay
lık on beş akçe icare ile Arahacılar kışiası adlı arsa i-
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çinde Cığalzade Rüstem Paşa vakfından olan eve bağ
lanmak üzere Mustafa İsmet Bey 'eferağının kaydı. 
Cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Ahmed Han-ı Ev
vel tabe serahu hazretlerinün vakf-ı şerifi divan odasında 
umurı ru 'yet o lman evkafdan İstanbul ve Beşiktaş ve 
gayrı da vakı' Daru' s-sa' adet i '  ş-şerife ağası es bak mer
hum Abbas Ağa evkaf-ı şerifi müstağal latından şehriyye 
yüz seksen akçe icarelü Kumkapu nişancısında Çoban 
Çavuş mahallesinde kain Havzlı hammarnma cereyan ey
lemek üzre Kırkçeşme olarak altı masura ma-i lezize mu
tasarrıf olan el-Hacc Ebubekir Ağa mutasarrıf o ldığı ma-i 
leziz-i mezkurun dört masurası kema fi ' s-sabık Havzlı 
hammarnma cereyan eylemek üzre uhdesinde ibka idüp 
yalnız nısf masurası şehriyye on beş akçe icare i le yedin
de olan atik temessükinden bi' l -ifraz Sultan Ahmed civa
rında münasib malıallden bi ' l-ifraz sabık Arahacı lar kış
l la-sı ta'bir ol ınur arsa derunında Cığalzade Rüstem Paşa 
vakfından olan haneye cereyan eylemek üzre vakf-ı mü
şarun ileyh mütevel llsi Mustafa İsmet Beğ ibn-i Derviş 
All Beğ'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masu
ra ma-i lezizün tasarrufiyçün izni birle virilen cedid te
messük işbu mahalle kayd o lındı . 

Fi 7 Receb sene 1 265 [30 Mayıs 1 849] 

_; .. _,)_.; , .,. '  • .  �,;. • . . . Sözkonusu suyun mutasarrıft Mustafa İsmet Bey 'in ve-- .,... _,.-../ � � ı.-_, Co\;:..' ·� ' ·-{!• 1 _,;_ . ..., .;' ;.·L� �; c). � � ' _> - . .  � -! rA/ fatıyla yarım masura suyun eviadı Ahmet Nazif Bey 'e 
,1 _.�\�w,; vv:-;<, _, �--?, . ,W'� .:. � _,. 1 ... � >' .? ,  intika�i bunun dahi ve(atıyl� üç n ere: eviadına inti�al 
�;J . ;_, � c;.':'<-'.-: :;  .J � 1" tr>-�.1 ı.'.· ' .J-· •'._, ı etmesı ve bunlardan /brahım Halı/'ın vefat etm�sıyle 

..ı- · (b ....._).��/� ı; �_, c.A.!..· ..,.ı...� ;A � 1 yarım ve üçte bir hissesi bir nefer oğlu Ahmet Ihsan 
• . 4 ·� �..-_ � \  ı:.<• :,.� 1 ı .1 1/ ı ·:- · · � - ' · -. Bey 'e intikaline dair kayıt . . �J...... .c:.v ,.-�. 'ı.. L 7 · L \.IWo 1 �.;:-· .... u ...!.f ı 

Muma i leyh Mustafa İsmet Beğ'ün vefatıyla nısf masura 
ma-i mezku[r] bir nefer eviadı Ahmed Nazif Beğ'e ve 
môma i leyhün dahi vukü'-ı vefatma mebni ma-i mezkôr 
üç nefer eviadı Osman Cemal ve İbrahim Halil ve Meh
med beğlere ve muma i leyhimden İbrahim Halil Beğ'ün 
dahi vefatıyla ı11Sf an sülüs hissesi bir nefer mahdumı 
Ahmed İhsan beğlere intikali icra. 

Fi 4 Şubat sene [ 1 ]306 [ 1 6  Şubat 1 89 1 ]  
sened-i hakani fi 1 0  Teşrin-i sanı sene [ 1 ]308 

[22 Kasım 1 892] 

14-11157b/2 Kırkçeşme sularından yıllık on beş kuruş 
icareti yarım masura suyun mutasarrıjları olan Hacı 
Mahvisal Hanım ile kızı Adi/e Hanım 'dan Adi/e Ha
nım 'ın borcu karşılığı olarak yarım hissesi Mustafa A
sım Bey 'in elinde iken borcunu ödemesiyle tekrar mu
tasarrıfe olup ve toplam bir ev ve yarımşar hisse suları
nı Diyarbakır eski valisi İ zzet Paşa ya katiyyen ferağla
rına dair sened-i hakani kaydı. 
Şehid Mehmed Paşa merhômun evkaf-ı şerifesinden Sul-
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tan Süleyman Han hazretlerinün Kemerler'de vakı' Kırk
çeşme ta'bir ol ınur miyah-ı leziz lağmlarına i lhak eyledi
ği miyahlarından senevi on beş guruş icare-i müeccelelü 
nısf masura ma-i leziz Sultan Ahmed'de Kabasakal ma
hallesinde Yol zokakda on üç nurnro i le murakkam bir 
bab menzi l derfınına cari olmak üzre mutasarrıfan olan o
lan12 Hacce Mahıvisal Hanım ibnet-i Abdullah i le keri
mesi Adile Hanım ibnet-i Ahmed Paşa'nun ber veeh-i 
müna-safe uhdelerinde o ldığı halde mfıma i leyhimadan 
Adile Hanım'un menzilde olan nı sf hissesi akdeınce istik
raz ey-lediği deyni mukabi l inde Adliyye mektfibi kalemi 
hule-fasından Mustafa Asım Beğ ibn-i Hacı Şükri uhde
sinde vefaen mukayyed ise de hanım-ı mfıma i leyha 
deyn-i meblağ-ı mezkfırı kılıni len eda itmesiyle nısf his
se-i mezkfıresi istiğlalden fekk ol ındukdan sonra mfıma i
leyhimadan Adi le Hanım nısf h issesini ve Mahıvisal Ha
nım dahi ma'a ma-i leziz nısf hissesini ki cem'an bütün 
bir bab hane ve ma-i lezizi Diyarbekir vilayet valisi sa
bıkı müşiran-ı izamdan devletlü İzzet Paşa hazrederine 
kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle viri len sened-i ha
kani işbu mahalle kayd ol ındı. 

R 9  Nisan sene [ 1 ] 300 [21 Nisan 1 884] 

Sözkonusu suyu elinde tutan Mehmet İzzet Paşa 'nın 
vefatıyla iki nefer mirasçısına intikal ve bunlardan Ah
met Rasa Bey yarım hissesini elinde tutarak Rıfat Bey 
yarım masura suyun yarım hissesini Nemlizade Hacı 
Osman, Tahsin ve Cemal Efendiler ile Şükrü, Hamdi, 
Hayri, Hakkı ve Zilıni Efendilere eşit olarak ferağına 
dair kayıt. 

Nısfmasura ma-i leziz Mehmed İzzet Paşa'nun uhdesinde 
iken vefatıyla terk eylediği iki nefer mahdfımları Bab-ı 
valii-yı ser'askeri levazımat-ı umfımiyye dairesi ikinci 
şu'be müdir mu 'avini Miralay izzetlü Rif'at ve üçünci 
şu'besi müdir mu 'avini Kaimmakam izzetlü Ahmed Resa 
beğlere adiyen ba'de ' l-intikal muma i leyh Ahmed Resa 
Beğ nısf hissesini uhdesinde ibka iderek muma i leyh 
Rif at Beğ ııısf  masura ma-i mezkfırun nı sf hissesini rıza
sıyla Nemlizade Hacı Osman ve Tahsin ve Cemal efendi
ler ibnan-ı Hacı Mahmud ile Şükri ve Harndi ve Sabri ve 
Hakkı ve Zihni efendi ler benfı Hacı Ahmed'e seviyyen fe
rağ. 

Fi 1 3  Nisan sene [ 1 ]3 1 1  [25 Nisan 1 895] 

Yarım hisse mutasarrıfı olan Kaymakam Ahmet Resa 
Bey hissesini rızasıyla diğer mutasarrıjlarına eşit ola
rak ve katiyyen ferağına dair kayıt. 

Nısf hisse mutasarrıfı mfıma i leyh Kaimmakam Ahmed 

12 "olan" mükerrerdir. 

6 1  
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Resa Beğ hissesini rızasıyla nısf hisse mutasarrıfları 
Nemliziide Hacı Osman ve Tahsin ve Cemal efendiler 
ibn-i Hacı Mahmud ve Şükrl ve Harndi ve Sabri ve Hakkı 
ve Zihnl efendiler benun-ı Hacı Ahmed'e seviyyen ve 
kat ' iyyen ferağ. 

Fl 20 Nisan sene [ 1 ]3 1 1  [2 Mayıs 1 895] 

14-l/158a/1 Kahasakal mahallesinde bir konağa bağlı 
yarım masura suyun mutasarrıfı Veysi Paşa mutasarrı
fi olduğu konak ve suyun yarısını bizzat eşi Şerife Hay
riye Hanım 'aferağına dair temessük kaydı. 
Viiiide Sultan kethudası Yusuf Ağa vakfından Kabasakal 
mahallesinde vakı ' bir bab konak derunına cari n ı  sf ma
sura ma-i lez!ze mutasarrıf olan Asakir-i nizamiyye-i haz
ret-i şahane ferikan-ı kiramından sa'adetlü Veysi Paşa 
hazretleri mutasarrıf aldığı konak ve ma-i lezlzün n ısfını 
b i ' z-zat zevcesi Şerlfe Hayriyye Hanım bint-i Ahmed'e 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle zabt u tasarrufını hiivl virilen 
hamiş-i temessük işbu mahal le kayd a l ındı .  

Fl 20 Ş sene [ 1 ]270 [ 1 8  Mayıs 1 854] 
Sözkonusu konak ve suyun mutasarrıfı Veysi Paşa 'nın 
çocuksuz olarak vefatıyla bunlar vakfa kalmış ve vakıf 
tarafindan hissedarı Şerife Hayriye Hanım 'a müzaye
deden sonra verildiğine dair temessük kaydı. 
Hamiş-i temessükde muharrer nısf konak ve nısf ma'13 
masura ma-i lezlzün n ısfına mutasarrıf o lan Veysi Pa
şa'nun bila veled vukü'- ı  vefatma mebnl h isseleri mahlul 
ve canib-i vakfa aid ve raci '  olmağla bii kaime-i mezad 
lede' l-müzayede h issedarı Şerlfe Hayriyye Hanım uhde
sinde tekarrür iderek bütün konak ve nı sf masura ma-i le
zlzün zabt u tasarrufını havl viri len hamiş-i temessük iş
bu mahal le kayd al ındı .  

Fi 3 N sene [ 1 ]273 [27 Nisan 1 857] 

Sözkonusu konak ve suyun mutasarrıfesi Şerife Hay
riye Hanım yarısı kendisinde kalmak üzere yarım hisse
sini Kolağası Ali Efendi'ye ferağına dair sened-i hakani 
kaydı. 

Sultan Ahmed'de Kabasakal mahallesinde Yol sokakda 
on bir numro i le  murakkam bir bir14 bab konak derunına 
cari n ısf masura ma-i lez!ze mutasarrıfe olan Şerife Hay
riyye Hanım ibnet-i Ahmed mezkur konak ve nısf masura 
ma-i lezizün nısfını uhdesinde bi ' l-ibka ma'ada nısf his
sesini Kolağası All Efendi ibn-i Ahmed'e ferağ u kasr-ı 
yed zabt u tasarrufını havl virilen sened-i hakani işbu ma
halle kayd alındı . 

Fl 16 Şubat sene [ 1 ]302 [28 Şubat 1 887] 

13 "ma"' fazladır. 
14 "bir" mükerrerdir. 
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Yarım masura suyun yarısına mutasarrıfesi Şerife 
Hayriye Hanım kendi hissesini Bekir Sıtkı Efendi, Rey
han Efendi ve Vasflye Hanım 'a eşit olarakferağına da
ir kayıt. 
Nısf masura ma-i leZızün n ısf h issesine mutasarrıfe olan 
Şerlfe Hayriyye Hanım ibnet-i Ahmed ma-i mezkUr his
sesini Saliha Sultan hazretlerinün üçünci bademesi Bekir 
Sıdki Efendi ibn-i Mustafa ve Asakir-i şahane mülazım
larından Reyhan Efendi ibn-i Abdul lah ve Vasfiyye Ha
nım ibnet-i Talib uhdelerine ber veeh-i iştiraki 's-seviyy 
ferağ. 

Fl 27 Şubat sene [ 1 ]306 [ l l Mart 1 89 1 ]  

Yarım hisse suya mutasarrıf olan Kolağası Hacı Ali E
fendi'nin çocuksuz olarak vefatıyla müzayede yoluyla 
Ahmet Akif Paşa ya ve diğer yarısının mutasarrıjları 
Bekir Sıtkı ve Reyhan Efendiler ile Vasfiye Hanım his
selerini kendi rızalarıyla Fatma Kerime Hanım 'aferağ
larına dair kayıt. 
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Nısf hisse ma-i lezlz-i mezkfıra mutasarrıf olan Kolağası 
Hacı All Efendi'nün bi la veled vukü'- ı  vefatma mebnl bi
' 1-müzayede ba irade-i seniyye Teftiş-i askeri komisyonı 
a'zasından Mlrliva sa'adetlü Ahmed Afif Paşa'ya ve di
ğer n ısf h isse mutasarrıfları Bekir S ıdki ve Reyhan efen
d iler i le Vasfıyye Hanım hisselerini rızalarıyla müşarun 
i leyh Afif Paşa haremi Fatıma Kerlme Hanım ibnet-i Ey
yfıb Paşa'ya ferağ. 

���).zi, ,.ı):. �,;.;, t� (.t'J; h Y: ı.,;_.(J,:!.�t.� � "  .1.4 � 
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Fı 30 Kanun-ı sani sene [ 1 ]307 [ l l Şubat 1 892] 

14-l/158a/2 İstanbul'da Güngörmez mahallesinde vak- , 
fa ait menzil ve bağlı suyun Nazik Eda Hanım 'a ve Aşık 
Paşa mahallesindeki evi de Nur Efzun Hanım'a ferağ 
ve bunların ikisinin dahi Mösyö Zarifiye vakfa veril
mek üzere belli bir mikdar bedel karşılığında ferağları
na dair temessük kaydı. 
Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan huld-aşiyan Gazi 
Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün vakf-ı şe
rlfınden İstanbul'da Sultan Ahmed kurbında Güngörmez 
mahallesinde evkaf-ı saire-i ma'lume i le  malılut el-yevm 
Tavukhane sokağında beş numrolu emlak-i mahsusa-i ce
nab-ı şahaneden olan bir bab menzile cari ma-i lezlz i le 
menzil-i mezkfırun Nazik Eda Hanım ve Aşık Paşa ma
hallesinde Mühendis sokağında vakı '  sekiz numrolu bir 
bab hanenün Nı1refzı1n Hanım'a ve ahiren hanım-ı mfıma 
i leyhimadan15 dahi Mösyö Zarifı'ye ferağlarınun icrası 
mukteza-yı irade-i seniyye-i hazret-i cihan-haniden bulın
dığı fi 28 Safer sene [ 1 2]90 [26 Nisan 1 873] tarihi ve 
dört adediyle Hazine-i hassa nezaret-i eelllesinden varid 

15 Heyhactan 

14-1/158a/2 
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olan bir kıt 'a tezkirede beyan buyurı lmış ve ber mikeb-i 
iş 'ar mu'amele-i mukteziyye lfa kılınmış ise de ahiren 
varid olan fi 25 Şubat sene [ 1 2]93 [9 Mart 1 878] tarihl i  
tezkire-i cevabiyyede hanım-ı mfıma i leyhimanun16 ferağ
larından Mösyö Zarifi uhdesine ferağ bi ' l -vefa mu 'ame
lesinün icrasıyla temessükat-ı mezkfırenün o yolda tanzi'
mi lazım geldiği beyan buyurı lmış olmağla ol vechi le de
fatir-i evkafda sekiz numrolu menzil on iki bin beş yüz ve 
beş numrolu konak ve ma-i leziz dahi kırk beş bin guruş 
bedel i le Mösyö Zarifi uhdesine vefaen kayd i le emlak-i 
mezkfıre ve ma-i mezburun temessükat-ı atikası taraf-ı 
vakfda battalda hıfz olmarak sekiz numrolu menzilün bir 
kıt'a ve beş numrolu konağun dahi evkaf-ı saireden ola
rak altı kıt' a temessükatı müceddeden tanzim ve beş 
nurnrolu konağa cari vakf-ı müşarun i leyh(?) nısf masura 
ma-i lezlzün şehri otuz akçe idiresi taraf-ı vakfa eda alın
mak üzre virile[n] temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fi' 5 Rebi"u' l-ula sene [ 1 2]95 
ve fi 25 Şubat sene [ 1 2]93 [9 Mart 1 878] 

Beş numaralı konağa bağlı yarım masura suyu vefaen 
elinde bulunduran Mösyö Zarifi 'den Nazik Eda Ha
nım 'a intikali ve daha sonra Nevicedid Hanım 'a ikinci 
olarak verilen sened-i hakani kaydı. 
Beş numrolu konağa cari nısf masura ma-i lezi'z vefaen 
Mösyö Zarifı uhdesinde bulmup Nazik Eda Hanım uhde
sine ba'de ' l-intikal Nev' icedld Hanım narnma bila harc 
senedinün tanzi'mi mukteza-yı irade-i seniyyeden olup ol 
vechi le kaydı tesviye olmdığı Senedat idaresinden ba 
müzekkire bi ldiri lmeğle ma-i mezkurun Nev' icedi'd Ha
nım narnma olarak virilen sened-i hakanı işbu mahalle 
kayd alındı . 

Fl 3 Ağustos sene [ 1 ]30 1  [ 1 5  Ağustos 1 885] 

14-l/158b/l Sultan Birinci Mahmut vakfı sularından 
yarım masura su ile bir arsaya kardeşi Mehmet Emin 
Ağa ya vefaen ferağından altı bin kuruş bedel karşılı
ğında vefaen mutasarrıf olan Mehmet Faz/ı Ağa 'dan 
sonradan alıp, Nahlbend mahallesindeki konağa bağ
lanmak üzere Mısır mühürdan Mustafa Asafi Efen
diye yıllık on beş kuruş icare karşılığında katiyyen fe
rağına dair temessük kaydı. 
Sultan MahmUd Han-ı Evvel hazretlerinün vakf-ı şerifleri 
ma-i lezlzinden nı sf masura ma-i leziz i le vakf- ı müşarun 
i leyh musakkafatmdan Hace Paşa c ivarında Elvanzade 
mahallesinde bir bab menzil arsasına karındaşı Mehmed 
Emin Ağa ibn-i Mustafa'nun vefaen ferağından altı bin 
guruş bedel mukabelesinde vefaen mutasarrıf o lan Meh
med Fazlı Ağa meblağ-ı mezbfırı ba'de ' l-ahz sahib-i ev-

16 ileyhanun 
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veli mfıma i leyh Mehmed Emin Ağa'ya redd ü ferağ ey
ledükden sonra mfıma i leyh Mehmed Emin Ağa yalnız 
ma-i mezkfırı mahall- i  kadirni olan arsa-i mezkurdan bi ' -
1-ifraz Sultan Ahmed cami ' - i  şerlfı kurbın da Nahlbend 
mahallesinde vakı' konağa ce re yan i tmek üzre Mısır mü
hürdarı izzetlü Mustafa Asafi Efendi ibn-i el-Hikc Süley
man'a kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle senevi on beş 
guruş idire-i müeccele tahsisiyle muma i leyh Mustafa A
safi Efendi'nün zabt u tasarrufını havl viri len temessük 
kayd ol ındı . 

Fı 22 Muharrem sene [ 1 ]280 [9 Temmuz 1 863] 
ve fi 26 Haziran sene [ 1 ] 279 [8 Temmuz 1 863] 

Sözkonusu suyun mutasarrıft Mustafa Asafi Efendi'nin 
vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunların kendi rı
zalarıyla Hüseyin Bey ile eşi Kfımile Hanım'aferağları
na dair temessük kaydı. 
Nahlbend mahalle ve caddesinde sekiz numrolu menzil 
derı1nına cari nısf masura ma-i tezize mutasarrıf olan mu
ma i leyh Mustafa Asafi Efendi fevt olup ma-i mezbur ke
blr mahdfımı Muhlis Beğ ve keblre kerimesi Fevziyye 
Hanım'a ba'de' l-intikal rızalarıyla devletlü ismetlü Adile 
Sultan hazretlerinün sertabibi Hüseyin Beğ ibn-i Osman 
i le zevcesi Kamile Hanım ibnet-i Hüseyin'e ferağ itmele
riyle zabt u tasarruflarını havl viri len hamiş-i temessük 
kayd ol ındı . 

Fl 1 2  Ş sene [ 1 ]29 1 ve fi 1 1  Eylül sene [ 1 2]90 
[23 Eylül 1 874] 
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Sözkonusu suyun mutasarrıjlarından Hüseyin Efen- 1 • • 
•

• • • • • 

di'nin vefatıyla oğlu Ahmet Necip Bey 'e intikali ve Kfı- ���k�J,.;.-�(,1;� ,.� '-i;.i.>���..., 
mi/e Hanım'la beraber kendi rızalarıyla Osmaniye kfıti- ;,_.c; u;.,OJi ��W '<1�.-'.1 P� 1'.1 � '-:�� � 
bi Hakkı Bey ile eşi Saraylı Nevfiru Hanım 'a ferağları- Jı.� 1 �-� • t-{ • 1 '"� •• � Lt .. .., j �,. • AA � • • 

d · d · h k · k d • ,., rr "- '" ...,..- ,..V r' ll' ı- � .J..ı 1 na aır sene -ı a anı ay ı. , • ' � · • 
' : • • • 1 • • • �.�..,.ı .. V ıJ_/'..tJ.t�IP. ' f� ;.:,,;; ,;,. /.I.J� 

Mfıma i leyh Hüseyin Efendi fevt olup nısf hissesi bir ne- ol • • �,.� • � -. 
fer mahdfımı Ahmed Neclb Beğ'e ba'de' l- intikal nısf his- �.e ��{ ")J•.,j Z�ıJ,_;.. 
sesini ve mfıma i leyha Kamile Hanım dahi kadimen mu-
tasarrıfe oldığı nısf h issesini rızalarıyla Matba'a-i Osma-
niyye katibi Hakkı Beğ ibn-i Abdullah i le  zevcesi Saraylı 
Nevfırfı Hanım'a ferağ itmeleriyle zabt u tasarruflarını 
havl virilen sened-i hakani kayd ol ındı. 

Fl l l  Ramazan sene [ 1 ]306 [ 1 1 Mayıs 1 889] 
ve fi 3 Mayıs sene [ 1 ]305 [ 1 5  Mayıs 1 889] 

14-J/158b/2 Kadırga limanı 'nda Bevvab-ı Sultani 
Mehmet Ağa 'nın yaptırdığı çeşmeye bağlı olan bir ma
sura su ile Akbıyık mahallesinde aylık altmış akçe icare 
karşılığında bir konak ve bahçeye bağlı yarım masura 
suyun mutasarrıft el-Hacc Hafız Salih Efendi 'ye vakıf 
tarafından verilen temessük kaydı. 

"' ' ,ı 
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Evkiif-ı hümayuna mülhak evkiifdan Bevvab-ı sultani 
merhum el-Hacc Ömer Ağa'nun Kadırga limanı kurbında 
Behram ve Ca'fer Çavfış cami ' -i şerifı c ivarında vakı ' 
Bevvab-ı sultani Mehmed Ağa'nun b ina eylediği çeşmesi
ne cereyan itmek üzre bir masura ma-i lez1zi vakfı mu
sakkafatından Akbıyık mahallesinde Değirman sokağında 
on yedi numro ile murakkam bir kıt 'a temessük mantu
kınca beher şehr altmış akçe icare-i müeccele ve Tahrir-i 
emlak kalerrilnden vürud iden ruhsat tezkiresi mfıcebince 
ma'a müştemilat bir bab konak ve bağçe derfınına cari 
nısf masura ma-i leziz mutasarrıfı teberdarandan muhrec 
el-Hacc Kara Hafız Salih Efendi ibn-i Mustafa'ya taraf-ı 
vakf-ı şerifden virilen temessük kayd o lındı. 

Fi 12 C sene [ 1 ]288 [ 1 8  Ağustos 1 87 1 ]  
ve fi 1 6  Ağustos sene [ 1 2]87 [28 Ağustos 1 87 1 ]  

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Kara Haftz Efendi'nin 
vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunlarında borçla
rına karşılık vefaenferağlarına dair temessük kaydı. 

Ma-i mezkfıra mutasarrıf olan mfıma i leyh Kara Hafız E
fendi fevt olup ma-i mezkfir keb1re ker1mesi Fatımatüz
zehra Hanım ve mürahik oğlı Mehmed Şefik Efendi ve 
mürahika kerimesi Asiye Enise Hanım ve sağfretan Ha
dlce Meve[dd]et ve Ayişe Sıddika ve Saliha Münife ve 
Emine Naciyye yedi nefer eviadına ba'de ' l- intikal müra
hik ve mürahika ve sağiretan-ı mfıma i leyhimün altı rub' 
h isselerini ahara ferağa ba hüccet-i şer' iyye me'zun olan 
valideleri ve vasiyyeleri Emine Lutfıyye Hanım bint-i İb
rah1m Edhem bi' 1-vesaye ve mfıma il ey ha keb'i:re Fatıma
tüzzehra Hanım an sub' h issesini yine Errilne Lutfiyye 
Hanım'a ferağ itmeleriyle mfıma i leyha Emine Lutfıyye 
Hanım deyni mukabi linde mfıma i leyhim Mehmed Şefik 
Efendi ve Asiye Enise ve Hadice Meveddet ve Ayişe S ıd
dika ve Saliha Münife ve Emine Naciyye hanımiara vefa
en ferağ. 

Fi 9 Cumade' l-ahire sene [ 1 2] 89 [ 1 3  Ağustos 1 872] 
ve fi l l  Ağustos sene [ 1 2] 88 [23 Ağustos 1 872] 

Sözkonusu suyun tekrar Emine Lütfiye Hanım 'a fera
ğına dair kayıt. 
Ma-i mezkfır ferağ b i ' l-vefadan fekkiyle muma i leyha E
mine Lutfıyye Hanım'a iade-i ferağı icra. 

Fi 3 1  Ağustos sene [ 1 ]306 [ 1 2  Eylü l  1 890] 

14-11159a/1 Sultan Süleyman Han vakfının Sultan Ah
med'de Akbıyık mahallesinde bir eve bağlı yıllık otuz 
kuruş icareti bir masura suyun üçte iki hissesi Mehmet 
Kamil Efendi ve Ümmügülsüm Hanım ile üçte bir his
sesinin Emine Hanım 'a verildiğine dair sened-i hakani 
kaydı. 



İST AN BUL SU KÜLLİY AT! 67 

[Derkenar] işbu su esasen Saray-ı hümayün aşcıbaşısı 
Hacı Mehmed Ağa'nun olmağla şerh virildi . 

14-11159all 

�·( · · ·..-� 4- ' "- •  . ��'<." 
Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretleri vakfından r-c..:"e � 
Sultan Ahmed'de Akbıyık mahallesinde Değirman zoka- ���; 
ğında yiğirmi numrolu bir bab hane derünına cari senevi 'i:·� v; .. .,; ,.;,..��:"';/,...,.., --:� ... ...;.;;: c�}.P .... � ��tP- "' �  
otuz guruş icare-i müeccelelü bir masura ma-i lez!zün ��·� �cJ�.J'".�_,.h� "�":'. ·· ·; · -u-/�' ":,- 4 �  ;.-,. , ; '- �L� )M;. 

• A . . . . . . A • • A • • !W ,J,;.bı � ;)u)- chlb ;.. • ;;'.YP ..J-J c..t. ı.o .J� !t  · · , V../ · -

bı' t-tedavul sulusan hıssesı Mehmed Karnı} Efendı ve · · · 

, .
: 

� · ,,.. . , ' .� .v ;- .r.u "''-' .. < }--'!1,..� L eY.-' /...- • ' ""' · .. ,.., . . . Ummügülsüm Hanım'un ve sülüs hissesi dahi Emine Ha- · · - . �' J.J � .r.;'J,...l) ... 
nım'un uhdelerine kayd alınarak zabt u tasarruflarını havi 
virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd al ındı. 

· 

Fi 8 Teşrin-i sani sene [ 1  ]298 [20 Kasım 1 882] 

Sözkonusu suyun üçte bir hissesine sahip olan Mehmet 
Kamil Efendi'nin çocuksuz olarak vefatıyla hissesi 
Mehmet Emin Efendi'ye icar olunduğu ve diğer hisse
dar Ümmügülsüm Hanım 'ın vefatı ve mirasçılarına in
tikali ve bunların bir buçuk hissesi kendilerinde kal
mak üzere Emine Hanım ile birlikte Mehmet Emin E
fendi'ye ferağlarına dair kayıt. 
Bir masura ma-i lezlzün dokuz hisse i 'tibarıyla üç hisse-
sine Mehmed Kamil Efendi ve diğer üç h issesine Fatıma q ,  1 • . 'J'b.J ,:.,--b9..J , ,r/ ı;., ı,ij:_-� t.;;.:J, ı... � �--: 
Ü�mügülsüm Hanı� ve diğer üç h i:s�sine da�i 

.�mi�: j;,;&�,_,.;_,;,j..;,-:.� �ı·.:-�l.-'' �i�' {�(J:'(,)v;_,v 
Hanım mutasarrıflar ıken Mehmed Karnıl Efendı nun bıla �,ı-!./ ... ...:--!.:.fi',..ı�_, ,;.v; G � ,.,�.#' .1.1 � -J! ,  � ı.i_, -'-' Jt: 
veled vefatıyla ancak sülüs hisse hane mahlülinden ba �-.:.; ;:..,_·;)r/_' . . c.-ı.� v(�t '-ıJ..ir<" .fcı:�_,,_.Lf.. • �; ...!' '--: ' 
kaime Maliyye evrak kalemi ketebesinden Mehmed Eınln ,ı,,�;,.. �J�,;..>,�;  o/�·� ıct)ı<":'� �w c.JJ Y_, �; .{ •  
Efendi ibn-i Ahmed Tevfık'e lcar alındığı gibi müma i - cllrl-' ' �....J_, , ...;. __ .. �>v; �IP�· 'U 'o-V' ÜV JI � Vıt-rvf'"'�:" 
leyha Ümmügülsüm Hanım'un dahi vefatıyla sülüs hisse ..l�·ciliv::..l!.w J,_j.,,v f-r"-:i.-: >,,;:.i){v:z-' '  �ıf.l �w
iki nefer eviadı müma i leyh Mehmed Emin Efendi i le sa- ';?'.;��L t� �; ğire Seher Hanım'a ba'de' l-intikal sağTre-i mezbı1renün 
bir buçuk sehmi uhdesinde b i ' l -ibka ınılma i leyha Emine 
Hanım kadimen mutasarrıf aldığı üç sehmi rızasıyla İstl-
earen üç sehm hane ve intikalen bir buçuk sehm hisse 
mutasarrıfı müma i leyh Mehmed Emin Efendi  ibn-i Ah-
med Tevfık'e ferağ. 

Fi 22 Kanün-ı sani sene [ 1 ]306 [3 Şubat 1 89 1 ]  
Sözkonusu suyun mutasarrıft Mehmet Emin Efendi 
kendi rızasıyla yarım hissesi kendisinde kalmak üzere 
yarım hissesini Mehmet İzzet Efendi'ye ferağına dair 
kayıt. 

Bir masura ma-i lezizün dokuz hisse i ' tibarıyla dört bu-
çuk ya'ni nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Meh- .' .... x�.t.;.eı'.;:�.:.,_.?:  ... ı;.s.'PJPCJ�',; ,v  I,;AI� 
med Eınln Efendi ibn-i Ahmed Tevfik ma-i mezkı1run .J",..t.P� c..;.) ;_._�ı,�}/'!":' c;_; Y� "/' ı.;_,;; e/_�-'" 
nısf hissesini ya'nl bir çuvaldızını uhdesinde bi ' l-ibka �����,1. �  ..... 1�� -� ı.. �j ı:c#�.::,..J�� .. � 
ma'ada bir çuvaldız ma-i mezkürı Galata emti 'a gümrüği .ız:o;� (t>J;;_ce;, �,�� z_:J ��� ..t_;: 
mubassırlığından muhrec Mehmed İzzet Efendi'ye ferağ. �_,f..;._.�f�''-_).._/,Jt,d ')J..J ı.J.,.,bl f __ ),..., v  ;.,J ı,.,. 

Fi 2 Kanun-ı sani sene [ 1 ]3 1 0  [ 1 4  Ocak 1 895] f'.UÜt�,� &-'�"':� J::tr'' .ıı ��t  ���· ��: 
Sözkonusu suyun bir çuvaldızına mutasarrıf olan Me/ı- oJ.._��� met İzzet Efendi'nin kendi rızasıyla Halil Ağa ve İsma-
il'e eşit olarakferağına dair kayıt. 
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14-11159a/2 

,... .. ı;.·� -'-'-' �·-� X
ifv �}� �· .:.,� · -.;.>tJ•�:�;; · 

;,;;, .J -_,.t ;�ooo V ı ;.... 1 .r �P ":"• ..eiı 
�.(,?�-A:--'' � ·�cv- �af·_,:,j ,  
r.:'�.!/�· ��.., � p/;, · "  �· --tp 
���..J • 

(:,H!�('.- l- a/�� 1 �J ,. . -_../,..�..,_,�_,...- � Jt.,._ 1 w 1 e.';:, ;;ı, ;,_,:....:, . , . . . - . . 

� ��< \. 0J � � �·rj, 
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Bir çuvaldız ma-i mezki'ıra mutasarrıf o lan mi'ıma i leyh 
Mehmed İzzet Efendi ibn-i Hüseyin ma-i mezkı1rı rıza
sıyla Halil Ağa ibn-i Mustafa ve İsmii'il ibn-i Abdullah'a 
ber veeh-i müniisafe feriiğ. 

Fı 2 Mart sene [ 1 ] 3 1 5  [ 1 4  Mart 1 899] 

14-11159a/2 Sultan Ahmed'de Nahlbend mahallesinde 
bir arsaya bağlı olan yarım masura suyun mutasarrıft 
olan Hacı Emin Efendi'nin çocuksuz olarak vefatıyla 
Mehmet Şakir Paşa ile eşi Fatma Faika Hanımefen
di'ye eşit olarak icar ve satılmasına dair sened-i hakani 
kaydı. 
[Derkenar] Sehven tahşiye kılındı .(?) 
Sultan Ahmed'de Nahlbend mahallesinde bir kıt'a arsa 
derCınına cari Sultan Süleyman Han hazretleri vakfından 
nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Biibü' s-sa'iide-ti
' ş-şerife ağası Hacı Emin Efendi ibn-i Mustafa'nun bila 
veled vefiitıyla mahlı11inden hazine-i evkaf-ı hümiiyı1nca 
bi ' l-müziiyede bii mu 'accele fertkan-ı kirarndan sa'actetlü 
Mehmed Şiikir Paşa hazretleri ibn-i Mehmed i le zevcesi 
Fatıma Fiiika Hanımefendi ibnet-i Hasan Paşa'ya ber 
veeh-i müniisafe tefviz ve iciir olmarak zabt u tasarrufını 
havi virilen sened-i hakani kayd ol ındı .  

Fı 25 Mart sene [ 1 ]307 [6 Nisan 1 89 1 ]  
İki masura ma-i lezizün sekiz yüz altmış dört sehm 
i 'tibiirıyla altı yüz el l i  dört selımine mutasarrıf olan 
ınılma i leyh Akif Efendi ibn-i Mustafa Şem'i bir masu
rasına isabet iden dört yüz otuz iki selımini Sultan Alı
med'de Üçler mahallesinde arsaya cereyan itmek üzre Sü
leyman Faik Efendi ibn-i Mehmed Eınln'e bey ' u temlik 
eylediği gibi yarım masura altı selımini dahi mecrii-yı ka
dlmi olan menzilde ibka eylediğini mübeyyin işbu mahal
le virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 12 Haziran sene [ 1 ]3 1 2  [24 Haziran 1 896] 

14-l/159b/l Sultan Ahmet'te Kapıağası Mahmut Ağa 
mahallesinde bir menzile bağlı üç çuvaldız suyun Emi
ne Mibrat Hanım 'ın elinde olduğu menzilin ise Hatice 
Cinan Hanım 'ın olduğu ilmühaberden anlaşılmış ve 
suyun bir tarafa bağ/anamayacağı ve Hatice Cinan Ha
nım 'ın tasarrufuna verileceğine dair sened-i hakani 
kaydı. 
[Kenarnotu] Mülk su 
Sultan Ahmed'de Kapusıağası17 Mahmud Ağa mahalle
sinde bir bab menzil derCınına cari üç çuvaldız mülk ma-i 
lezize bir kıt'a  Başmuhasebe suretiyle Eyyub Sultan 
mahkeme-i şer' iyyesinden i ' tii kıl ınan hüccet kaydı ve 
mu 'ameleli i stid 'ii muceblerince Benliziide Mustafa E-

17 kapuağası 
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fendi halilesi Emine nam-ı diğer Mübrat Hanım ibnet-i 
Abdul lah uhdesinde olarak kalmış ve ma-i mezkı1run cari 
oldığı menzi l ise el-yevm Mecl is-i maliyye kalemi hule
fasından ArifEfendi'nün halilesi Hadice Cinan Hanım ib
net-i Abdul lah uhdesinde olarak el-yevm ber hayat oldığı 
mahallesi tara-fından virilen ilm ü haberden anlaşılmış ve 
ma-i mezkCı-run bir tarafa ifraz ve tedavül i icra olmmaya
rak el-haletü hazihi salıibe-i evveli ınılma i leyha Emine 
Mübrat Hanım uhdesinde kalmış oldığı kayddan müste
ban olmağla evrak-ı atikanun battalda hıfzıyla mezkCır üç 
çuvaldız mülk ma-i leziz cennet-mekan Sultan Ahmed 
Han hazretlerinün Kırkçeşıne suyına mülhak sulardan ol
dığınun derciyle mCıma i leyha Hadice Cinan Hanım'un 
uhdesine kayd ile zabt u tasarrufını havi müceddeden tan
zim ve i 'ta kı l ınan sened-i [ha]kanl kayd olındı. 

Fl 19 Teşri'n-i sani sene [ I  ]3 1 1  [ I  Aralık 1 895] 

Sultan Ahmed'de Kapuağası mahallesinde Değirmen so
kağında otuz altı numrolu sırf mülk bir bab menzil derCı
nma cari iki masura ma-i leziz İsma'll Asım Beğ ibn-i 
Mustafa uhdesinde iken veraseti zevcesi Emine Hanım i-
le malıdilını Üçünci ordCı-yı hümayCın levazım ikinci şu'-
besi müdlr mu'avini Servet Beğ ve kerimesi Meyınenet 
Hanım'a ve Meymenet Hanım'un veraseti dahi zevci 
Mehmed Emin Beğ ve mahdCımları Sabri ve Nedim ve A-
sım beğler ile val idesi ınCıma i leyha Emine Hanım ve �· �� 'r ... ,..J � 1 :"": .cJ;.;,ı ' ll �,.ı, � 1 

biraderi Servet Beğ'e münhasıra oldığı halde vefat itme- .:V• �u.,.):.,-1" ,.,_..u ı _,� ;...ı- .. .,., f' ...,� 
leriyle ınes' e le-i mirasları bir kıt'a taksim-i şer'! müzek-

• 
• • 

• 

, A • , ,,. • ;,_ :,ı_.,JJ • kiresi mCıcebince sekiz yüz altmış dört selım i 'tibarıyla ;._,_,,,...-':'.J "'-:-'  ""'.:' ..... 1 f""' > J-V ": � � ":!" '  
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ınılma i leyh Servet Beğ1e aid olan ancak altı yüz el l i  dört �· ı, V? .J . c) sehmi uhdesine ba'de' l-intikal mfıma i leyh dahi rızasıyla • "". � t,t'-" ' � �-' ' 0· 1 "'  � � • 1 

menzil bedel i  m iyanında Jandarma dai!esi birinci muha- J�t �) '="· ;.., •../-ı.: ı ıl} ı _j:, "' LJ- 6 ,...·, J ,  
sebe kalemi hulefasından Mustafa Akif Efendi ibn-i : ,.. • ili t•· � • • . 

• 1 
Mustafa Şeın'l'ye kat' iyyen bey' u temllk itıneğle viri len eY �  >V '  ��J� ı/J g4- 'J' � �  <"": J. 
sened-i hakani kayd ol ındı. "-ı&� 't (,lı,,;._ "".>V.t"J ;./;ı """". �.:...ı.. ı � 1 Fl 9 Mayıs sene [ I  ]3 1 2  [2 1 Mayıs 1 896] "� • • • • • • 

-L c-;.1 �""'", L Sözkonusu iki masura suyun bir kısmına mutasarrıf o-
lan Akif Efendi bir masuraya tekabül eden kısmını Sul-
tan Ahmet'te Üç/er mahallesindeki arsaya bağlanmak 
üzere Süleyman Faik Efendi'ye sattığına ve yarım ma-
sura ve altı sehminin eski mahallinde bıraklığına dair 
sened-i hakani kaydı. 
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İki masura ma-i lezizün sekiz yüz altmış dört sehm i 'tiba
rıyla altı yüz el l i  dört selımine mutasarrıf olan muma i
leyh Akif Efendi ibn-i Mustafa Şem'i bir masurasına isa
bet iden dört yüz otuz iki sehmini Sultan Ahmed'de Üçler 
mahallesinde arsaya cereyan itmek üzre Süleyman Faik 
Efendi ibn-i Mehmed Emln'e bey ' u temlik eylediği gibi 
yarım masura altı sehmini dahi mecra-yı kadimi olan 
menzilde ibka eylediğini mübeyyin işbu mahal le virilen 
sened-i hakani kayd olındı. 

Fl l 2  Haziran sene [ 1 ]3 1 2  [24 Haziran 1 896] 

14-1/159-Aa/1 Birinci Sultan Ahmet Han vakfının 
Güngörmez mahallesinde bulunan suyun mutasarrıjla
rı ellerinde bulunan temessük zayi olduğundan kendile
rine yeniden temessük verildiğine dair kayıt. 

Sultan Ahmed Han-ı Evvel tabe serahu hazretlerinün 
vakf-ı eelil i musakkafatından Güngörmez mahallesinde 
ma'a ma-i leziz mutasarrıf oldukları Ariiste hammamınun 
yedierinde bul ınan senedi kazaen zayi '  aldığından babis
le kaydınun ihracıyla yedierine zayi 'den ve müceddeden 
bir kıt 'a temessük i ' tası Sarım ve Ahmed ve Fatıma ve E
mine ve Şükri ve Şefika ve Salime hanımlar tarafından ba 
arz-ı hal istid'a olınmış ve vakf-ı müşarun i leyh musak
kafatından İstanbul'da vakı '  vakıf-ı müşarun i leyhün ca
mi ' -i şerifı kurbında Güngörmez mahallesinde Yol soka
ğında yiğirmi üç numro i le murakkam şehriyye bin altı 
yüz altmış sekiz akçe icarelü bir bab Yekta hammarnun 
derunına cari vakıf-ı müşarun i leyhden senevi doksan gu
ruş icarelü üç masura ma-i lezlzün beş hisse i 'tibarıyla 
birerden dört h issesi Ahmed Şiikir ve İbrahim Sarım beğ
ler ile Şerife Fatıma ve Şerlfe Emine hanımlarun ve bir 
hissesi dahi Süleyman Şükrl Efendi ve Şerife Şefika ve 
Sal ime hanımlarun bir kıt 'a temessük ve 27 C sene 
[ 1 ]29 1 [ 1 0  Ağustos 1 874] tarihiyle uhdelerinde oldığı 
defter-i vakfdan ve Tahrlr-i emlak kaleminden olman 
derkenariardan ve hammarn-ı mezkurun bir tarafı İsken
der Paşa mekteb-i şerifı ve ba'zan hammarn-ı mezkura 
mahsus tarik-ı bass ve bir tarafı Kolağası Rıza Beğ tasar
rufında bulınan arsa ve bir tarafı Tunuslı Mahmud Paşa 
konağı ve bir tarafı tarlk-ı amın i le  mahdı1d olup mutasar
rıfları merkürnun İbrahim Sarım ve Ahmed Şiikir ve Şe
rife Fatıma ve Şerlfe Emine eviad-ı Süleyman Şükri i le 
Süleyman Şükri ve Şerife Şefika ve Şerife Salime evliid-ı 
Mehmed Sa 'id el-yevm ber hayat olup yedierinde bulınan 
senedi kazilen zayi '  eyledükleri ve hammarn-ı mezkurun 
sahihan mutasarrıfları bulındukları mahallesi tarafından 
vürud iden bir kıt 'a ilm ü haberden ve salifü ' z-zikr harn
ınam derunına cari üç masura ma-i lezizün kema fi-
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' s-sabık zabt u tasarruflarını havl merkürnun yedierine 
ber mı1ceb-i kayd zayi 'den ve müceddeden bir kıt'a te
messük i ' tası iktiza eylediği Senedat idaresinden yazılan 
mukteza derkenarından anlaşı lmış olmağla ol vechi le 
harnınarn ve deri'ınına cari üç masura ma-i lezlz-i mezkı1-
run zayi '  aldığı beyan olman atik temessük-i mezkı1r ba'
dema zuhı1r ider ise amel ve i 'tibar alınmamak şartıyla 
kema fi 's-sabık zabt u tasarruflarını havl zayi 'den ve mü
ceddeden işbu temessük i 'ta o l ındı . 

Fı 1 5  Cumade ' l-ahire sene [ 1 ]296 [5 Haziran 1 879] 
ve fi 24 Nisan sene [ 1 ]295 [6 Mayıs 1 879] 

Sözkonusu suyun mutasarrıjlarından İbrahim Sarım ve 
Fatma Hanım ile evlatları hisselerini diğer hissedar 
Ahmet Şükrü Bey 'e katiyyenferağlarına dair temessük 
kaydı. 

Üç masura ma-i lezlzün beş hisse i 'tibarıyla birerden iki 
hissesine İbrahim Sarım Beğ ve Fatıma Hanım eviad-ı 
Süleyman Şükrl ve diğer bir h issesinün sülüsine Süley
man Şükrl Beğ ibn-i Mehmed Sa'ld ber minval-i muhar
rer mutasarrıf oldukları h isselerini rızalarıyla h issedarları 
Ahmed Şükrl Beğ ibn-i Süleyman Şükrl'ye kat' iyyen fe
rağ u kasr-ı yed itmeleriyle harnınarn ve ma-i mezkı1run i
ki humus ve bir sülüs an humus h isse defter-i vakfda mü
ma i leyh Ahmed Şiikir Beğ ibn-i Süleyman Şükrl'nün uh
desine kayd al ınarak zabt u tasarruflarını havl virilen ha
miş-i temessük kayd alındı .  

Fl 27 Ca sene [ 1 2]96 ve fi 7 Mayıs sene [ 1 2]95 
[I 9 Mayıs I 879] 

Sözkonusu suyun on beş hissesinden bir hissesinin mu
tasarrıfesi Saliha Hanım kendi rızasıyla kardeşi Şefika 
Hanım 'a katiyyenferağına dair kayıt. 

Ma-i mezki'ırun on beş hisse i 'tibarıyla bir hisseye Sal iha 
Hanım ibnet-i Sa'ld Beğ uhdesinde iken rızasıyla kadi
men bir h isse mutasarrıfesi ve hemşlresi Şefika Hanım 
ibnet-i Sa'ld Beğ'e kat' iyyen ferağ. 

Fı 1 7  Haziran sene [ 1 ]3 1 1 [29 Haziran 1 895] 

14-11159-Ba/1 Kabasakal mahallesinde konağa bağlı 
olan dört masura suyun her biri dört hisse itibariyle ü
çer hissesi Mahmut Bey ve bir hissesi eşi Zekiye Ha
nım 'ın tasarruflarında iken Mahmut Bey 'in vefatıyla 
mirasçılarına intikaline ve Zekiye Hanım kanunu do
lanarak sahip olması ve daha sonra yeniden mirasçılar 
arasında paylaşımına dair temessük kaydı. 

Sadr-ı a'zam-ı esbak merhum Hekimbaşızade Gazi All 

7 1  
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Paşa vakfından Kabasakal mahallesinde Yol sokakda do
kuz numrolu konak derfınına ciiri yine vakf-ı müşarun i
leyhden dört masura ki ma-i lezizün her biri dört h isse 
i 'tibarıyla üçer h isse-i şayi'aları Mahmud Beğ ibn-i Meh
med'ün ve bir hisse-i şayi' aları dahi zevcesi Zekiyye Ha
nım ibnet-i Selim Ağa'nun tasarruflarında iken mfıma i
leyhimadan Mahmud Beğ fevt olup üç hisse-i şayi 'ası ke
rimesi Arife Hanım ve sağir oğlı Ahmed Asım Beğ ve sa
ğlre kerimeleri Sa'diyye ve İfakat hanımiara erba'an ba'
de' l-intikal sığar-ı mezbfırfınun valideleri ve hisse-i şayi
'alarını ferağa me'zfın olan vasileri Zekiyye Hanım bint-i 
Selim Ağa bi ' l -vesaye Rıza Efendi ibn-i İsma'il'e ba'de
'1-ferağ ol dahi der'akab vasiyy-i mezbfıre Zekiyye Ha
nım'a ferağ u kasr-ı yed eyledükden sonra bütün menzil 
ve ma-i lezlz-i mezkfırı on altı h isse i ' tibarıyla mezbı1re 
Zekiyye Hanım'un kadimden uhdesinde bulınan dört his
se ve bu defa tefevvüz eylediği dokuz hisse ki cem'an 
on hisse-i şayi 'ayı müteveffa-yı mfıma i leyhün terekesin
den hisselerine isabet iden bedel-i makbuz mukabelesin
de sığar-ı mezbfırfın Ahmed Asım Beğ ve Sa'diyye ve İ
fakat hanımiara vefaen ferağ u kasr-ı yed itmiş o ldukları 
Senedat idaresinde Su nezaretine yazı lmış o lan müzekki
reden müsteban olmış ise de ancak ma-i mezkfırun yed
Ierinde başkaca senedi olmayup konağ-ı mezkfır senedin
de münderic olarak katması ve ne makiile sudan oldığı ve 
mikdar-ı hakikisi ma' lfım nizamma tevfıkan mahffız olan 
su defterlerine nazar o lındukda bin iki yüz on yedi senesi 
Receb'inün yiğirmi ikinci güni tarihiyle müverrah bir kıt
'a hüccet-i şer' iyyede tafsll ü beyan olmdığı üzre Kara 
Bayram nam kimesnenün Havass-ı refı'a kazasında Çifte
havz verasında Subaşı c isri mukabi l inde yedi aded baca 
hafrıyla cem' u tahsil ve lağm ağzından beş yüz ad ed 
künk i le bend-i kebire ba izn-i mütevelll i lhak olman dört 
masura ma-i lezizün b ir masurası hakk-ı mecra alıkanı lup 
ma'ada ma-i lezizden ınüfrez nısf masura ma-i lezlzün 
katması ınevcfıd olup suyı dahi Sultan Ahmed cami ' -i şe
rifi kurbında Bakırkapu nam ınahal lde ana mesleğinden 
ifraz ve Kabasakal Sinan Ağa mahal lesinde menzil- i  ke
bir derfınına icra olmmak üzre Divan-ı hümayfın kalemi 
ketebesinden Mehmed Emin Efendi ibn-i el-Hacc Bek
taş'un 1 3  Za sene [ 1 ]247 [ 1 4  Nisan 1 832] tarihiyle 
el-yevm uhdesinde old ığı Başmuhasebe'den virilen i lm ü 
haberi mu-kayyed olup ol vechi le salifü ' l-beyan dört ma
sura ma-i lezizün bir masurası hakk-ı mecra alıkanı lduk
dan sonra ma'ada üç masura ma-i lezizün iki buçuk ma
surası tevarih-i muhtelife i le ma'lı1mu ' l-esarni kirnesneye 
bey' ol ınup konağ-ı mezkfırda n ısf masura ma-i leziz kal
mış oldığı diğer i lm ü haberde ber tafsil mukayyed olup 
ve müzekkire-i ınezkfıre üzerine olman derkenarı idare-i 
mezkı1reye bi ' t-takdim meal ine nazaran yarım masura 
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ma-i leziz inhasınun tahrir ve takdimi dahi müzekkire-i 
mezkurede tahriren beyan ol ınmış olmağla bu takdirce 
yarım masura ma-i leziz-i mezkurun tedavül-i eyadi i le 
el-yevm mutasarrıfları merkürounun ferağ u kasr-ı yedie
rinden sığar-ı merkürnun Ahmed Asım Beğ ve Sa'diyye 
ve İfakat hanımlarun vefaen uhdelerine kayd olmarak 
nı sf masura ma-i leziz-i mezkurun mecdi-yı kadimine ke
ma kan cereyan eylemek üzre intikal ve ferağınun icra
sıyla müceddeden temessük i ' tası zımnında 8 Rebi'u
' 1-evvel sene [ 1 2]95 [ 1 2  Mart 1 878] tarihiyle Evkaf mu
hasebesinden Senedat idaresine bir kıt 'a i lm ü haber vü
rud itmeğle ber muceb-i i lm ü haber nısf masura ma-i 
mezkurun usul ve nizarnı dairesinde olarak intikal ve fe
rağı bi ' l-icra nısf masura ma-i mezkur on altı h isse i 'tiba
rıyla üç hisse-si mezbure Arife Hanım uhdesine kat' iyyen 
ve on üç hissesi dahi konağ-ı mezkur bedeli ınİyanında 
olarak mezbure Zekiyye Hanım'un vefaen ferağından s ı
ğar-ı mezburun Ahmed Asım Beğ ve Sa'diyye ve İfakat 
hanımlarun defter-i vakfda vefaen uhdelerine kayd olma
rak müceddeden virilen temessük kayd o lındı .  

Fi 8 Muharrem sene [ 1 ]295 [ 1 2  Ocak 1 878] 
ve 30 Kanun-ı evvel sene [ 1 2]93 [ l l Ocak 1 878] 

Sözkonusu suyun mutasarrifelerinden Arife Hanım'ın 
vefatıyla kızına intikali bunun dahi vefatıyla Asım 
Bey 'e icar olunduğu ve Zekiye Hanım ile Asım Bey 'in 
Ahmet Akif Paşa ile hanımı Fatma Kerime Hanımefen
di'ye eşit olarakferağına dair kayıt. 

Sultan Ahmed'de Kabasakal mahallesinde Yol sokakda 
dokuz numrolu ma'a bağçe bir bab konak derunına cari 
nısf masura ma-i lezizün on altı hisse i 'tibarıyla üç hisse
sine Arife Hanım ibnet-i Mahmud ve on üç h issesine Ze
kiyye Hanım ibnet-i Selim mutasarrıf iken Arife Ha
nım'un vefatıyla bir nefer sağTre kerimesi Hayriyye Ha
nım bila veled vefat iderek üç hissesi mahlulinden Asım 
Beğ'e icar o lmdığı Mahlulat idaresinden mu'ta ilm ü ha
berden anlaşılmış ve muma i leyha Zekiyye Hanım dahi 
mezkur on üç hissesini bundan akdem istikraz eylediği 
deyni mukabil inde mukaddema sağır el-yevm kebir evia
dı Asım Beğ'le Sa'diyye ve İfakat hanımiara vefaen mef
ruğ bulındığı halde muma i leyhim bu kerre meblağ-ı ma'
lumı val idelerinden temamen ahz itmeleriyle zikr olman 
on üç hissenün muma i leyha Zekiyye Hanım'a i 'ade-i fe
rağı icra kı l ındukdan sonra muma i leyhima Zekiyye Ha
nım'la Asım Beğ ber minval-i muharrer şayi 'an mutasar
rıf oldukları konak ve nısf masura ma-i lezizi yaveran-ı 
hazret-i şehriyariden Levazım dairesi reisi Ferik sa'adet
lü Ahmed Afif Paşa hazretleriyle halilesi Fatıma Kerime 
Hanım Efendi ibnet-i Eyyub Paşa'ya münasafeten ferağ. 

Fi 24 Haziran sene [ 1 ]3 1 5  [6 Temmuz 1 899] 
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14-11159-Bb/1 Sultan Süleyman vakfından yarım ma
sura su Nahlbend mahallesindeki evine bağlı olan Nuri 
Efendi'nin uhdesinde iken vefatıyla mirasçılarına inti
kaline ve mirasçılardan Abdülkadir ve Ahmet Nazif E
fendiler taraflarından vekfılet yoluyla Seyyit Ahmet İz
zet Bey ile hanımı Şerife Fatma Fitnat Hanım 'aferağ
larına dair kayıt. 

Sultan Süleyman vakfından nısf masura ma-i leziz Nahl
bend mahallesinde hanesine cereyan itmek üzre Nuri E
fendi uhdesinde bul ınan ma-i leziz-i mezbur muma i ley
hün vefatıyla kebir ağlı Abdülkadir ve Ahmed Nazif ve 
sağir ağlı Ahmed efendi ler i le sağire kerimesi Şerife Fit
nat Hanım'a ba'de' l-intikal muma i leyh Abdülkadir ve 
Ahmed Nazif efendi ler taraflarından İsma'll Beğ bin 
Mehmed İzzet ve Hüseyin ibn-i Hasan ihbarlarıyla Vari
dat muhasebesi mümeyyiz-i evvel i  es-Seyyid Ahmed E
fendi b i ' l-vekale evkaf müfettiş i  faziletlü efendi tarafın
dan virilüp canib-i vakfda hıfz olman bir kıt 'a hüccet-i 
şer' iyyeyi18 niltık aldığı üzre sağiriin-ı mezbüriin tarafla
rından muma i leyh es-Seyyid Ahmed Efendi b i ' l-[v]e
saye es-Seyyid Ahmed İzzet Beğ ibn-i Mustafa ile ha
lllesi Şerife Fatıma F itnat Hanım ibnet-i atüfetlü es-Sey
yid Mehmed Halid Efendi hazretlerine feriiğ u kasr-ı yed 
eyledüklerinden ol vechi le ma-i lezlz-i mezbür mecrii-yı 
kadimi-ne kema kan cereyan itmek üzre işbu mahalle 
kayd alındı. 

Fi 23 Za sene 1 267 [20 Eylü l  1 85 1 ]  

• .  /" ! "- " "'_.. r.vil./ Vo �_, t/u..Jı,� Sözkonusu suyun mutasarriflarından Ahmet İzzet c.J,., , .t  !' · · · · . .  . . · B , . •  r. l . 1 . 'k i ' . l .;..:lı:.,P)...,..·�..;.. ı.;_,...,P, � .... ·�.ı... ,�.h v ,_, _,., ..,  .....v ey ın veJatıy a mırasçı arına ıntı a ıne ve mırasçı ar-,..ı?�1c,ıb.;;_,...;; ·�, v;w);w.f"-:_f:.;ıJ\pj ..:;•(ıP dan Ayşe Hanım dörtte bir hissesini yedi bin kuruş ve .:J\p�'j, ,;-:-'�..:>'l�ı pp�:;9 :;.Jt,t(//,J·· ; Fatma Fitnat Hanım dörtte iki hissesini on dört bin ku-,.v�.;/,...iı.!,rJı;::, x,., o ·,,,. u ( .:. ,
" 1 •• �,·�� � ruş makbuz bedeli mukabilinde Harnit Bey 'e ferağları-

• • • A.o!-'� t;;. 'rfJ/..,IV,_, II <W.J-.\P/j · .J • k r;'.i!�'(.J•!'1�:J1v.J <ıi�h�;� · 1 • • . • • •  \ � na uaır ayıt. 

Lf.tb(.;�.>v�!:IJI.1tV;;.itl�::/."" ����� Sultan Ahmed mahallesinde ve caddesinde bir nurnrolu z"':NJ��"'-.I,.IJ I e=;j_,C� . . • " .'1 e,..\:'/P,_-"'1 y..p, bir bab hane derfinına cari nısf masura ma-i lezize muta-({.P..JI�I�..JIP�UA�.;;'��t':��.)JI;_b sarrıf ?lan �hme� İzzet Beğ i�n�i Musta�ii �
.
le Şerife Fit� :(--:; · · "'.J�.JP:ıü� nat Hanım ıbnet-ı Mehmed Halıd Efendı'nun ber veeh-ı �� l· (!/'j' müniisafe uhdelerinde iken Ahmed

� 
İzzet Beğ'ün vefiitıyla 

'<l . · iki nefer keblre kerimesi Hiilet ve Ayişe hanımiara intika-
li lazım gelmiş ise de müma i leyhii Halet Hanım hane ve 
nısf masura ma-i lezizdeki rub '  h issesirrün mu 'amele-i in
tikaliyyesine riigıb olmadığından şimdi l ik b i 't-tevkif an
cak müma i leyhii Ayişe Hanım mezkür hiine ve ma-i le
zlzde olan rub' h issesini rızasıyla iihür h issesi ınİyanında 
olarak yedi bin guruş ve mürnil i leyhii Fatıma Fitnat Ha
nım dahi kadimen mutasarrıfe aldığı iki rub' h issesini ke
ziil ik iihür hissesi ınİyanında on dört bin guruş bedelat-ı 

18 şer' iyyesi 
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mak:bı1za mukabilinde Der-sa'adet bidayet mahke-mesi 
a'zasından sa'adetlü Hamid Beğ ibn-i el-merhum Halet 
Beğ'e ferağ. 

Fi 1 4  Teşrin-i sani sene [ 1 ]3 1 8  [27 Kasım 1 902] 
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14-11159-Bb/2 Sultan Süleyman vakftna yıllık on üç 14-11159-Bb/2 
kuruş kira ile bir masura suyun Sultan Ahmet'te Gün- 00 / 1 j1 ;.ı Jf, 1 ı . · ' 1 1 • � ., vt.- ·<l.:r' 
görmez mahallesinde evine bağlanmak üzere Mehmet �;J·;) ,} ı :ı ·,ov 1� 1·"' �- . � � ...Pw .-..?} 1� :.ıJ ur � · " 
Esat Efendi 'nin uhdesinde olduğuna dair kayıt. Af,(,�))ıe(.'w "/.��·�� j.) ....,.,y ;,;) ,  ��"'�-! ;...-;� 

. ' . ,.. ' . �� .. , i .J)�. ' -'. Sultan Süleyman vakfına senevi on üç guruş mukata'a i le c - .... 
bir masura ma-i 1ez1z Sultan Ahmed'de Güngörmez ma-
hallesinde hanesine ce re yan itmek üzre Me h med Es ' ad 
Efendi'nün bir kıt'a hüccet-i şer' iyye ile uhdesinde oldı-
ğından işbu mahal le kayd idildi . 

Fi Şa'ban sene [ 1 ]288 [ 1 3  Kasım- 1 2  Aralık 1 87 1 ]  

DER HIDMET-İ NAHLBEND 

14-1/163a/1 Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 14-1/163a/1 
katmalardan yarı masura suyun mutasarrıft Mehmet � ,;..�;> Nafi Efendi kendi rızasıyla Seyyit Mehmet Nuri Efen-
di'ye ferağ ve aylık otuz akçe icare karşılığında N ah/- Jj\11;,ı �)ı!j�,J,-i..-ı..o 1 eı:it.- ;V;vı- ıJı>. . li � , . . , . 
bend mahallesindeki evine bağ/anmasına dair temessük e,i!X,h/ıiJ•��J.ef, tt),t.• :... . . ;..�·. ·� . .  ıS� .�) �<�·"� 

' • ' o '-'· , • o J.-y - NJ/41 \ı  � 4,61 \.1 el)�),\. kaydı. ;;Jiil�&hJ�,.; ...,J_.,,,ıj) i.')�· :.ı.1.1 .ı• . . · . ..f. . . o • • •• • • 
• '-' • rJ"'l<o ,,_ ., , ıJ,.., , .,, , - u \1  .ı. ��e,.� \:o�� /J� ' "' ' ' V T ·� 

Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan Gazi' Sultan Süley- h,;,11, • ;l;v. ı e--_.eı;,;,,Jfbı�G <..f .. ..ıtı· �_. �.t.-�·� , · 
� � h 1 . . . 'h � f:ç k  I k f)n, );J,.,,;; ,,..ı..,.,;,., jt,1 ' \ ' • · • • o < " /.' 

man Han azret erınun ı yasına muva ıa o dukları Kır - , •IJI;A;ı..� : '-�. j � Aı..,,,,,_t�l.0�A:nı . . ı: .  · · · 

çeşme ta'bir olınur ma-i lezizlerinün ana tarikına mülhak .��·v· ,.ı: ,; ;  .. �ı .ı:)ıı.'J.ıf...ı�ı d_.�� ıJ-dı ..P41Jı ·ı-/� 4-ı.eJ.J..?J 1".1' ...., / .... �) ') '· • • • Ç• ""'''( if.)'.:..f ' katmalardan ıHSf masura ma-i lezi'ze mutasarrıf Mehmed J' 'h; • � ı \l.�,.e_ �;_;.,NJ_;.;.q. ıJ;e_ ;�� . ''/., '� Nafi ' Efendi hüsn-i rızasıyla Mansüre kisedarı Seyyid · � . .Y�1�' � e.ıı!Je..:,;J.;;,A.J. · .,:R; ... ı. · . �-:-- · ·"': "u' 
M h d NA A Ef d ' 'b o s ' d  ı HA M fA E� �AI/..tli\4CIA, el: "  . · � . :r' . "',...v ' b..-" "';1.-lJi t.ıı' l o�� �)' 

e me urı en ı ı n-ı eyyı e - acc usta a ıen- c_,;' , . . .� .""'J/I.,_.AJıw-...;ı., ı : ·. · : · · 
di'ye ferağ u kasr-ı yed idüp ancak bu defa ba hatt-ı hü- :tı���eı.; ... ��Je-;,1�' ... \ıl.�)���;j,· , . �J�<����,.'4'�' 
mayı1n virilen n izam-ı müstahsenesine nazaran yedinde 

· · J .U.,_ All� ıJ�),I. '),ı 
olan hüccet natık o ld ığı üzre asrında İbrahim Paşa haya-
tında Havass-ı refi'a kazasına tabi ' Orta Belgrad karyesi  
sınurında Teryane ta'bir ol ınur mevzı '- ı halide kendi ma-
l ıyla abar-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz !ağın ü kana-
vat i le cem' u tahsil eylediği on masura ma-i 1ezizi ol 
mevzı'a karib Çiftehavz suyına i lhak ve hakk-ı mecra-
sından ma 'ada dokuz masura ma-i lezizden müfrez nı sf 
masura ma-i leziz vakf-ı müşarun i leyhün ana tarikına ce-
reyan itmekde oldığından yedinde olan hüccet-i şer' iyye 
taraf-ı vakfda battalda h ıfz ol ınup ve beher şehr otuz akçe 
icare-i müeccele i le cedid temessük tahrir olınup muma i-
leyh Seyyid Mehmed Nuri Efendi'nün yedine i 'ta olma-
rak nı sf masura ma-i lezi'zi Nahlbend mahallesinde muta-
sarrıf oldukları hanelerine cereyan itmek üzre virilen te-
messük kayd ol ınd ı .  

Fi  15  Za sene [ 1 ]253 [ 1 0  Şubat 1 838] 
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14-11163a/2 14-l/163a/2 Kırkçeşme sularının ana yoluna mülhak 
��J�i�!""f1.ıet:��.:.ı .. ".:;���..ı).�_,ı,')�ı)".ı:.lı", �7�·'':·u:·;.� .��· ... � katmalardan yarım masura suya mutasarrif Girit defr.J>/...r�f<- ıJı��� ,/;-;_.ı·.� �.:llıı..-"����:J-�;• J;,�,) j_t, o:,) ·.v;;&,u. terdarı Mehmet Ragıp Efendi'nin vefatıyla mirasçıları
'{!J$''""!7�r.�.·jJ;� ":h: � J'ı4-ı.tJ�.I�ı4J!ı �ıt..f-:J, J#"�ır'<>· na intikali ve bunların vekiilet yoluyla kendi rızalarıyla f .JI Jf'�;�/�Jı..V���ı.('�,,�.;"Jv;.,��� ı'J.J.iı.,.J,�)��-' ..1, .;;. j.#.;,, Ahmet Re fet Efendi'ye aylık otuz akçe icare karşılıg� ın-
161,;;Jı >I;"Jtp,.,, JJ,.:.ı� .Pı .s�.�.i).:.ıAJ)� .,4 J,t. ".ı(r ,, · � · . · · !.'(i. ı.' :; · · J t · · · · ' · "'� &ı...rı " ı.J:..s da Nahlbend mahallesindeki evine bağlanmak üzere �.�./�rr ''��?�-"ı.r..!.�� . '" ,,;Jı.f)lı J'ı:.f.,yJı�-: � ._._;,_,J ��� . · :1 • 
�Jı ı ıJi.ı ·�;)�)ıeı.�·-ı:.wJ ,/;,11�� � .)' tJ.J' /..;J(>).. , :" . : : ·:e'-' f!-' verilen te mess ük kaydı. 
ı�q�ı..;j�J� �:Jy,.,;j.� Jli';i� �� ·J':-ı 1)/,JJ .. ..-·�.J �-."..VJfr<JJ,J��  'ı:j;;JıAN)..; •,,J.-""; . . . . . ,, . . .  "" � ��·,.., , ,: .,_.,, . Cennet-mekan Gazi Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
� · · · ..VJ ".\! '"1' �'".u;l. ;.. IJ !Jl ı/..')Jı,j�·. , . .J . ;.�•P /!"'�. 'h " f� k Id ki K k t 'b" 1 " . - o,;;v"" .�-r.�""'-' ı yasına muva ıa o u arı ır çeşme a ır o ınur ma-ı ��(..;''�/..:.,;(::�, lezizlerinün ana tarlkınaoı mülhak katma sulardan nısf \..; _ masura ma-i lezize mutasarrıf Girid defterdan esbak 

Mehmed Ragıb Efendi fevt olup ma-i leziz-i mezkGr zev
cesi Naile Hanım bint-i Mehmed Naill i le sulbl sağir o
ğulları es-Seyyid Mehmed Akif i le  es-Seyyid Mehmed 
Re'fet'e intikal idüp sağir-i mezkı1r Mehmed Re'fet'ün ba 
hüccet-i şer' iyye vasiyy-i mansilbesi Emine Hanım bint-i 
Ahmed ve sağir-i mezbı1r Mehmed Akifün vasiyyesi mü
teveffa-yı merkümun zevcesi mGma i leyha Nai le Hanım 
taraflarından vekil ieri Abdülhamld Ağa ibn-i el-Hacc Ali 
bi-' 1-vekale ma-i mezkürı hüsn-i rızasıyla Teşrifat-ı hü
mayün halifes i  Ahmed Re'fet Efendi ibn-i Mustafa Mü
nif Efendi 'ye ferağ u kasr-ı yed itmiş ve ber müceb-i 
n izarn yedinde olan hüccet natık aldığı üzre Kömürci 
Belgrad karyesi kurbında Kızılcık deresi nam mevzı 'da 
Pavli zimml tarlasında vakf-ı müşarun i leyhün suyı yolı
na mülhak nısf masura ma-i mezkür vakf-ı müşarun i ley
hün ana tarlkına cereyan itmekde aldığından beher şehr 
otuz akçe icare i le nısf masura ma-i mezkı1r merküm 
Abdülhaınld Ağa'nun bi ' l-vekale ferağından mfıma i leyh 
Ahmed Re'fet Efendi uhdesine kayd ve kadiınl vechile 
Nahlbend mahallesinde mutasarrıf aldığı hanesine cere
yan itmek üzre canib-i vakf-ı şerifden müceddeden te
messük i ' ta kı lındığı işbu mahalle şerh ve işaret al ındı. 

F1 5 Ş sene [ 1 ]254 [24 Ekim 1 838] 

14-11163b/l 14-l/163b/l Kırkçeşme sularından ana yoluna mülhak 
�)..i,;)�;.ı.,ı.,;ı,,��.JJ..ti),1)";..':"'' ���c(.;��ı;ıi _,,:_,.,,. .,&;, katmalardan yarım masura suya mutasarrif Ali Efendi 

'!/�J�ı.:-����ıj'�ffı..;ı�;j1,�.ı?��ıb·ıJ.j1'��;J:ı.;,tb.;,.;,);J,� kendi rızasıyla Muhtar Efendi'ye ferağ ve Nahlbend 
"'i?/f>1J"'J��ıd-'Jı5� _;ç�fS.J'..,J,JJ;.I.!J.r.)ı)>'j),ıJ.:J-J�J•��:.5'-(,x mahallesindeki menziline bağlanmak üzere verilen te-
��:�JGıl),�;ı..�;J6·�,.:)1��.1'4v.I�.Y)f�;;,I/·J-�;t.JJ#:, .<l>ı messük kaydı . 

...., _,i ·"eli. • ' 1 i:J .Jiı./, i; ' . . . ·l:: . . • "' �. . 
· �r· .'·""' . .., .... :ı._,Jt:l��1:'f''�.!"''j';�,.f'-r<��),1�,., �,.. [Derkenar] Küçükhazar h ıdmetıne 8 1  varakda nakl ol ın-

4 �  O'..,ı ' • • • • • • · · Y�i\"''��"'-t:' �/I��'<Y�ji:.-.�.J,(� dı .  
'\, Fl I 7 Ağustos sene [ I  ] 3 1 6 [3 O Ağustos 1 900] 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları Kırkçeşme ta'
blr al ınur ma-i lezizlerinden ana tarikına mülhak katma
lardan nısf masura ma-i lezize mutasarrıf All Efendi 
hüsn-i rızasıyla Muhtar Efendi ibn-i el-Hacc Mustafa A
ğa'ya ferağ u kasr-ı yed idüp ve ber ınıleeb-i nizam-ı müs-



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

tahsene yedinde olan hüccet niltık oldığı Belgrad karyesi 
ve Çiftehavz beyninde Subaşı cisri kurbında abar-ı mü
te 'addideden tah te' i-arz lağm ü kanavat i le mücterni' ve 
anda suyı yol ına mülhak Kara Bayram suyı şöhretiyle 
ma'ruf sudan müfrez nısf masura ma-i leziz vakf-ı mü
şarun i leyhün ana tarlkına cereyan itmekde aldığından 
beher şehr otuz akçe icare-i müeccele i le n ısf masura 
ma-i mezk:Ur ınılma i leyh Muhtar Efendi 'nün uhdesine 
kayd ve Nahlbend mahallesinde menzil ine cereyan eyle-
mek üzre virilen temessük kayd olındı. 

Fi 1 7  B sene [ 1 ]255 [26 Eylül 1 839] 
Sözkonusu suyun mutasarrıfi Muhtar Efendi kendi rı-
zasıyla üç hissesini el-Hacc Ebubekir Ağa'ya ve bir his-
sesini hanımı Ayşe Sıdıka Hanım 'a ferağına dair te
messük kaydı. 
Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf o lan Muhtar Efendi 
rızas ıyla üç hissesini Dergah-ı all kapubaşılarından el
Hacc Ebubekir Ağa ibn-i Mustafa'ya ve bir hissesini hali
lesi Ayişe S ıddlka Hanım'a ferağ itmeğle hamiş-i te
messük kayd olındı . 

F1 1 O Za sene [ 1 ]260 [2 1 Kasım 1 844] 
Sözkonusu suya iştiraken mutasarrıjlar olan el-Hacc 
Ebubekir Ağa ve hanımı Ayşe Sıdıka Hanım kendi rıza
larıyla Sarraf Hoca Misak'a ferağlarına dair temessük 
kaydı. 
N ı sf masura ma-i lezlze ber veeh-i iştirak mutasarrıfan o
lan ınılma i leyhima el-Hacc Ebubekir Ağa ve halllesi A
yişe Sıddlka Hanım mutasarrıfiin oldukları ma-i mezkı1rı 

77 

u�.J!1[?1 vVw1JJ'I"'�t'�.'�-'."'= .�'.)_,v,�.,� U-b bY' �),_;,; ıJ,..,.I;ov d.J"_.J.Jt,;"..P (''��.J�L'-V"'�...1 
<�t.:.ı,�.v�� ' !.�('"'"""., ... -:- ,..ı_, � l.:'�__..i) 
<"�,'-

rızalarıyla Sarraf Hace Misak veled-i Bedros'a ferağ it- , . . . . f , • l..J , _))j...., meğle hamiş-i temessük kayd olındı . !;",...,,.. ,;/)'.,ı�,.v�,� vu,.VctJ_,.}.J �.,b, � • • \""' � 
F1 25 Ş sene [ 1 ]263 [8 Ağustos 1 847] fl,"t,:..!.J�t#;� tr: 1 t_U ":"v·ıt.:.l,li,'.J:.I /� � 

Sözkonusu suyun mutasarrıfi Hoca Misak kendi rıza- '�� {".;J,.,t..!W�tb:' t;; �� � • "":'  
sıyla Seyyit Mehmet Raşit Efendi'ye ferağına dair te-
messük kaydı. 
Mersum Hoca Misak mutasarrıfe o ldığı nısf masura ma-i 
mezkurı rızasıyla hacegan-ı Divan-ı hümayı1ndan Ama
siyye muhassı l ı  esbak rif'at1ü es-Seyyid Mehmed Raşid 
Efendi ibn-i es-Seyyid Mustafa'ya ferağ itmeğle hamiş-i 
temessük kayd ol ındı. 

Fl 7 Ra sene [ 1 ]264 [ 1 3  Şubat 1 848] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfi Seyyit Mehmet Raşit E-
fendi kendi rızasıyla Seyyit Mustafa Tevfik Efendi'ye . . 

ferağına dair temessük kaydı. r'� . .�,..,_,r,.;, i.. cV!,..:.�...I--=--' ı 1/,.,J_.:,�,.J_,ı, ";..,.tv� fo. '"' 1 il?,A, •• .J I  ı ı6ıa.t!.:. •.1. A.__, f .ı.· ı- �  1 ' 
Nısf masura ma-i 1ezlze mutasarrıf olan es-Seyyid Meh- / _ e (·' · · .-:: _ , ..r  � - ,.,...-:_ �_., _ _  
med Raşid Efendi ma-i mezkı1rı rızasıyla Senedat müdiri <('<'-\..,���� .. J-'.,;J_, ı�V...--6'� r t� 
sa '  iidetlü es-Seyyid Mustafa Tevfik Efendi i le es-Seyyid 
İbrahim Edhem Efendi'ye ferağ itmeğle hamiş-i temessük 
kayd olındı. 
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Fi 25 Muharrem sene [ 1 ] 287 [26 Nisan 1 870] .s,.,"!,;;J,/A.i.t.�.J-.�r?�#�i/.J�f?/',u- ve fi 1 5  Nisan sene [ 1 ] 286 [27 Nisan 1 870] 
· ��ıt/wtbk'.}�� ı.s�,.�,...,;.... ;;,v P�-"'�.J..b .. . . fij �:V).,.. r:.;\1 ı;,_:;,.!..� ,.)�_;, ,ı.ı;A ;ı')_J.S.JY.J '.:iJ f. ., , Sozkonusu suyun mutasarrıft Seyyıt Mehmet Raşıt E-. ��v....;. t �, i.:;,·t..t; )..;- ·, � 1 � �� L�)_.P,..-� �,..,.._._..( fendi'nin vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunlar rı-, ' ""= / � Jı..-, J;..J>..J zalarıyla Tırnova/ı Haşim Ağa'ya katiyyen ferağlarına ��' �� 1 '�': U! "� · dair sened-i hakani kaydı. 

<-,?')!/f' {�J' Sultan Ahmed'de Nahlbend mahallesinde Şifahammamı 
caddesinde yiğirmi bir numrolu menzile cari nısf masura 
ma-i leziz Senedat müdiri esbakı Mustafa Tevfik Efendi 
uhdesinde iken vefatıyla üç nefer eviadı  Mehmed Haşim 
Beğ'le Fatıma Şerife ve Emine Azime hanımiara ba'de
' 1-intikal rızalarıyla kömürci esnafından Tırnovalı Haşim 
Ağa ibn-i Rüstem'e kat' iyyen ferağ itmeleriyle sened-i 
hakani kayd ol ındı .  

Fi 1 7  Şubat sene [ 1 ]3 1 5  [ 1  Mart 1 900] 

14-l/163b/2 Kırkçeşme sularından ana yoluna mülhak 
katmalardan yarım masura suya mutasarrif el-Hacc 
Mehmet Ağa vekalet yoluyla Ohannes'e ferağ etmiş ol
masına rağmen bunun uhdesine kayıt olunamadan 
kendi rızasıyla Arif Paşa 'ya ferağ ve aylık otuz akçe i
care karşılığında Nalılbend mahallesinde bulunan ko
nağına bağlanmak üzere verilen temessük kaydı. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları Kırkçeşme ta' 
bir olınur ma-i lezizlerinden ana tarikına mülhak katma-

taifesinden Ohannes veled-i Ohannes zirrırnlye kasr-ı yed 
itmiş ise de uhdesine kayd olmmaksızın mesfı1r zirrırnl 
hüsn-i rızasıyla Asakir-i mansure ferlkanından atOfetlü 
Arif Paşa hazretleri ne ferağ u kasr-ı yed idüp ve n izam-ı 
müstahsenesine nazaran yedinde olan hüccet natık oldığı 
üzre Belgrad karyesi i le Çiftehavz beynlerinde Subaşı 
cisri kurbında abar-ı müte'addide-i müteferrikadan hasıl 

�.,w.. �M .,. �..,J :w ..ı.......::t � �  t2A..ie ,..,.4 ana suyı yolına izn-i mütevel l iyle mülhak Kara Bayram 
,..,·�· t.S/Y�--E';.,' : u ..ıV...ı., ,  ,;� �, .:.. · '· suyı dimeğle arif mevzı 'dan müfrez nısf masura ma-i le�:;., ı; </.  �j.,... .v� \.lı. � -, ,4.. J,. � zlzün katması mu'ayene olındukda katması el-yevm mevı-)ı,ı.)..J[..Jj.,,.ç,:) �;,_.� 1  • 11 7..J.�..-; • ��_. cOd olup vakf- ı  müşarun i leyhün ana tarlkına cereyan itici: ı.,.;;; ��p;-� J, ���c.l� mekde old ığınd�n beher şehr otuz akçe icare-i müeccele 

r>4- , ".(cJI-"! - )';.•  • ı.,  t :J I  c-u ..J� ' �.J i le mOma ileyh Arif Paşa hazretlerinün Sultan Ahmed ca-�_,j:,_y�ı/,� � · . . ""-!'":" 'w� �_,J.J f mi '-i şerlfı kurbında Nahlbend mahallesinde mutasarrıf 
:·j , �  .f��'-"'.6p'J.,.J� �,....;.J f���  i. , : old ığı konağına cereyan eymek üzre virilen temessük _.- �.J I V.J 1.-J - /J • • el.l · �"" ��or ..J ��!J..J <" · kayd ol ındı .  � ., . c . ..J� 

\A..�j '�J';,tf Fi 1 7  L sene [ 1 ]257 [2 Aralık 1 84 1 ]  
Sözkonusu suya mutasarrif olan Arif Paşa, suyunu 
müslümana satmak kaydıyla Hoca Mıgırdıç 'a ferağına 
dair kayıt. 
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Ber mantük-ı temessük nısf masura ma-i lezize mutasar-
rıf sa'adetlü Arif Paşa hazretleri mutasarrıf oldukları .,J.�.ı cf!r?.r.',.J!�...:... )eJ,,.,:..:,.. ".,;_ . . .  � . .  , 
ma-i leziz-i mezkurı muhterik arsa i le beraber Devlet-i a- � � ·� �JJ.,_ &..Jf.JI ,�"'[;���� 
I iyye re 'ayasından Büyük yenihanda mütemekkin sarraf /.1�/f-�Y.JJj�'� -:��·_,.,.)I.J.' u�'"...;:..; : ı.., .:,� 
taifesinden Damadoğlı Hace Mıgırdiç veled-i Agop zim- :ç:;,:�; �cı;:�� """ ... 41V .. ��� !-- ��:,..ı.J miye islama fariğ olmak şartıyla ferağ u kasr-ı yed itmeğ- /,�ı�:; .. ".., ..;-:-' ��� ...... �, '-�'+.""";J , 
le o l  vechi le nı sf masura ma-i mezkı1r ber minval-i mu- (;;ı.:.r;.) � � .... � tJ'IJJ' ��J.��-;f:� t� � � "':) 
h ' ı A .... A ' �  ı k 

• •  

d ft • akf A"'ô � j"' ' ' O ' _, "'-"! Ç' J f ô .M- � arrer ı s  ama ıarıg o ma uzre e er-ı v -ı şerııı e mer- �.'c;-� ·�.,�ı.. ı ..v.:,� � AIJ ı t.r� �� , � � � 
sume Hace Mıgırdiç veled-i Agop zimmi uhdesine kayd t:l» ��! ...fı �� .:��.;-�J .;.;., �.l, : � 1�,_,4,e] 
olınmış o lmağla işbu mahalle dahi kayd olındı. 'J' w4!t{�I2.L.r ,yi8.N);t"<{J�JI..;J.,,..j....;.. � 

Fl 19 C sene [ 1 ]269 [30 Mart 1 853] �o'---
Sözkonusu suyun mutasarrıfi Hoca Mıgırdıç kendi rı-
zasıyla yıllık on beş kuruş icare karşılığında el-Hacc 
Ahmet Efendi'ye katiyyen ferağına dair temessük kay-
dı. 
Evkaf-ı hümayun haz'inesinde Senedat odasında cum'air
tesi güni umı1r u husı1sınun icrası mukarrer olup ber mu
ceb-i tahşiye-i temessük ı1 1Sf masura ma-i leZıze muta
sarrıf olan mezbfır Damadağlı Hace Mıgırdiç veled-i A
gop ma-i mezkurun rızasıyla mahall-i kadimine kema kan 
cereyan itmek üzre Maliyye nazırı esbak merhum Halid  
Efendi'nün kethudası ei-Hacc Ahmed Efendi ibn-i Ha
san'a kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ve icare-i kadl
mesinün emsali misi l lü senevi on beş guruşa ibiağı hu
susı Evkaf varidatı derkenarından anlaşı lmış olmağla ol 
vechile senevi on beş guruş icare-i müeccele i le nısf ma
sura ma-i mezkı1r defter-i vakf-ı şerlfde muma i leyh 
el-Hacc Ahmed Efendi uhdesine kayd olınmış olmağla 
viri len hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fi 1 5  Şa'ban sene 1 277 [26 Şubat 1 86 1 ]  

14-1/164a/l Ahırkapı 'da İshak Paşa malıallesinde İs- 14-1/164a/1 
hak Paşa sarayına bağlı yarım masura suyun mutasar- (�P&P:J(�ci-) 'di/4�/fi-))"';ı.. ;,-�J�J�� �P-J(...Y 
rı-ft Yahya Efendi'nin vefatıyla mirasçılarına intikaline �Y1' �:-'f-" .;,-.���� �:f}i,J ı.r'...,?-;')�ı (�t.ı)ı 81/�,iAjl!b 
ve bunların kendi rızalarıyla Berber Seyyit Mehmet E- .;_):�l!.ı'�-:'}�i ;_;.;,...., ,�_:u,..;,;� , ı.-�Jı"v�;_.;,.,.vi�.:..� ..J�"' 
min Efendi'ye aylık on beş akçe icare karşılığında c)��rı:N14�.ı�ı...t>�J{��/)I ... .J!)r/�.;_.�1 �, ... �J· 
Nalılbend mahallesindeki menzile bağlanmak üzere ve- ��Jt(����ı.�JI-':"ı_,./ J�_&,;.iı.-;�� J'tıv,trııi..'J'ı . ·�j · �� 
ri/en temessük kaydı. .Y!l/�&,1.!��/�,��·;LJ"ı)'J,ı'rıt _,;._;/#;{; ::, , , , �.�� . . (/)_:1.1' ,J/.J"'I eJ..J�·-� • :; : , , .. "'; ...,, _ z ., .JIJI I-".IV�I'�.) ; � 
Merhum ve mağffırun leh Gazanfer Ağa-yı Atik vakfın- · �'"'"""·?(,.ıı,;_,.,.tıeı;���,..ıy_;4.' "u . :�ı:r:ı A , • r�/JI I:"!Y '.J!:I'�t•' dan Ahı1rkapu kurbın da ls hak Paşa mahal lesinde kain bi-

· · · · . .  '-' 
nası merhum ve mağffırun leh Sultan Mustafa Han haz- \�J-�<0 retlerinün evkafından olup arsası vakf-ı mezbura muka- · 

ta'al ı  İshak Paşa sarayı diıneğe şehir saray-ı kebire cari 
kanavat [ü] müsennatla müfrez nısf masura ma-i lezlzün 
mutasarrıfı Yahya Efendi fevt olup mutasarrıf o ldığı ma-i 
lezlz-i mezkur sulbi kebir oğlı Arnedi hulefas ında Falı-
reddin Efendi i le sulbl kebire kerimeleri Emine ve Zelıra 
hanımiara ba'de ' l-intikal muma i leyhim taraflarından 
Ahmed Ağa ibn-i İsma'll bi ' l-vekale ma-i lezlz-i mezkı1-
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reyi Berber es-Seyyid Mehmed Emin Ağa ibn-i Musta
fa'ya feriiğ u kasr-ı yed itmiş a ldığından nısf masura ma-i 
leziz-i mezkfira beher şehr on beş akçe iciire-i müeccele 
ta'yin al ınarak Nahlbend mahallesinde kadirrıl vechile 
menzil-i kebire cereyiin eylemek üzre mürnil i leyh Meh
med Errıln Ağa'nun tasarrufına izn virilmiş aldığından ha
miş-i temessük işbu mahalle kayd alındı . 

Fi 26 Ş sene [ 1 ]259 [2 1 Eylül 1 843] 
Sözkonusu suyun mutasarrıfi Seyyit Berher Emin A
ğa 'nın Şerife Kezhan Hanım 'aferağına dair kayıt. 
Mezbür es-Seyyid Berber Emin Ağa mutasarrıf aldığı 
nısf masura ma-i leziz-i mezkfirı Şerife Kezhan Hanım 
ibnet-i ibnet-i19 Mustafa'ya feriiğ u kasr-ı yed itmeğle ha
miş-i temessük işbu mahalle kayd alındı . 

Fı gurre-i R sene 1 264 [7 Mart 1 848] 
Sözkonusu suyun mutasarrıfesi Kezhan Hanım eski 
mecrasına akmak üzere Ömer Efendi'ye ferağına dair 
kayıt. 
Mezbfire Kezbiin Hanım mutasarrıfe aldığı nısf masura 
ma-i lezlzi mecrii-yı kadimine akmak üzre Evkaf-ı hümii-��· .i.-!,1 �.'./"'. .-�_wı -Ç'b , �;ı,�" "�:P '-' � yün ketebesinden Ömer Efendi ibn-i Mustafa Efendi'ye ?.ıJ;:.;ö,,�ı ,..J.v_..·/_;.p v•..;.J..ı.J .;/,V ..:V cı� .. n v  feriiğ. -�.f'�:b'tfi!,�('�Pt",:r!Pv��.J � ...... j!_.""i ,J.;.; Fi 24 z sene 1 265 [ 1  1 Kasım 1 849] ('/ ,.fı.P';,.I...S ,.t4.UJ/,J ';.// >.'./�· fbl,J� /..,$ c.i'..J '-'-' .. '��..; c__. Sözkonusu suyun mutasarrıfi Omer Efendi Nahlhend 

" mahallesindeki menzile akmak üzere Şeyhülislam Ha
san Felımi Efendi 'nin damadı Osman Efendi ile kızı A
deviyye Hanım'aferağına dair kayıt. 
Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan mfimii i leyh Ö
mer Efendi ibn-i Mustafa Efendi ma-i mezbfirı Nahlbend 
mahallesinde Dülbendağa çeşmesi zakağında on dokuz 
numrolu menzile akmak üzre devletlü semiihatlü Şey 
hülisliim Hasan Fehml Efendi hazretlerinün damadı iz
zetlü Osman Efendi ibn-i Ömer i le ker1me-i muhtereme
leri iffetlü Adeviyye Hiinım'a feriiğ. 

Fi 7 Teşr1n-i sani sene 1 290 [ 1 9  Kasım 1 874] 

Jli� (h ��;� ,.J..S/'�ı; �')',.,..ı .i,ı,.,,:.S�,;;,11 '"�"� Sözkonusu suyun mutasarriflarından Osman Efen

t.i:;J�I)jjju(,;,�ıJ,;,;,.,ı#,.J...A-;, �� ti-..lup.bı di'nin vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunlarında 

� . · . . ·. · . . . . ,:yıı::, 1 •  • •• , 1 • • Sultan Ahmet 'te Güngörmez mahallesindeki Baytar o-11!")1 1-f' v..ıfv ı;-..ı...$.ı .  .VV.'/J.� Ji4..JJ'.J? I'.A/� kuluna bağlanmak üzere okula ferağlarına dair kayıt. J,JIIIJI ')J'J �CIJ-' t�,))�;�...;_;v!/ cf;,;..;;:,ı � . � � . . . . .  . ıı...,) 1_f,.:, ,ı..,�tıd'.b""- · ., · .  : . .II# P.,� 11 Nısf masura ma-ı lezız Osman Efendı ıbn-ı ümer ı le zev-
. · • • · .J...,·; • f'J �..s.,, .JJ.'e-""� cesi Adeviyye Hanım ibnet-i merhum Hasan Fehrrıl E-��\ l l '--' ;n: ... .f..;� fendi uhdelerinde iken bunlardan Osman Efendi 'nün ve

fiitıyla iki nefer kerlmeleri Ayişe ve Ferlde hanımiara 
ba'de ' l-intikal müma i leyhima intikiilen ve Adeviyye Ha
nım kadimen mutasarrıfe oldukları nısf masura ma-i le
ziz-i mezbfirı mecra-yı kadiminden b i ' l-ihrac Sultan Ah-

19 "ibnet-i" mükerrerdir. 
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med'de Güngörmez mahallesinde Yol zokakda vakı '  
Mülkiyye baytar mekteb-i allsine cereyan itmek üzre 
mekteb-i mezbfir narnma ferağ. 

Fl 24 Nisan sene [ 1 ]3 1 8  [7 Mayıs 1 902] 

8 1  

14-1/164a/2 Ayasofya vakıfları suyu yoluna mü/hak 14-11164a/2 
katmalardan bir buçuk masura suyun mutasarrıjları 4:"JJ;ı ir) .. ıi,e.; ,;iJ :" '·"' � J  ... .;;..,;� vıı.�.>�,.,iJ, , ,..f i.J"'' '  
Tosun Paşa ve hanımı Fatma Zelıra Hanım 'dan Fatma (...,/�oı(!A,JJ.·i.;,, �.rl-4,--'':ı. ._ı,, ..;� ı .. ;.ı, · ı. · ,_,, .. . .  · · · .ı.· . • • • • • � • . .� ,.  ..,g "" "" .,_.,,. �:.ıı;rv 
Zelıra Hanım 'ın vefatıyla mirasçılarına intikaline ve o.:'-*!+;.6ı;..i.J &J��it64J.'wı"'""'ı;, : �'Al f),;,.· , ô . . . 
bunlarında vekiilet yoluyla Hatice Ziba Hanım'a aylık �i,l..u ��;;. .. ı.;.,".' . ·J " ·. "11 • • • ,J.---1 fo�.� lw)""' ' • • "'-'1 twJ ,.,,I,,J I,Jf., UI..JJ Jl', �1 � V  1 < "  doksan akçe icare karşılığında Çal/adıkapı 'da Hüseyin .»ı · · • · · · · -v • n .. .,ı,., :.� ":"11\";�_;")6.Jilef0-.J' �.ıts �� ;,�� !?Jı)ı..r��;,, 
Ağa mahallesindeki Mustafa Paşa konağına bağ/an- '""J!Jı.,J/,�· . . . __ . ' /  . . • 

mak üzere verilen temessük kaydı. ; . . · 1.'.)1� �(,iıi(J),,f;:J.i$;...:Jı..-(tb.iı "�"'"'�.��· · 
Ayasafya-i kebir evkafı suyı tarlkına mülhak katma sula
rından bir buçuk masura ma-i lezlze mutasarrıfan Tosun 
Paşa ve halllesi Fatımatüzzehra Hanım'dan mfima i ley
hima Fatımatüzzehra müteveffıyye olup ma-i mezkı1r 
sulbl sağir oğlı Şükrl Beğ i le kerimesi  Adile Hanım ve 
zevcesi paşa-yı mfima i leyhe ba'de' l-mevrils sağiran-ı 
muma i leyhimanun vasiyy-i mansubeleri Osman Efendi 
bin Abdullah tarafından Berber İsma'll Ağa bin Mehmed 
ve Hüseyin Ağa bin Ahmed ihbarlarıyla vekili olup saği
ran-ı mezbilran hisselerini vesayeten ve paşa-yı mfima i
leyhün hisselerini vekaleten atüfetlü Mu 'ammer(?) Pa
şa' nun valideleri Hadlee Zlba Kadın bint-i Abdul lah'a fe
rağ u kasr-ı yed idüp ancak nizam-ı müstahsenesine naza
ran ma-i mezkfirun katması keyfıyyetün tahkiki lazım 
gelmiş aldığından yedierinde olan hüccet natık aldığı üz
re Havass-ı refi'a kazasına tabi '  suyol ı  kuralarından Ce
behaneci karyesi s ınurı kurbında Koca Hürmüz tarlasında 
vakı '  hakk-ı mecradan baki has ı l  eylediği bir buçuk ma
sura ma-i lezlzün katması mu'ayene ol ındukda el-yevm 
mevcud olup vakf-ı şeriflin suyı tarlkına cereyan itmekde 
aldığından beher şehr doksan akçe icare-i müeccele tak
dir olmarak ma-i mezkilr Çatladıkapu kurbında Hüseyin 
Ağa mahal lesinde vakı '  Mustafa Paşa konağı d imeğle a
rif mutasarrıf o ldığı menzi l-i keblre cereyan eylemek üz
re muma i leyha Hadlee Zlba Kadın'un zabt u tasarrufıy
çün viri len temessük işbu mahal le kayd alındı .  

Fl 16 Ş sene 1 26 1  [2 1 Ağustos 1 845] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfesi Hatice Ziba kadın tara
fından vekili aracılığıyla Ahmet Muhittin Efendi'ye fe
rağına dair temessük kaydı. 

Bir buçuk masura ma-i lezlze mutasarrıfe mezbure Hadl-
ee Ziba Kadın tarafından ba hüccet-i şer' iyye vekili Mek-
tübi-i hazret-i sadr-ı all sa'adetlü izzetlü Habbab(?) Efen-
di bi '  -1-vekale Mecl i s- i mal i  yy e katib-i sanisi Ahmed 

"'�"(-_,.�. IP . • ı •  • . • • �JJ • · ' �<'JI)� (;)/�1!,·.:- ı:e; • 1 '  • • ' <!]bı , . , • • �; �J# 4//JI�ı.)1� ;.J',.)IJı 1. ') . -:ı.ıt.J� aJ;;.ı : .. �..e, ...,. h . . . . . . " "': 
Pj!a·IP, r, ._ :,_· ,. .. � -�' ue.ı'� "�""'.t'''�.J;;....,� .. � ;  . ' � rVI-'."'·' .. , 1 • .,. . ' ' , "�."'"""!.NJi p..{J 1 '111.4.:Jı) • : • • ' 
�.ltUJ,A,' · ' c% . · · · tt'�/o.PJ <;)J1 n"J�ıU-Jı . ,....,. 1! '· ,..... . . 

• 
. . ., . • , ' <�"ru � ���,. ..,  • ,r. . "JI�I 'II.J':',/J.,,,:,. • • • • ' <IJ}I.il) IJC, :II,., ;JJI � . . , .  -'oo:-t.t.r.ı �..�,.,...;,. •• , J "' . • 
1 " • . • " . .  '11, vJ" "'' et/!. ı 11�_.# "....fJ · ' • . . . 

• . . .. .-J I./1hı.J� 
,�;. 1. <thı_,.iAJ',:;, eı.,.;. "','\---= - . . 
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Muhyiddin Efendi  ibn-i All'ye fenlğ u kasr-ı yed itmeğle 
hamiş-i temessük işbu mahal le şerh viri ld i .  

Fı 8 L sene [ ı  ]273 [ ı  Haziran ı 857] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfi Ahmet Muhittin Efendi 
bir masurası kendisinde kalmak üzere yarım masurası
nı Sultan Ahmet'te Kemeraltı 'ndaki evine bağlanmak 
üzere Hasan Ağayaferağına dair kayıt. 
Bir buçuk ma-i tezize mutasarrıf olan izzetlü Ahmed 
Muhyiddln Efendi ibn-i All mutasarrı f  oldığı ma-i mez
kurun bir masurasın uhdesinde ibka idüp nısf masurasın 
şehriyye otuz akçe icare i le Sultan Ahmed civarında Ke
meraltı'nda hanesine cereyan itmek üzre Rah-ı abi Hasan 
Ağa ibn-i Ahmed'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle hamiş işbu 
mahalle kayd ol ındı . 

Fı 2 S sene [ 1 ]274 [2 ı Eylül ı 857] 

14-l/164bll Kırkçeşme sularından ana yoluna mü/hak 
katmalardan bir masura suya mutasarrıfe olan Şerife 
Fatma Hatun 'un vefatıyla oğlu Abdüsselam 'a intikali
ne ve bunun yarım masurasını kendi rızasıyla aylık o
tuz akçe icare karşılığında Nahlbend mahallesindeki 
menziline bağlanmak üzere Şerife Rukiye Hanım 'a/e
rağına dair temessük kaydı. 

Cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be seralm hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta'bir o l ınur ma-i lezlzlerinden ana tarlkına 
mülhak katmalardan bir masura ma-i tezize mutasarrıf 
Şerife Fatıma Hatun müteveffıyye olup oğl ı es-Seyyid 
Abdüsselam'a ba'de ' l-intikal merküm dahi nısf masurası
nı uhdesinde ibka ve diğer msf masurasını hüsn-i rızasıy
la Şerlfe Rukıyye Hanım b int-i Ahmed Ağa'ya ferağ u 
kasr-ı yed itmiş ise de n izam-ı müstahsenesine nazaran 
ma-i lezlz-i mezkurun katması keyfiyyetinün tahkiki la
zım gelmiş a ldığından yedinde olan arz-ı hal natık oldığı 
üzre asrında Sekbanbaşı kethudası Hasan Havass-ı refi'a 
kazasında Ayvad nam mahallde Bakrac deresi dimeğle 
ma'rfif mevzı'- ı  hallde abar-ı müte'addide hafr ve tah
te' I-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil eylediği ma-i le
zizden müfrez bir masura ma-i lezlzün katması mu'ayene 
ol ındukda e l-yevm mevcud olup suyı dahi vakf-ı müşarun 
i leyh hazretlerinün suyı tarlkına cereyan itmekde a ldığın
dan beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ta'ylniyle nısf 
masura ma-i mezkur mecra-yı kadimi olan mahallinden 
bi ' l-ifraz Nahlbend mahallesinde mutasarrıf oldığı men
ziline cereyan itmek üzre zabt u tasarrufiyçün virilen ce
dld temessük işbu mahalle kayd o l ındı . 

Fı 9 L sene ı 262 [ 1  Ekim 1 846] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfesi Şerife Rukiye Ha-
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nım'ın vefatıyla oğlu Ahmet Salim Efendi'ye intikaline 
bunun dahi kendi rızasıyla Eğinli Manol'aferağına da
ir kayıt. 

Mezbfıre Şerlfe Rukıyye Hanım bint-i Ahmed Ağa müte
veffiyye olup ma-i mezkfır keblr oğlı sabık Postahane ke
tebesinden Ahmed Salim Efendi  ibn-i el-Hacc Hasan'a ii
diyen ba'de ' l-intikal ınGmil i leyh dahi intikiilen mutasar
rıf aldığı n ısf masura ma-i leziz-i mezkurı mahall-i ka
dimi olan mukaddem menzil el-yevm bir bab arsanun . 
hin-i inşasında cereyan itmek üzre n izarnı mikebince is
lamdan müşterisi zuhfır eylediği halde fürfiht itmek üzre 
tebe 'a-i Devlet-i aliyyeden Yenihan mütemekkinlerinden 
Eğinl i  Manol veled-i Ligor'a ferağ u kasr- ı yed itmeğle o l  
vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r defter-i vakf-ı 
müşarun i leyhde merktim Manol veled-i Ligor uhdesinde 
kayd alınmış olmağla işbu mahalle dahi kayd alındı . 

Fl 1 0  R sene 1 274 [28 Kasım 1 857] 

Sözkonusu suyun mutasarrıft Eğinli Manol kendi rıza-
sıyla Nahlbend mahallesindeki evine bağlanmak üzere 
Mehmet Hayretlin Efendi'ye yıllık on beş kuruş karşılı-
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ğında ferağına dair kayıt. J. . 
� i 1 • � • t, • 

� . . . . � • � ı ()1' ıl/ ,..; : " / Jli!"" .-ıl :1 G} .)1 � (!'#" 1 ( � � 
Merktim Egınl ı  Manol veled-ı Lıgor ma-ı mezkurı ma- ·� • -�:).}bl . � � �!)J \.1 ,.,...;r� 
hall-i kadiminden bi ' l - ihrac Nahlbend mahallesinde ca- �ll . c..,-. - .  A:-:_ �.ı.. ', . ı; · · u 
mi '-i şerlf karşusında kain hanesine cereyan itmek üzre ti lJ.J l �  � -- � ... ..,,J I � I  "'·� -;" ..Y c;ı  
rızasıyla evkaf-ı hümayfin hazinesinde Mahlfılat odası ���(r')eJ ı ,.,p�s;-.;..:;ı,;� 
mütemeyyizanından Mehmed Hayreddin Efendi ibn-i �.,6_' ;,ı;·� "'t!fo;.)..l't� '":..)� _J 
Ahmed Fevzi'ye kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ve i- ..h}'�...> J '.a.,.;_ eJ:..� ..J : IJ ..,  ı;J�-#ı-i' 1 
care-i kadlmesinün senevi on beş guruşa ibiağı husus ı da- .N�,..,� .J t 1.., , 'J 6·.,; J 1 .;"'�_. ,� � �· -��· .ı 1 hi Evkaf varidiltı derkenarından anlaş ı lmış olmağla ol v-. c.r�r,.,.. 
vechile senevi on beş guruş icare-i müeccele ile nısf ma- """""-'):"':".N··"A"....,:_ tlbl.JJ �JI �$, 
sura ma-i leziz-i mezkı1r defter-i vakf-ı müşarun i leyhde ""?.N:..; �. L�� A. J ,...,� '�- ı.:. 1 
ınılma ileyh Mehmed Hayreddin Efendi uhdesine kayd o- '!· J,;..,;'v;�>-?� J �JJ' �·"!. L:; t.AJJ .;._j J 
l ınmış olmağla şerh virildi .  "r·�i;i.:,$- (J....,. 

� J .ı:J • · �  vr) • � 
J 

- .  ot' ... 
(.,:" ....... . .  - - c;.,-' tuT!.) ...,.... J :...J .... � 

Fl l l  Ş sene 1 275 [ 1 7  Mart 1 859] '' • 

14-l/164b/2 Ayasofya vakfı suyu yoluna mü/hak kat
malardan yarım masura suya mutasarrıfe olan Hibe
tuila/ı Hanım kendi rızasıyla aylık otuz akçe icare kar
şılığında Hasan Ağa mahallesindeki menziline bağlan
mak üzere Halil Paşa 'nın hanımı Hatice Hanım'afera
ğına dair temessük kaydı. 

Ayasafya-i kebir vakf-ı şerlfı suyı tarlkına mülhak katma 
sularından nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Hibe
tuilah Hanım mutasarrıfe aldığı ma-i leziz-i mezkurı 
hüsn-i rızasıyla asakir-i muntazame-i şahane mlrlivaların
dan sa'adetlü Hal id Paşa halllesi Hadlee Hanım ibnet-i 
el-Hacc Ahmed Ağa'ya ferağ u kasr-ı yed idüp nizam-ı 
müstahsenesine nazaran ma-i lezlz-i mezkurun katması 
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keyfiyyetinün tahkiki lazım gelmiş aldığından yedinde 
olan sılret natık oldığı üzre asrında merhum ve mağfı1run 
leh Fatih Sinan Paşa hazretleri Havass-ı refi'a kazasına 
tab i '  Cebehaneci karyesi kurbın da Harmenyiri dimeğle 
ma'rCıf nam mahallde kendi malıyla müceddeden hafr U20 
abar i le tahsil eylediği ma-i lezizden müfrez nısf masura 
ma-i lezlzün katması mu'ayene o l ındukda el-yevm mev
cCıd olup suyı dahi vakf-ı şerif-i mezkCırun suyı tarikına 
cereyan itmekde aldığından beher şehr otuz akçe icare-i 
müeccele ta'ylniyle nısf masura ma-i lezizi Ayasofya 
kurbında Hasan Ağa mahallesinde vakı '  menzi l ine cere
yan eylemek üzre mCıma i leyha Hadlee Hanım'un zabt u 
tasarrufiyçün viri len temessük işbu mahalle kayd o lındı. 

Fi 28 R sene 1 26 1  [6 Mayıs 1 845] 

14-l/165all Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
katmalardan bir masura suya mutasarrıf olan Şakir 
Bey 'in vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunların 
kendi rızalarıyla aylık ·altmış akçe icare karşılığında 
Nahlbend mahallesindeki menziline bağlanmak üzere 
el-Hacc Mehmet Salim Efendi'ye ferağlarına dair te
messük kaydı. 

Cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han 
tabe serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta'blr o lınur ma-i lezlzlerinden ana tarlkına 
mülhak katmalardan bir masura ma-i lezize mutasarrıf 
Şiikir Beğ fevt olup keblr eviadları Mustafa Faik Efendi 
ve kerimesi Refi'a Hanım'a ba'de' l-intikal ınılma i leyhi
ma akdeınce hüsn-i rızasıyla el-Hacc Mehmed Salim E
fendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle ancak nizam-ı müstah
senesine nazaran ma-i mezkCırun katması keyfiyyeti [tah
kiki] lazım gelmiş aldığından yedinde olan arz-ı hal niltık 
oldığı üzre asrında MirahOr-ı evvel-i hazret-i şehriyari 
Hasan Ağa Havass-ı refi'a kazasında Kömürci Belgrad 
karyesi s ınurında Kızılcık deresinde Mahmud Ağa suyı i
le İmad Ağa suyı beyninde Pavli deresi nam mahallde 
nübı1 ' iden bir masura ma-i lezizün katması mu 'ayene o
l ındukda el-yevm mevcı1d olup vakf-ı müşarun i leyh haz
retlerinün ana tarikına cereyan itmekde aldığından beher 
şehr altmış  akçe icare-i müeccele ta'ylniyle ınılma i leyh 
Mehmed Salim Efendi 'nün Nahlbend mahallesinde muta
sarrıf oldığı menziline cereyan eylemek üzre virilen te
messük işbu mahalle kayd o lındı .  

R 27 L sene 1 26 1  [29 Ekim 1 845] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfı Mehmet Salim Efendi ya
rım masurasını başkasına ferağına dair Yedikule hiz
metinde kayıtlı olduğuna dair kayıt. 

20 hafr-ı 
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Muma i leyh Mehmed Salim Efendi mutasarrıf o ldığı b ir 
masura ma-i lezlzün n ısf masurasını işbu temessükinden • ;.:,  · .J . .  ; .• 1' • • 

• 

ifraz idüp ahara ferağ u kasr-ı yed itmeğle Yedikul le h ıd- 1"'- .�.ı� � lti)U.J lo. �� lfJI -'111 ., W/ ""· . • .. • 
• • metinde mukayyed o ldığı işbu mahalle şerh viri ldi .  AJ.�4�:W�./J.I�� /'1>..1.1 ·�. . 

Fi 5 Z sene 1 26 1  [5 Aralık 1 845] ��, lA . Al , "' . . . """= IJ�/.,IIQN; t'fllti,.,4A.I,.,J,I' 
Sözkonusu sudan geriye kalan yarım masura suya mu- �(4tf ',A.,�-4/J J!,.. ' ,.U� • J ,' ,. �� 
tasarrıf olan Salim Efendi eski mahalline bağlı kalmak 

• W. � • ..-: • �":' 
1 

üzere eski İslimye kaymakamı Ahmet Hurşit Ağa'ya fe- . 4-��1"' �,a..,; rağına dair temessük kaydı. t � • 

Derun-ı temessükde baki kalan nısf masura ma-i lezlze 
mutasarrıf olan Salim Efendi ma-i mezkurı kema kan ma-
hall-i kadimine cereyan itmek üzre sabıka İslimye kilim-
makamı Ahmed Hfirşid Ağa bin AbduWih'a ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 1 3  Ra sene [ 1 ]267 [ 1 6  Ocak 1 85 1 ]  

14-l/165a/2 Abbas Ağa vakftna aylık yüz seksen akçe 
icareli Çoban Çavuş mahallesindeki Havuz/u hama
mma bağlı olan altı masura suyun mutasarrıfı el-Hacc 
Ebubekir Ağa suyunun dört masurası Havuz/u hama
mma bağlı kalmak üzere bir masurasını aylık otuz akçe 
icare ile Nahlbend mahallesindeki Şifa hamamma bağ
lanmak üzere Seyyit Hasan Efendi'ye ferağına dair te
mess ük kaydı. 

Daru' s-sa'adeti 'ş-şeri'fe ağası esbak merhum Abbas Ağa 
evkaf-ı şerifı müstağal latından şehriyye yüz seksen akçe 
icarelü Kumkapu n işancısında Çoban Çavuş mahallesin
de kain Havzlı hammarnma cereyan eylemek üzre Kırk
çeşme olarak altı masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
el-Hacc Ebubekir Ağa mutasarrıf o ldığı ma-i leziz-i mez
kurun dört masurası kema fı ' s-sabık Havzlı hammarnma 
cereyan eylemek üzre uhdesinde ibka idüp yalnız bir ma
surasını şehriyye otuz akçe icare i le yedinde olan atik te
messükden b i ' l-ifraz Sultan Ahmed civarında Nuri Efen
di konağınun önünde baş meslekden b i ' l-ifraz Nahlbend 
mahallesinde mutasarrıf oldığı Şifa hammarnma cereyan 
eylemek üzre es-Seyyid Hasan Efendi bin All'ye ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile bir masura ma-i lezlz-i 
mezkura şehriyye otuz akçe icare-i müeccele ta'ylniyle 
mı1ma i leyh es-Seyyid Hasan Efendi 'nün zabt u tasar
rufıyçün virilen cedld temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fl 7 C sene 1 265 [ 1  Mayıs 1 849] 

Sözkonusu suyun bir masurasına mutasarrıf olan Ha
san, suyunun yarısını kendi rızasıyla Şemsi Kamer Ha
nım'aferağına dair kayıt. 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan muma i leyh Hasan 
ibn-i All mutasarrıf o ldığı ma-i lezlz-i mezkurun nı sf ma-

14-11165a/2 
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s urasın ı  işbu temessükden bi '  1-ifraz mahall-i kadimden 
"" :-çrJ..,r "'.Y..J'  c) _,e;.: ;,_;.J ' �  :........., �.� ..... cereyan i tmek üzre nı sf masura ma-i leziz-i mezkfırı 

,�� �/,.ı;..;..;_..;..ı : �  �_,.J_, 1 J.,e,#"". '  hüsn-i rızasıyla Şemsikamer Hanım ibnet-i Abdullah'a fe
�;..J 1 �: f AI '-'  .. ,.JHJ..J'�p' ;:,j Ll ;� ...:. ı rağ U kasr-ı yed itmeğle Ol VeChi le ma-i teziz-i mezkfırun ,1�/� ..::., ... ;.,:41:-...f�.,;� .:�.� ;,A,� usul-i . ferağı bi '.l-icra mfı�a i leyha Şemsikam�r ı:�n ım 
1 • �· vi ,:; . .;ı- , rt:iJ . .... . · • � � ·  !.-$ • 1 uhdesme defter-ı vakf- ı  şerıfde kayd o lmarak muma ıley-
�. :. -: · .... 1 -���� f'IJ · '1 ha Şemsikamer Hanım ibnet-i Abdul lah'un h issesiyçün /�'t).'ci'Y .if',>' �tf.,., v�d J_,._;f,..u başkaca temessük tahrlr olmarak nısf masura ma-i lezi

"ı/.(,J��//J..J:� �/�/ . .1�·-;' �-�/� zün ifrazm ı  havi işbu mahal le şerh virildi . 

D?� ��'.f:'����'l""�� Fı 1 9  Muharrem sene [ 1 ]274 [8 Eylül 1 857] 
· ·:.ı,J ı · �- ·_...:.;._ı :1.1 ;,.� � ""'"'.;J.J l .,._f t!AJ" Sözkonusu suyun yarım masurasına mutasarrıf olan V:"' �5 C:!!-t .J �../IS'� 1 d' .J � 

Hasan Efendi kendi rızasıyla suyunu Şemsi Kamer Ha-
" \().. nım 'aferağına dair temessük kaydı. 

Nısf masura ma-i tezize mutasarrıf olan Hasan Efendi 
ibn-i All mutasarrıf oldığı nısf masura ma-i leziz-i mez
kfır[ı] hüsn-i rızasıyla ınılma i leyha Şemsikamer Hanım 
bint-i Abdullah'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle viri len ha
miş-i temessük işbu mahalle kayd olmdı. 

F1 1 4  R sene 1 274 [2 Aralık 1 857] 

Sözkonusu suyun bir masurasına mutasarrıfe olan 
Şemsi Kamer Hanım 'ın vefatıyla oğlu Ahmet Beyefen
di'ye intikaline ve bunun da rızasıyla Eğitim Bakanı 
M ünif Paşa 'ya ferağına dair sened-i hakani kaydı. 

Bir masura ma-i tezize mutasarrıfe olan Şemsikamer Ha-
. nım ibnet-i Abdullah vefat idüp ma-i mezkur mahdumı "fı."-:u,.�u� .. �;.;: ıiV..J� ')!,.,').,..bl 4./;.ı,v !..�� Ahmed Beğ Efendi'ye ba'de' l-intikal ınılma i leyh rıza

kP..t.):ı\:j,w J_..�;, . .... ,ı- v  ... ..ı wJ�:V�...ei't.J';_,.,,_� sıyla ma-i mezbfırı Ma'arif nazırı devletlü Münif Paşa .t..)_..'�".4�· "·ı.; �....:.- ��.) �' t> ,.;��.._: !-<.L.:, hazrederine ferağ itmeğle v irilen sened-i hakani işbu ma-
o..�� � L- · · halle kayd o lmdı .  '--. \.<. Fı 1 2  Mart sene [ 1 2]99 [24 Mart 1 883] 

14-1/165b/1 Sultan Ahmet'te Güngörmez mahallesinde 
bulunan büyük menzile bağlı bir masura suyun dört 
hisse itibariyle iki hissesine mutasarrıf olan Ahmet 
Bedri Efendi ve birer hissesine mutasarrıfe olan Hacı 
Nefise ve Saraylı Ayşe Zerpens(?) Hanım'dan Hacı Ne
fise Hanım 'ın vefatıyla mirasçılarına intikali ve bunla
rında kendi rızalarıyla hisselerini Ahmet Bedri Efen
di'ye ferağlarına dair temessük kaydı. 

Cennet-mekan Ebu ' l -feth Sultan Mehmed Han vakf-ı şe
rifi divan odasında ru'yet o lman Babü's-sa'ade ağası es
bak merhum esbak merhum21 ve mağffırun leh Mahmud 
Ağa vakf-ı şerlfınden Sultan Ahmed Han cami ' -i şerifı 
c ivarında Güngörmez mahallesinde kain menzi [l]- i kebir 
derunına cari menzi[ l ]- i mezkur temessükinün hamişinde 
muharrer bir masura ma-i lezizden h isse i ' tibarıyla iki 

21 "esbak merhum" mükerrerdir. 
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hissesi Ahmed Bedrl Efendi bin Süleyman'un ve bir his- 14-11165b/l 
sesi Hacce Nefıse Hanım bint-i Hafız Abdullah'un ve bir &".,...�·cfiı ., ... a-Jı��.ı�ı �.:ı ... ,.:..,;,.,.��.�;�:, ... ı.t.J;""'��i .. �· 
hissesi dahi ınılma i leyh Ahmed Bedri Efendi'nün halllesi �tiJ'�.I"'Jf",;,-!JI! ��ı;..,.;.ç� .. �;.ij�ıi:ı��,J-��"'..._- ,  
Sarayl ı  Ayişe Zerpens(?) Hanım'un uhdelerinde iken ��� ıtf;...u.J-?�1-�.r,J'-"�&.:J..J.,..,(;,�a ... � ;;:.M!,;:....:'r! 
mezbfır Hacce N efi se Hanım akdeınce müteveffiye olup �.ıav'' �-Jı;ı.a� ;ı;.� �1#� .... 1�·�--:$• � ... ..-:-..,., , aı�· 
rub ' h isse ma-i lezlz-i mezkı1r sadriyye k�blre kerimesi "�-:'. 4·�.J�eı,:�� ... � ��.:-�eı;-:..;; ıuo,-:-..P·�'C,ö'"'"' 
Hadl�e Hanım 

A
ve

_ 
sadr� keblr 

_
oğullar� H

'
iiş�m. �hmed �e (�-:':�.�./'d-:-�,_.6��:ı.""l':- t;-_,lJ,�_,j�..iı (ı#��ıb 

Seyyıd Mustafa bın Alı efendılere ba de 1-ıntıkal merku- "'J'.>',.....<J��-� "'0-....., ,6--':"��..., -""'f'ISJC.$�J'"':"f"''� .. 
m un Hadice Hanım ve Ahmed Haşim ve Seyyid Mustafa ""':--'."";l")t"':)",J(; -�ıl!-..;.;, �--: � �  J�J u (14-!"._,.; 
b�n All efe?diler h

_
iss�-i m

A
ezkı1relerin 

A
t�raflarından �et ��.)'-! 1 ��a ,y ... � 1 {�·� "': � �J �": cc•. � 

yıd Mustafa Efendı bın Alı ve Mustafa Isınet Efendı bın -':.�r;W:tiJw_.,..--"'1,.ıı �_, teJ,��1')ı:..,..,.ı:>J �16J � ":' Lc•Jı 
Abdülkerlm ihbiirlarıyla ferağa vekilieri olan Şerif Ah- �,oJ�.;.J>';,;� � .-,t·: ;  ı;. f�.J' cı.;..,.._;:; e;..�ı{;.F..>·it.!)I.-J:• 
med Ağa bin Hasan vekilieti ve hüsn-i rızalarıyla hisse- .:,t e)..�.Jt.;��.J 6..-: • .....AS(.:JI (S;!j 1 ttpi.ı::, , (!),.. ��>� "-.ıli 
darları mfımii i leyh Ahmed Bedrl Efendi'ye ferağ u kasr-ı tJ,;ı;..;;;,;.;_.Jt.-, ..... .;.#J.hı ,.J.r , ...,�,.._.t:;�(...A!A--f'�Jı "'-'J.:s' 
yed eylerlükleri ma-i lezlz-i mezkfırun başkaca senedi ol- ��/a-6 eı...;.·�� t-tü�',.,..;. � :, .... �, ,1�-;.J, ':'� 0 
mayup hane-i mezkfır temessükine dahi l  bulındığından �b, .,...ı , c·JJ: A1 ,  :·, · .., · ·,�:�:.;)�·il;.;;,�"" IS;;, 

. � h . ' J  k � � ·  h ' l ' fj  � . ':.J 1"'-c.''V. (tb' Qt'/b �J 1'.-v ' � ' temessük-ı mezkura şer vırı ere emsa ı vee ı e ı razı J(.,v e;ı :  . .  .. .' ,; . . :.e-H- � ..ı:  ...;; .-.1 ı�.-tti � A ı • 'd" - ' � • ı A • kA b '  A • , :r'ıAJ J_,.),.ıfo • -"'N I.o  V: " X  ..... • • • ... lazım ge m ış ı ugı ve ma-ı ezız-ı mez urun ır gune r.,;, ;_, . n. • • · • . , , • .  4....,;: ,.'" .., 1  • A A • A A w'�(\l:.v'\.71..J'.AW"(:.. J �J f6..4 h;..):,_) .... "'Y'Co' ı �....-mahzı1rı olmayup mı�e' l-kadım h
�
a�e-ı ��zkura �erey�

.
n "� · . · ·:.;' r. , .  · · itmekde oldığından bır masura ma-ı lezız-ı mezkura mu- r,-..,�.�- .__ __ 

eecldeden şehriyye otuz akçe iciire-i müeccele ta 'yin ü 
tahslsiyle22 kılınmağla hamiş-i temessük-i mezkı1rda mu-
harrer oldığı üzre ber minviil-i meşrfıh ma-i lezlz-i mez-
kurda olan hisselerini mfımii i leyhe feriiğ olmış ve bi-
' I-cümle hisse-i merkürnesiyle beraber birleşdiri lerek bir 

• {1 masura ma-i lezlz kamil e� defter�i vakf-ı şerlfde m uma i- � , , � , ,;al 1 y../' � ;/,..; � / v 
Ieyh Ahmed Bedrl Efendı uhdesıne kayd o l ınarak zabt u • 1 ,  • _.} / • 1 , · 1· . , _ • • 
tasarrufıyçün virilen cedld temessük işbu mahalle kayd �Jı.ı (/ Y/�).J(Y.� ,.,;_,� d t � ,.,.  \., ../ (r-' 
olındı . 

FI gurre-i Ra sene 1 267 [4 Ocak 1 85 1 ]  . ;;/.J \b 1 ("'.,} 'tvP j} � :;J !( 1 (lJ ı6 
r;)/� ,·t 0 ·�/P0;�J)ic�� 

/;;,;.), � ;:,;ı � ı J,_ li� ;, u;__, 
Sözkonusu suya mutasarrıf olan Ahmet Bedri Efen
di'nin vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunların 
kendi rızalarıyla Ayvansaray 'da Lonca hamamma bağ
lanmak üzere Bahriye nazırı Hasan Hüsni Paşa'ya fe
rağlarına ve Yukarıana hizmetine taşındığına dair ka
yıt. 
Ma-i mezkfıra mutasarrıf olan Ahmed Bedrl Efendi'nün 
vukü'-ı vefiitına mebnl ma-i mezkfır beş nefer eviadına 
ba'de' l-intikal rıziilarıyla Ayvansaray'da Lonca hamma
rnma cereyan itmek üzre Bahriyye nazırı Hasan Hüsnl 
Paşa hazretlerine ferağ eyledüklerinden vukü'iitı Yuka
rıana hıdmetine nakl ol ınmışdur. 

Fl 6  Nisan sene [ 1 ]3 1 1 [ 1 8  Nisan 1 895] 

14-11165b/2 Sultan Ahmet'te Nahlbend mahallesindeki 
menzil bahçesine bağlı Odabaşı el-Hacc Halil Ağa vak
fından olan çeşmenin bir masura suyunun fazlasına 
mutasarrıf olan el-Hacc Ömer Efendi suyun yollarını 

22 tahsis 

�v�l 
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14-l/16Sb/2 müştereken tamir etmek suretiyle yarım hissesini arsa-�"�''ı J.ı ;,�, ,;;ı. �: ır. "J 1 � e:..-;� ;ii ı:,; Jl dan ifraz ederek Hafız Mustafa Efendi'ye ferağına ve i-' . r, � . , �· (_r rJ!��N�J����ı)ı :ı·�ı ....,li .ı,ı. ;:J,J q;,' J..:; ) • 
kisinin hir/ikte tamir etmek Üzere tasarrujlarına dair 

,.;;1 , ıJ . • • 
·
. 

· ,. ._,__,� sened-i hakani kaydı. 'C/·"' 1 141)Uf J,..bl • Li • .ı· 1 • • �
· 

. 
. . �"'r- .-; .,,b., AIJO t a4�-' (;_A ;,� t� Sultan Ahmed kurbında Nahlbend mahallesinde Şeftali-,./.v ("'� � ,.,:JI �',.;V 'ı(;.:., J;tJ ... .:.!,); ,� ,..(J çeşmesi zakağında otuz iki ve otuz beş numrolu menzil 

��"' t.,; ı., .� • ;  ·_ .. . 1 , :  . . ·':' •  bağçesi derfınına cari has ı l  Odabaşı e i-Hacc Halil Ağa r-�v . ı? � "' /',-:- ll cl'�• .  \.:A "" LPı 1 .:1 • . , ,  , ," . . ... : .. �ı � � "': N_,,..��  vakfından mahalle-i mezkürede vakı' çeşmenün muhas-rv,, ,.,,....,;.ı- , "'..VJ t.;J ı...t.ı • • � 

·. 

.
: • • ' . 1}.11 ""' .;_;, �,  tV le) . 

s as olan bir masura suyınun fazlasına mutasarrıf olan 
,., fV ,Ji;;,.:.ı,, �� r':.! .. i . . . ql, � (1,-U" el-Hac� Ömer EfendİA ib.n-i Os�an ma-i �ezk?ı:ın yoll�"-!!rp (}/�,, 4• • : 1  ; , " • • I}NJ t �..., J!.u cl.--: :., , � rını muştereken ta'mır ıtmek uzre nısf h ıssesını mezkur 

• " 
.�. �'.......-" �,ı �jıJ�_, �;, ;,� . 1 ı . ,  1 

arsadan ber ınıleeb-i harita ifraz eylediği üç yüz zira' ma-. .....,1; JJ� d/ıJ,J.;_, � • ·· �·. .  '" ,.._ "!.J-: hal l m iyanında Güngörmez mahallesi imaını Hafız Mus-
• · (": '0' ..  a.ı �  t�' �:.; ttJ• taf� 

�
�fendi ibn-i A.hme�·� kat' iy�en fer�Ağ �.k�sr-ı �e� �y-:. :-J \..< l <,>iı · ledıgınden ol vechıle ma-ı mezburun te amul- ı kadıını uz-

� �ı '!?;.., . . . · · •  , 11ıo re mezkur çeşmeye İcra o l ındukdan sonra fazlasına ber 
veeh-i iştirak tasarruf itmek ve yollarını dahi müştereken 
ta'm1r itmek üzre ınılma i leyh el-Hacc Ömer Efendi ile 
Hafız Mustafa Efendi yedine zabt u tasarrufların ı  havi vi
rilen sened-i hakani kayd olındı . 

Fl 1 6  Nisan sene [ 1 ] 306 [28 Nisan 1 890] 

Otuz beş numrolu haneye cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan ei-Hacc Ömer Efendi rızasıyla üç rub' 
hissesini İkinci ordu-yı hümayfın on üçünci alayun müfti
si(?) Mehmed Lutfi Efendi ibn-i Mehmed'e ve bir rub ' 
h issesini zevcesi Şadiye Hanım ibnet-i Mustafa'ya ferağ. 

Fi 1 5  Mayıs sene [ 1 ]306 [27 Mayıs 1 890] 
Sözkonusu suyun yarısına mutasarrif olan Hafız Mus
tafa Efendi 'nin çocuksuz olarak vefatıyla Veli Ağa'ya i
car olunduğuna dair sened-i hakani kaydı. 
Bir masura ma-i lezizün nısfına mutasarrıf o lan Hafız 

1 • Mustafa Efendi'nün bi la veled vefatıyla mahlfıl inden Veli 
�� �.-·� ,_-1 ;.)_ı '_,� ..; ·.,� � · .,. Ag�a ibn-i Mehmed'e lcar o l ınarak v irilen sened-i hakani . . . v-v ...,..... cr,...... " L \..c.->Y' �_,..,;., P,. _..f� .... " '"...-' "' � J  u . . kayd ol ındı. 

• L . " • "' .,... _,....,. _, ""� ._ ı.;,.._ �_s � L.P  .. � �--- f· A -<'  ·� • FI 1 8 Mart sene [ 1 ] 307 [30 Mart 1 89 1 ]  
• • · - .,Y__, �""' .....r ...- 1 Ls. '  �-' � tS  [ i_!.? 't.k; -� 1 • 

• •  1 � Sözkonusu suyun yarım masurasına m ulasarrif olan < ""  � to-: 1 tv � Veli Ağa kendi rızasıyla Arapkirli Bedesiani Hüseyin 
Efendi'ye katiyyenferağına dair kayıt. 
Şeftaliçeşmesi sokağında mükerrer otuz beş numrolu bir 
kıt'a arsa derfınına cari nısf masura ma-i mezkura muta
sarrıf o lan Veli Ağa ibn-i Mehmed bu kerre mezkür suyı 
rızasıyla Arapkirli Bedestani Hüseyin Efendi ibn-i Ah
med'e kat' i yy en ferağ. 

Fl 27 Kanün-ı sani sene [ 1 ] 3 1 1 [8 Şubat 1 896] 
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14-l/166a/J İstanbul'da Nahlbend mahallesinde bir 14-11166a/la 
menzile bağlı olan iki buçuk masura suyun mutasarrıf- � ���i'""' ()r (.. , .Q:j)p C;,.!� (_.p-" ,;ı <'b:-' -�/ �.f' 
ları olan Mehmet Tevfik Efendi ve hanımı Züleyha Ha- ��ı:., t,.;.: � � ... (';·s,� ... ����..;�.s)"_,J_,I,)_..,..-:,.. t.p �  
nım'ın tasarruflarında olan suyun temessükünün men- Jt(" �.l'l'�."f.�! �(�., l�!'..v,(_, ı�,�.:.·,�, 0_; ':.:,.� t'-' �.J!..:iJ' 
zil temessükünde münderic olduğundan dolayı bundan · n��1�� ·l ·�-"."' ?' r;--!�-'� l-""';.0/!"" �":' -;0ıj._;�.L: ifı d'l k ıjl • � "k .. ,..J r...J)ı fCJ I{'J" _,J _..r _y _.ç,.._.c.r"...- ll ,vııfot;t.. 1 .,uej /2H tw ı raz e ı ere tasarru arına yenıuen su temessu u ve- ��'/!) i;_. e;; j !-1 -., , � __ , > . . . .  • ·J • •  , > , 1.. -
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menzil-i mezkfır temessükinde münderic oldığından ni- ��-p<fu, '\l:J�_.. �.;.-"0�-.L �, 
• ,  ·--:"l ı..4 zamma tevfikan bi 't-tefrlk müceddeden bir kıt 'a temes-

sük i 'tası hususı Evkaf-ı hümayfın muhiisebecisi sa'adet-
lü es-Seyyid Mehmed Tevfik Efendi tarafından ba takrir 
ifade o lınmış ve ma-i mezkfır Kırkçeşme ta'blr o lınur 
ma-i tezizden olup Sultan Ahmed meydanı kurbında Sa-
katar çeşmesi sırasında Ayasofya taksimine mürı1r iden a-
na lağmından b i ' l- ifraz Arahacı lar çeşmesi tarlkıyla bera-
ber mezkur arsanun hln-i ihrakına kadar cereyan idegel-
diği ve ma-i mezkfır mahzfırdan salim oldığı ve emsaline 
tevfikan arsa-i mezkur temessükinden b i ' l-ifraz kaydı ba-
lasıyla temessük-i mezkfıra tahşiye olmarak efendi-i mu-
ma i leyh yerline başkaca temessük i ' tası Su nezareti tara-
fından i ' lam olınmış ve ma-i mezkurun emsaline tatbikan 
icaresinün hadd-i layıkına ibiağı ve varidat derkenarın-
dan ve ma-i mezkfır üç hisse i 'tibarıyla iki hissesi mfıma 
i leyh es-Seyyid Mehmed Tevfik Efendi ibn-i el-Hacc İz-
zet Efendi'nün ve bir hissesi dahi halllesi Züleyha Hanım 
ibnet-i İbrahim Edhem'ün uhdelerinde oldığı temessük-i 
mezkfırdan anlaşılmış olmağla ol vechile iki buçuk [ma-
sura] ma-i mezkur arsa-i mezkurun temessükinden bi-
't-tefrik ve keyfiyyet-i tefriki temessük-i mezkfıra şerh vi-
rilerek muma i leyhima yedinde ibka kıl ınmış oldığından 
salifü ' z-zikr iki buçuk masura ma-i mezkura emsali mi-
si l lü senevi yetmiş beş guruş icare-i müeccele ta'yin ü 
tahsisiyle muma i leyhimanun kema kan zabt u tasarru-
flariyçün müceddeden işbu temessük kayd olındı. 

Fı 1 9  Muharrem sene [ 1 ]287 [20 Nisan 1 870] 
ve fi 9 Nisan sene [ 1 2]86 [21 Nisan 1 870] 

Sözkonusu suyun mutasarrıjları karı-koca ileride belir
leyecek/eri mahalle bağlanmak üzere kendilerinde tut
mak üzere yarım masurasını vekiilet yoluyla başkasına 
katiyyen ferağları ve geriye kalan iki masura suyun üç 
hisse itibariyle iki hissesi Seyyit Mehmet Tevfik Efen
di'nin ve bir hissesi hanımı Züleyha Hanım'ın uhdele-
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rinde kaldığına dair kayıt. 
Zevcan-ı ınılma i leyhima mutasarrıf oldukları iki buçuk 
masura ma-i lezizi i lerüde i rae idecekleri mahalle cere
yan itmek üzre uhdelerinde bi ' l-ibka ma'ada nısf masu
rasını taraflarından vekilieri Sabri Efendi b i ' l-vekale ahar 
kesana kat' i yy en ferağ itdiğinden nı sf masura ma-i leziz 
içün ayruca bir kıt'a cedid temessük i 'ta olınup iki ma
sura ma-i mezkılrun üç h isse i 'tibarıyla iki h issesi ınılma 
i leyh es-Seyyid Mehmed Tevfik Efendi'nün ve bir hissesi 
dahi halllesi ınılma i leyha Züleyha Hanım'un kema kan 
uhdelerinde baki kaldığını mübeyyin işbu mahalle şerh 
virildi .  

Fı 5 Rebi'u ' l-ahire sene [ 1 2]89 [1 1 Haziran 1 872] 
ve fi 23 Kanun-ı sani sene [ 1 2] 88 [4 Şubat 1 873] 

Sözkonusu suyun mutasarrıjları vekilieri Hayri Efendi 
aracılığıyla iki masura suyu eski mecrasından alınarak 
Cebealikapısı 'ndaki Küçük Mustafa Paşa hamamma 
bağlanmak üzere Hacı Şükrü Bey 'eferağına dair kayıt. 

Zevcan-ı ınılma i leyhima taraflarından ferağa vekllleri 
Sabri Efendi iki masura ma-i lezizi mecra-yı kadiminden 
bi ' l- ihrac Cebe All kapusı c ivarında kırk dört numro i le 
murakkam Küçük Mustafa Paşa hammamınun kadimen 
muhassas olan iki masura suyına i laveten cereyan itmek 
üzre hammamcıs ı  rifatlü Hacı Şükrl Beğ ibn-i Necib 
Beğ'e ferağ. 

Fi 24 Zi' l-ka'de sene [ 12]90 [ 1 4  Ocak 1 874] 
ve fi 1 Kanun-ı sani sene [ 1 2] 89 [ 1 3  Ocak 1 874] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Şükrü Bey 'in vefatıyla 
mirasçılarına intikaline ve bunlarında kendi rıza/arıyla 
Mehmet Servet Bey 'eferağlarına dair kayıt. 

İki masura ma-i lezize mutasarrıf o lan mılma i leyh Şükrl 
Beğ vefat idüp ma-i mezkılr keblr mahdılmı Beğoğlı icra 
dairesi ketebesinden Hüseyin Neclb Beğ ile kerimeleri 
Firdevs ve Nazime hanımiara ba'de' l-intikal rızalarıyla 
Ticaret ve zira'at nezareti Mektılbi kalemi hulefasından 
Mehmed Servet Beğ ibn-i Rif at Paşa'ya ferağ. 

Fi 14  Kanun-ı sani [ 1 ]307 [26 Ocak 1 892] 

DER HIDMET-İ DİZDARİYYE 

14-111 73a/l Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
katmalardan yarım masura suya mutasarrif olan İbra
him Bey 'in vefatıyla oğluna intikaline bu dahi vefat e
dince mirasçıları oğlu ve hanımına intikaline bunlarda 
kendi rızalarıyla vakfın ana yoluna bağlı olduğundan 
dolayı aylık otuz akçe icare ile yeniden temessük ve-ri
lerek Cündi meydanındaki menziline bağlanmak üzere 
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Mehmet Şerif Efendi'ye ferağlarına dair temessük kay
dı. 

Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan Gazi Sultan Süley
man Han hazretlerinün ihyasına muvaffak oldığı Kırkçeş
me ta'bir ol ınur ma-i lezlzlerinün ana tarikına mülhak 
katmalardan nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf İbrahim 
Beğ fevt oldukda oğlı Mehmed Emin Beğ'e kable
' !-intikal merküm dahi fevt olup oğlı Mehmed Şakir Beğ 
ile halilesi Fatıma H�nım'a intikal idüp merküm Mehmed 
Şakir Beğ ve mezbOre Fatıma Hanım hüsn-i rızalarıyla 
Mehmed Şerif Efendi ibn-i Ahmed'e ferağ u kasr-ı yed i
düp ancak bu def'a ba hatt-ı hümayOn virilen nizam-ı 
müstahsenesine nazaran yedinde olan hüccet natık oldığı 
üzre Kemerler can ibinde Karakemer korbında Viranoğlı 
bestanı içinde cem' u tahsil ve Karakemer suyı yol ına i l
hak u i cra olman iki buçuk masura ma-i lezizden nı sf ma
sora ma-i leziz vakf-ı müşarun i leyhün ana tar'ikına cere
yan itmekde oldığından hüccet-i şer' iyyeye battal keşl
desiyle taraf- ı vakfda ba'de ' I -hıfz beher şehr mücedde
den otuz akçe icare i le cedid temessük tahrir olınup mO
ma ileyh Mehmed Şerif Efendi ibn-i Ahmed yedine i 'ta 
o l ınarak nı sf masura ma-i leziz Dizdariyye kurbında tera
zıldan ifraz ve Cündi meydanında mutasarrıf oldığı men
zile cereyan itmek üzre viri len temessük kayd olındı. 

Fı 1 3  L sene [ 1 ] 253 [ 1 0  Ocak 1 838] 

14-l/1 73a/2 Kırkçeşme sularının ana yoluna mülhak 
katmalardan yarım masura suya mutasarrıf olan Meh
met Tahir Bey kendi rızasıyla vakjin ana yoluna bağlı 
olduğundan dolayı aylık otuz akçe icare ile yeniden te
messük verilerek Küçük Ayasofya 'da Hüseyin Ağa ma
hallesindeki menziline bağlanmak üzere Arif Efendi'ye 
ferağına dair temessük kaydı. 

Cennet-mekan Gazi Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
ihyasına muvaffak oldukları Kırkçeşme ta'bir ol ınur ma-i 
lezlzlerinün ana tarlkına mülhak katmalardan nısf masura 
ma-i Iezize mutasarrıf Mehmed Tahir Beğ ibn-i Ali 
hüsn-i rızasıyla Ceyb-i hümayı1n katibi Arif Efendi'ye fe
rağ u kasr-ı yed idüp ancak bu def'a ba hatt-ı hümayOn 
virilen su nizamma nazaran yedinde o lan hüccet natık ol
dığı üzre asrında vüzera-yı izam Mehmed Paşa hayatında 
Havass-ı refı'a kazasına tab i '  Orta Belgrad karyesinde 
mürür iden tarikon canib-i yernininde Kiraslıbağçe i le 
Kirkor bestanı beyninde olan vadlnün fevkinde kimes
nenün mülk[i] olmayan mevzı'-ı hallde kendi malıyla 
hafr itdürdiği abar-ı müte'addide ve tahte ' l-arz lağm ü 
kanavat i le cem' u tahsil o lman altı masura ma-i lezlzün 
iki masurası hakk-ı mecra içün alıkonılup baki dört masu
ra ma-i Ieziz mahall- i  mezbı1ra karlb merhum İbrahim 

9 1  

14-11173all 



92 KIRKÇEŞME SULARI 2 

Han hazretlerinün mesleğine ve andan vakf-ı müşarun i
leyhün suyı lağmına b i  izn-i mütevel l l  i lhak itdürüp ol 
vechile Astane-i aliyyeye dah i l  olan ma-i lezlzden müfrez 
nısf masura ma-i lezlz vakf-ı müşarun i leyhün ana tarikı
na cereyan itmekde aldığından yedinde olan hüccet-i şer-
' iyye battal keşidesiyle taraf-ı vakfda hıfz o lınup beher 

�.�.��"".· j�flı.: �J�'.Jı,;.· 'f·ı�v�aı. ;  �:.f�'rr?'ı��u,J;.,��)ı•.d- �'i'ı4 �'v-" şehr otuz akçe i care i le cedid temessük tahrir ol ın up mfı-
r ma i leyh Arif Efendi'nün yedi ne i 'ta olmarak nı sf masura � .?/S.ti.i.Jı.Jtlı, . �\"-...: · ' ma-i lezlzı Küçük Ayasofya kurbında Hüseyin Ağa ma-
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hallesinde menzile  cereyan itmek üzre virilen temessük 
kayd ol ındı . 

F1 9  M sene ı 254 [4 Nisan ı 838] 

Sözkonusu suyun mutasarrifı Arif Efendi 'nin çocuksuz 
olarak vefat etmesiyle suyu vakfa ait olup ve yüz buçuk 
kuruş muaccele karşılığında Mehmet Salih Efendi'ye 
aylık otuz akçe icare ile eski mahalline bağlı kalmak ü
zere verildiğine dair kayıt. 

Mfıma ileyh Arif Efendi bila veled fevt olup mutasarrıf 
oldığı n ısf masura ma-i leziz mahlı11 ve canib-i vakf-ı şe
rife aid olmağla ma-i mezkı1r yüz buçuk guruş mu 'accele 
ile Mehmed Sal ih Efendi üzerinde karar itmeğle beher 
şehr otuz akçe icare-i müeccele ta'yiniyle nısf masura 
ma-i mezkı1r kadirni vechi le Küçük Ayasofya kurbında 
Hüseyin Ağa mahallesinde mutasarrıf oldığı menzil ine 
cereyan eylemek üzre müceddeden viri len temessük işbu 
mahalle kayd olındı . 

Fl 1 7 Z sene [ ı ]258 [ ı9 Ocak 1 843] 

Mehmet Salih Efendi mutasarrıf olduğu suyu Cezayir 
eski valisi Hüseyin Paşa 'nın eşi Memi Hanım ile kızı 
Ayşe Hanım 'a eşit olarakferağına dair kayıt. 
Mfıma ileyh Mehmed Salih Efendi mutasarrıf oldığı ma-i 
mezkürı Cezayir valisi esbak Hüseyin Paşa zevcesi Me
mi(?) Hanım ibnet-i Ahmed ile kerimesi Ayişe Hanım 
bint-i Hüseyin Paşa'ya ber veeh-i münasafe ferağ-gerde. 

F1 1 4  L sene ı 264 [ 1 3  Eylül ı 848] 

Sözkonusu suyun dörtte bir masura suya mutasarrıfe o
lan Ayşe Hanım 'ın çocuksuz olarak vefat etmesiyle su
yu hissedarı M emi Hanım 'a verildiğine dair kayıt. 

Rub ' masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Ayişe Hanım bi
la veled müteveffiyye olup ma-i mezkı1r mahlı1linden 
hissedarı Memi(?) Hanım bint-i Hüseyin Paşa üzerinde 
karar itmeğle. 

F1 25 R sene ı 265 [2 ı Mart 1 849] 

Memi Hanım 'ın vefatıyla su büyük kızı Emine Hanım 'a 
intikaline ve vekfilet yoluyla kendi rızasıyla eski mahal
line bağlı kalmak üzere Halim Bey 'e ferağına dair ka
yıt. 
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Mezbüre Memi(?) Hanım bint-i Ahmed müteveffiyye o
lup ma-i mezkür kebire kerimesi Emine Hanım bint-i Hü
seyin Paşa'ya ba'de' l-intikal müma i leyha tarafından ba 
hüccet-i şer' iyye vekili Salih Beğ bin Matiş(?) Paşa bi
' 1-vekale ma-i mezkı1rı mecra-yı kadimi olan Küçük Aya
sofya kurbında Hüseyin Ağa mahallesinde kain menzile  
kema kan cereyan itmek üzre sabık Bağdad valisi devlet
lü Vechl Paşa hazretleri ta'allükatından ve hacegandan 
Halim Beğ bin All'ye ferağ-gerde. 

Fı 29 Ra sene 1 268 [22 Ocak 1 852] 
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14-11173b/l Ayasofya vakfı suyu yoluna mü/hak kat- 14-11173bll 
malardan yarım masura suya mutasarrıf olan Seyyit JJ,ı�)"{'..C';:.�j�,-JYI';,�o;,;ı.,ı.,1,t,�(;,J�i�.f�� · � ,  t · 
�,. h R . E'r. d" '  . krfi 1 . 

· �, · · ·,·r .� · · · ':/'J�J J�J)Y,• 1.-.ıe met aşıt ..,en ı nın suyunu va ın ana yo una �--;. t�-J����"�!:�,fb�l'-f?�'J.AJ-.J-:•Is.'/.J;Af<:.f�S�6�,,.;,j;;,o'.J:• 
bağlı olduğundan aylık otuz akçe icare karşılığında ve iıJ�:'t�f.!}�·�·wJ�ı·AJ.ı:.�·;h(�Jf_�..f--:•ls•Y.:�.-:ı.66_;:);, 
yeni temessük yazılarak Küçük Ayasofya mahallesinde- �J�ı:.;>:};jJ,'l;et:;�f.JJ.U/J.t���)&1;f�J..s_;� 
ki evine bağlanmak üzere Mehmet Ağa'yaferağına dair f!r;J.:�·�if,/;-;.;; .. ,�� .u.ı,ı,.iıı""'�t."')'�4/·�s11, /;,��:J--:.J.J:' . ,, ,.... •·. ;;; ...,ev· . . '! -�"-11 ... .iJ,, 
temessük kaydı. ��t'. · · .Jf':,";,,� ,,�;;_;w 
Ayasafya-i kebir evkafı suyı tarlkına mülhak katma sula-
rından nı sf masura ma-i lezize mutasarrıf olan es-Seyyid 
Mehmed Raşid Efendi ibn-i Mehmed mutasarrıf oldığı 
ma-i leziz-i mezkürı Dergah-ı all kapucıbaşılarından 
Mehmed Ağa ibn-i Hasan'a kasr-ı yed idüp ancak ba 
hatt-ı hümayı1n-ı şevket-makrün virilen nizam-ı müstah-
senesine nazaran asrında Kassabbaşı Halil Ağa ibn-i 
Mehmed hayatında Küçükköy nam kurbında Soya ocağı 
nezdinde avcıbaşı olmak üzre cem'an dokuz aded baca 
hafr ve tahte' l-arz !ağın ü kanavat i le  cem' u tahsil itdür-
diği bir masura üç buçuk çuvaldız ma-i leziz-i mezkı1run 
bir buçuk çuvaldızı hakk-ı mecra baki bir buçuk masura 
ma-i lezi'z vakf-ı şeriTLin ana tarlkına cereyan itmekde ol-
dığından yedinde olan hüccet taraf-ı vakfda hıfz o lınup · 

· � · · ,_,.v jJ!..J U:. \P ,� " "-'l:-',.ı-1_.,/; ....;_,e,.-ı_,..rp e/,.v;.;-;,� � ·  beher şehr otuz akçe icare-i müeccele i l e  cedid temessük -e-_:ı.:ı.ı;:, �b ;ı: ·..-_;-, . .'y . •  ....., , · . � .,  · : . . · • . . :1>'..1...,. , ,_,., ,.._, "' '-'',-p ,._..t; ı_,..J!.'P :;..J ı., tahrlr ve yedine i 'ta olmarak nısf masura ma-i leziz-i V"'�,����)�.-v_,;.ıa;�_..;_, � .... /� ...-.: 
'. mezkı1r Küçük Ayasofya mahallesinde hanesine cereyan /..f./�:!,fı.P,.ıj!} �.,J_;,.,;0_, ... ·_i."",;.;.f.. · t{r,· . �j 

eylemek üzre virilen temessük kayd o lındı. ��':" �""..JJ. /�,d-ıP..) ;V'.; cv1ı ...... �;�., � ... �!Uv '1 
't!JJ�/ı. · \ . ' .  . "--".-.vvı.vcr.lJt-FI 29 Ca sene [ 1 ]254 [20 Ağustos 1 838] ,J!-· ıs ı�_..e.;P� L.vıc/_J...,ı._::;: d, ı - · ·· · � / Y'-t-'�J<-6ı....,� ·)')!., . •  . / �"'-':1�'...:1.�;; 

Sözkonusu suyun mutasarrıfı Mehmet Ali Ağa 'nın ve- ��"';J..tv�Jb · lı· · ,..._iı�cf�·J.Jııt, �/�ı�,.;, 
fatıyla mirasçılarına intikaline bunlarda kendi rızala- (���ıJ�,;.-ı�u�Y'JI��":'��;. �-''"'-7'-'/ltlv�-' 
rıyla Ali Bey ile hanımı Tevfika Hanım 'a ferağlarına · ·,..4."':"'1 · &'/.?.J ..... '""'"";_,r,_.,!JJU)J.,I ...... 
d . k t 4:(-:::""_,r..,ı � ..::�· ' / -aır ayı . <: "ll L [....?� �f.ı) ı-.+ 
Ayasafya-i sağTr mahallesinde Cündl meydanında dört 
nururo i le murakkam bir bab bağçeye cari nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf o lan Mehmed All Ağa ibn-i Hasan 
fevt olup keblr mahdümları asakir-i şahane binbaşı ların-
dan mahdfımı rif'atlü Mahmud Sabri ve haderne-i şaha-
neden Halil Tevfik beğler i le keblre kerimesi tablb kaim-
makamlarından izzetlü Osman Beğ zevcesi Şerlfe Ha-
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mide Lutfiyye Hanım'a yüz yiğirmi aded Osmanl ı  l irası 
�P�'J-(1/#, . 1 . 1 . - • .  • mukabilinde ba'de ' l-intikal muma i leyha Şerlfe Hamlde 

� �V • • d: . c.s:-�..v�q,..,.,,.ı,.,vırU-'P-f'fV�,il� Lutfiyye Hanım tarafından Bab-ı all ketebesinden Reşld -' ' ; ,.J-v_,J --r..J .1 v .;; -� · · · - · · · • . �//ıiLf!J,:,-�..iJ> - � ...,,��w�:"(��,.,<�..> Efendi ibn-i Abdullah ve Bahr-i s iyah topcı alayı cerrah-' · -:r.-..e�Jı,.., � 1..-tJ .:.?--:.t?,:-.-.•cJ-t,-� "'..P larından Kolağası All Efendi ibn-i Mustafa ihbarlarıyla 
. . . vekaleti sabit olan Maliyye ketebesinden Osman Efendi 

ibn-i All b i' 1-vekale ve muma i leyhima Mahmud Sabri ve 
Halil Tevfik efendiler bi ' l-asale ki nısf masura ma-i lezizi 
rızalarıyla Hassa ordu-yı hümayun evrak müdiri izzetlü 
All Beğ ibn-i el-Hacc Mehmed i le halilesi Tevfika Ha
nım bint-i el-Hacc All Beğ'e ferağ. 

Fi 24 Ca sene [ 1 ]290 [20 Temmuz 1 873] 
ve fi 7 Temmuz sene [ 1 ]289 [ 1 9  Temmuz 1 873] 

Yarım masura suyun mutasarrıjları Ali Rıza Beyefendi 
ve hanımı Tevfika Hanım konak ve bahçeye bağlanmak 
üzere Piriştine mutasarrıfı Süleyman As af Paşa ya fe
rağlarına dair kayıt. 
Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıfe olan Erkan-ı harbiy
ye başkatibi All Rıza Beğ Efendi hazretleri ve halllesi 
Tevfika Hanım ber veeh-i münasafe mutasarrıf oldukları 
ma-i mezburı konak ve ma'a bağçeye cereyan itmek üzre 
Piriştine mutasarrıfı Süleyman Asaf Paşa hazrederine fe
rağ. 

Fi 6 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]3 1 7  [ 1 9  Aralık 1 90 1 ]  

14-111 73b/2 Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
katmalardan yarım masura suya mutasarrıf olan Halil 
Sadi Efendi suyu vakftn ana lağmına bağlı olduğundan 
aylık otuz akçe icare karşılığında Kadırga limanı 'nda 
Ali Ağa mahallesindeki evine bağlanmak üzere verilen 
temessük kaydı. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi' Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak o ldukları 
Kırkçeşme ta'blr olınur ma-i lezl'zlerinün ana tarlkına 
mülhak katmalarından nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf 
Halil Sa 'di' Efend i  ibn-i Salih mutasarrıf o ldığı konağında 
mülk cereyan itmek üzre taraf-ı vakfdan temessüke talib 
olmağla ancak ba hatt-ı hümayun viri len nizam-ı müstah
senesine nazaran yedinde olan hüccet natık oldığı üzre 
Gürci Mehmed Ağa hayatında Petnahor karyesi kurbında 
Sultan Bayezld yayiağı nam mahallde vakı '  lağmdan 
müfrez vakf-ı müşarun i leyhün ana lağmına mülhak ol
mak üzre iki buçuk masura ma-i lezlzden müfrez nı sf ma
sura ma-i leziz vakf-ı müşarun i leyhün ana lağmına cere
yan itmekde oldığından hüccet taraf- ı  vakfda battalda 
hıfz ol ınup beher şehr otuz akçe icare-i müeccele i le ce
dld temessük tahrlr olınup muma i leyh Halil Sa'dl Efen-
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di'nün yedine i ' ta olmarak nısf masura ma-i lezizi Ka
dırga Ilmanı kurbında All Ağa mahallesinde mutasarrıf 
oldığı hiinenün mülk turukına cereyan itmek üzre virilen 
temessük kayd o ldı . 

Fi 1 3  Ra sene [ 1 ]254 [6 Haziran 1 838]  

Sözkonusu suyun mutasarrifı Halil Sadi Efendi'nin ve
fatıyla mirasçılarına intikaline ve bunlarda hisselerini 
kendi rızalarıyla Ahmet Ağa ya ferağlarına dair te
mess ük kaydı. 

. ·  • •  :. ' .J.t.Ji,.i; � �b/, /)jl� ... /� • • • 
• • • 

_ .... � AJ.J'..J ı ub �N�� ·(./"""""' v:- ' 
,,J,�·. ,..;ı&/ �--� : v  t:Yj ' ,-y,J} 
�"' . . �. - � ' tl· �ıp"'-: ',., � . .... IV""""'" ..M::"' 
· ·  :;� Jb..P.?�:) U� � • • - • .. . ,  # .  �(�(1..1��/.J,.4}1J � 

�ô/.�/'.,i) i .Al! �,., .J,)'JI u �·.>-� 
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Ber mantük-ı temessük n ı  sf masura ma-i lezize mutasar- &; " · · • , 1 � • • • 

rıf olan Halil Sa'dl Efendi bin Salih fevt olup ma-i mez- · •  � • ��....,";� r-f/l.ı',� ci1J,b_ 
kur sulbl keblr oğulları es-Seyyid Hasan v� es-Seyyid All ;.J' �'�-'' �1"1.> � �� _,_;,1'\.J().tiJ �� 1 
efendiler ile sulbiyye keblre kızları Şerlfe Ayişe ve Şerlfe . •  �.,.,ı? (ii 1 .,v .ı; J � ,.y-1� LL f 
Cemlle Fiiika ve Şerif e Ganlme ve Ummügülsüm hanım- ��.Af j.::, 

• • ,. '- . . ..OÇ , 
!ara ba'de ' l-intikal evliid-ı mı1ma i leyhimı1n her birerleri • �1,�,� iflt1 ;4J�-(� c�.,e;..' 
hisselerini hüsn-i rızalarıyla mecra-yı kadiminden bi ' - �":::::· - 1'" .  

l-ihrac inşa o l ınacak arsaya cereyan itmek üzre Ahmed U'\� 
Ağa bin Abdullah'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle zabt u ta-
sarrufıyçün virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd 
o lındı . 

Fl 1 9  Ş sene 1 267 [20 Haziran 1 85 1 ]  

14-1/174a/1 Kırkçeşme sularının ana yoluna mülhak 14-11174a/l 
katmalardan yarım masura suya mutasarrıf olan Halil /P�.»J..:���·���!.J)J)ı•;;�;.� .. �)J)> J���oJı,.ı�'IJIJ;\s.,� , .,;.N� 
Sadi Efendi sahibi olduğu konağının Ahmet Kethuda tj�)�l't'/}�tY.'oJ)'J·��?:�:,.&� .. ı!� � J'ü:'�·· �)�,� 
vakfından olan malıalline tayin ve icra olunması için r�<S.JJj�·'J}e���f/:J-:r-./1,J{!.'."'f11 . • '1?:.1• ., 0�! �� �; 1 " , . JJ,b . . -'/J/J 'i .P--� (9f ,);,, -J);,A/� Qı , vakfdan temessüke talip olup aylık otuz akçe icare kar- :P.���·"�� · . ;.J�,:ı�'-?·IJ�JÖ -/.�:;.)I.,)'!�a.J�j..b�· .. ;,�(J»�J. . t��. 

şılığında yeni temessük yazılarak Halil Sadi Efendiye %��.:��·;;.:��.�����1 .;?�""''',ı;� �.f,.ı1,·�·.��-"'i,iı;.,,..,:J-� 
•t k V d 1• d Al• A v V"; ,,,. .IJ/JV�JI:JJ!(Jf.I /V_. I/) \ J.ı- � J. ' , "• ""''e,(/.',ı,:. verı ere yarım masura su n.a ırga ımanın a ı ga r:,P,ı;;1JG;Jif!.Jiı,/v.Ji/)"'"'',/;;;,; ·  .. , 1 • •• ...- �' ���''"'!e;.; .. � 4>·,Jt, 

mahallesindeki konağının Ahmet Efendi vakfından o- · · · . .  ıJJ J 1!1 'J'�'J t;.;�.J�,../,JJıJ-" �:_i. , · 
lan tarafina bağlanmak üzere verilen te mess ük kaydı. · ,; \ '-ıbı� 
Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta- '(�'� · 
be serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta'blr olınur savakları ma-i lezizlerinün ana 
tarlkına mülhak katmalardan nısf masura ma-i lezize mu-
tasarrıf olan Halil Sa'dl Efendi ibn-i Salih mutasarrıf ol-
dığı konağınun valide ketimdası Ahmed Efendi vakfın-
dan olan mahalline ta'yln ve İcra olmmak üzre taraf-ı  
vakfda[n] temessüke talib olmağla ancak bii hatt-ı hüma-
yı1n-ı şevket-makrün virilen nizam-ı müstahsenesine na-
zaran yedinde olan hüccet niltık oldığı üzre mı1ma ileyh 
Gürci Mehmed Ağa hayatında Petnahor karyesi kurbında 
Sultan Bayezid yayiağı nam mahallde vakı '  lağmdan 
müfrez iki buçuk masura ma-i lezlzden müfrez nısf ma-
sura ma-i leziz vakf-ı müşarun i leyhün ana tarlkına ce-
reyan itmekde aldığından yedinde olan hüccet taraf-ı 
vakfda battalda hıfz ol ınup beher şehr otuz akçe icare-i 
müeccele ile cedld temessük tahrlr ol ınup mı1ma i leyh 
Halil Sa'dl Efendi'nün yedine i ' ta olmarak nısf masura 



96 

G.JiJ I'"'�.:i>•v.u.- �--!'rr...
ii;Y.M:' ı �J' '.,!, .-,& � :--�. � ,i:J.� � '� 

ıuıcr.Y ı.i�..ı-�"..v������ tç.;.;�_, ı.& �ct�� ,·,_..;_?_,>,>!.<"�-' �� 
(/v��_;.f ii.J•;J--! •./.Y,.:/_..,,�,�.1--� ı  et-�. 

KIRKÇEŞME SULARI 2 

ma-i lezizi Kadırga limanında Al'i' Ağa mahallesinde mu
tasarrıf oldığı konağınun viiiide kethudası Ahmed Efendi 
vakfından olan turukına cereyan eylemek üzre virilen te
messük kayd oldı . 

Fı 27 R sene [ 1 ]254 [20 Temmuz 1 838] 

,.J'tf.Y � r;-./4R a.ı,· 'ıl.. 1 w ..ı}P�.J ılJA-' I'{P_,,Jı-PJ-. Sözkonusu suyun mutasarrıft Halil S adi Efendi'nin ve-.)..iı�!�ı,..._ı& ·��--;_..;� �  ��t'!""}j�J fatıyla mirasçılarına intikaline ve bunlarında kendi rı
e.-"'-' 1 ..,:.... .>J;, �tV/� e;.� ·� '::� ,  ....... � � �..-?' ..1 zalarıyla Mustafa Ağa ya ferağ ve Ey üp 'te Cami-i Kebir 
e.:;..;.n.-,.ı ı ��.J '....;��; P,.,;.�ı aı:'-? 1:,.4 ..._.....:. �..,_.. mahallesinde Bostan iskelesindeki sahilhanesine bağ

. ·  · · · �4'/.;{/.?;; � �./�� lanmak üzere Eyüp hizmetinde mukayyed olduğuna da-r �.,._'--......: ir kayıt. 

\ 

14-I/174a/2a 

Muma i leyh Halil Sa'di Efendi fevt olup mutasarrıf oldı
ğı nısf masura ma-i mezkur kebir oğlı es-Seyyid Hasan 
Efendi ve kerimesi Ayişe Cemile ve Ganime hanımiara 
ba'de' l -intikal ınılma i leyhima Ayişe Cemile ve Ganime 
Hanım taraflarından Suyolcı Hacı Ömer Ağa ve Kapu çu
kadarı Sa'ld Beğ ihbarlarıyla vekili olan muma ileyh Ha
san Efendi kendi h issesini b i ' l-asale ve h issedarları ve 
hemşireleri muma i leyhimanun h isselerini bi ' l-vekale 
Dergah-ı all kapucıbaşılarından rif'atlü Mustafa Ağa bin 
el-Hacc Yusufa ferağ u kasr-ı yed itmeğle Hazret-i Ey
yfib c ivarında Cami ' - i  kebir mahallesinde Bostan iskele
sinde sahilhanesine cereyan itmek üzre işbu mahalle 
kayd olınup Eyyub hıdmetinde mukayyed olmağla i şbu 
mahalle şerh virildi . 

F1 9 Za sene I 268 [25 Ağustos 1 852] 

14-l/1 74a/2 Kırkçeşme sularından yarım masura suya 
mutasarrif olan Ahmet Efendi kendi rızasıyla Mehmet 
Şefik'e ferağ ve sözkonusu su vakfın ana yoluna bağlı 
olduğundan aylık otuz akçe icare karşılığında Bostani 
Ali Ağa mahallesindeki menziline bağlanmak üzere ve
rilen temessük kaydı. 
Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta'bir olınur ma-i lezi'zlerinden nısf masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan Kapu çukadarı Ahmed Efendi 
hüsn-i rızasıyla Mehmed Şefik ibn-i Mehmed'e kasr-ı yed 
idüp ancak nizam-ı müstahsenesine nazaran yedinde olan 
hüccet natık oldığı üzre asrında merhum Ahmed Paşa'nun 
harem kethudası Yusuf ibn-i Mehmed Havass-ı al iyye ka
zasında Ç iftehavz kurbında Fulya deresi d imeğle arif 
nam mahallde mevzı '- ı  hallde abar-ı müte'addide hafr ve 
tahte' l-arz !ağın ü kanavat ile cem' u tahsil eylediği suyı
nı erbab-ı miyah ma'rifetiyle vezn ü ayar itdüklerinde 
tarnın ü kamil altı masura suyını ol mevzı ' a  karib mer
hum Rüstem Paşa suyı yolına ve andan cennet-mekan-ı 
müşarun ileyh hazretlerinün Çaşnlglr kemerine i lhak ve 
bir buçuk masurası hakk-ı mecra içün alıkonılup baki 
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dört buçuk masura ma-i lezlzden müfrez nı sf masura ma-i 
lezlzün katması mevcud olmarak vakf-ı müşarun i leyhün 
ana tarlkına cereyan itmekde aldığından beher şehr otuz 
akçe icare [ i le] nısf masura ma-i mezkur muma ileyh 
Şefik Efendi'nün uhdesine kayd ve Dizdariyye kurbında 
terazildan ifraz ve Bostan! All Ağa mahallesinde menzi
line cereyan eylemek üzre virilen temessük kayd olındı. 

F1 1 7  Za sene [ 1 ] 255 [22 Ocak 1 840] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfı Mehmet Şefik Efendi 
kendi rızasıyla Mehmet Şerif Bey 'eferağ ve eski mecra
sına bağlı kalmak üzere verilen temessük kaydı. 

Muma i leyh Mehmed Şefik Efendi bin Mehmed mutasar
rıf oldığı nısf masura ma-i mezkurı hüsn-i rızasıyla Is
tabl-ı amire payelülerinden izzetlü Mehmed Şerif Beğ 
bin Yusuf Paşa'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle mecra-yı ka
dlrnine cereyan itmek üzre hamiş-i temessük işbu ma
halle kayd olındı. 

Fl 2 1  Muharrem sene 1 269 [4 Kasım 1 852] 

97 

14-11174b/l Kudsi el-Hacc Mehmet Efendi'nin vakfı . . . 14-11174b/la 
müsakkafatından ve sularından bir masura suya muta- ��������.;'(�".�J�fcJP)J�Yex);Jı.�!J),.,�.,��tf-' 
sarrife olan Fatma Hanım suyunun yarım masurası . :.>� .�P>. ·�e,t���eJ_,�/;.1:'"'.r:�<ıi>)',;A--)'''d.-•/)'v !l� ....... 
kendisinde kalmak üzere yarım masurasını ifraz ederek U:�,..v,"' �"".tJ'·>'!"�'�Y �_,_/�� &Nı ��·,.,;.{._; f e;_.,>�r"ı...;w 
kendi rızasıyla Seyyit İbrahim Etlıem Efendi'ye aylık i ��YI;�' ,ıli:�" t� �e;�t.����'!�t.:r..!J���.:P,..-.;.; • · :  
on beş akçe icare tayiniyle Dizdariye mahallesindeki e- �t\2'�D,� ��,.ıJ,V..v_,_,;_.,�..l��ıif)�;� ;. ;· , . � 
vine bağlanmak üzereferağına dair temessük kaydı. 

. · '�1r'\l��,v) ,e0.:: ?M e-:� 
Merhum Beğlikci-i Divan-ı hümayiln Kudsi el-Hacc 
Mehmed Efendi'nün muvaffak oldukları hayriit-ı eelllele
ri vakf-ı şerlfı musakkafatından ve ma-i lezlzlerinden bir 
masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Fatıma Hanım bint-i 
Halll ma-i lezlz-i mezkurun n ısf masurasını uhdesinde i b
ka idüp ve nı sf masurasını yedindeki temessükinden ifraz 
iderek bi zatiha hüsn-i rızasıyla hacegan-ı Divan-ı hü
mayundan Mesarifiit muhasebesi mütemeyyizanından 
Trablis mukayyidi  es-Seyyid İbrahim Edhem Efendi bin 
es-Seyyid el-Hacc Mustafa Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle efendi-i muma i leyhün Peykhane civarında Diz
dariyye mahallesinde mutasarrıf oldığı hanesine cereyan 
i tmek üzre be her şehr on beş akçe i care-i mü eecele ta'
ylniyle zabt u tasurrufiyçün virilen cedld temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fl 9 Ş sene 1 262 [3 Ağustos 1 846] 

Sözkonusu suya mutasarrif olan Seyyit İbrahim Ethem 
Efendi'nin vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunla
rında vekfilet yoluyla kendi rızalarıyla eski malıalline 
bağlı kalmak üzere el-Hacc Mustafa Ağa'ya yıllık on 
beş kuruşa katiyyen ferağlarına dair kayıt. 

--..:..._· • • r.P;-:-..ı "'�...eıJ 
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Derun-ı temessükde muharrer nısf masura ma-i lez1ze '-:_.e;,17�'_..) ·.v �� �,._.,$ 4t� ;_,., .. mutasarrıf olan es-Seyyid İbrahim Edhem Efendi ibn-i � � :� , -+: ,  ;i• ı�� '-f !.: � � � !'_.> , �s�Seyyid e�-_Hacc �usta�a Ef�ndi  fevt
_ 
olup ma-i ı:ıezkur 

4-.. · ;  /: ,  _,.f;} .. � t;; · 1 �_,s � 1 ıkı nefer sagıre kerımelerı Şen fe Hayrıyye ve Şen fe HadJ/)��.!'! ; !  . .  ;�J . · � d1ce Fethiyye hanımiara ba'de' l-intikal sağiretanun vali
. JVi�:i��7.AS' '":��..::�/�:'�,I(-:- deleri ve tesviye-i umurlarına vasiyy-i mansubeleri Lut,J) ,li:  u"-' �)/Y 1 :�;"" .J tt) eJ � �ı,;� fiyye Hanım bint-i Hasan Tahsin Paşa tarafından vekili 

�. • AJ, ,)�.)'�/,.,.-�� ��;..ıleJ Kapu çukadarı el-Hacc Yahya Ağa ibn-i Hüseyin biı.ft;,..,,::� ... .. 1 . . v tl�)�� 1 � �vi r:ıJ. r ' 1-vekale ma-i mezkurı mahall-i kadimine cereyan itmek ...;y;,;:� � ..,/,.,;.� · r ., . · ' �. . · � üzre Anbar-ı amire me'murlarından ei-Hacc Mustafa Ağa 
• • • ;��� 1 ,..,;.,),.,.Jf/ ���-;� � """'-'' C!N':. 1 ibn-i İsma'll'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vee})�' 1 ;w- 1 ��.J (....V �--'.� 1 � ı  h i le temessükinün tahşiye kıl ınacağı Evkaf varidiltı def

·� J, � ;._;,)�.> t '-': !J 6L,j.J t C(:'?;J.,J � ter�erin�en d_erkenar kıl ınm�ş ve ber mu�eb-i n izarn ica

.v;·ı. ;ı/'-,..;; 1 ....ı)'..1 y�,...,, :�_.�,(CV ':f.J-# ,.,__, re-ı kadıme�ı o lan altmış pa�enün üzrerıne on
. ,

ü� b��uk 
---� ...) · , 0_,;-�d'rJ' j'.JI .N.! 1 ,.;/; 1 [guru]ş dahı zammıyla senevı on beş guruşa b ı  1-ıblag ol 

(',J. . ;"'!) _ (· , 1 , � � 1 • -
..., 

vechi le nısf masura ma-i mezkur defter-i vakfda muma �-'�.>/)";' ·.t,.. "'�. 1 �. ?->"�� i leyh el-Hacc Mustafa Ağa'nun uhdesine kayd olınmış oi-
,.:;Y), \ . .J'!'�/�17�ı;, �.::���� dığından işbu mahal le dahi kayd olındı . 

: • ,. ty: � c.J;J.J ;,.;f,P.Jt-/� 1 Fl 24 Ra sene [ 1 ]28 1 ve Fl 1 5  Ağustos sene [ 1 ]280 

���ı!_ <'J.C ' · [27 Ağustos 1 864] 

Sözkonusu suyun mutasarnji el-Hacc Mustafa 'nın ve
fatıyla mirasçılarına intikaline ve bunlarında kendi rı
zalarıyla üç hisse itibariyle iki hissesini Mümeyyiz Hak-

� ') · � . kı Efendi 'ye ve bir hissesini eşi Fatma Nafia Hanım 'a ,_: • r A"(.�-< �� ( c.:.  r..;:. ıl �4 ,. , �  ;_,.J � •u{ ferağlarına dair kayıt. r. V.J �· � 2 Jı )' c • • • , · • . ' • � � JJ.r 1'' · • . • 
J �.AJ:�.;ı.' v ,..._,.,v � cf, � Peykhane'de Dizdariyye mahallesinde Katib Sinan cadde-

/� l . · · �"'�-' r-!-:-P_., "? ... 'i),J./'�jj q 1 s inde bir bab hane derunına cari nısf masura ma-i lezize 
< • . ..J"'.Vc.J........,_, � � ,... :;._r ":: · ·  • • · : ·  • .  t.·.J mutasarrıf olan ei-Hacc Mustafa'nun vefatıyla üç nefer ct,(_ �, . , ·. / . •  - · '-'-Y� ��� v;i . .  c,---:- cr-.fp c; < t,. ı..> ı..2J' q _, ,  �'J � • w .ı keblre kerlmeleri Rukıyye ve Hadlee ve Muhsine hanım-� <�:..;. , {. ı)� �·)· � _," , . . "'.'= � .  lar i le bir nefer sağTre kızı Feyziyye Hanım'a ba'de' l-in-

• { , ) .l cr.4V.t ..l "..r tH tikal kebiran bi ' l-asale ve sağirun hissesine validesi b i ' -�/ ..;3 ,·. ( i_ 0 1-vesaye rızalarıyla üç h isse i ' tibarıyla iki h issesin i  Mü
meyyiz Hakkı Efendi ibn-i Mehmed'e ve bir h issesin i  
zevcesi Fatıma Nafi 'a  ibnet-i Şefik Efendi'ye ferağ. 

Fı 1 0  Haziran sene [ 1 ]307 [22 Haziran 1 89 1 ]  

Sözkonusu suyun mutasarrıjları Hakkı Efendi ile eşi 
Fatma Hanım suyu eski mecrasından ihrac ederek 
Bostan Ali mahallesindeki menzile bağlanmak üzere 
Kayserili Kuşedfinı Hacı Yosefe katiyyen ferağlarına 
dair kayıt. 

N ı sf masura ma-i lezize mutasarıfan olan Hakkı Efendi i
le zevcesi Fatıma Hanım ma-i ınezklırı mecra-yı kadi
minden b i ' l-ihrac Bostan All mahallesinde Nev ' iyye so
kağında sekiz numrolu menzile cereyan itmek üzre te
be'a-i Devlet-i aliyyenün Rum milletinden Kayseriyyel i  
Kuşedanl(?) Hacı Yosef veled-i Hacı Yuvan'a kat' iyyen 
ferağ. 

Fl 27 Temmuz sene [ 1 ]309 [8  Ağustos 1 893] 
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14-l/174b/2 Kırkçeşme suyuna mülhak katmalardan 
yarım masura suya lıüccetle mutasarrıjlar olan Halil 
Sadi Efendi ile hanımı Şerife Hatice Hanım'da Halil 
Sadi Efendi 'nin vefatıyla mirasçılarına intikaline ve 
bunlarında kendi rızalarıyla Ebubekir Efendi'ye ferağ 
ve aylık otuz akçe icare karşılığında Kadırga limanında 
Bostan Ali Ağa malıal/esindeki menzile bağlanmak ü
zere verilen temessük kaydı. 

1 

Cennet-m�kan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han 
tabe serahu hazretlerinün Kırkçeşme suyına mülhak kat
ma sulardan nısf masura ma-i lezize ba hüccet mutasarrı
ffin olan Halil Sa'dl Efendi i le halilesi Şerlfe Hadlee Ha
nım'dan mı1ma i leyh Halll Sa'di Efendi fevt olup hissesi 
sulbl keblr mahdCımı Hasan Efendi ile sulbiyye keblre ke
rimeleri Şerlfe Ayişe Cemlle ve Ganlme hanımlar i le ha
lllesi ve h issedarı mCıma i leyha Şerlfe Hadice Hanım'a 
irien ba'de' l-intikal mCıma i leyhim Ayişe Cemlle ve Ga
nlme ve Hadlee Hanım taraflarından evkaf-ı  hümayCın 
rı1znamçe ketebesinden Hacı Salih Efendi ve Maliyye ha
zinesinde Esham odası ketebesinden İzzet Efendi ihbarla
rıyla vek111eri olan mCıma i leyh Hasan Efendi bi ' l-vekale 
ve kendi h issesini b i ' l-asale rıza ve iradetiyle devletlü 
Halil Paşa hazretlerinün tevabi ' atından Ebubekir Efendi 
bin Mehmed'e su hazinesiyle beraber ferağ u kasr-ı yed 
iderek nizarnı mı1cebince senedinün tesviye ve tanzimi 
mı1ma ileyh tarafından istid'a kılınmış ve su hakkında ca
ri olan nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkı1run 
katması keyfıyyeti lede't-tahkTk asrında Su katibi el-Hacc 
Abbas Efendi  bin el-Hacc Mehmed hayatında Havass-ı 
refi'a kazasında merhum ve mağffirun leh Sultan Osman 
Han hazretlerinün havzı havallsinde Vekll-i harc Meh
med Ağa suyı mesleği dimeğle şehir mahallde kimesne
nün mülk ve harimi olmayan mevzı ' -ı hallde kendi ma
lıyla müceddeden hafr itdirdiği beş aded baca ve tahte
' I-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsll ve ol mevzı ' da 
zikr olman Vekil-i harc Mehmed Ağa suyı yolına bi iz
ni ' l-mütevelll hakk-ı mecradan ma'ada bir buçuk masura 
ma-i lezlzden müfrez nısf masura ma-i lezizün katması 
mevcCıd ve suyı dahi cennet-mekan-ı müşarun i leyhün a
na lağmına cereyan itmekde aldığından malızlırdan salim  
idüğine binaen mecra-yı kadlmi olan İstanbul'da Kadırga 
Ilmanı kurbında Bostan All Ağa mahallesinde kain men
zile kema kan cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
emsali misillü şehriyye otuz akçe icare tahsisiyle mı1ma 
i leyh Ebubekir Efendi'nün zabt u tasarrufiyçün virilen ce
dld temessük işbu mahal le kayd olındı . 

Fl I 9 Ş sene 1 267 [20 Haziran 1 85 1 ]  

Sözkonusu suyun mutasarrıji suyu Miralay Tayfur 
Bey 'in hanımı Beitiye Hanım 'aferağına dair kayıt. 

99 



1 00 

.. � �..J-.t> !,: q ... � ;C, cb :,...; ,.} ·�� 
�J�· ��� �� � �� 

�'-� . . . . 

KIRKÇEŞME SULARI 2 

Muma i leyh Bekir Efendi ma-i mezkfırı Miralay izzetlü 
Tayfı1r Beğ'ün halllesi Behiyye Hanım ibnet-i Mehmed'e 
[ferağ] . 

Fi 22 Z sene [ 1 2]72 [24 Ağustos 1 856] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfesi Behiye Hanım 'ın vefa
tıyla mirasçılarına intikaline ve bunlarında kendi rıza
larıyla Mustafa Şükrü Efendi ile eşi Ayşe Sıdıka Ha
nım 'aferağlarına dair temessük kaydı. 

Mfıma ileyha Behiyye Hanım müveffıye olup ma-i mez
kfır sağTr oğlı Mehmed Selim ve sağTre kızı Emine'ye ba'
de' l-intikal sağTran-ı mezbfıranun bii hüccet-i şer' iyye va
siyy-i mansubeleri ve babaları mfıma i leyh TayfOr Beğ 
bi ' l-vesaye Zabtiyye kontorato ketebesinden Mustafa 
Şükrl Efendi bin All ile zevcesi Ayişe S ıddlka Hanım ib
net-i Hacı Mustafa'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen 
hamiş-i temessük kayd o l ındı. 

Fl 9 C sene [ 1 2]72 [ 1 6  Şubat 1 856] 

Sözkonusu suyun mutasarrıjları Mustafa Şükrü Efendi 
ile eşi Ayşe Sıdıka Hanım kendi rızalarıyla sularını eski 
mahalline bağlı kalmak üzere Hacı Ali Rıza Efendi'nin 
hanımı Fatma Balıriye Hanım 'aferağlarına dair kayıt. 

Mfıma i leyhima Mustafa Şükrl Efendi ve Ayişe Sıddlka 
Hanım'dan mfıma i leyh Mustafa Şükrl Efendi kendi his
sesini b i ' l-asale ve mfıma i leyha Ayişe Sıddlka Hanım ta
rafından İmam ei-Hacc Mustafa Efendi bin Ahmed ve 
Bab-ı zabtiyye ketebesinden Mehmed Tevfik bin Abdul
lah ihbarlarıyla vekili zevc-i ınılma i leyh Mustafa Şükri 
Efendi b i ' l-vekale mahall-i kadimine kema kan cereyan 
itmek üzre nısf masura ma-i lezlzi Bab-ı all evrak odası 
me'mfırlarından Hacı All Rıza Efendi'nün halllesi Fatıma 
Bahriyye Hanım ibnet-i Hasan Sami Efendi'ye ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle defter-i vakf-ı şerlfde mfıma ileyha Fa
tıma Bahriyye Hanım'un uhdesine kayd olmağla işbu ma
halle dahi kayd olındı . 

Fl 2 1  Ş sene [ 1 ]273 [ 1 6  Nisan 1 857] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfesi Fatma Behiye Hanım 
yarısı kendisinde kalmak üzere yarım hissesini ölünce: ·-.i:· "'/ı:.t;.$_)_v ���� ��),v :..Jv� ye kadar kendisine bakmak şartıyla oğlu Hüseyin Neca

� ı•'7"'J: � � � � ;-! q*,U � � .. � � 1 ��W� ti Efendi'ye ferağına dair sened-i hakani kaydı. 

,.4, • tr  ;,JI'f.J' \J,... �,... , ö...,.i '� � .  � • ..�,.� "J ,  L : ı Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Fatıma Bahriy-�. /, • • • N'-"'" V • .,.,:1 ,......_,,...,� J, � ı  o ;J_ı...J ci./_,:. , 'tiu� r,, · ye Hanım ma-i mezkfırun nısfı uhdesinde bi ' l-ibka diğer 

\�� • • .ı: -;..1 nısf hissesini hin-i vefatma değin kendüsine bakmak şar-
tıyla mahdfımı Hüseyin Necati Efendi ibn-i All R ıza E
fendi'ye ferağ itmeğle viri len sened-i hakani işbu mahalle 
kayd olındı . 

Fi 1 9  Mayıs sene [ 1 ]302 [3 1 Mayıs 1 886] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfesi Fatma Bahriye Ha-
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nım 'ın vefatıyla dört nefer evladından üçü intikal mua
melesine rağbet etmemeleri dolayısıyla Emine Tevfika 
Hanım 'ın hissesinin intikal muamelesi yapılarak Muh
sine Hanım 'aferağına dair kayıt. 
Nısf h isse ma-i mezkı1ra mutasarrıfe olan Fatıma Bah
riyye Hanım vefat idüp dört nefer eviadına intikali lazım 
gelmiş ise de üç neferi mu'amele-i intikal iyye İcrasına 
rağbet itmedüklerinden h isselerinün mu'amelesi şimdil ik 
tevkif olmarak kusur bir neferi Emine Tevfika Hanım'a ii
id olan hissenün intikal mu'amelesi ba'de' l-icra mezbu
renün rızasıyla Muhsine Hanım ibnet-i el-Hacc Rıza E
fendi'ye ferağ. 

F1 24 Teşrin-i  evvel sene [ 1 ]306 [5 Kasım 1 890] 

Sözkonusu suyun intikaline rağbet etmeyen üç nefer
den bir hariç ikis Ziver Bey ile Muhsine Hanım'ın his
selerinin intikal muamelesi yapılarak Ziver Bey hissesi
ni Muhsine Hanım 'aferağına dair kayıt. 

Evvelce mu 'amele-i intikaliyye İcrasına rağbet itmeyen 
üç neferden biri dahi bu kerre intikale rağbet itmediğin
den bi ' t-tevkTf kusur iki neferi Zlver Beğ ile Muhsine Ha
nım'a aid olan h isselerün mu'amelesi b i ' l-icra muma i
leyh Zlver Beğ hisse-i müntakı lesini muma ileyha Muhsi
ne Hanım'a ferağ. 

Fl 7 Teşrin-i sani sene [ 1 ]306 [ 1 9  Kasım 1 890] 

14-111 75-Aa/1 İstanbul'da İskender Ağa mahallesinde
ki Nakşibendi tarikatından Özbekler hanına cari üç bu
çuk masura suyun sahibi merhum Çorlulu Ali Paşa 
vakf eylediği senedin zaman aşımı nedeniyle zayi oldu
ğuna ve yeniden bir senet ita huyurulmasına dair kayıt. 

Devletlü inayetlü merhametlü efendüm: 
Arz-ı hal-i abd-i da'lleridür ki İstanbul'da Mehmed Paşa 
cami ' - i  şerlfı plşgahında İskender Ağa mahal lesinde va
kı '  tarikat-i Nakşibendiyyeden el-Özbekiyye fukarasına 
meşruta Özbekller hankahına sah ibü' l-hayrat merhUm 
Çorlı l ı  All Paşa tabe serahu üç buçuk masura ma-i cari 
zaviye-i mezbUre içün bi ' t-tahsls vakf u ta'yln eylediği 
ma-i cari senedi mürur-ı ezmine sebebiyle zayi '  a ldığı 
ma' !Um-ı devletleri buyurıldukda merahim-i aliyyelerin
den mercudur ki tekye-i mezkurenün tahsis u ta 'yin olan 
üç buçuk masura cari kaydı Başmuhasebe'den vesair ak
lamından derkenar olınup yed-i da'iyaneme müceddeden 
bir kıt'a sened i 'ta buyurı lmak babında emr ü ferman 
hazret-i veliyyü' l-ernr ve' l- ihsanundur. 

S sene 1 250 [9 Haziran-7 Temmuz 1 834] 

Şeyh-i zaviye-i mezbur ed-da '1 el-Hacc İb iş(?) Mehmed. 

1 0 1  

14-11175-Aa/1 
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14-111 75-Aa/2 Haslar kazasında Kömürcü Belgrad 
karyesinde hasıl Kırkçeşme katmasından iki buçuk ma
sura suyun sahibi Vezir Ali Paşa tarafından., Kadırga 
Limanında Özbekler tekkesinde cereyan etmek üzre A
hmed Efendiye ferağ olunduğuna dair temessük veril
diğinin kaydı. 

[Derkenar] Kaydı Haslar mahkemesi sicill inden. 

Derkenar] Aşağı ana hıdmetinün I 04 'ünci sahlfesine 
kaydı nakl o l ındı . 

Fı 29 Kanun-ı evvel sene 1 336 [29 Aralık 1 920] 

Ma'ruz-ı da'l- i  devlet-i aliyyeleridür ki :  
Daru' 1-hilafeti' 1-aliyye-i Kostantıniyyetü' 1-mahrniyyede 
Gül cami ' -i şerlfı kurbında Çavfiş mescidi hariminde sa
kin fahrü' l-akran el-Hacc All bin Mustafa meclis-i şer'-i  
şerif-i nebevi ve mahfi l- i  din-i münifde23 Muhammedide 
bi ' l-fi ' l  mesned-i vezaret-i uzma ziver be zad(?) rnekre
ınetiyle pür zib ü baba ve aktar-ı mülk-i millet-i(?) şa' şa
' a-ran-ı hurşld(?) asarıyla pürnfir u ziya olan vezir-i pür
ceyş-i(?)-i fıtnat müşir-i Behram savJet-i asaflm menzilet
( . . .  ) erkan-ı saltanat an ceyl-i saclaret-i uzma kurre-i ayn-ı 
vekalet-i kübra enva'-ı hayrat u hasenata ragıb mehma(?) 
( . . . ) megalib All Paşa la zale mesnedü' l-vezare müşerref 
b i  zatibi '  1-esenn(?) hazretleri taraf-ı bahirü 'ş-şereflerin
den husus-ı ati 'z-zikr[i] tasdika vekllleri olup bi ma hüve 
nehcü' s-sübı1t ve sa'adethaneleri kethudası o lup b i ' l-fı ' l  
Süleymaniye evkaf-ı şerlfe mütevel llsi olan fahrü' l-mü
derrisin-i k irarn zübdetü' 1-muhakkıkTn-i kirarn Ahmed E
fendi bin Mehmed mahzarında ikrar ve takrlr-i kelam i
düp halen s ilk-i mülkümde olup marrü'z-zikr All Çavuş 
mahallesinde vakı ' menzile malik olan Muslı Rakidl(?) 
bin altmış sekiz senesinde Havass-ı refi'a  kazasına tabi ' 
Kömürd Belgrad dimeğle ma'rfif karye s ınurından Kara 
Yani dimeğle şehir mevzı 'dan malıyla abar-ı müte'addi
de hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat ile cem' u tahsll 
eylediği suyı tarih-i mezburdan işbu yedinde olan keşf 
h üceeti natık o ldığı üzre suyolcılarından mu 'tad olan 
tarz-ı ma' rfif üzre vezn ü ayar itdirdiğinde kamil dört ma
sura cari olup zikr olman suyı ol mevzı 'a karlb merhum 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün Kırkçeşme suyına i l 
hak ve bir  masurası hakk-ı mecra alıkonıldukdan sonra 
baki üç masura suyı menzil-i mezbfirına cari olmak üzre 
ta'yin ü tahsis ve hala marrü'z-zikr menzil i le önüne cari 
suya tedavül-i  eyadi i le  ben malik  olup lakin salifü
'z-zikr suyun lağmları harab olmağla ba'de't-ta' ınlr cüm
le sularun keşfine ba ferman-ı all mütevelll ta'yln olman 
umdetü ' l-mevali' i l-izam Murad Efendi ma'rifetiyle zikr 

23 münlf-i 
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olman su vezn ü ayar olmdukda üç masura ve bir çu-
valdız su mevcfıd bulmdığı tahrir ve defter olmmağla üç •. .! : , \ , 1 • . 1 1 __ . • • / - •ı.""'.li..,Jpı ı ı� ...., . ı · ;)::_;. ) ' 1 .  . 
çuvaldızı sultanuma hakk-ı mecra alıkonılarak baki iki - .c-: · "'  '· './'Y -: _ . ,.... r_';.J) • ...ı ..- ı ';'. 'J vı/yl' 
buçuk masura suyum kalmışdur mecra ve kanavatma te
be ' iyyet i le mülküm olan iki buçuk [masura] sudan n ısf 
masura suyı cemi'-i tevabi ' i  ve levahıkıyla müvekkil-i 
müşarun ileyh hazretlerine iki yüz otuz guruşa bey' u 
temllk ve tesilm eylediğüme müşarun ileyh hazretleri sağ 
olsun hazretleri dahi iştira ü temllk24 ve tesellüm huyurup 
temeyyüz olman meblağ-ı mezbfır iki yüz otuz guruşı 
bi ' t-temam ve' l-kemal ahz ü kabz eyledüm ba'de' l-yevm 
zikr olman iki buçuk masura suyun nısf masurasına ata-
karn kalmayup vezlr-i müşarun ileyh hazretlerinün mülk-i 
müşteraları olmışdur keyfeına yeşa ınutasarrıf  olsunlar 
didükde gıbbe't-tasdikı ' ş-şer'i vekil-i ınılma i leyh Ahmed 
Efendi mahalle-i mezbı1r(?) ınüvekkil-i ınüşarun ileyh 
hazretleri şiraen malik oldukları ınarrü'z-zikr nısf masura 
suyı mahmiyye-i mezbı1rdan Kadırga Ilmanına Peykhane 
kurbmda Mehmed Paşa cami '-i şerifi mukabelesinde Öz-
bekler tekkesine müceddeden ibna huyurdukları hazine 
ve musluğa tahsis ve i cra ve intifa'  üzredir didükde ma 
vaka'a bi 't-taleb ketb ol ındı fi 1 6  R sene 1 1 2 1  [26 Hazi-
ran 1 709] [ I  Mayıs 1 7 1 4] tarihiyle müverrah bir kıt 'a  
hüccet-i şer' iyye kaydı Havass-ı refi'a  mahkemesi sicil-
linde mastur u mukayyed bulınınağın emsal i 

l i ' l-emri ' l-ali bi aynihi derkenar olmdığı huzur-ı alileri
ne i' lam olındı bakıyyü' l-emr kümı1nü' l-medim(?) . 

Fl 24 R sene 1 250  [30 Ağustos 1 834] 

14-l/175a/l Kırkçeşme suları ana yoluna mü/hak kat
malardan beş buçuk masura suya mutasarrıf Şerif Ha
lil Beyefendi hanımı Ayşe Suadii Hanım ve çocukları 
kendi rızalarıyla Kenan Efendi'ye Peykhane 'de Dizda
riye mahallesindeki evine aylık yüz altmış beş akçe ica
re karşılığında ferağlarına dair temessük kaydı. 

Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün ihya
sına muvaffak oldukları Kırkçeşme ta'bir olınur ma-i le
zizleri ana tarlkına mülhak katmalardan beş buçuk masu
ra ma-i lezize mutasarrıf Şerif Halil Beğ Efendi halllesi 
Ayişe Sua'da(?) Hanım ile mahdfımları es-Seyyid Meh
med Rafıf ve İbrahim Fehim beğlere ve kerlmeleri Şerife 
Ayişe Hanım ve Şerife Nazife hanımiara ba'de ' l- intikal 
ınılma i leyhimı1n hüsn-i rızalarıyla vüzedi-yı izam haze
ratı kapu kethudalarından olup mütehayyizan-ı hacegan-ı 
Divan-ı hümayfından sa'adetlü Ken'an Efendi'ye ferağ u 
kasr-ı yed idüp ancak bu def'a ba hatt-ı hümayfın-ı şev-

24 temellük 
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ket-makn1n virilen nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i ./"''-'"'ı?.-.J-'1...;>� �-�.e.,...w _,.ı,:; )! ... !...>� �/:.ı,,__. !.........,�.�......-' merkürnun katması keyfiyyeti tahkiki lazım gelmiş oldı-;,_.:.� !.._;v,.,f/l '); .... ı� h;_. , c..-v·, ,.,�.-� ;j....;y,..l/ıt"..; ?. � d � ' �d ı · · c d ' · ·  · · ı �  h �1 2: : · 1 • ••• • ;.. • •  �., ....$_ • .  _ -.·.ı .,  /_...... .... gın an su nazırı sa a et u eıen ınun ı amına ava e '0'--U l/ vv-.u t'r .... :.I"....U ı..- , ..,-v-, J� uır'..S;.>.r ı J,J ı: 1 d kd f d ' � 1 · � ı ·  1 d ' d 1 ,....,;_..��.;�., ı.>/��-'.;,;_, ;-.ur,.--� .... ,.ı;,_,..:..·<.'ı;,5_..:, <eJ� o
�
ın u � a tara

�
ın 

.. 
an me mur ar ırsa ıy e ye �n e o an ��(-:-'.J_.uı..f:-"'....2) .t vyw.....-- w. -':..A-f ,_v_,z �· c i  ı;..; ,_;_._,. suret natık oldıgı uzre A [y]vaddere kurbında Kırmaslıde<f� �_,� w  re dimeğle meşhur mahallde ta'mlr ü tathlr o l ınan sekiz 

<: v aded katmalardan has ıl olan yedi buçuk masura ma-i le
zizden müfrez beş buçuk masura ma-i lezlzün katması 
mu 'ayene ol ındukda el-yevm katması mevcud olup vakf- ı  
müşarun i leyhün ana tarikına cereyan itmekde aldığını 
nazır-ı muma i leyh i ' lam itmeğle yedinde olan suret ta
raf-ı vakfda battalda hıfz ol ınup beher şehr yüz altmış beş 
akçe icare-i müeccele ile işbu cedld temessük tahrir olı
nup muma i leyh Ken 'an Efendi'nün yedine i 'ta a l ındı ge
rekdür ki beş buçuk masura ma-i lezizi Peykhane kur
bında Dizdariyye mahallesinde mutasarrıf aldığı hanesi
ne cereyan eylemek üzre işbu temessük tahrir ve i 'ta kı
lındı. 

R Ra sene [ 1 ] 257 [23 Nisan-2 1 Mayıs 1 84 1 ]  
Sözkonusu suya mutasarrıf olan Kenan Beyefendi ta
mamen eski mahalline bağlı kalmak üzere yarısını İs
mail Paşa 'ya ve dörtte bir hissesini hanımı Hatice Ha
nım 'a ve dörtte bir hissesini diğer hanımı Dilher Ha
nım 'a iştirakenferağma dair temessük kaydı. 
Beş buçuk masura ma-i lezlze mutasarrıf olan izzetlü 
Ken'an Beğ Efendi mutasarrıf oldığı ma-i leziz-i mezkurı 
kema kan mahall- i  kadimine cereyan itmek üzre nısfı o
lan iki buçuk masura bir çuvaldızını Anadal ı ordu-yı hü
mayunı müşiri İsma'il Paşa hazretlerine ve rub' hissesini 
müşarun i leyh hazretlerinün halileleri Hadlee Hanım 
bint-i Abdul lah ve bir rub' h issesini dahi diğer hallleleri 
Dilber Hanım bint-i Abdullah'a ber veeh-i iştirak ferağ u 
kasr-ı yed itmeleriyle müşar ve muma i leyhimanun tasar
ruflarını havl virilen hamiş-i temessük kayd o l  ındı .  

F1 27 Ra sene [ 1 ]27 1  [ 1 8  Aralık 1 854] 

Sözkonusu suyun mutasarrıjlarmdan İsmail Paşa 'nın 
vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunlarmda diğer 
hissedarlar ile birlikte beş buçuk masura suyu Mustafa 
Bey 'eferağlarma dair kayıt. 
Beş buçuk masura ma-i mezkurun nısf hissesine müşarun 
ileyh İsma'll Paşa ve rub' h issesine halllesi Hadlee Ha
nım ve diğer rub' h issesine diğer halilesi Dilber Hanım 
mutasarrıflar iken mi.işarun i leyh İsma'il Paşa'nun vefatı 
cihetiyle mutasarrıf aldığı nısf hissesi kebir mahdumı 
Hasan Rıza Beğ ve kebire kerimeleri Fatımatüzzehra Ha
nım ve sağir mahdumı Hüseyin Nazım Beğ ve sağTre ke
rlmesi Ayişe İkbal Hanım'a ba'de' l-intikal sağTran-ı mu
ma i leyhimanun ba hüccet-i şer' iyye vasiyy-i mansube
leri ve val ideleri muma ileyha Dilber Hanım mutasarrıfe 
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aldığı rub' h issesiyle sağiran-ı muma i leyhimanun hisse-i 
şayi 'alarını ferağa vekili Tayflır Beğ bi ' l-vekale ve muma 
i leyhim Hasan Rıza Beğ ve Hadice Hanım ve Fatımatüz
zehra hanımlarun dahi h isse-i mezkurelerini taraflarından 
ferağa vekil ieri All Efendi bi ' l -vekale ki beş buçuk ma
sura ma-i mezkurı mahall-i kadimine cereyan itmek üzre 
amedi-i Divan-ı hümayun hulefasından izzetlü Mustafa 
Beğ ibn-i Tahsin Beğ'e ferağ. 

Fi 28 Receb sene [ 1 2]82 
ve fi 4 Kanun-ı evvel sene[ l 2]9 F5 [ 1 6  Aralık 1 865] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfı Mustafa Bey bedeli karşı
lığında vefaen mutasarrıf olan Ohannes Efendi vekii
let-i devriyesi nedeniyle Agop Efendi'ye ferağıyla Agop 
Efendi 'de arsanın isklin edilmemesi ve müslümanlara 
satılması kaydıyla Ohannes Efendi 'ye katiyyenferağına 
dair kayıt. 

Beş buçuk masura ma-i lezize mutasarrıf olan izzetlü 
Mustafa Beğ ma-i mezkurı bedel-i ma' lOme mukabelesin
de vefiien mutasarrıf olan Hudavirdizade izzetlü Ohannes 
Efendi veled-i Abraham vekalet-i devriyyesi hasebiyle A
gop Efendi 'ye ba'de ' l-ferağ muma i leyh Agop Efendi rı
zasıyla arsa-i mezkureyi derlımnda İskan itmernek ve a
kar suretine kanılmayup islamdan talibine füruht olmmak 
şartıyla ma-i mezkı1rı ınılma i leyh Ohannes Efendi'ye 
kat' i yy en ferağ. 

Fi 1 8  Cemaziye' l-Ola sene [ 1 2]88 [4 Temmuz 1 87 1 ]  
ve fi 24 Temmuz sene [ 1 2]87 [5 Ağustos 1 87 1 ]  

Ma-i mezkurun nısf masurası b i ' l- ifraz ahara ferağ alı
narak Eyyub hıdroetinde dokuzuncı varaka nakl alınmış
dur. 

Fi 1 4  KanOn-ı sani sene [ 1 ]307 [26 Ocak 1 892] 

N ı sf masurası dahi bi' 1-ifraz İstanbul Ağası hıdroetinde i 
k i  yüz yedinci varaka nakl ol ındı. 

Fi 3 Mart sene [ 1 ]309 [ 1 5  Mart 1 893] 

Bir masurası daha ifraz olmarak 1 35 ' inci varaka nakl o
l ındı . 

Fl 9 Teşrin-i sani sene [ 1 ]309 [2 1 Kasım 1 893] 

Üç buçuk masura suyun Eyyı1b hıdroetine vukü ' atı nakl 
o lındı . 

Fl 2 1  Nisan sene [ 1 ]3 1 0  [3 Mayıs 1 894] 

14-11175b/l Sultan Ahmet'te Kabasakal mahallesinde 
eve bağlı yarım masura suya mutasarrıjları Hatice Ha
nım ve İsmail Hakkı Efendi kendi rızalarıyla Bostan A
li mahallesindeki eve bağlanmak üzere bin üç yüz elli 
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kuruş karşılığında Sarraf Hacı Yosef Karakaşoğlu'ya 
ferağlarına dair sened-i hakani kaydı. 

. . . . . . . . .. . ' :;,"'.�""�:> <V> J,-v.,._ :,h' �-IP t , /  (� t-/,V .I1.P �.::: r;_,J, , ""' [Derkenar] Esas kaydı Sultan Ahmed h ıdroetinde varak f'V'.J,F � J /,.} "·' .r.;;..ı ... 1 .>p ..e-1Jı.P .rı--• f� ./ -Y. ı 'ı.e.' . . . ' 
1 46 • () : ' • • 

• / • J \ ' • . '.J _.! ,..,..,.),IJ .. ,..f, • -<-- "''"' <:...:1r!.. ':.P · ı,'·' r · · . · 

. .  · . . .
. 

·. � · ��' .rı:<r ·.,.v-,_.-v r..s ı_, ; ..-tJ e.:,..v.u-��--� . _;_,, � . '/f.y-�,'_.,_/ı., l7f J.-{,l » �� � . � . . . 7 . Sultan Ahmed kurbında Kabasakal mahallesınde Bayram 
. . · �-.) Pj-w ..J  .... 0J- I'• ;.,.e. ı f �dd 

· d b ' 1 h � d � � � .J..Lf-�-' l"..J 1 · ...v • . : . . · , · · . uru n ı  ca es ı n  e otuz ır numro u ane erunına can 
' "  ı � -':1' L !J v_...�_,._, ,.,.;.y..,. , i �  f � . 1 � . � · · . . nıs masura ma-ı ezıze mutasarrıf olan Necmı[ye] Hanım 

14-1!175b/2 
'/,J)t.I/IP��-ı �ıi Ju� Jı;;, ı i/,,'!/?-� P/A!;s ().. ,'_,�;;� jı,eij�1Jj,j ')1,• ,).,bl � ,;..:.ı, v �,..e, :.W ,�;,JJ-:f�:,.,L'.ı �� 

""' c)j ���pj� f.; !�·y'" ��..; ıJ'.(I.f{)tı, �..), ı .)� ��> ' .  . . . ' . . / . .  � .. � P,..�} c-{fı,.,I;P ,;\ijJ/1 0- '  ... Jı' PA/(ı.;_fı_,j... ).:#./ 
ı:��t..:�.�:,ı ,:;), �,; �)'� �· ��>! ;;�� 4}';���1 ��:.\...J),'�t!l� i ������ ��, ·l�·� {);:,�·· 

14-1!179a/l 

ve İsma'il Hakkı Efendi mutasarrıf oldukları ma-i lezizi 
mecra-yı kadiminden b i ' l- ihrac Bostan Ali mahallesinde 
Nev' iyye zokağında mükerrer sekiz numrolu haneye ce
reyan itmek üzre bin üç yüz el l i  guruş bedel mukabil inde 
hüsn-i rızalarıyla Sarraf Hacı Yosef Karakaşoğlı uhdesi
ne ferağ eylediğinden virilen sened-i hakani işbu mahalle 
kayd olındı .  

Fi 28 Haziran sene [ 1 ]320 [ l l Temmuz 1 904] 

14-11175b/2 Kadıçeşmesi'nde Müftü Ali mahallesin
deki eve bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan Ah
met Remzi Efendi kendi rızasıyla Gedik Paşa 'da Saray
içi adlı mahaldeki evine bağlanmak üzere on iki adet 
Osmanlı lirası karşılığında Corci Efendi'ye katiyyen fe
rağına dair sened-i hakani kaydı. 
Kadi çeşmesinde Müfti Ali mahallesinde Mi 'mar çeşme
si caddesinde otuz altı numrolu hane den1nına cari Kırk
çeşme suyından ve Ayasofya-i kebir vakfından n ısf ma
sura ma-i lezize mutasarrıf olan Bahriyye kolağalarından 
Ahmed Ramiz Efendi mutasarrıf oldığı ma-i lezizi mec
ra-yı kadiminden bi ' l-ihrac B irinci daire dahi l inde Gedik 
Paşa semt-i meşhCirınun Sarayiçi nam mahallde otuz iki  
numrolu haneye cereyan itmek üzre Bab-ı zabtiyye etıb
basından Hapishane-i umumi tabibi sa ' adetlü Corci Efen
di hazretlerine on iki aded l ira-yı Osmaniye fi 1 2  Eylül 
[ 1 ]32 1 [25 Eylül 1 905] tarihinde kat' i yy en ferağ eyledi
ğinden viri len sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 1 2  Eylül sene [ 1 ] 32 1  [25 Eylül l 905] 

DER HIDMET-İ BALİ PAŞA 

14-l/1 79a/1 Ayasofya vakfı suyu yoluna mü/hak kat
malardan yarım masura suya mutasarrıf olan Sarraf 
Ohannes kendi rızasıyla Oso/'a Gedikpaşa 'daki evine 
bağlanmak üzere aylık otuz akçe icare karşılığında fe
rağına dair temessük kaydı. 
Ayasafya-i kebir evkafı suyı tarikına mülhak katmalardan 
nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Sarraf Ohannes 
zimrni ma-i mezkCirı hüsn ü rızasıyla Oso! bint-i Sarraf 
Mikail'e ferağ u kasr- ı yed idüp ancak bu def'a virilen ni-
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zam-ı müstahseneye nazaran derun-ı derkenarlar niltık ol-
dığı üzre asrında Su nazırı el-Hacc Osman Ağa'nun Cebe- • • , ; ı • �� �j,..:J (11; 
haneci karyesinde Sinan Paşa çeşmesi mukabelesinde ba- ��'.J! ı:..�&),)ı;,1.1-Ai}·� of i���, ,� :,;tJ '-'·" 
yır eteğinde hafr-ı abar ve kanavat i le cem' u tahsil ve • , � z-',.t �,J,., �ı:...�)F-,ı 
mahall-i mezkfırede Petro zimml tarlasında savak ağzında '}-1 '"' ( ��,., ·'l? fo if' �X' ,..J#.'ı 
tahte' l-arz vakf-ı şerif tarlkına İcra olman nısf masura 

• · · 

vakf-ı şerif tarlkına cereyan itmekde aldığından beher 
şehr otuz akçe icare-i müeccele ile müceddeden temessük 
tahrlr ve yedine i 'ta olmarak nısf masura ma-i lezizi Ge-
dik Paşa civarında sakin a ldığı hanesine cereyan itmek 
üzre virilen temessük kayd alındı . R 7 M sene 1 254 [2 Nisan 1 838] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Oso/'un Şemişoğlu 
Hoca Nişan 'aferağına ve Gedikpaşa 'daki diğer menzile 
bağlanacağına dair temessük kaydı. 

Deri'ın-ı temessükde muharrer n ısf masura ma-i lezize 
mutasarrıfe Oso] bint-i Mikail Şemiş(?) ağlı Hace Nişan 
veled-i Mikail'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ma-i mezkfır 
Gedik Paşa civarında diğer menzile cereyan ideceği şerh 
virildi. R 1 6  L sene [ 1 2]60 [28 Ekim 1 844] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfı Nişan Efendi'nin vefatıy
la mirasçılarına intikaline ve bunlarında kendi rızala
rıyla Kabasakal malıal/esindeki evine bağlanmak üzere 
Yenicami lıatibi Ali Rıza Efendi'ye ferağlarına dair ka-
yıt. 

Ma-i mezkfira mutasarrıf olan Nişan Efendi fevt olup 
ma-i mezkfır iki nefer eviadı Mosesi Efendi'yle hemşiresi 
Agabet'e ba'de ' l-intikal eviad-ı mfima ileyhimadan Aga
bet tarafından Mosesi ve Kifork şehadetleriyle zevci Ar
tin bi ' l -vekale ve mfıma i leyh Mosesi Efendi b i ' l -asale 
rızalarıyla mecra-yı kadiminden ihrac olmarak Kabasakal 
mahallesinde Yağhane zakağında bir numrolu haneye ce
re yan itmek üzre Cami '- i  cedld hatibi All Rıza Efendi  bin 
Hiifız Mustafa'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle  
şerh virildi . 

Fl I O Mayıs sene [I 2]98 [22 Mayıs 1 882] 

14-1/179a/2 Sultan Mustafa Han vakfı suyundan Lan- . . 14-11179a/2 
ga 'da Katip Kasım malıal/esindeki Basmacı/ar ketlıu- l�'iY.:J�;����e:.-JtG"-:=ııe.:)ııAJ (��jı.:c.,;,�_.ı;p;ıj��;ı; . ..  ..ı;� 
dası konağına bağlı aylık otuz akçe icareli bir masura l[i··�-:"''�"'hı:-,.ıı�'1�ü�"'>''').J.-:rıP�eJ�'.J:..,/./J:cı:'�'!'}:-ilı•�...:. 
suyun yarısına mutasarrıfe olan Ayşe Kadın çocuksuz f:i'f"i'.'f.':P:'ı'#.�'J'�.J:!<çJ)J�Nr:'(��!,.j�,,JiJ,,�..,.!�;r�'v.JII 
vefat etmesiyle suyu vakfa kaldığına ve müzayede ile bi- �{(���JJ.lJ ı.;.[�'t�r'I'J"'J.'>.4'f-l!'r�!,;),�'J e..-!JıJ:'�6:N�t,'r..,;JJı 

�\..J){!tf,;/rl ,j';;J�,W'.JJ(.»..J/)IJJI!)'JJ,If/1;1, ' · ,� 1 · . 
/inen mikdan karşılığında Bali Paşa 'da Çadırcı Alırnet 'v� · · . ·  · ı.O """f'' .IJ,.:..ı,.J, 
malıal/esindeki konağa bağlanmak üzere Alırnet Rıfat 1 
Efendi'ye verildiğine dair temessük kaydı. 
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Cennet-mekan adn-aşiyan Sultan Mustafa Han hazretle
rinün vakf-ı şerifı suyından Langa kurbında Katib Kasım 
mahal lesinde Basınacı lar kethudası konağına cereyan i
den şehriyye otuz akçe icare i le bir masura ma-i lezizün 
nısf hissesine mutasarrıfe olan Ayişe Kadın bint-i Abdul
lah bila veled müteveffiye olup ma-i mezkur mahlül  ve 
canib-i vakf-ı şerife aid olmağla evkaf-ı hümayi'ından vi
rilen mezad kaimesi mucebince ba'de' l-müzayede ma' lu
mu' l-rnikdar mu 'accele ile mesleğinden ifraz olmarak 
Bali Paşa kurbında Çad ırcı Ahmed mahallesinde konağı
na cereyan itmek üzre damad-ı şehriyari Halil Paşa haz
retlerinün divan katib i  Ahmed Rif'at Efendi  ibn-i Meh
med Latif Efendi üzerinde karardade olmağla taraf-ı tara
fından26 ınüceddeden temessük i 'ta k ı l ındığı işbu mahalle 
şerh virildi . 

Fı 1 5  L sene [ 1 ]254 [1 Ocak 1 839] 

14-I/179b/1 14-11179b/1 Ayasofya vakfı suyu yoluna mü/hak kat-
J;vr.-.,y.J�.d-.e:;,ı.v>-""" .rei..VJ.J"';ıif' �)' y.f):Jı;,ı .. ,/�.A:'--:'?i-v ma-/ardan yarım masura suya mutasarrıfe olan Selime �-''..!. �JJ.;;,_ r.J;'()jh' �'.J�' EV>)'\, ��� _�j; :rt·" -fb'-1;., r.�' �": H a-t un ' un vefatıyla oğlu İbrahim Et/ı em Bey ' e intika

j}!//1<?-.JJ!-'..ot. �/:.;)�C?���.�-::Cf;..Jt-1r-. .�·"f.(Jır!.$• line bununda kendi rızasıyla Hüseyin Beyefendi'ye ay-<: . '0'-;)/-J/�u•M../)PI,JA't'.D i)J;./..f1o?}J -b ı.;;A • .sJ., �·eı-...,_, . � d fi � ı ·  .J.I�;, ·,L •. ,.:- . . . i< -��\.).·; 'J.'§ ,,;/'':'1>· . :A. ·. · . . · , . ;..-:. lık o-tuz akçe ıcare karşılıgın a eragına ve Kadırga ı-
• • . ( N"J\�r ...,.t'.r'ify:J • •  ;r'J l ı/'.#...r'.l_,.... e.! LO ıv- ,..9..� W� c.,t;Aıt'..;--:" �_.b • , � • • ?ı;/11�_,..�, iv.e;,;J �.J,��_,..v_,e)aı;,i.vvv.l�..1 J.v;,,.,y'b-1>;-;.�;j' � manındakı Pazund lıanı na bag/anmasına daır verı/en 

..IJ.;)b'ef;>•�y)YJ),_;/.;w.(i,v.J.�iıff/J.Ii e.ı;?··.ı. �C..,6.;...:, te mess ük kaydı. 
'/�� )6, ·i�;_,;� e'-))��j �;;;;� �:i,� ;ı .;):.ı ı �.;:� ' v.ı:.,.ı. · fi,Aldb� �"�<'�-!.... �·ct�� ı-;.�. !?Al:'/� e-..t- Cami ' -i şerif-i Ayasofya-i kebtr evkaf-ı şerifı suyı tarikı

na mülhak katma sularından nısf masura ma-i leztze mu
tasarrıfe olan Selime Hatfın bint-i el-Hacc Selim müte
veffiye olup ma-i leztz-i mezkfır kerimesi Şerife Fatıma 
Hanım'a intikal idüp ınfima i leyha dahi müteveffiye olup 
kebir oğlı İbrahim Edheın Beğ'e intikal itmeğle ınılma i
leyh dahi büsn-i rızasıyla devletlü Tahir Beğ Efendizade 
rikab-ı hümayi'ın kapucıbaş ı larından ati'ıfetlü Hüseyin 
Beğ Efendi'ye feragat ve kasr-ı yed idüp ve nizam-ı müs
tahsenesine nazaran asrında Su nazırı Osman Ağa Kü
çükköy nam karyenün istanbul tarafında köpriden aşağı 
bağlara varınca mevzı ' - ı  halide abar-ı müte'addide hafr 
ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdirdiği 
suyı ol mahalle karib Ayasofya suyı lağmına ba izni
' 1-mütevelli i lhak itdirdiği dört buçuk masura ma-i lezt
zün nısf masurası hakk-ı mecra virilüp bakT dört masura 
ma-i lezizden müfrez nısf masura ma-i lezizün katması 
mevci'ıd olarak suyı dahi Ayasofya-i kebir vakfınun suyı 
lağmına cereyan itmekde o ldığından nı sf masura ma-i le
ziz beher şehr otuz akçe icare-i müeccele takdir olmarak 
Kadırga limanı kurbında Pazvend hanı d iıneğle şehir 
han-ı mezki'ıra cereyan eylemek üzre mir-i mfima i leyh 

26 vakfdan 
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yedine virilen temessük kayd olındı. 
Fı 28 M sene [ 1 ]257 [22 Mart 1 84 1 ]  

14-11179b/2 Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
katmalardan yarım masura suya mutasarrıfe olan Şeri
fe Hatice Hanım 'ın vefatıyla oğluna intikaline bunun 
dahi vefatıyla hanımı Şerife Hatice Hanım'a intikaline 
bunun da kendi rızasıyla Ali Ağa ya ferağına ve aylık o
tuz akçe icare karşılığında Çelebioğlu mahallesindeki 
menzilden alınıp Bati Paşa 'daki menziline bağlanmak 
üzere verilen temessük kaydı. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Sultan Süleyman hazretlerinün 
Kırkçeşme ta'blr ol ınur ma-i tezizlerinden ana tarikına 
mülhak katmalardan nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe 
Şerlfe Hadice Hanım müteveffıye olup kebir oğlı Meh
med Sa'id Efendi'ye ba'de' l-intikal merküm dahi fevt o
lup halilesi Şerife Hadice Hanım bint-i el-Hacc Ahmed'e 
intikal itmeğle mezbfıre Şerlfe Hadice Hanım hüsn-i rıza
sıyla Hariciyye nezaret-i celilesine zlv[er]-efza-yı ikbal 
olan devletlü Mustafa Reşid Paşa hazretlerinün haftani 
hıdmet-i devletleriyle müftehir Ali Ağa ibn-i (boş) ferağ 
u kasr-ı yed idüp ve ber mfıceb-i nizam-ı müstahsene ye
dinde olan sfıret natık oldığı üzre asrında Şeyhülislam 
Sa'dullah Efendi'nün Balioğlı kemeri kurbında hafr itdir
diği bacalardan tahsil ve kemer-i mezbfıra ilhak eylediği 
üç masura ma-i tezizden müfrez nı sf masura ma-i lezlzün 
katması mevcfıd olup vakf-ı müşarun i leyhün ana tarikına 
cereyan itmekde o ldığından nı sf masura ma-i mezkfır Çe
lebioğlı mahal lesinde menzilden ihrac ol ınup beher şehr 
otuz akçe icare-i müeccele ile mfıma i leyh Ali Ağa'nun 
Bali Paşa'da menzi l ine cereyan eylemek üzre virilen te
messük kayd ol ındı . 

Fı 9 M sene [ 1 ]257 [3 Mart 1 84 1 ]  

1 09 

14-11179b/2 

" . . ( ' :i;;JJ-.... d_i.J '*'._ -�� ,,�� ...,_ 
Sözkonusu suya mutasarrıf olan Ali Ağa kendi rızasıyla �j� ___,-... ��,.; ;:Y.': �� :"< �·�·"'r.>J:'"�.�. :- ,  
el-Hacc Mehmet Şakir Efendiye ferağına dair hamiş-i �,�,...,4� ... �·:ı,; C', .. ! ,_;;, t!� �-"!� �.'�"":�-:-':..J&J.,. 
t "k k d �· .J,.7 fi,..y j..:. 1 .  � ..vU) ,}.> .,.:- ....,. 1 � ...... ;,..._.ı, c) .  emessu ay ı. ,,� . . · · · ....... �' "-. 
Nısf masura ma-i tezize mutasarrıf olan Ali Ağa hüsn-i 
rızasıyla ei-Hacc Mehmed Şakir Efendi ibn-i Ali Ağa'ya 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd olındı . 

Fı 1 8  S sene 1 258 [3 1 Mart 1 842] 

Sözkonusu suyun mutasarrıft el-Hacc Mehmet Şakir E
fendi vekalet yoluyla Seyyit el-Hacc Osman Ağayafe
rağına dair hamiş-i temessük kaydı. 

Nısf masura ma-i mezkfıra mutasarrıf ei-Hacc Mehmed 
Şakir Efendi ibn-i Ali tarafından ba hüccet-i şer' iyye ve-

Al .i,., 
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klli olan Kapu çukadarı es-Seyyid Mes'ud Ağa b i ' l-ve����;'j.} •"'Y-' '"·-��..J:ı.:...H>ı..A.i, kale es-Seyyid el-Hacc Osman Ağa bin Ebubekir'e ferağ 
.V�).,!,.J.,..,�h./.iJ:ı.���-�ri:..JJ ' J.A'.:, �_..ı_, ı..,_.i;.{._., , .,. , u kasr-ı yed iderek ma-i mezkGr kadln:ll vechile menzil-i 

" �;).i�W.'a'rJI.J ı �>' '� .,.{f ı;�_.;._.�tt._,��il�j mezkura cereyan eylemek şartıyla hamiş-i temessük işbu 

·�.N"CP!,�)' � .. _.;s;-..; J�)b}� s_,f.N � .... �� ' ". '� '�� , mahalle dahi kayd o l ındı . 

�� ,_,�;�:4'"':�-;�;ı;(��:_,/f';� P ��<'�.<tı c� -��--�? Fl 4 N sene 1 262 [28 Ağustos 1 846] 
!Ci-f_.b-'p � r>.J-.:A:.J ',J-' W>  "- ' tb '  .,.ı_,.._. AJ.ı .. "'J.� !.J_.:. ı Sözkonusu suyun mutasarrıfi Seyyit el-Hacc Osman A

,..i�JlY: '�..v,'�.J'v�.:-P.".J :p_,if, I C-'�-:--·) : � ��ui.p. �_..�. , ğa 'nm vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunlarmda l�if_�,:J �_.ıJJ'..;�tıfG)J.�ı..pv.,' �' 1 v'-"'�j 'c!'_,.. .,..;._;_,_,�; kendi rızalarıyla yıllık on beş kuruş karşıfığmda Taşka�ı..-� �Jı;.,.,ı� ı·(.;l-•';"-;' sap civarında Selçuk Sultan mahallesindeki evine bağ-

14-1/180a/l 

"' lanmak üzere İzmir Emtia Gümrüğü müdürü Şevket E
fendiye ferağlarma dair temessük kaydı. 

Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan es-Seyyid el
Hacc Osman Ağa ibn-i Ebubekir fevt olup mutasarrıf ol
d ığı nısf masura ma-i mezkGr dört nefer keblre kerimeleri 
Peride ve Hafize ve Ayişe ve Hadice hanımiara ba'de
' 1-intikal eviad-ı mGma ileyhima taraflarından el-Hacc A
li Efend i  ibn-i el-Hacc Nu 'man ma-i mezkurı b i ' l-vekale 
mecra-yı kadiminden b i ' l-ihrac Taşkassab civarında Bel
cik(?) Sultan mahallesinde yüz iki nurnro ile murakkam 
haneye cereyan itmek üzre İzmir emti 'a gümrüği müdiri 
rifatlü Şevket Efendi ibn-i Sadık'a altı bin guruşa kat' iy
yen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i 
lezlz-i mezkGrun icare-i kadimesi senevi on beş guruşa 
iblağ olmarak defter-i vakfda muma ileyh Şevket Efendi 
ibn-i Sadık'un uhdesine kayd ol ınmış olmağla işbu ma
halle şerh virildi .  

Fı 22 Zi ' l-ka'de sene 1 285 [7 Mart 1 869] 
ve fı 22 Şubat sene [ l ]284 [ 6 Mart 1 869] 

14-11180a/l Sultan Süleyman Han vakfının suyufazla
smdan bir masura suyu vakfin hazinesine verilmek ü
zere aylık otuz akçe icare karşıfığmda Hariciye müşiri 
Reşit Paşa 'nın uhdesine kaydına ve Tatlıkapı 'daki ravz
hanesine bağlanmasına dair temessük kaydı. 

[Derkenar] Sehven kayd ol ınmış aldığından Halkalı def
terinde mukayyeddür. 

Terkin 
Cennet-mekan firdevs-aşiyan Sultan Süleyman Han tabe 
serahu hazret1erinün vakf-ı şerlfı ma-i tezizi fazlasından 
olarak Hariciyye müşlri devletlü atfifetlü Reşid Paşa haz
retlerinün Tatl ıkuyu'da kain devlethanelerine münasib 
mülk kanava,tına tebe ' iyyetle cereyan itmek üzre bir ma
sura ma-i leziz beher şehr otuz akçe icare-i müeccele i le  
müşarun i leyh hazretleri talib ve ragıb oldığı eci lden ol 
vechile meblağ-ı mü[e]ccelesin(?) evka:f-ı hümayun ha
zinesine ba'de' t-teslim ma-i teziz-i mezkı1r defter-i vakf-ı 
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şeri'fde ma-i leziz-i mezkur uhde-i devletlerine kayd ve 
tasarrufını havi müceddeden i ' ta buyurılan temessük işbu 
mahalle kayd al ındı . 

Fi' 6 L sene [ 1 ]256 [ 1  Aralık 1 840] 

Sözkonusu suyun Osman Beğ tarafından Devlet-i aliy
yeden meclis-i muhasebe maliye reisi İbrahim Edhem 
Efendi hazretlerinin halilesi Havva Rabia Hanım 'a/e
rağına dair temessük kaydı. 

Terkin 
Müşarun ileyh Reşid Paşa hazretleri akdeınce ma-i mez
kurı Musul valisi Mehmed Paşa hazretlerine ferağ muma 
ileyh Mehmed Paşa irtihal-i dar-ı beka idüp ma-i mezkur 
kebi'r mahdumı Osman Beğ ve sağTr mahdumları İsma'il 
Beğ ve Ahmed Beğ ve Mahmud Beğ ve Hüseyin Beğ ve 
sulbiyye kerimeleri Adile ve Ganime ve Rukıyye Ha
n ım'a ba'de' l-intikal Rukıyye Hanım müte'akıben fevt o
lup hisse-i şayi ' ası mahlul ve canib-i vakf-ı şerif'e aid o
lup ba kaime-i mezad hisse-i mezbur hissedarı Osman 
Beğ'e kar al ınmış ve sığar-ı mezburunun tesviye-i umur
larına ba hüccet-i şer' iyye vasileri İbrahim Rüşdi Efendi 
b i ' l -vesaye ma-i mezkurı h issedarları ve büyük karındaş
ları muma ileyh Osman Beğ'e ba'de' l-ferağ muma i leyh 
dahi hüsn-i rızasıyla rical-i Devlet-i aliyyeden Mecl is- i  
muhasebe-i maliyye reisi el-Hacc İbrahim Edhem Efendi 
hazretlerinün halllesi i ffetlü Havva Rabi 'a  Hanım'a ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle hamiş-i temessük işbu mahalle kayd 
ol md ı .  

Fı 25 N sene 1 263 [7  Eylül 1 847] 

14-l/180a/2 Gazi Birinci Sultan Ahmet Han 'ın camii 
ve imaretine bağlı ve vakfa i/hak edilmiş olan Ahmedi
ye adlı mahalde bulunan çeşmelere on dokuz buçuk 
masura suyun on masurası üç tane çeşmelere verilip ve 
dokuz buçuk masura suyu aylık yüz yirmi akçe icareli i
ki masura sudan yarım masurasına mutasarrıf Seyyit 
el-Hacc Hüseyin Nazif Efendi suyunu aylık otuz akçe i
care karşılığında Bi/al Necip Ağa'ya ferağına dair te
messük kaydı. 
[Derkenar] Aşağıana hıdmetinde mukayyeddür. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Ahmed Han-ı Ev
vel tabe serahu hazretlerinün cami ' -i şerif ve imaret-i a
mire ve hayrat-ı sairelerine cari ba hatt-ı hümayun-ı şev
ket-makmn-ı şahane ve ber muceb-i vakfiyye i lhak ve ih
san buyurılmış olan Ahmediyye nam mahallde kain çeş
melere on dokuz buçuk masura ma-i lezizün on masurası 
cereyan itmek üzre üç aded çeşmelere ibka ve ma'ada 
fazla dokuz buçuk masura ma-i lezizden müfrez beher 

l l l  

14-1!180a/2 
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14-11180b/2 
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şehr yüz yiğirmi  akçe iciire-i müeccelelü iki masura ma-i 
lezlzden nısf masurasına mutasarrıf olan es-Seyyid 
el-Hacc Hüseyin Nazif Efendi ibn-i es-Seyyid Hüseyin 
mutasarrıf oldığı ma-i lezlzi beher şehr otuz akçe icare-i 
müeccele ta'ylniyle tebe'adan B ilal  Neclb Ağa'ya ferağ u 
kasr-ı [yed] itmeğle zabt u tasarrufiyçün virilen temessük 
işbu mahal le kayd ol ındı . 

Fl 22 Za sene 1 259 [ 1 5  Aralık 1 843] 

14-l/180b/l Gazi Birinci Sultan Alırnet Han vakftna 
bağlı suyun aylık otuz akçe icare ile yarım masurasına 
mutasarrıf olan Seyyit el-Hacc Hüseyin Nazif Efendi 
suyunu kendi rızasıyla el-Hacc Abdu/la/ı Ağa'ya Kadır
ga limanında Çadırcı Alırnet Çelebi malıal/esindeki evi
ne bağlanmak üzere ferağına dair /ıamiş-i temessük 
kaydı. 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum Gazi Sultan Ah
med Han-ı Evvel hazretlerinün bina ve ihya huyurdukları 
cami ' -i şerlfi ve medrese-i di l-güşa türbe-i lat1f ve rnek
teb-i mün1f ve imaret-i amireleri vakf-ı şerifine i lhak ve 
ihsan buyurılan Ahmediyye nam mahallde kain dört aded 
çeşmelere on dokuz buçuk masura ma-i lezizden müfrez 
beher şehr otuz akçe icare-i müeccelelü ber mikeb-i ha
miş-i temessük nısf masura ma-i lez1ze mutasarrıf olan 
es-Seyyid el-Hacc Hüseyin Nazif Efendi ibn-i es-Seyyid 
Hüseyin mutasarrıf oldığı n ısf masura ma-i lezizi b i 'z-zat 
hüsn-i rızasıyla ei-Hacc Abdul lah Ağa bin Mehmed'e fe
rağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i le
ziz-i mezkfır Kadırga limanında Çadırcı Ahmed Çelebi 
mahallesinde hanesine cereyan itmek üzre zabt u tasarru
fiyçün viri len hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fl 1 8 Za sene 1 26 1  [ 1 9 Kasım 1 845] 

14-1/180b/2 İstanbul'da Koska 'da Ragıb Melımet Paşa 
vakfının musakkafatından Serrac İslıak malıal/esindeki 
konağı arsasına bağlı suyun iki buçuk masurasına mu
tasarrıf olan Hoca Kasbar Bazergan bir masurasını 
Kumkapı 'da Çadırcı A/ırnet Çelebi malıal/esindeki Rum 
kilisesi Nerdübanlı kiliseye yıllık kırk sekiz kuruş icare 
karşılığında kilise mütevellisine verilen temessük kaydı. 

Sahibü' l-hayrat Sadr-ı esbak Ragıb Mehmed Paşa merhu
mun mahmiyye-i İstanbul'da Koska'da bina ve ihyasına 
muvaffak oldukları kütübhane-i latif ve mekteb-i münif 
ve çeşme-i lat1f ve hayrat-ı sairesi evkaf-ı şerifi musakka
fatından mahmiyye-i mezbOrda Serrac İshak mahallesin
de vakı '  vakıf-ı merhfımun konağı arsası derfınına cari 
Havass-ı refi' a kazasına tab i '  Küçükköy kurbın da İs tan-
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bul tarafındaki köpriden aşağı sekiz aded hacalardan 
cem' ve hası l olan ab-ı lezizden iki buçuk masura ab-ı le
zizün mutasarrıfı bulınan sarraf taifesinden Hoca Kasbar 
Bazergan bir masura ma-i lezizi yedinde olan atık temes
sükinden bi ' t-tefrlk münasib mahallinden cereyan itdür
mek üzre Kumkapu'da Çadırcı Ahmed Çelebi mahallesin
de vakı' re'aya-yı Devlet-i aliyyeden ve Rum milleti ke
nisalarından Nerdübanl ı  ta'blr olman kil isa-yı mezbur 
derfınında müceddeden inşa olman hazineye ma'aza' lla
hu te 'ala harlk vukü' ında isti 'mal olmmak ve senevi kırk 
sekiz guruş icare-i müeccele ta'ylniyle mezkur kil isa mü
tevelllsi yedine i ' ta olman cedld temessük işbu mahal le 
kayd olındı . 

Fi l 5 Ca sene 1 262 [ 12 Mayıs 1 846] 

1 1 3 

14-l/181a/1 İstanbul'da Koska 'da Ragıb Mehmet Paşa 14-1/181a/J 
vakfının musakkafatından Serrac İshak mahallesindeki .

. 

_.--:je;;...#_..; • .  · �  konağı arsasına bağlı suyun iki buçuk masurasına mu- . . uz:,�� ... 
tasarrıf olan Hoca Kasbar Bazergan yarım masura su- "�))ı�_.., ..:.. � ı ) �a.A-;,,)..;ı:_ ,;JeJt,;ı , � . · ı. 
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Sahibü ' l-hayrat Sadr-ı esbak Ragıb Mehmed Paşa merhfı
mun mahmiyye-i İstanbul'da Koska1da bina ve ihyasına 
muvaffak oldukları kütübhane-i latif ve mekteb-i mün1f 
ve çeşme-i latlf ve hayrat-ı sairesi evkiif musakkafatından 
mahmiyye-i mezbfırda Serrac İshak mahallesinde vakı '  
vakıf- ı  merhfımun konağı arsası derfınına cari Havass-ı 
refı'a kazasına tabi ' Küçükköy kurbında İstanbul tarafın
daki köpriden aşağı sekiz aded hacalardan cem' ve hasıl 
olan ab-ı lezizinden iki buçuk masura ma-i lezlzün muta
sarrıfı bulınan sarraf taifesinden Hoca Kasbar Bazergan 
nısf masura ma-i lez1zi yedinde olan atik temessükinden 
bi 't-tefrik rızasıyla re'aya-yı Devlet-i aliyyeden ve Rum 
milleti nisvanı taifesinden Frosni(?) bint-i Dimitri nam 
nasraniyyeye ferağ u kasr-ı yed itmeğle ber minval-i mu
harrer zabt u tasarrufesine izn virilüp mahmiyye-i İstan
bul'da hısnı ebvabından Fenerkapusı haricinde Hacı Fe
ner mahallesinde vakı' Hace Manolaki terazfısmdan ifraz 
mahalle-i mezbura mesfôre Frosni(?) Nasraniyyenün ha
nesine cereyan itmek üzre senevi on iki guruş icare-i mü
eccele ta'y1niyle mersum(?) Frosni(?) Nasraniyye yedine 
virilen cedid temessük işbu mahalle dahi kayd olındı . 

Fl 1 5  Ca sene 1 262 [ 12  Mayıs 1 846] 
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14-11181a/2 İstanbul'da Kadırga limanında Gazi Yah
ya Paşa vakfı musakkafatından büyük eve bağlı yarım 
masura suyun aylık yüz otuz yedi akçe icare karşılı
ğında mutasarrıfi Seyyit Mehmet Raşit Efendi suyu evi 
ile beraber kendi rızasıyla dörtte üç hissesini Seyyit E
bubekir Efendi'ye ve dörtte bir hissesini eşi Şerife Emi
ne Hatun 'aferağına dair kayıt. 
Mahmiyye-i İstanbul'da Kadırga Ilmanı kurbında vakı '  
Gazi Yahya Paşa mekteb-i münifi evkafı musakkafatın
dan keblr haneye cari ba hüccet-i şer' iyye zahr-ı temes
sükde muharrer nlm masura ma-i lezlzün beher şehr yüz 
otuz yedi akçe icare-i müeccele i le müvekkilüm Seyyid 
Mehmed Raşid Efendi mutasarrıf o ldığı ma-i mezkfırı ha
ne i le beraber hüsn-i rızasıyla üç rub' h issesini Kapu
dan-ı derya devletlü Halil Paşa tab i '  -i Seyyid Ebubekir 
Efendi ibn-i Mehmed'e ve rub' hissesi dahi zevcesi Şerlfe 
Emine Hattın'a ferağ u kasr-ı yed idüp ma-i mezkfırun te
messük-i mezktırda münderic oldığı ve kadimden berü 
cari oldığı işbu mahalle kayd ol ındı. 

Fl 1 5  Ra sene 1 264 [2 1 Şubat 1 848] 

14-1/181bll İstanbul'da Koska 'da Ragıb Mehmet Paşa 
vakfının musakkafatından Serrac İshak mahallesindeki 
konağı arsasına bağlı suyun iki buçuk masurasına mu
tasarrif olan Hoca Kasbar Bazerglin yarım masurasını 
kendi rızasıyla Kumkapı 'da Çadırcı Ahmet Çelebi ma
hallesindeki Nerdübanlı kilisenin hazinesinden alarak 
Rum milleti kadınlarından Kanice 'nin evine bağlan
mak üzere yıllık on iki kuruş icare karşılığında Kani
ce 'nin tasarrufuna verildiğine dair temessük kaydı. 

Sultan Bayezld-i Veli hazretlerinün vakf odasında umtırı 
ru'yet ol ınan evkafdan sahibü ' l-hayrat ve ' l-hasenat Sadr
ı esbak Ragıb Mehmed Paşa merhfımun mahmiyye-i İs
tanbul'da Koska'da bina ve ihyasına muvaffak oldukları 
kütübhane-i latlf ve mekteb-i münlf ve çeşme-i latlfe ve 
hayrat-ı sairesi evkaf-ı şerlfı musakkafatından mahmiy
ye-i mezbtırede Serrac İshak mahallesinde vakı '  vakıf-ı 
merhtıınun konağı arsası dertınında cari olan Havass-ı re
fı'a kazasına tabi ' Küçükköy kurbın da İstanbul tarafında
ki köpriden aşağı sekiz aded hacalardan cem' ve hası l o
lan ab-ı tezizden müfrez iki buçuk masura ab-ı tezize mu
tasarrıf olan sarraf taifesinden Hace Kasbar Bazergan 
nısf masura ma-i tezizi yedinde bulınan atik temessükden 
b i ' t-tefrlk rızasıyla Kumkapu'da vakı ' re 'aya-yı Devlet-i 
al iyyeden Rtım kil isalarından Nerdübanl ı  ta'blr ol ınan ki
l isa-yı mezktır dertınındaki müceddeden inşa ol ınan ha
zlneden almak üzre kil isa-yı mezktır mütevelllsi kızı 
re 'ayadan Rum mil leti nisvan ı taifesinden Kanice ibnet-i 
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Baskaki nam nasraniyyenün hanesine cereyan itmek üzre 
senevi on iki guruş icare-i müeccele ta'ylniyle mersı1m 
Kanice ibnet-i Baskaki Nasraniyyenin zabt u tasarrufiy
çün virilen temessük işbu mahalle kayd ol ındı .  

Fl ı 5 Ca sene ı 262 [ 12 Mayıs 1 846] 

14-l/18lb/2 Sultan İkinci Sultan Mahmut Han vakfı 
musakkafatından yarım masura suyun mutasarrifı Mu
sul valisi Mehmet Paşa 'nın oğlu Osman Bey Tatlıka
pı 'daki konak ve yarım masura suyu kendi rızasıyla 
el-Hacc İbrahim Ethem Efendi 'nin hanımı Havva Ra
bia Hanım 'aferağına dair kayıt. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Sani tabe serahu 
hazretlerinün Astane-i aliyye ve Üsküdar ve mahall- i sai
rede ve ba tahsis Tophane-i amirede Cami' -i zühret(?) is
miyle müsemma olan müceddeden inşa ve ihyasına mu
vaffak huyurdukları cami '-i şerif ve hayrat-ı saireleri 
vakfı musakkafatından bir kıt'a temessük hamişinde mu
harrer nısf masura ma-i lezlzün mutasarrıfı Musul valisi 
merhum Mehmed Paşa'nun malıdilını Osman Beğ Tatl ı
kuyu'da kain bir bab konağ ve nısf masura ma-i lezizi 
hüsn-i rızasıyla Mecl is-i muhasebe-i maliyye reisi sa'a
detlü el-Hacc İbrahim Edhem Efendi hazretlerinün hall
le-i muhteremeleri atilfetlü Havva Rabi 'a Hanım bint-i 
Abdullah'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle konağ ve ma-i le
ziz-i mezkı1r defter-i vakf- ı  şerlfde milma ileyhanun uh
desine kayd ol ınmış oldığından işbu mahalle dahi kayd o
lındı. 

Fı gurre-i Ş sene ı 263 [ 1 5  Temmuz 1 84 7] 

Sözkonusu suyun mutasasarrıfesi Rabia Hanım 'ın ve
fatıyla mirasçılarına intikaline ve bunlarında kendi rı
zalarıyla Şemsikamer Hanım ile Esma Hanım 'a ferağ 
ve bunlarında kendi rızalarıyla İçel'in Anamur kazası 
hanedamndan Ali Rıza Beyefendi'ye ferağlarına dair 
kayıt. 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Rabi 'a Hanım 
müteveffiye olup ma-i mezkilr kebir mahdfımları Ahmed 
Tevfik ve Muhyiddin ve Abdülkadir beğler i le kerimesi 
Hadlee Hayriyye Hanım'a erba'an ba'de ' l-intikal ınılma 
i leyhim Ahmed Tevfik ve Muhyiddin ve Abdülkadir beğ
ler i le Hayriyye Hanım ma-i mezkı1rı rızalarıyla Şemsika
mer Hanım ile Esma Hanım'a ba'de ' l-ferağ mfıma i leyhi
ma Şemsikamer ve Esma hanımlar dahi rızalarıyla İçi !  
sancağında vakı '  Anamur kazası hanedanından Meyve-i 
hoş gümrükcisi izzetlü All Rıza Beğ Efendi'ye ferağ. 

Fı 20 Muharrem sene 1 274 [9 Eylül 1 857] 

1 1 5 
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Sözkonusu suyun mutasarrıfı Ali Rıza Bey 'in vefatıyla 
mirasçılarına intikaline ve mirasçılardan birinin hisse
sini hissedar/arına ferağına dair kayıt. 
Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf  olan Meyve-i huş 
gümrükcİsİ All Rıza Beğ ibn-i Abdülmu 'in fevt olup dört 
nefer keblr eviadı Abdülkerlm ve İhsan beğler ile Atiyye 
ve Adeviyye hanımiara ba'de' l-intikal ınılma i leyhimden 
Abdülkerlm Beğ diyar-ı aharda bulındığından ferağa ta
rafından vekili Sarı Kadizade Ahmed Efendi h isse-i mez
kurı diğer üç rub' h isse mutasarrıfları ve karındaşları mu
ma i leyhim İhsan Beğ ve Atiyye ve Adeviyye hanımiara 
kat' iyyen ferağ iderek ma-i mezkı1r mecra-yı kadimi olan 
İmam zokağında yiğirmi üç numrolu bir bab konağa cere
yan itmek üzre işbu mahalle kayd olındı . 

Fl 12 Eylül sene 1 297 [24 Eylül 1 880] 

14-l/182a/1 14-1/182all Üsküdar'da Selimiye camii evkaji musak-

;;
:
�iliıııeJ.,;ı. ��J � ,.,.ı-es . · . . · kaf�tından Kadırga limanındaki Esma Sultan sarayına 

t�,� ���.�ıa,�,..t·<J:,...��:a;:� ... --::.� 'Lf�!ı�� ..... !.( . ;.;.,.... carı olan sudan yarım masura suya mutasarriflar olan 
''�' cn-:.ı... �.�..; , . ; ı , · ı.� , : 7: '�.r-ıt\1�·�h...i Q)�ı.:. , ·; . .. Sarraf Artin ve Mardıros zimmilerden Mardıros 'un ö-·"' · · " ..... .-o;.r/,.J/.)Ic i'.-e-1 ';;.) .t · '"'-'" ,)li:'�J���,.,ı..ı ,A ı .;, / . 1 � ·." 1 'H- <Üı ... .-f,..t.J-�;.,4. [ümüyle mirasçılarına intikaline ve bunlarında kendi . · ı • • 'V..- �J {,J;ıJclj,,.ıJ!Jo.ıC,iııatJ · t...,..A'�'JN�ı,., ·:��ıJ�)I�-�;;� .... ,.:·,, · · · �·""-:-'A·� rızalarıyla diğer hissedar Sarraf Artin 'le beraber Erme-
clv!,J �) .... ifı � ......... ��,..eı (t".J�,...,rl .JM. • � :'41-',.e,��.?�.ı ıo.,_.,.. t. ni milletinden Kapamacıoğlu Manok'a aylık on beş ak
�NfJı ıV,;��"';".ı G)ı.'��)�:�:.ı6(;...-<J�."..Af.J� ıU·�� ... çe icare karşılığında evine bağlanmak üzere ferağları

GP� ... ;�_.)J-v:,.. ıJ,b �ıci4ı ,1 1 . . . ��J,Jı1.,ı �<r-'�,(Ü"��_i,� na dair hamiş-i temessük kaydı. /)j/.) Jl '  ' ·, ı.  . �/J(.I,.;.J.t.{ı.,ı..e4,'ı · .., ,..J : '. �""'.r{IJ',J1.4)1�J0t.J;/�.Jt,J . . . • . ��..ı...;i,;. ' 1 • • ' . "":A.JJ/..V��J�,.J.)J.ı. · . , _ ��J1tJ�ı;�;..J�;.�.., · ""': Jl [Derkenar] Yedıkule hıdmetınde 247 ' ıncı varaka nakl o-. . }. ' • . . (iS'J �,JI,..ı,.ı�,� • • , ':.D I (f'.J� ) d reıı ; rJ,;;J��:, ,_ .i ; . , : .. -... ı,.�....eı'cSı.ıs . ..;.., : ın ı .  
. . . . ... ... , ,.. 'ır-ı J ' ..y" .... , ..(· ' • '/�-.1'--b .u. 

__:...JP.'!.?ı.J�n', · . · . . · � ·v.e�-i') ı.,.t..., . . . . . · . ı.-, . """"-' '\l� ı.. -�� ·  • ' .TV�tteôı d: 
Fi 22 Nisan sene [ 1 ]307 [4 Mayıs 1 89 1 ]  

• 1'.)1�, .. �...,,.:.; ı,A lfJ.:: ' (lU' ! 
'� · · _. · V"" J,.ı ,J6.s ı Nakl r-...e ı'-1/Ji '"1(<1' � 1 <a,; ' .,.. <..,o...._ "rlA>r�'(J Medine-i Üsküdar'da Sellrniyye arazisinde müceddeden 

inşa huyurdukları Sellmiyye cami ' -i hümayunı ve hay
rat-ı saireleri evkafı musakkafatından mahrı1se-i İstan
bul'da Kadırga Ilmanında vakı '  Esm[a] Sultan sarayı ar
sası dimeğle arif saray-ı mezkura cari olan ma-i lezizden 
müf-rez hamiş-i temessükde muharrer nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıfan olan mersuman Sarraf Artin ve Mar
diros zimrnllerden mersı1m Mardiros zimınl halik olup 
keblr oğulları Avanis ve keblre kızları Açan(?) ve Alise 
ve sağir oğulları Haçador ve Mardiros ve sağTre kızları 
Mahdohal(?) ve Mehriyye(?) işbu yedi nefere ba'de' l-in
tikal mezburetan Açan ve Alise taraflarından mersı1me
tanun zevcleri Sarraf Mıgırdiç veled-i Begos ve Kuyumcı 
Bedros veled-i Mardiros ihbarlarıyla vekili karındaşları 
mersı1m Avanis b i ' l-vekale ve kendi h issesi[ni] b i ' l-asale 
ve sağiranun vasiyyeleri ve anaları Efkine(?) bint-i Ava
n is tarafından vekll sağiranun arnmileri ve ma-i leziz-i 
mezkurun nısf-ı aharı mutasarrıfı Artin veled-i Haçador 
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sağiranun h isselerini ahara ferağa ba hüccet-i şer' iyye 
me'zun olmağla b i ' l-vekale ve kendi h issesin i  bi ' l-asale 
milleti tarafından mevrud memhur i lm ü haber mucebin
ce re 'aya-yı Devlet-i aliyyeden Ermeni mil letinden Kapa
macıoğlı Manok veted-i Ohannes'e ferağ u kasr-ı yed it
meğle ol vechile nısf masura ma-i lezlz-i mezkura beher 
şehr on beş akçe icare-i müeccele ta'yin kı l ınarak zikr 
olınan saray-ı mezkur dereınında hanesine cereyan itmek 
üzre mesffir Manok ziınrnlnün zabt u tasarrufiyçün viri
len hamiş-i temessük işbu mahal le kayd ol ındı . 

Fı 25 Receb sene 1 266 [6 Haziran 1 850] 

Sözkonusu suyun mutasarrifı Kapamacıoğlu Manok rı
zasıyla Nartohi Hanım 'aferağına dair kayıt. 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Kapamacıoğlı 
Manok veled-i Ohannes rızasıyla Nartohi Hanım bint-i 
Begos'a ferağ. 

Fi 23 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]301  [4 Kasım 1 885] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfesi Nartohi Hanım 'ın ken
di rızasıyla Kapamacıoğlu Sergiz Efendi'ye ferağına 
dair kayıt. 

Mezbure ma-i mezkurı Kapamacıoğl ı Sergiz Efendi ve
led-i Manok'a rızasıyla ferağ. 

Fi 25 Nisan sene [ 1 ]304 [7 Mayıs 1 888] 

Sözkonusu suyun mutasarrifı Sergiz Efendi, suyu eski 
mecrasından atarak Lütfi Paşa 'da Defterdar Ahmed 
Çelebi mahallesindeki Saray bostanına bağlanmak üze
re Hacı Nafiz Paşa'ya katiyyenferağına dair kayıt. 

Nısf masura ma-i mezkura mutasarrıf olan Sergiz Efend i  
ma-i mezkurı mecra-yı kadiminden b i ' l-ihrac Lutfı Paşa 
civarında Defterdar Ahmed Çelebi mahal lesinde Saray 
bostanına cereyan itmek üzre Bab-ı valii-yı ser'askeri 
muhakemat dairesi reisi Hacı Nafız Paşa hazretlerine 
kat' iy-yen ferağ. 

Fı 26 Mart sene [ 1 ]307 [7 Nisan 1 89 1 ]  
2 2  Nisan sene [ 1 ] 307 [4 Mayıs 1 89 1 ]  

ı 1 7  

J4-1/182a/2 Sultan Mustafa Han vakıflarından Langa 
14_11182 12 Yenikapısı dışındaki bir konak ve yarım masura suya ·' a 

mutasarrıf olan İsak zimmi kendi rızasıyla aylık on beş ıı-;J)�,)��;� tl� ���,)�;,;,�,. cl;J..i; .. �� eı. ... .;. .... --"··� 
akçe icare karşılığında Sarraf Artin 'in eşi Sinem(?) 'ye 111...ıJJt;ıi-4ıli ;ı.ı. �),, ;..,.; l'j ,.J L.:'  :;,, j_.i, &1'"  !"" .;.#u .,�:ı .. 1, 
ferağına dair temessük kaydı. �.Vtb_• .. )JJ 'i') ��� p� j)!J � �(("1'� ,.;.. ' j!J ,;.:,;;·<4i'.'u.:._'; 
Cennet-mekan adn-aşiyan Sultan Mustafa Han hazretle- '�<, / ���,u-..;.ıa.Li,..,��J('�; ·;,ı.ı , i,ı ,0, , rinün evkiif- ı  şerifelerinden Langa yenikapusı haricinde 
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ma'lı1mu ' l-hudı1d ve' l-müştemiHit bir bab konak ve n ısf 
masura ma-i lezize mutasarrıf o lan Misak zimml mu
tasarrıf o ldığı ma-i leziz-i mezkfirı rızasıyla Devlet-i aliy
ye tebe'asından ve Ermeni taifesinden Sarraf Artin zev
cesi Sinem(?) bint-i Sarraf Mıgırdiç Nasraniyyıye ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle şehriyye on beş akçe icare-i müeccele 
i le virilen temessük işbu mahalle kayd o l ındı . 

Fı 2 1  S sene 1 260 [ 1 2  Mart 1 844] 

Sözkonusu suyun mutasarrifesi Sinem(?) kendi rızasıy
la Ermeni kadınlardan Nazlı ya ferağına dair hamiş-i 
temessük kaydı. 

Ma-i lezlz-i mezkfira mutasarrıfe o lan S inem(?) bint-i 
t'' \_jıJ, �;· Ib A eJ.) e:,p � .... .;.......,. ,., ./'! eJ .•• / Sarraf Mıgırdıç Nasraniyye mutasarrıfe o ldığı ma-i le

),,.,t �·tl.,"f ;,;, .. > � ,J� �o( )J.,; � ziz-i mezkfirı rızasıyla Devlet-i aliyye re 'ayasından ve 

,., ı_, ,;.  f; ı:, ,.� .... �'.,' "� � ,  ;,ı.; e;� ; ı,  Ermeni n isa taifesinden Nazlı b int-i Sarraf M isak N as-
. 

• . � • .. . .e ı ·.� �_) raniyyeye ferağ u kasr-ı yed itmeğle hamiş-i temessük iş-
..ı.:. ' . � 6'. '  ,.1� --.JJ ·� c--, c�.JYJ N_,.\ �::1: ""� · .;; � - .. · ... · bu mahalle kayd o l ındı .  

�'ı\ <tiD� �-� J!�J�\ �.J Z �  F'i 27 Ş sene [ 1 ]267 [28 Haziran 1 8 5 1 ]  

14-l/182b/1 
;.l *i» . �.._(11 ,.��,..� cl,� .. � • .,..,.,.; ,..�·� .... �· -11;)� ·..,;:,):v,_.,_... �;. �� .ı� ·�""-'"" ,., u.  c· ., • ı.:.> �v. ,i.,..$. ,..J...;. ..:. . 

-., .� ;.;,.)·,.,�A)Jv ).� ;;,.·,......., �  j\, ,.,� �.IJ IJ,,); :,_,� �;tii.D��·,..ı;ll' j� h ·;�,._� ·�...J : v !,.,_ -� ·.,;· .. . c.ı..· · 
ıP:"'""JI.) ,.)-., '-.1#� � ..;, �,, .. #.JI� "!'; ,.,� ,}S-.Jt - .-:.:.- , "  

. "fı))y;..v,..;..,.w,.,;.n �,,_.V_, 't:i ,, \.... � .JJ ""� ..-,;ı:.,, 
. . . . ..  �� '--("...-, ... 

Sözkonusu suyun mutasarrifesi Nazlı kendi rızasıyla 
Ermeni milletinden Artin 'e ferağına dair sened-i haka
ni kaydı. 

Gedik Paşa'da Bostan All mahalles inde Gedik Paşa cad
desinde doksan yedi numrolu bir kıt'a arsa derfinına cari 
n ısf masura ma-i leZıze mutasarrıfe olan Sarraf Ohannes 
zevcesi Nazl ı  bint-i Misak rızasıyla tebe'a-i Devlet-i aliy-
yeden ve Ermeni milletinden bi la san 'at Artin veled-i 0-
hannes'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle v irilen sened-i hakani 
kayd olındı .  

Fl 4 Mayıs sene [ 1 2]99 [ 1 6  Mayıs 1 883] 

Sözkonusu suyun mutasarrıft Artin suyu bağlı olduğu 
arsa ile beraber Üskiyan ile eşi İros 'aferağına dair se
ned-i hakani kaydı. 

Merküm Artin mutasarrıf oldığı nısf masura ma-i lezizi 
cari oldığı arsa i le Osekyan veled-i Bagdasar i le zevcesi 
İros bint-i Hamparsom'a ferağ itmeğle viri len sened-i ha
kani işbu mahalle kayd o l ındı . 

F1 1 Ağustos sene [ 1 ] 30 1  [ 1 3  Ağustos 1 885] 

14-l/182b/l Gazi Sultan Selim Han vakfı suyundan 
Kadırga limanındaki Esma Sultan arsasına bağlı suyun 
yarım masurasına mutasarrif olan Agabet'in ölümüyle 
oğlu Me/kon 'a intikaline ve bununda kendi rızasıyla 
Simyon 'aferağına dair hamiş-i temessük kaydı. 
Hudavendigar-ı esbak merhum cennet-mekan firdevs -a
şiyan Gazi Sultan Selim Han tabe serahu hazretlerinün 
mahmiyye-i İstanbul'da Gadırga Ilmanı kurbında Esma 
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Sultan arsasına cari vakf-ı şeriflin mevcfıd ma-i lezlzin
den arsa-i mezkfırede Dülbendc iyan hanı caddesiyle27 o
lan lağmdaki meslekden tefrlk ve hanesine icra itmek üz
re n ısf masura ma-i lezize kanavat [ü] müsennatına tebe
' iyyetle mutasarrıf olan Agabet halike olup ma-i mezbı1r 
oğlı Melkon zirnıniye ba'de ' l- intikal mersfım dahi rıza
sıyla re'aya ve mil let-i mezbı1reden etmekci esnafından 
Simyon veled-i Bagdesar'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle vi
rilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd ol ındı . 

Fi 14  S sene 1 272 [26 Ekim 1 855] 

Sözkonusu suyun mutasarrıfı Simyon kendi rızasıyla 
tamamen arsaya bağlanmak üzere arsayı Hacı Mel
kon 'aferağına dair kayıt. 

Bostan All mahallesinde Müsellem caddesinde yiğirmi 
dört nurnra ile murakkam muhterik bir bab menzil arsa
sına cari n ısf masura ma-i tezize mutasarrıf o lan merküm 
Simyon veled-i Bagdesar ma-i mezkfırı arsa-i mezkı1re
nün hin-i inşasında kema kan cereyan itmek üzre arsa-i 
mezkı1renün sahibi Melkon veled-i David'e ferağ. 

Fl 1 3  Mayıs sene [ 1 ]292 [25 Mayıs 1 876] 

14-11182b/2 Gazi Sultan Selim Han vakfı musakka
fatından Kadırga limanındaki Esma Sultan Sarayı ar
sasında Dülbendci hanında bulunan kırk bab dülbendci 
odaları civarında çeşme ve su olmadığından aylık otuz 
akçe icare karşılığında bir masura suyun bağlanmasına 
talip olan oda mutasarrıjlarına izn ve ruhsalı havi 
verilen senet kaydı. 

Cennet-mekan Sultan Selim Han hazretleri evkafı mu
sakkafatından mahmiyye-i İ stanbul'da Gadırga Ilmanı 
nam mahallde vakı '  Esma Sultan sarayı arsası dimeğle 
ma'rı1f arsa-i mezkı1rda kain Dülbendci hanı derı1nında 
mevcfıd kırk bab dülbendci odaları civarında çeşme ve 
ma-i cari olmayup ol veebil zikr olman odalarun gedik
lerine ba temessük mutasarrıf olan ustalarınun kı llet-i 
madan ıztırabları derkar olmağla merküm ustalar han-ı 
mezkfır derfınında kendü mallarından müceddeden bina i
decekleri çeşmelerine arsa-i mezkfır derı1nında atik su ha
zinesine cereyan iden ma-i lezizden şehriyye otuz akçe i
care-i müeccele ile bir masura ma-i lezlzün icrasına talib 
ve ragıb olmalarıyla minval-i meşrfıh üzre ma-i lezlzün 
i ' ta olmması taraf- ı  vakf- ı  şerlfe her vechile enfa' olmağ
la yanız bir masura ma-i lezlzün çeşme-i mezkı1reye icra 
alınmasına izn ü ruhsatı havl virilen sened işbu mahalle 
kayd ol ındı . 

27 caddesinde 

1 1 9 
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Atik tarihi fi 3 Zi' l-ka'de sene 1 228 [28 Ekim 1 8 1 3] 
C ed id tarihi fi 22 Şevval sene [ ı  ]3 03 

fi 1 2  Temmuz sene [ 1 ]302 [24 Temmuz 1 886] 

14-l/183a/l Kadırga limanında Bostan Ali mahallesin
deki menzile cari Silahdar-ı esbak Hacı Salih Ağa 'nın 
mektebi vakfından yıllık kırk beş kuruş icareti bir bu
çuk masura suya mutasarrıf olan Osman Efendi yarım 
masura su kendisinde kalmak üzere bir masurasını 
Te lg raf nezaretine bağlanmak üzere ferağına ve Osman 
Ağa 'nın yarım masura suyunun tasarrufu için verilen 
sened-i hakani kaydı. 

Kadırga limanı tahtında Bostan Ali mahallesinde Katib 
Sinan caddesinde on dört numrolu menzil derünına eMi 
S ilahdar-ı esbak merhum Hacı Salih Ağa'nun mektebi 
vakfından senevi kırk beş guruş icarelü bir buçuk masura 
ma-i lezize mutasarrıf olan telgraf çavüşlarından Osman 
Efendi ibn-i İbrahim mutasarrıf oldığı b ir buçuk masura 
ma-i mezbürun yarım masurasın ı  uhdesinde ibka iderek 
ma'ada bir masurasını Telgraf nezaret-i behiyyesine cere
yan itmek üzre ferağ itmeğle ınılma i leyh Osman Ağa'nun 
yarım masura suyınun tasarrufiyçün virilen sened-i ha
kani kayd ol ındı. 

F1 20 Kanun-ı evvel sene [ ı  ]296 [ ı  Ocak ı 88 1 ]  
Sözkonusu suya mutasarrıf olan Osman Ağa kendi rı
zasıyla eski mecrasına bağlı kalmak üzere Eğitim Ba
kanı M ün if Paşa ya ferağına dair verilen sened-i haka
ni kaydı. 
N ı sf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Telgraf serçavfişı 
Osman Ağa ibn-i İbrahim rızasıyla mecra-yı kadimine ce
reyan i tmek üzre Ma'arif nazırı devletlü M ün if Paşa haz
retlerine ferağ itmeğle virilen sened-i hakani kayd olındı .  

Fi 21 Teşrin-i sani sene [ 1 ]303 [4 Aralık  1 887] 

14-1/183a/2 Kırkçeşme sularından bir masura suyayıl
lık otuz kuruş icare ve bir kıta temessükle mutasarrıjlar 
olan Mehmet Bey ve Hatice Rabia ve Emine Şekibe ve 
Fatma Fitnat Hanımlar çocukları Osman Hulusi Efen
di mutasarrıf oldukları bir masura suyun yarım masu
rasını yıllık on beş kuruş icare ile Kadırga limanında 
Şehsuvar Bey mahallesindeki menzile bağlanmak üzere 
Mustafa Tevfik Paşayaferağlarına dair temessük kay
dı. 
Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün Kırk
çeşme ma-i lezizinden bir masura ma-i lezize senevi otuz 
guruş icare-i müeccele ve bir kıt 'a  temessükle mutasarrı
fün olan Mehmed Beğ ve Hadlee Rabi 'a ve Emine Şek!-
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be ve Fatıma Fitnat hanımlar eviad-ı Osman Hulüsi Efen
di mutasarrıfün o ldukları bir masura ma-i mezkürun nısf 
masurasını senevi on beş guruş icare-i müeccele-i mürec
cebesiyle(?) yedierinde olan temessük-i mezkürdan b i ' -
1-ifraz Kadırga limanı civarında Şehsuvar Beğ mahalle
sinde ka-in bir bab menzile  cereyan itmek üzre Dördünci 
ordu-yı hümayün müşiri devletlü Mustafa Tevfik Paşa 
hazretleri ibn-i Mehmed Nabi Efendi'ye ferağ u kasr-ı 
yed eyledüklerinden paşa-yı müşarun i leyhün zabt u ta
sarrufını havi viri len2R müceddeden v iri len temessük işbu 
mahalle kayd olındı . 

R selh-i Şevval sene [ 1 ]282 [ 1 7  Şubat 1 866] 
ve fi 5 Mart sene [ 1 ]282 [ 17 Mart 1 866] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Menemen/izade Mus
tafa Tevfik Paşa 'nın vefatıyla mirasçılarına intikaline 
ve bunlarında gerek asalelen ve gerek vekfıleten Maa
rif-i umumi nezareti namına katiyyen ferağlarına dair 
kayıt. 

Ma-i mezküra mutasarrıf olan müşiran-ı izamdan Mene
menlizade Mustafa Tevfik Paşa fevt o lup ma-i mezkür 
sulbi kebir malıdümları ferikan-ı kirarndan sa'adetlü Sa'
id Paşa hazretleri ve izzetlü Osman Tevfik ve Mehmed 
Nabi beğler ile sulbiyye kerimeleri Emine ve Bedriyye 
hanımlar ve sulbiyye sağir mahdümı Edhem Beğ'e ba'
de' l-intikal kable't-tahrlr müma i leyha Emine Hanım da
hi vefat idüp h issesi sadriyye kerimesi sağlre Hadice Ha
nım ve sadr! sağir mahdümı Mehmed Edib Beğ'e ve mü
ma ileyha Bedriyye Hanım dahi müteveffıye olup hissesi 
sadriyye kerimesi sağlre Nesime Hanım ve sadr! sağir 
malıdümları Ahmed ve Tevfik beğlere ba'de' l-intikal mü
şarun i leyh Sa'id Paşa hazretleri i le izzetlü Osman Tevfik 
Beğ hisselerin i  bi ' l-asale sağiran-ı müma i leyhima Hadi
ce Cemile Hanım ve Mehmed Edib Beğ'ün pederleri ve 
velileri izzetlü İbrahim Edhem Beğ ibn-i Mehmed Emin 
Paşa ve sağir-i müma i leyh Edhem Beğ'ün eniştesi ve ba 
hüccet-i şer' iyye vasiyy-i mansübı ve sığar-ı müma i ley
him Nesime Hanım ve Ahmed ve Tevfik beğlerün peder
leri ve velileri asakir-i şahane erkan-ı harb kaimmakam
larından izzetlü Raif Beğ ibn-i Mehmed Sakıb efendiler
den her biri müma i leyhimün h isse-i şayi 'alarını b i ' l-ve
saye ve müma i leyh Mehmed Nabi Beğ'ün ba hüccet-i 
şer'iyye ferağa vekili Mihal Manukyan Efendi b i ' l -veka
le nısf masura ma-i lezlz cari oldığı konak bedeli miya
nında olarak Ma'arif-i umümiyye nezaret-i celllesi namı
na kat' iyyen ferağ. 

R 1 7  Mart sene [ 1 ]3 1 0  [29 Mart 1 894] 

ıR "virilen" faladır. 

1 2 1  
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[Derkenar] Bu suyun Senedat dairesi kuyfıdatınca ve 
Takohi bint-i Artin'ün el indeki bir kıt 'a sened-i hakanı i le 
vakf oldığı tahakkuk itmesi üzerine mu'amele icra idil
mişdür. 

[Derkenar] işbu su Yukarıana hıdmetine nakl alınmış
dur. 

Fl 9 Mayıs sene [ 1 ]326 [22 Mayıs 1 9 1 0] 

Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazret1erinün Kırk
çeşme ma-i lezızinden ve sırf mülk sulardan olup Sarı
gez'de Hace Üveys mahallesinde Hfırşld Beğ sokağında 
mükerrer yiğirmi bir numrolu müfrez arsa derfınına cari 
nısf masura ma-i lezıze malik ve mutasarrıf olan Drama 
mutasarrıfı Hfırşld Beğ ibn-i Hasan'un vukü'-ı vefiitına 
mebnı ma-i mezkfır terk itmiş oldığı altı nefer evlad ından 
Hariciyye nezaret-i celllesi evrak kalemi hulefiis ından 
sa'adetlü İhsan Beğ Efendi i le Muhlis Beğ ve kerımeleri 
Agah ve Emine ve İkbal ve Neveser hanımlar ile zevceıe
ri Sinesaf ve Di lher hanımiara ba'de' l-inhisar evıad ve 
zevcat-ı mfıma ileyhimfın nısf masura ma-i mezkfırı mec
ra-yı kadıminden b i ' l-ihrac Gedik Paşa c ivarında Bostan 
All mahallesinde Müsellem sokağında yiğirmi dört nuro
rolu haneye müceddeden cereyan itmek üzre Telliyan 
Hacı Mardiros Efendi zevcesi Nekohi veled-i Artin'e kat
' iyyen ferağ u kasr-ı yed eyledüklerinden mfıma i leyba 
Nekohi'-nün zabt u tasarrufını havı viriıen sened-i biikani 
kayd olındı. 

Fl 1 Mayıs sene [ 1 ]322 [ı 4 Mayıs ı 906] 

14-l/184a/l Kumkapı 'da Nişancı Mehmet Paşa mahal
lesinde Sultan Süleyman Han vakfından yarım masura 
suya mutasarrıfi Nefise Hayriye Hanım 'ın vefatıyla mi
rasçılarına intikaline ve bunlarında vefatıyla mirasçıla
rına intikaline ve bunların tasarrujlarına dair sened-i 
hakani kaydı. 

Kurnkapu'da Nişancı Mehmed Paşa mahal lesinde Düı
bendci caddesi ve Furun sokağında bir ve on numrolu 
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ma'a bağçe menzil derunına cari cennet-mekan Sultan 
Süleyman Han hazretleri vakfından n ısf masura ma-i le- ,;;..ir; ;c; rıJ' _, .y_, ı �_.....:. ,.. ')�- u ,  ".?P v ,., . 
zlz Nefise Hayriyye Hanım'un uhdesinde iken vefatıyla . �J ; ·. · J, · • _. J:· Jl ,ı tJ �_..., 
terk eylediği iki nefer eviadı All Rıza ve Mustafa Hulusi cVJ" -'1 .t..:--' ' � � � "-'! ;..-. � . : ./' � 
efendilere muma i leyhimden All Rıza Efendi'nün vefiitıy- ��"'�'(V!;;< '.(-: ." '- '{ ��r:'� � {7 !A � 
la rub' masura ma-i leztz üç nefer eviadı Bellğ ve Muhlis ;J.).r.)"t..,...ı.-!Jt--;,-� ,....ı-:' ' � '� t � -'� �.1 
beğler i le Sütune Hanım ve muma i leyh Mustafa Hulusi �,v-r l;.ıJ ı� �� � .. /�� Efendi'nün dahi vefatıyla rub' masura ma-i leztz üç nefer \ A  • · · 
eviadı Vechiyye ve Fatıma hanımlar ile Muhtar Beğ'e 
ba'de ' l-intikal evliid-ı muma i leyhimden muma ileyhima 
Bellğ ve Muhlis beğler ile Sütune Hanım intikiilen mu-
tasarrıfan oldukları rub' h isselerini alıara ferağ iderek 
mefruğun aleyhi yedine başkaca sened-i hakant bi ' l- i 'ta 
muma i leyhima Vechiyye ve Fatıma hanımlar ile Muhtar 
Beğ'ün diğer rub' masura uhdelerine kayd olmarak zabt u 
tasarruflarını havt virilen sened-i hakant kayd o lındı . 

Fl 2 Şa'ban sene [ 1 ]307 ve Fl l l  Mart sene [ 1 )306 
[23 Mart 1 890] 

Sözkonusu suyun dörtte bir masura suya mutasarrif o
lan Vechiye ve Fatma Hanımlar ilee küçük Muhtar Bey 
sözkonusu mahalle Karakolhane inşası için nizarniye 
hazinesi namına ferağ olunduğu sırada suyun ferağ iş
lemlerinin icra olunduğunu senedat idaresinden bildi
rilen tezkirede olduğuna dair kayıt. 
Rub ' masura ma-i leztze mutasarrıf olan Vechiyye ve Fa
tıma hanımlarla sağir Muhtar Beğ mahall-i mezkurı kara
ğolhane inşa olmmak üzre ba irade-i seniyye Nizamiyye 
hazinesi narnma ferağ olmdığı sırada ma-i mezkurun dahi 
mu 'amele-i ferağiyyesi icra o lmdığı Senedat idaresinden 
mevrud müzekkirede bi ldirilmiş olmağla kaydı tashlh o
lındı . 

Fl 1 8  Teşrin-i sani sene [ 1 ]3 1 2 [30 Kasım 1 896] 

14-1/184a/2 Gedik Paşa 'da Bostan Ali mahallesinde 14-l/184a/2 
yirmi dört numaralı eve bağlı Sultan Üçüncü Selim 4}Pf>.A��.fı..;.,�.ı t,o • • · ,� .1 • 

/ • • • 1 . . . . . . . .  r· · "' . ..-""'' , .,.,ı.IJ' "1J ı/Jo: !/AIJLI.ıl/r n c.t.  a).,J Han vakfından yarım masura suya altı hısse ıtıbarıyle -���(""; .;;,•,..•.��� � ..,  .. , ;.. ı.:. ı ,  i)ı  C-1" , · 
. . • . . . 

dört hissesine Takohi ve iki hissesine Hosrof ve Leon Vi;11JIIY''.1� ,Jtp 11).i.,.� · • . •. · , ;,. , .;..ı·� -� ı- �  "'.JJ_, ' ' " _, ,  ,.J.,b/J .J.V ,.ı_,_.;.;_, AJ_j.)_, .lJ/..t' ;,:pıft..' .) mutasarriflar olup bunlardan Hosrof ve Leon 'un ço- ft• .lı/ıgD...- 'tl' ,J ""' '· i4.� . 1 • ' v:-� . ç · . 111 n .... _. ,-4/',., .. n v•' cfMI Vb 1. . cuksuz olarak ölümüyle hisselerini Takohi satın almış ���� �.J· ıı'..! �;:e,�;..,.J.� ı..:; ı .oJ../.# ..,: oJ .  j :':V .J,.>i; ... ;;"' 
ve bu da Kepekcioğlu Mardıros 'un eşi Takon Hanım 'a t ') �.ı..:::.J�,..;J.(-&;.:r., ... , .. 11 ,� , �·}.':"���!-· �·.w.-ç, �); 

� • . • • 
\. • • 11".1 ıAJ ...,,..ı, .l ı  CA. ,.u..;_, ' • feragına daır sened-ı lıakanı kaydı. �;:;� 1 .s··· · . : . . . . " �  Pu', ı 

Gedik Paşa'da Bostan All mahallesinde yiğirmi dört nurn
rol u hane derunına cari Sultan Seltın Han-ı Salis hazret-
leri vakfından nısf masura ma-i lezlzün altı hisse i 'tiba
rıyla dört h issesine Milıran Efendi zevcesi Takahi bint-i 
A vadis ve iki h issesine Hosrof ve Leon veled-i Melkon 
mutasarrıf ve mutasarrıfe oldukları halde muma ileyhi
madan Hosrof ve Leon bi la veled fevt olarak hisseleri 

' , ,, t.-- ""'1 ....1 Al,.... J. lll#_.:... "'>'- ·, • • 
• �J ..,.1.,;J f 
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. . ( . . . " �IP;;.> � 'P :}.J.I.I '.,v;_y_, \ e/,),Jtf,u \--� lt) �  eJ.,.J �-�I ,P;}I t!J�j{ V �_,t � ,..,�,., � � NQ;P 
_.).)>!" ;:, u:u �) ./.r ,..,)J, ..;_,� 'JI;' ..)� /� �; ;)"';� �:;;w ;:J ı v  ,uj�j,.j ; .. �_, , ""H' . �-. . . . . - "' 
��'r"'":�-�('),b;��-! ,ç-' ,J:'  � ,0; �.., ��L -t/, .. � . .:.>'# d"..ı.J .....tJ� :s·IJI�·�.// L�j:'� . .:..�_,.,�p�; �..:1 J.b:-"= rW_,, yt:)dı .i� .(J' / "",,) 1 v !,.b &f k;' ,J,. ,J _,, _.,�ı.P Ar ,11.#/ -1'-'�.u 6":"·" fl �·\ll� t.4J.;.).,r _:;�4�� 

. � ·{:=�p lJ � �:ı �tP), 

14-11184bll 

KlRKÇEŞME SULARI 2 

mahlul olmış ve dört hisseye mutasarrıf olan muma i ley
ha Takohi Hanım ma-i lezi'z-i mezkurı diğer mahlul olan 
iki h isse-nün canib-i mahiCılden iştira ve uhdesine tefvl
zinde mecra-yı kadimine cereyan itmek üzre tebe 'a-i 
Devlet-i aliyyenün Ermeni' mil letinden Kepekcioğlı Mar
diros zevcesi Takon(?) Hanım bint-i Artin'e ferağ olma
rak virilen se-ned-i hakani işbu mahalle kayd al ındı . 

Fi 1 9  Mayıs sene [ 1 ]320 [ 1  Haziran 1 904] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Takohi Hanım 'ın ya
rım masura suyun uhdesine kaydından sonra kendi rı
zasıyla diğer Takohi Hanım 'aferağına dair kayıt . 
Gedik Paşa'da Bostan Ali' mahallesinde otuz iki numrolu 
hane derCınına cari cennet-mekan Sultan Selim vakfından 
n ısf masura ma-i lezi'zün altı h isse i ' tibarıyla iki h issesine 
mutasarrıf olan Hosrof ve Leon birbirlerini müte'akıb bi
la veled vefat itmeleri üzerine mezkı1r iki h isse ma-i lezi'z 
mahlCıllerinden iki yüz otuz dört guruş mu'accele i le di
ğer dört hisse mutasarrıfesi Baranyan Avadis Efendi ke
rimesi Tako[hi] Hanım'a tefvlz kı l ındığı MahlCılat idare
sinden mu'ta ilm ü haber[den] anlaşı lmış olmağla ber 
minval-i muharrer iki h isse tefevvüzen dört hisse dahi 
mu 'amelel i arz-ı haF9 mı1cebince zayi 'den olarak cem'an 
nısf masura ma-i lezlz merküme Takohi Hanım uhdesine 
kayd o lındukdan sonra rızasıyla Kepekci Mardiros zevce
si diğer Takahi bint-i Artin'e ferağ. 

Fi 5 Mayıs sene [ 1 ]3 2 1  [ 1 8  Mayıs 1 905] 

14-l/184b/1 İstanbul'da Kadırga limanında Bostancı
başı All Ağa mahallesindeki vakfa ait menzilde mevcut 
bir masura suya ve her gün yarım akçe icare ile eşit o
larak mutasarrıjlar Mehmet Emin Ağa ile hanımı Zü
leyha Hatun 'dan Mehmet Emin Ağa bizzat kendi rı
zasıyla bir çuvaldız suyu Osman Ağa'ya ve bir çuvaldız 
suyu dahi eşi Emine Hanım'a feragatine dair temessük 
kaydı. 
[Derkenar] Cedld Gedik Paşa defterinün 5 8'inci sahi'fe
sine nakl ol ınmışdur. 

Daru' s-sa'ade ağası hazretlerinün nezaret-i celiyyelerin
de asılde evkaflarun evladiyyet ve meşrutiyyet üzre müte
vell iyesi oldığum ceddüm Sereebeciyan-ı esbak merhum 
İsma'il Beğ'ün evkaf-ı şerif musakkafiitından o lmak üzre 
mahrniyye-i İstanbul'da Kadırga Ilmanı kurbında Bostan
c ıbaşı Ali Ağa mahallesinde vakı ' ma' ICımu' l-hudı1d ve
' 1-müştemi lat vakf-ı mezbCırun bir bab menzil-i mezkurı 
dereınında mevcCıd bir masura ma-i lezi'ze ve beher yevm 
nısf akçe icare-i müeccele i le b i ' l-münasafe mutasarrıfiin 

19 arz-ı hali 
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Mehmed Emin Ağa bin Ömer ile halllesi Züleyha Hatün 
bint-i Mehmed 1 2 1 1 senesi Saferü' l-hayr'un beşinci güni 
tarihinden berü mutasarrıflar iken mezbür Mehmed Eınln 
Ağa mutasarrıf oldığı n ısf masura ma-i lezizi b i ' z-zat 
kendi hüsn-i rızasıyla bir çuvaldız suyı Osman Ağa bin 
Abdulliih'a ve bir çuvaldız suyı dahi zevcesi Emine Ha
nım bint-i Abdul lah'a feragat ve kasr-ı yed idüp lakin 
yedierinde mevcüd olan vakf temessüki bir takrib zayi ' 
olmağla taraf-ı vakfdan müceddeden temessüke tiilib ve 
ragıb ald ığından defter-i vakfa nazar olındukda üzerlerin
de mastür u mukayyed olmdığı zahir ü müsteban atık te
messüki zuhür ider ise amel ve i 'tibar ol ınmamak şartıyla 
işbu temessük tahrlr ve mutasarrıfları yedine i 'ta ol ındı 
madamki kadiminden bir masura ma-i lezize ta'yin oh
nan nısf akçe icare-i müeccelesini malı be mah taraf-ı 
vakf-ı şerife eda YÜ teslim eyJeyüp ve rah- ı  aba )azım 
gelen cüz'l ve kül ll ta'mlr ü terınimin kendi malından 
sarf ve mu 'accelesine mahsuben teberru 'an l i ' l-vakf eyle
mek üzre tasarruflarına izn virilüp defter-i vakfa kayd 
olındı . tarafımuzdan ve taraf-ı ahardan bir ferd kirnesne 
man i '  u muzahim olma yalar. 

Fl 7 Ş sene 1 225 [7 Eylül 1 8 1 0] 

Ümmühan 
Kaimmakam el-mütevel liye el-meşrüta. 

Sözkonusu on beş akçe icareti yalnız bir masura suya 
mutasarrif olan Yahya Hamit Efendi'nin vefatıyla mi
rasçılarına intikaline ve bunlarında kendi rızalarıyla 
Seyyit Mehmet Esat Efendi'ye ferağlarına ve tasarrufa 
izin verildiğine dair kayıt. 
Hamiş-i temessükde mezkür on beş akçe iciire-i müecce-
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lelü yalnız bir masura ma-i leZıze mutasarrıf olan Yahya . •  1 1  '1. G · �  ... ;_i �<:. 4� . , . 
Hamid Efendi bin Osman fevt olup keblr oğul ları es-Sey- � V'"" ;'. '� ?P,,. :.  , · . ; ,.'/J, <."\..,_., ::'"� ,.,.�'"": 

. ' � , . . "'};t� 'J' o/tl J;/ "''! V V/. ,,.,',J�v ,_/;., � ..... � J V, yıd Mehmed Izzet Sabıh Efendı ve es-Seyyıd Ahmed 'rı. • • ' , 1 .·. . .. •• • , • • • 1 • • 

• - • •  - A • 1 • •  J;•l ,6;1,. � , ._,...Jı  "" 1.)1<1.1/-' � A,/'J "�'""' 
Rıfat beglere ba'de' l-ıntıkal mezbur es-Seyyıd Mehmed � ri"' ''/• , • �., 1 ,. ·  , • • <.-t� 1.�.:.  • • 

İzzet Siibih Beğ müteveffıye olup sağir mahdümı Meh- •"'" • ./:'2./�-.f--' ' ;"'�--: ,� t': '"'  �.-.;:J,'-,"':....., 
med Şevket Beğ'e ba'de ' l- intikal sağir-i mezbürun vali
desi ve bii hüccet-i şer' iyye vasiyyebi Şerlfe Fatıma Ha
nım bint-i Ömer Hamld Efendi tarafından vekll-i müsec
celi biriideri Mehmed Salim Beğ bin Ömer Haınld Efendi 
bi ' l-vekale ve b i ' l-vesiiye ve kebir es-Seyyid Ahmed Ri
f'at Beğ bi ' l-asale rızalarıyla Bab-ı ser'askerl n iziimiyye 
jurnal mümeyyiz-i sanisi es-Seyyid Mehmed Es 'ad Efen
di bin Mahmud Efendi'ye feriiğ u kasr-ı yed itmeğle mu-
ma i leyhün zabt u tasarrufına bi't-tevliye izn virilüp def-
ter-i vakf-ı şerlfde uhdesine kayd ol ındı .  

F1 1 5  Zi' l-h icce sene [ 1 ] 279 [2 Haziran 1 863]
fı 20 Mayıs sene [ 1 ]279 [1 Haziran 1 863] 

Sözkonusu suya mutasarrif olan Mehmet Esat Efen-
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di'nin vefatıyla mirasçılarına intikaline dair ilmühaber 
kaydı. 

Sultan Mahmud vakfından olan mezkfir bir masura suya 
fi 20 Mayıs [ 1 ]279 [ 1  Haziran 1 863] tarihinde bii temes
sük mutasarrıf olan Mehmed Es'ad Efendi vefat iderek 
mezkfir ma-i lezlzi terk itmiş oldığı kerimesi Fatıma Vii
hide Hiinıın ile mahdfimları Mehmed Sermed Efendi ve 
Mahmud Selahaddin efendilere intikal itdüği(?) mahal
lesinde tanzim kıl ınan fi 6 Teşrin-i siini [ 1 ]336 [6 Kasım 
I 920] tarihl i  ilm ü haberden anlaşmağla şerh virildiği. 

[Derkenar] Evkaf-ı hümiiyfin cihet dairesi 

[Derkenar] işbu vakfiyye takdim kıl ınan istid' ii  üzerine 
Mahkeme-i teftlşiyyeden i' lam olmarak ol vechile tanzim 
olman bin yedi yüz altmış  birinci Harilc defterine bi ' l-id
hiil Cumiide' l-Ulii sene [ 1 ]326 [ 1 4  Haziran 1 908] tari
hinde sildır olan iriide-i al iyye mficebince kayd ol ınmış
dur. 

Fı 8 Temmuz sene [ 1 ] 324 [2 1 Temmuz 1 908] 

[Derkenar] Cedid30 Gedik Paşa cedld defterün 59'uncı 
sahifesinde mukayyeddür. 

Fl 24 Mayıs sene [ 1 ]33 7 [24 Mayıs 1 92 1 ]  

Mahmiyye-i İstanbul'da Gedik Paşa'da Bostan All mahal
lesinde Müsellem sokağında yiğirıni dört numrolu men
zi lde ınüteınekkin ve şahsı ta' rlf ol ınan tebe'a-i Devlet-i 
aliyyenün Ermeni mil letinden Telliyan Baci31 Mardiros 
Efendi veled-i Ohannes meclis- i şer'-i hatir-i liizımü
't-tevkTrde zikri ati vakfına li ecl i ' t-tescll ve li itmiimı 
emri ' I-vakıf ve't-tekmll mütevel ll nasb olınan da'vii ve
killerinden Kigork Efendi veled-i Aleksan muviicehesin
de takrir-i keliim ve ta'bir ani ' l-meriim idüp ben malum
dan ifriiz kemal-i imtiyaz ile mümtaz eylediğüm on aded 
tarnın yüzlük Osmanl ı  altunın ı  vakf-ı sahlh-i şer'! ile vakf 
ü habs idüp şöyle şart u ta'yln eyledüm ki meblağ-ı mer
kiim Ermeni patrikhiinesinde hıfz ol ınup patrikhiine-i 
mezkCıre ma'rifetiyle irbah ve istirbah olmarak hasıl olan 
nemiisından yedümde olup bin üç yüz yiğirmi beş senesi 
Şevviilü' 1-ınükerrem'inün yiğirmi beşinci gün i tarihiyle 

30 "cedld" tazladır. 
31 Haci 
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müverraha Darü' l-hiliifeti ' l-aliyye Ahi Çelebi mahkemesi 
naibi bulınan faziletlü Mehmed Salim Efendi'nün imza 
ve hatmini haviye ve fetvahane-i allden tatbik ve tasdik 
buyurı lan bir kıt'a vakfıyye mantı1kınca zevcem Nekohi 
bint-i Artin'ün yedinde kanavat ü müsennatına te be ' iy
yetle mülk ve hakkı iken mahalle-i mezkı1rede Ermeni 
mektebinde mukaddema inşa eylediğüm çeşmeye cereyan 
i tmek üzre vakf ve teseli itdirdiğüm nısf masura ma-i le
zlzün soyollarınun ta'mlr ü terınimine muhtac oldukça 
sarf olına ve suyolcı bulınan kirnesneye su isalesiyçün se
nevi kırk guruş virile ve nemayı mezkı1rdan fazla kalursa 
fazlasını Ermeni mil leti hastahanesi fukarasına harc ü 
sarf olına ve her kim Ermeni patriği bulınursa vakf-ı 
mezkı1ra ber veeh-i hasbl mütevel ll ola diyü ta'yln-i şürCıt 
telıyin-i kuyı1d birle mütevel li-i mezbı1r Kifork Efendi'ye 
teslim eylediğüm ol dahi tesellüm ve kabul idüp sair mü
tevel lilerün evkafda tasarruf eyledükleri gibi tasarruf ey
ledi didükde mütevel li-i mezbı1r Kifork Efendi dahi ba' 
de' t-tasdlk vakıf-ı merküm Haci Mardiros Efendi vakf-ı 
mezkCırından rücu' ve meblağ-ı mezkCırı ke' l-evvel mül- d- �P ' 
kin e istirdada şürCı' ve mütevel ll-i mezbı1r redd ü tes-lim- P ,r 
den imtina' i le kemaP2 hüve' l-mastı1r fi' l-kütüb i ' l-fık- • ' 

hiyye ( . . . ) ve her biri mübteğasınca fas !  ü basma tal ihan 
olduklarında alimen bi ' l-hi liif beyne' l-eimmeti ' l-esliif ala 
kavli men yerahu minhüm(?) vakf-ı mezbCırun evvelen 
sıhhatine ve saniyen lüzı1mına hükm-i sahilı-i şer') ve ka-
za-i sarlh ol ınup ol vech i le vakf- ı  mezkı1r sahlh ve lazım 
ve mütehattim olup naklsi ve ibtaline mecal muhal oldı 
araziilik ve hurrire fi ' l-yevmi ' s-samin min şehri Rebi'u
' 1-evvel li sene sitte ve ışrlne ve seliise miete ve elf 

[Fı 8 Ra sene 1 326] [9 Nisan 1 908] 

DER HIDMET-İ KUMKAPU 
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• 

-0 4\.  

14-11189a/l Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 14-11189a/l 
katmalardan yarım masura suya mutasarrıfe olan Ta- ),�.:,..;,.JJ 
kohi nasraniye kendi rızasıyla Canik Bazergan 'a aylık 
otuz akçe icare karşılığında Kumkapı civarındaki evine iı ııJ;;, y �)· ,; •. , · . . . . 
b �� k .. fi � -1 • ''k k d 

Y'; . • ' AJ ;.) li/W -uı .... 4-�o<�ı eı:...ıı.. ı: . ..... . ag anma uzere eragına uaır temessu ay ı. ;·��'0,)�6;��)-/i'_.iJ,j) · . . ·. . "'""": .. ııı.. .s,\ı .o:-·,1{;,:,.;. 
� �-)J·fl !i· . .  ·, . <\ıe.-,/).ı.. j,e. ..;.e, \IJ).ti(j..f."ıJ> [Derkenar] Tarlkınun ferş ve tesviyesiyçün bi ' l-istid 'a .N; i; ·, / ��ı,A; "'.:"�,_v;��ı.»t;� . · ,  .. � . 

. � h ' ı . � "b�d 1 k .. fı 6 Z f{YI IJaı/J}:i'tı.;A- IoeJ , ' ' AJJır .,f. lft.I,AJJ mzaını vee ıy e ıcras ına mu a eret o ınma uzre ı a ;J!,'J."o;ı' · :'r . &.;1JI/'ri,.''-:J ı;:_j�rl,_ ·. · : ·. J . 
sene [ 1 ]253 [ 1  Şubat 1 838] tarihinde ferman-ı all sadır :·. :1ıJ.(..CI'.�,P._'"'lJ'i.;I.A!','-WJ\1JIJ'�·"��t��'�; ·�-������_;, 

ı d · .�1 • c.,.r�.,_.;, . r;. ı .. · 4!,6-',� v" .. � 1. <ı.r.ı; · o mı ş ur. A-, e1:ı.ı . . · · .�J ·�. "��4.&1) \:ı �· . .. . . · · . ."- ' , ... . �, 

. ; . '/��'.t/eJ..>,.,.44J,ı ı . , ·, . . 
/u.'J�)\.�JC, ..i.IJ �*J(I� 

Hudavendigar-ı es bak Gazi Sultan Süleyman Han hazret- !!V "�.t.' e)t�_,�,.-.ı..�·l( : ,"�: � ,�·,y:. "':'J .b'�.�JJ) ���·�--ı. 
leri n ün ihyasına muvaffak oldukları Kırkçeşme ta' bir ?-'-�..!" � �) rv,,...ı.. � ..,,;.ı1ı ı.u ,'·•h_aııı.t 
ma-i lezizlerinün ana tarlkına mülhak katmalardan nısf ��lJ..J-:ı;;u,;.. '''-'u�.b 
masura ma-i tezize mutasarrıfe Takohi Nasraniyye hüsn-i "-.:..c " �� 

32 kema 
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rızasıyla Canik Bazergan'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ancak bu def'a ba hatt-ı hümayun-ı şevket-makrı1n viri len 
nizam-ı müstahsenesine nazaran yedinde olan silret natık 
oldığı üzre asrında Muhasebeci Mehmed Efendi haya
tında Havass-ı refi' a kazasına tab i ' Belgrad karyesi kar
şusında hafr itdürdiği abar-ı müteferrikadan hası l olup 
vakf- ı müşarun i leyh yol ına i lhak itdürdiği ma' IUmu
' 1-mikdar ma-i tezizden müfrez nısf masura ma-i leziz 
vakf-ı şeriflin ana tarlkına cereyan itmekde oldığından a
tik suretine battat keşldes iyle taraf-ı vakfda ba'de' l-hıfz 
ve beher şehr otuz akçe icare i le cedld temessük tahrlr o
l ınup mesfur Canik yedine i 'ta olınarak n ısf masura ma-i 
lezlz Kurnkapu civarında kain hanesine cereyan itmek 
üzre virilen temessük işbu mahalle şerh virildi. 

Fl l 3  L sene [ 1 ]253 [ 1 0  Ocak 1 838] 

Sözkonusu suya mutasarrif olan Sarraf Canik 'in ölü
müyle mirasçılarına intikaline ve bunlarmda yirmi dört 
selımden on sekiz selımini İsayan Olıannes Efendi'ye 
ferağlarma dair kayıt. 

Ma-i mezkı1ra mutasarrıf olan Sarraf Canik'ün vefatıyla 
dört nefer eviadı Hace Merican ve Mosis ve Akabi ve Ef
dik'e ve Mirican dahi vefat itmeğle altı nefer eviad ı  Mino 
ve Temzik ve Mari ve Surpik(?) ve Karnik(?) ve Enike(?) 
ve Akabi dahi vefat itmeğle üç nefer eviadı Marice ve 
Makrohi ve Falike(?) ve Moses dahi vefat itmesiyle Se
poh ve Arınona ve Nayda'ya ve Temzik dahi vefat itmeğ
le bir nefer oğlı Leon Beğ'e ba'de' l-intikal bunlardan Mi
rican'un altı nefer evladından ancak bir neferi Menora(?) 
Kadın yalnız mezkur haneden yiğirmi dört selımden bir 
sehminün intikal ve ferağını icra itdirdiği gibi Moses'ün 
terk eylediği üç nefer eviadı Sepoh ve Alınon ve Nadi
re(?) intikiile rağbet itmedüklerinden bi 't-tevkif ma'ada 
haneden on yedi selım ve ma-i lezizden on sekiz selım 
Hace Canik'ün üç nefer eviadı Mirincan ve Akabi ve Ef
tik uhdelerine ve Mirican dahi beş nefer eviadı merkü
muna ve ancak bir selım ma-i leziz dahi Menor(?) uhde
sine ve Temzik'den dahi birer selımleri Leon Beğ'e ve A
kabi'den üç nefer eviadı merkilmuna ba'de' l-intikal cüm
lesi ber i 'tibar-ı mezkur ma-i mezkı1rdan on sekiz selım
lerini İsayan Ohannes E-fendi'ye ferağ. 

Fl 1 8  Teşrin-i sani sene [ 1  ]305 [3 1 Kasım 1 889] 

14-1/189a/2 İstanbul'da Ayasofya camii vakfı yoluna 
müllıak katmalardan yarım masura suya mutasarrif o
lan Ahmet Ağa 'nın vefatıyla mirasçılarına intikaline ve 
bunlarda kendi rıza/arıyla aylık otuz akçe icare ile yeni 
bir temessük yazılarak yarım masura su Kumkapı 'da 
Mehmet Paşa-yı Atik malıal/esindeki menziline bağ/an-
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mak üzere Seyyit Mehmet Efendi'ye ferağlarına dair te
mess ük kaydı. 

İstanbul'da vakı' Ayasofya-i kebir cami '-i şerlfı vakfı ta
rlkına mülhak katma sulardan nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf Ahmed Ağa fevt olup ma-i leziz-i mezkı1r ke
rimeleri Hadlee ve Al iyye ve Fatıma hanımiara intikal i
düp mı1ma i leyhima dahi hüsn-i rızalarıyla Seyyid Meh
med Efendi ibn-i Seyyid All'ye feragat ve kasr-ı yed idüp 
ancak bu def'a ba hatt-ı hümayOn virilen n izam-ı müstah
senesine nazaran yedierinde olan hüccet niltık oldığı üzre 
asrında Su nazırı Osman Ağa hayatında Havass-ı refi'a 
kazasında Güzelcekemer kurbında Delikl ikaya nam ma-
hallde hafr itdürdiği suyını Küçükkemer'e karib vakf-ı şe-
rif-i mezkOr lağmına i lhak itdürdiği suyından müfrez nısf 
masura ma-i leziz vakf-ı şeriflin suyı tarlkına cereyan it-
mekde aldığından yedierinde olan hüccet taraf-ı vakfda 
hıfz ol ınup beher şehr otuz akçe icare i le cedld temessük 

1 29 

14-l/189a/2 

tahrlr nısf masura ma-i lezlz Kumkapu nişancısı kurbında t.�_}).J ı,.,,j .J�Jt-f:l-,.. .,s · ·  •/- ,J ifl'l" 
Mehmed Paşa-yı Atik mahallesinde menzil ine cereyan it- • ��� f , • • • • • ... �. 7 · # 
rnek üzre virilen temessük kayd o l ındı . : · . • ·  J t',?"� �_,.,c.a:-'':" �J J 

Fl 1 7  Za sene [ 1 ]253 [ 1 2  Şubat 1 838] :...;+� �u�ı.'.":*?,� ""�.;.JJr4-_1  � ....,/;.,'J '"' V' !  "J-v u.·�:, ,� ... t.:,_ c..�� 
Sözkonusu suya mutasarrıf olan Seyyit Mehmet Efen- �.Jı.:sı� ;,.,)_,:.-J . ( · � � ... :4,.� Ji,ı�,;; 
di'nin çocuksuz olarak vefatıyla vakfa ait olmasına ve • 

� ·� , • � . "' 
Serracbaşı İbrahim Ağa 'ya icar olunduğuna dair kayıt. �ı....., :.;..JJ� �>tU'� 1 

'" 
MOma i1eyh Seyyid Mehmed Efendi bin All bila veled 
fevt olup mahlı1l ve canib-i vakf-ı şerlfe aid ve dici '  ol
mağın mu'accele-i ma'lı1me i le mahlı1linden Hariciyye 
nazırı devletlü Reşld Paşa hazretlerinün Serracbaşıs ı  İb
rahim Ağa bin Mehmed'e lcar olmarak defter-i vakf-ı şe
rlfde uhdesine kayd o l ınmış aldığından işbu mahalle dahi 
kayd olındı . 

R 17 L sene 1 270 [ 1 3  Temmuz 1 854] 

14-11189b/l Kumkapı 'da Serrac İshak mahallesinde 
vakf müsakkafatından yarım masura suya aylık on ak
çe icare ile mutasarrıjları olan Aydın eski müşiri Ya
kup Paşa ve kardeşi el-Hacc Eyüp Ali'nin ellerindeki 
temessükün zayi olması nedeniyle yeni temessük veril
diğine dair kayıt. 

[Derkenar] işbu kayd sehve mebnl kayd olınmış olmağla 
Süleymaniyye hıdroetinde mukayyeddür. 

Sehv 
Ashab-ı hayratdan Zlbfer HiltOn vakfı musakkafatından 
olup Kumkapu kurbında Serrac İshak mahallesinde vakf-ı 
mezkOr musakkafatından nısf masura ma-i lezize şehriy
ye on akçe icare-i müeccele i le mutasarrıfan olan sabıka 

14-11189b!l 
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Aydın müşlri devletlü Ya'küb Paşa ve biraderleri el-Hacc 
Eyyüb Eti hazretlerinün uhdelerinde-i devletlerinde iken 
bir kıt'a  vakf temessük zayi' olmağla n izam-ı müstahse
nesi mücebince müceddeden temessük tahrir ve yedierine 
i ' ta olman temessük kayd ol ınd ı .  

R 13  Za sene [ 1 ]254 [28 Ocak 1 839] 

14-11189b/2 Ayasofya vakfı suyu yoluna mü/hak kat
malardan bir masura suyun malikleri Baron ve Kasbar 
adlı kardeşlerden Baron 'un ölümü ile mirasçılarına in
tikaline ve bunların birinin Kasbar 'a aylık altmış akçe 
icare ile Kumkapı 'da Çadırcı Ahmet mahallesindeki 
menziline bağlanmak üzere ferağına dair temessük 
kaydı. 
Ayasafya-i kebir evkaf-ı şerifı suyı tarlkına mülhak kat
ma sularından bir masura ma-i lezizün malikleri Baron ve 
Kasbar veled-i Hace Sar nam karındaşlardan mesffır Ba
ron dahi halik olup ma-i mezkurun nısf masurası eviadı 
Avanis zimml ile mesffırun kar ındaşı ve müştereki 
mesfür Kasbar zimınlye intikal id üp mesffir A van is zirn
mi babasından müntakıl n ısf masura ma-i mezkürdan his
sesini hüsn-i rızasıyla Kasbar veled-i Sar zimınlye feragat 
ve kasr-ı yed idüp ancak n izam-ı müstahsenesine nazaran 
yedierinde olan hüccet natık oldığı üzre asrında Muha
sebe-i evvel Ahmed Efendi Balıkl ıhavz kurbında mev
zı '- ı  hallde hafr-ı abar ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat i le 
cem' u tahsll eylediği suyun hakk-ı mecrasından ma'ada 
baki kalan iki buçuk masura suyını Balıklı kemerine i l 
hak idüp ol vechile Astane-i aliyyeye eda eylediği ma-i 
leziz-i mezkürdan müfrez bir masura ma-i leziz vakf-ı 
şerif-i mezkurun turkına cereyan itmekde aldığından yed
Ierinde olan hüccet taraf-ı vakfda hıfz o lınup beher şehr 
altmış  akçe icare-i müeccele ile takdir olmarak müced
deden temessük tahrir mesfür Kasbar zimınl yedi ne i 'ta 
al ınarak bir masura ma-i lezizi Kumkapu kurbında Ça
dırcı Ahmed mahal lesinde destglranl(?) odaları dimeğle 
ma'rüf menzil ine cereyan eylemek üzre virilen temessük 
kayd olındı . 

R 17 R sene [ 1 ]254 [ 1 0  Temmuz 1 838] 

14-11190a/l Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
katmalardan bir buçuk masura suya mutasarrıf olan 
Mabeynci Ahmet Bey 'in vefatıyla mirasçılarına intika
line ve bunlarında aylık doksan akçe icare karşılığında 
Kumkapı civarında Serrac İshak mahallesindeki men
ziline bağlanmak üzere Azime Ümmühan Hanım 'a fe
rağlarına dair temessük kaydı. 

[Derkenar] Ma-i mezkur Çarşu hammarnma tahvll idilen 
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Gümüşli hammarnma icra ol ınmakdadur. 14-1!190a!l 

. . .  . . . . . . �;:;��;t·� Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta- �!-:-;.ı'":':"'��-""-':".ıN,ıı), .J��·eı:�...;ı.""' ';'i> ;.;. � ;.v�:.:�.,:.;...ı .. � 
b �h h 1 . · ·  'h � f'C k Id ki .I••�W.,>S'J.J.$'..>,J)J./vJ)ıı.:._,a � """ ·" J. .. ' :..... ••• • ) • •  • •• �· e sera u azret erınun ı yas ma muva ıa o u arı .,;,;;.-), , · · · . . ·

. :. . · "''':' . . ' '""�"-:·" v,_,., �-: ... , .... ..,....� ...... , 
� ' • � • . .  ' • ·� . � J/l.,cJt�.I/.JJIII+!':' ,J,.)"'/_1./ .... ':'1-I,J.;,:;.o,;!,. ,,;.., ı$'J'h($h ':..J 

Kırkçeşme suyı ta'bır o l ınur ma-ı lezızlerınun ana tankı- ": � >AAJ.ı>-�• ı.J..J ,,.)'tJ.•J .... <'!J..fJ .;ı.; , _.;...;:.·,;..,p • .j111Aö_<:P.·� . . : -:'" . 
" !h k k ı d b ' b k � . ı � �: ""''tV ...... �ı ;-;_(;) :.ı� �ı.J d·. • •• • �· . :  :..t .s;,ı..A.,ı.. na mu a atma ar an ır uçu masura ma-ı ezıze mu- �..,;,��-· · .. 5· �c·· :"· 41J�. • • • /�-�("'-"':J• �� "'->1'��,;; • . •• �_., /  •• . . . . ";•oo.d ı.:;.• � ,_.....,.(.,. tY•J'/ X:, ,.,.... .J J. . -:--- v./J 

tasarrıf Ma beynci Ahmed Beğ fevt olup kerimeleri Hadi- J�f....es -ı.;, , �,;,, .,;,-J,..�,.� ... ;-;;;i .. :1 :  4.4ı-1-: ('=':';'�JıJ�ı[!.i .;;, 
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leyha dahi müteveffıye olup nı sf hissesi kızı Zübeyde '-- · · .wc;...�'(.j\-•ef' '·ıF.r..� 
Hanım ve oğlı Ahmed Sasir(?) Beğ'e intikal-gerde ınılma 
ileyhalar ma-i mezkurda olan nısf hisselerini ve gerek 
nısf-ı aharına mutasarrıfe olan mezbure Emetullah Hanım 
hüsn-i rızalarıyla hacegan-ı Divan-ı hümayılndan el-Hacc 
Hüseyin Hüsameddin Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed idüp 
ınılma i leyh dahi hüsn-i rızasıyla Azime Ümmühan Ha-
nıın bint-i Mustafa Ağa'ya ferağ u kasr-ı yed idüp ve ber 
ınıleeb-i nizam-ı müstahsene ma-i mezkurun katması key-
fıyyeti tahkiki lazım gelmiş aldığından yedinde olan hüc-
cet natık oldığı üzre asrında İstanbul ağalığından müte-
ka' id Mehmed Ağa hayatında Havass-ı refi'a kazasında 
Orta Ayvat nam mahallde cem' u tahsil eylediği ma-i le-
zizi ol mahal le karib vakıf-ı müşarun i leyhün havzı derıl-
nma izn-i müteveffi'l.11 ile ilhak itdürdiği ma'ada bir buçuk 
masura ma-i lezlz vakf-ı müşarun i leyhün ana tarikına ce-
reyan itmekde aldığından beher şehr doksan akçe icare-i 
müeccele i le  ınılma i leyha Azime Ümmühan Hanım'un 
uhdesine kayd ve Kurnkapu civarında Tavşantaşı nam 
mahallde Serrac İshak mahal lesinde mutasarrıfe oldığı 
menziline cereyan eylemek üzre virilen temessük kayd o-
lınd ı .  R 3 Ca sene [ 1 ]255 [ 15 Temmuz 1 839] 

Sözkonusu suya mutasarrife olan Azime Ümmühan 
Hanım 'ın vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunla
rında kendi rızalarıyla Mustafa Zeki Efendi'ye ferağla
rına dair sened-i hakani kaydı. 

Bir buçuk masura ma-i mezkura mutasarrıfe olan Azime 
Ümmühan Hanım'un vukü'- ı vefatma mebni ma-i mezkılr 
eviad-ı kirarnı atfifetlü Fahrl ve sa'adetlü Salahaddin beğ
ler i le Fatıma Mürşide ve Nevbir hanımiara ba'de' l-inti
kal Salahaddin Beğ i le Fatıma Mürşide ve Nevbir hanım
lar bi ' l-asale ve Fahri Beğ tarafından ferağa vekili Meh
med Ağa bi ' l-vekale rızalarıyla sa'adetlü Mustafa Ze-
kl'ye14 Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itdüklerinden virilen 
sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı . 

33 mütevelll 
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Fl 28 Teşrin-i sani sene [ 1 ]301  [ 1 0  Aralık 1 885] 

Sözkonusu suya mutasarrif olan Mustafa Zeki Efendi 
suyunu Aif Hilmi Ağa ya katiyyen ferağına dair verilen 
sened-i hakani kaydı. 

Ma-i mezkfıra mutasarrıf sa'adetlü Mustafa Zeki Efendi 
ma-i mezkfırı Ali Hilmi Ağa bin Ali'ye kat' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i hakani işbu mahalle 
kayd ol ındı .  

F'i 29 Temmuz sene [ 1 ] 302 [10 Ağustos 1 886] 

14-l/190a/2 14-11190a/2 İstanbul'da Serrachane kurbunda Mimar �,.,,.f..jJ�)�.,��-.r..;:,,,� .''O.Jf:�.�,�, , ,))i.., j�_,ı:�.; • ..ıı;,,_,;; •..• , ü. Abbas mahallesindeki Çiftehamam 'a cari su Kırkçeşme .,J .;;,u;).J� ' ' ' ' ' ' <(.• ' � .,...,,...,t"-' :; . �· . · j,f'/.:P,,,J•t#,;(t._.tVfl'-ı/&).;.J/tJ�J.')),';;ıi,,.l)•: .. , . . Jı olarak dört masura suya mutasarrif olan Hamamcı "'"'..r)J'6 ' �,.i,.")- . ı./..- ;.,, /. . . · .  . ·':"ı..J S . 111 lı A w "k . k d" . d k 1 �-1-ır.!J 'eJ,J;,p�;,, . ,; ' .. .  -r�I;/�"�1/_."'��·�.?_·�'.1· . .,/��-� .J,)ı•,;.J) eyyı� .m
e "!�t ga suyun ı ı m�surası en !sın e a.

-
,;AJ,;j,'/efA': .,ı .ıl-�:#o,;.�./"'"!ıf�e;.Jı;Jt.;J J:-4�,,�, ,;-)J'I!,J ;, ,._ mak uzere ıkı masurasını kendı rızasıyla Nışancı Atık 

�ÇJ_'JI',A;,..,:_J<tfı�ı���l:;��,�,j,;;1,�.;.�J�•..J� Mehmet Paşa hamamma cari olmak üzere Ayşe Ha(a��·�,..;�..,;."' ... �' · · · tun 'a aylık otuz akçe icare ile ferağına dair temessük 
rO<.� . • ' . J ..J  k d ... · ay ı. 

Merhum ve mağffırun leh cennet-mekan Atik İbrahim Pa
şa hazretlerinün mahmiyye-i İstanbul'da Uzunçarşfı'da ka
in bina ve inşa huyurdukları cami'-i şerif ve mekteb-i 
münifi ve medrese-i latlfi ve hayrat-ı saireleri evkafından 
mahmiyye-i mezbı1rede Serrachane kurbında Mi'mar A
yas mahallesinde kain ma' lı1mu ' l-hudı1d vakf-ı mezbCırun 
çiftehammamına cari ma' -i Kırkçeşme o larak dört ma
sura ma-i lezlze mutasarrıf olan hammarn-ı mezkfırun 
hammamcısı Seyyid Mehmed Ağa ibn-i Seyyid Ömer 
ma-i mezkfırun iki masurasını üzerinde ibka ve iki ma
surasını rıza ve iradesiyle Kumkapu kurbında Nişancı A
tik Mehmed Paşa hammarnma can olmak üzre hammarn-ı 
mez-kfırun hammamcısı Ayişe Hattın bint-i Abdullah'a 
müceddeden şehriyye otuz akçe icare ta'ylniyle ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle iki masura ma-i lezlz-i mezkı1r ınılma 
i leyha Ayişe Hanım uhdesine defter-i vakfda kayd olınup 
virilen temessük kayd olındı . 

Fi 25 Ş sene [ 1 ]255  [3 Kasım 1 839] 

14-1!190b!l Katip Sinan mahallesinde bir menzil ve 
arsa üzerine cari yarım masura suya mutasarrife Ha
lime Hatun menzil, arsa ve suyu Ahmet Efendi 'ye fera
ğı-na dair hamiş-i temessük kaydı. 

Haremeynü' ş-şerlfeyn evkafı musakkafatından ve Dalta
ban çeşmesi kurbında Katib Sinan mahallesinde bir bab 
menzil ve arsa üzerine cari nısf masura ma-i lezlze mu
tasarrıfe Halime Hattın menzil ve arsa ve ma-i mezkı1rı 
Ahmed Efendi ibn-i İsma'il'e kasr-ı yed itmeğle hamiş-i 
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temessük kayd ol ındı . 
Fl 9 L sene [ I  ]255 [ I  6 Aralık I 839] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Ahmet Efendi suyunu 
kendi rızasıyla Mehmet Latif Efendi ile eşi Hatice Ha
nım 'a eşit olarakferağına dair kayıt. 

Müma i leyh Ahmed Efendi ibn-i İsmii'll mutasarrıf oldığı 
ma-i mezkürı bii rıza-yı hod feragat-gerde-i beciiyişiin 
Mehmed Latlf Efendi ibn-i Hasan ve zevce eş(?) Hadlee 
Hanım bint-i Mehmed Sadık ber veeh-i münasafe amed 
şod. 

F1 25 L sene [ 1 ]256 [20 Aralık I 840] 

Sözkonusu suya mutasarrıfe olan Halime Hatun sudan 
hissesine düşeni ferağına dair kayıt. 

Mı1ma i leyha Halime Hiitı1n'un işbu uhdesinde o lan ma-i 
lezlzün katmasıyla o lan suyınun atik kaydı i lm[ü] haber 
defterinde Nişiincı hıdmetinde fi Ra sene 1 247 [ 1 2  Ağus
tos 1 83 1 ]  tarihiyle mukayyed olmağla şerh viri1di .  

14-1/190b/2 Mihrişah Va/ide Sultan vakfının Eyüp 'te 
Bahçe karyesi kurbunda olan sulardan dört buçuk ma
sura suyu Hatice Va/ide Sultan 'ın Bahçekapısı 'ndaki 
camii şadırvanına cari olan su lağmına dahil edilerek 
suyun yarım lülesi vakfa kalmak üzere geriye kalan 
dört lüle suyunu vakfin suyu ile Astane'ye icra olundu
ğuna ve Kumkapı 'da Dülbendci mahallesindeki vakfin 
çeşme ve haneye bağlanmak üzere bir masura suyun te
messükünün han sakinlerine verildiğine dair temessük 
kaydı. 

Merhı1me ve mağffırun leha cennet-mekan firdevs-aşiyiin 
Mihrişah Viiiide Sultan tabe seraha hazretlerinün imaret-i 
amire ve sebll ve mekteb-i münlf ve hayrat-ı saireleri ev
kaf-ı şerlfelerinden Havass-ı refi'a kazasında tabi '  Bağçe 
karyesi kurbında Arabacıoğlı mandırası deresi nam ma
hallde kiiin mücceddeden bina ve inşasına muvaffak ol
dukları bend-i cedldden dört buçuk masura ma-i lezlzi 
merhı1me ve mağfı1run leha Hadlee Viii ide Sultan tabe 
serahanun istanbul'da Bağçekapusı kurbında cami'-i şe
rlfleri şadurvanına ciirl olan ma-i lezlzi lağmına idhiil ve 
i lhak ve ma-i leziz-i mezkurdan nısf lüle ma-i lezizini 
vakf-ı mezbüra hakk-ı mecra olmak içün ibkii ve ma'ada 
dört lüle ma-i lezlzi vakf-ı merhume-i müşiirun i leyhiinun 
ma-i lezizi i le Asıane'ye edii o lındukdan sonra lağm-ı 
mezkürdan aziide ol ınan mahallden ahz ol ınmak üzre 
vakfeyn-i mezkureteyn tarafına i lm ü haber i 'ta kı l ınmış 

1 33 
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olmağla zikr ol ınan dört lüle mii-i tezizden Kumkapu'da 
Dülbendci mahallesinde Kefere mescileri hiinı kurbında 
vakıfe-i müşiirun i leyhiinun müceddeden bina ve inşa ey
ledükleri çeşmeye ve hane-i mezbı1r derı1nındaki çeşmeye 
i cra olmmak üzre bir masura mii-i leziz i 'ta olmdığı n atık 
han-ı mezklır sakinleri yedierine virilen temessük zayi' 
olmış aldığından müceddeden zayi 'den bir masura mii-i 
lezizün çeşme ve han-ı mezkı1reye cereyiiniyçün viri len 
temessük kayd olındı . 

Fı l l  Za sene [ 1 ]255 [ 1 6  Ocak 1 840] 

14-1!190b/3 İstanbul'da Kadırga limanmda Esma Sul
tan sarayı arsasında Dülbendci ham içinde mevcut kırk 
kapı dülbendci odaları civarında çeşme ve su olmadı
ğından oda sahipleri kendi mallarmdan yeniden çeşme 
inşa etmek için arsa içindeki atik su hazinesine aylık o
tuz akçe icare ile bir masura suyun icrasma talip olma
larma binaen verilen izin ve ruhsalı havi temessük kay
dı. 

--:: · - -J '  l�J!ı.- cA-......u�·....O�_, _tU . f . .  c..��_j/ı.. .!..-L;. ���{·::J , · · · ' ·  ·. --:� · ...ı-:--'·ı.. · .... �. Vech-ı· tahr�ır budur kı· ·. > • • • • • ,J J..- '(<.u' \.> � ti_LU t • � . • . . c:Jl"� l,.c.i� 1 . • - � '-: ..Ad- VL '·J,� ,_.. �·--/-_, _..__s -L>� , ._.._, ... · · . · . · • • · Kaimmakaın-ı mütevelllsi o ldığum hudiivendigiir-ı es bak · ��-�-�����;;r.J; ,  ... : ... ,...,��-_,..,·J ' �·' '-:t • •  . ..ı..:;.:::· cennet-mekan firdevs-iişiyiin merhum ve mag�flırun leh 
.,� -... . _ , .-. ; ,.. • ; • ,. _:.Y " .... � '.f';_....,.J,('t/"� ...... w�,� . . , j" """-'�. :..-> � ---='"'� ?'-';:"'� ·�' a:- ,..:. :..;.;.:___.:.,_c;,�L Gazi Sultan Selim Han tiibe seriihu hazretlerinün Uskü-:-'-:' '.aJ �� J l.. �' :__.__. �_;, ...,.,_.., �..:.:- "'-fiı..-,.;._(_;_,�,.,..v>• �; dar'da Sellmiyye ariizisinde müceddeden bin ii ve ihyiisına 

� i.:.0 u u,:J'._.....I '..> ..ı.:-,....L.Ju�ı� i,__j....J.!-.•tı..�-:=-�,,...) müteveffık oldukları cami'- i  şerif ve _hayriit-ı saireleri ev-
....V•_, kafı musakkafiitından mahmiyye-i Istanbul'da Kardırga 

Ilmanında viikı ' Esmii Sultan sarayı arsası dimeğle ma'
rı1f arsa-i mezkı1rda kiiin Dülbendci hiinı derlımnda mev
clıd kırk bab dülbendci odaları c ivarında çeşme ve mii-i 
cari olmayup ol vechi le zikr olman odalarun gediklerine 
bii temessük ınutasarrıf olan ustalarınun kı l let-i mii' ve 
ıztıriirları derkar olmağla merküm ustalar han-ı mezkı1r 
derlımnda kendi mallarından müceddeden bina idecekleri 
çeşmelerine arsa-i mezkı1r derlımnda atik su hazinesine 
cereyiin iden mii-i tezizden şehriyye otuz akçe iciire-i mü
eccele i le bir masura ma-i lezizün icriisına tiil ib ve riigıfl5 
olmalarıyla minval-i meşrlıh üzre mii-i lezizün i 'tii olm
ması taraf-ı vakf-ı şerife her vech enfii'36 o lmağla kaim
makam-ı mütevelll oldığum hasebiyle yalnız bir masura 
ma-i lezizün çeşme-i mezkı1ra icrii al ınmasına izn ü ruh
sata hiivl işbu temessük tahrlr ve yedierine i 'tii olındı mii
diimki ta'yin olman şehriyye otuz akçe icare-i müecce
lesine miih be miih taraf-ı vakf-ı şerife edii vü teslim ey
leyüp siil ifü'z-zikr atik su hazinesine bina idecekleri çeş
ınelerine gelinceye değin müceddeden kanaviit ferş ve 

35 ragıb 
36 en fa' 
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ba'dehfı vakı '  olan ta'miratun kendi mallarından teber
ru'an l i ' l-vakf harc ü sarf eyledükce ma-i lezizün İcrasına 
taraf-ı ahardan kirnesne mani '  o lmayalar. 
Tahriran fi' l-yevmi' s-salis  min selase(?) Zi' l-ka'de es-se
ne sernan ve ışrin ve mieteyn ba'de elf. 

[Fi 3 Za 1 228] [28 Ekim 1 8 1 3] 

14-11191a/l Temessük ekinde bulunan arsa ile dört 
masura suyu müslümanlara satmak kaydıyla mutasar
rıfi olan Hoca Kasbar Bazergiin defalarca satışa çıkar
dığı halde talip çıkmadığından dolayı Hoca Kasbar uh
desine kayıt ve tasarrufuna izin verildiğine dair temes
sük kaydı. 

[Derkenar] işbu temessük Sadr-ı esbak merhum Ragıb 
Paşa vakfından v iri lmişdür. 

[Derkenar] Ma-i mezkur Havass-ı refi'a kazası na tab i '  
suyolı kuralarından Küçükköy kurbında İstanbul tara
fındaki köpriden aşağı sekiz aded bacalardan cem' u tah
sil olman gayr-i ez hakk-ı mecra dört masura ma-i leziz 
olmağla şerh virildi . 

Hamiş-i temessükde mastur arsa-i mezkur i le dört masura 
ma-i lezizi yine ehl-i i slama ftirfıht itmek üzre mutasarrıfı 
bulınan sarraf taifesinden Hace Kasbar Bazergan arsa-i 
mezbfır i le ma-i lezizi defe'atle is lama füruht itmek da'i
yesinde olmış ise de tatibi zuhfır itmediğinden her vechi
le kendüye gadrı mfıcib aldığını ba arz-ı hal istid'a ve 
re 'aya menazil i inşasında vakıf-ı müşarun i leyh hakkında 
enfa' ve evla ve malızlırdan salim aldığını mübeyyin ruh
sat-ı seniyye-i mülukane müte'al l ık buyurı larak viri len 
emr-i şerif mfıcebince arsa-i mezbur temessüki dahi mus
takı l len bazergan- ı  mersfımun uhdesine kayd olmdığı 
vech üzre dört masura ma-i leziz-i cari dahi Sarraf Hace 
Kasbar veled-i Takor(?) Bazergan uhdesine kayd ve ta
sarrufına izn virildiği işbu mahalle şerh virildi . 

Fi 1 5  Ra sene [ 1 ]254 [8 Haziran 1 838] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Hoca Kasbar suyun 
yarım masurasını Hoca Avadis 'in Yenikapı 'daki menzi
line bağlanmak üzere ferağına ve Çukurçeşme hizmeti
ne kaydolunduğuna dair temessük kaydı. 

MesfUr Hace Kasbar veled-i Takor(?) Bazergan mutasar
rıf o ldığı dört masura ma-i mezkfırun nı sf masurasını Sar
raf Bağçevanoğlı Hace A vadi s veted-i Karabet zimmiye 
kasr-ı yed itmeğle ma-i mezkı1r mesfı1run Yenikapu'da 
menzil ine cari itmek üzre virilen temessük Çukurçeşme 

1 3 5  
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hıdmetinde mukayyeddür. 
Fi sene [ 1 2]57 [ 1 84 1 - 1 842] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Hoca Kasbar suyun 
bir masurasını dahi yarımşar olarak Etmekcibaşı Kikok 
ve kardeşi Avanis 'e Ayvansaray 'da Benek değirmene 
bağlanmak üzereferağına dair temessük kaydı. 

Mesfı1r Hace Kasbar veled-i Takor(?) Ba[ze]rgan ma-i 
mezkfırun bir masurasın ı  dahi n ısfıyyet üzre Etmekcibaşı 
Kifo[r]k ve karındaşı Avanis veled-i Agya zirrırnllere 
kasr-ı yed itmeğle ma-i mezkfir Ayvansaray'da Beğl i l ı  de
ğirmana İcra olmmak üzre v irilen temessük Ayvansaray 
hıdmetinde mukayyeddür. 

sene [ 1 2]57 [ 1 84 1 - 1 842] 

Geriye kalan iki buçuk masura suya lazım gelen aylık 
yüz yirmişer akçe icare tayiniyle Hoca Kasbar yedine 
verilen temessük kaydı. 

Baki iki buçuk masura ma-i lezlze lazım gelen beher şehr 
yüz yiğirmişer akçe icare ta'ylniyle mutasarrıfı mesffır 
Hace Kasbar yedine virilen temessük işbu mahalle kayd 
o lındı . 

Fi sene [ 1 2]57 [ 1 84 1 - 1 242] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Hoca Kasbar suyun 
yarım masurasını temessükden ayırıp Kumkapı 'daki 
Nerdübanlı kilise içinde yeniden inşa olunan hazineden 
almak üzere kilise mütevellisi kızı Kanice ye ferağ ve e
vine bağlanmasına dair temessük kaydı. 

Mesfı1r Hace Kasbar iki buçuk masura ma-i lezlzün nısf 
masurasın ı  yedinde olan temessükinden bi't-tefrik Kum
kapu'da vakı '  Rum kil isalarından Nerdübanl ı  ki l isa-yı 
mezkfır deri'ınındaki müceddeden inşa olman hazineden 
almak üzre kil isa-yı mezkfır mütevelllsi kızı Kanice bint-i 
Baskaki(?) ferağ u kasr-ı yed nasraniyyenün hanesine ce
reyan eylemek üzre virilen temessük işbu mahalle kayd 
o lındı. 

Fl 1 5  Ca sene [ 1 2]62 [ 1 2  Mayıs 1 846] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Hoca Kasbar suyun 
bir masurasını dahi yedindeki temeessükden ayırıp Ah
met Çelebi mahallesindeki Nerdübanlı kilise içine yeni
den inşa olunan hazineye herhangi bir yangın halinde 
alınmak şartıylaferağına dair temessük kaydı. 

Mesfı1r Hace Kasbar ma-i mekfırun bir masurasını dahi 
yedinde olan temessükinden bi ' t-tefrlk münasib malıall
den cereyan itdirmek üzre Kumkapu'da Çadırcı Ahmed 
Çelebi mahallesinde Rum mil leti ki l isalarından Nerdü
banl ı  k i l isa-yı mezkfır derfınına müceddeden inşa olman 
hazineye ma'aza' l lahu te 'ala harlk vukü' ında isti 'mal o-
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l ınmak şartıyla ferağ u kasr-ı yed iderek ki l isa-yı mezkfir 
mütevellisi yedine i ' ta olman temessük işbu mahalle 
kayd alındı . 

F1 1 5  Ca sene [ 1 2]62 [ 1 2  Mayıs 1 846] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Hoca Kasbar suyun 
yarım masurasını dahi temessükden ayırıp kendi rıza
sıyla Firosni nasraniyeye ferağına ve Hacı Fener ma
hallesindeki evine bağlanmak üzere verilen temessük 
kaydı. 

Mesfı1r Hace Kasbar ma-i mezkfirun n ısf masurasın ı  dahi 
temessükinden bi' 1-ifraz rızasıyla F irosni(?) bint-i Dimit
ri Nasriiniyyıye ferağ u kasr-ı yed itmeğle Fenerkapusı 
haricinde Hacı Fener mahal lesinde Hace Manolaki tera
zfisından ifriiz mahalle-i mezkfirda hanesine cereyan it
rnek üzre viri len temessük işbu mahal le kayd a l ındı . 

Fl 1 5 Ca sene [ 1 ]262 [ 12 Mayıs 1 846] 

Bakf yarım masura ma-i lezize atik temessükine şerh viri
lerek yedinde bakf kı l ınd ığını mübeyyin işbu mahalle  
şerh virildi. 

Fl 1 5  Ca sene [ 1 2]62 [ 12 Mayıs 1 846] 
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14-1/191a/2 Simkeşlıane kurbunda Serrac İshak ma- 14-11191a/2 
hallesindeki menzile bağlı olan yarım masura suya ay- , ,,'!f;MJ�f��Y...!--f�d:)���;;ı;.-..,;u�.( ... (��ıi'i'i� 
lık on akçe icare ile mutasarrıf olan Seyyit Mehmet Ne- ���.J,t�..ı·. ı·�)_,,.;.ı, �ı.:..'J;d-:->ı..W�·Jf·��·; •.JJ•_(:y•;.)...,�Jt .4,i.. 
şet Efendi kendi rızasıyla el-Hacc Mustafa Ağa ile eşi J•,vi{.J,,)f;,jy��-,�iıJtj-pJ�.::r .... il.h�� ... .r��·,;,;ı,.r,;�;_t,1J,�, 
Hacı Dilgüzar Hat un 'a ferağına dair te mess ük kaydı. J.>.;(fJı.J��;( .. �Jt'jJ j��.:.iıı.:.'�JH.!.�:��;ı,, �;�; . . .. �1� ·' ·� ç: /; . 

· L . · . • l• ..-:- �· "''" (.IJ..,...Jı.t oY ıJ)Jı-;,JI�ı�t;ıJı�ı;,)"' 1.J��-,._ _. · ·. Çevganl Halil Ağa mülhakatından Rayiha(?) H�tfin vakfı �(' <.� · · · . ,')l, '�"�·.ı.• 
musakkafatından Slmkeşhane kurbında Serrac Ishak ma-
hallesinde vakı' menzil derfinına cereyan iden nısf masu-
ra ma-i tezize beher şehr on akçe icare-i müeccele i le mu-

• . • � . •  

tasarrıf es-Seyyid Mehmed Neş'et Efendi mutasarrıf ol- "'_.:....,�ıN� �,.;_ -� :;:� '�V'� \.IJ 1 
dığı ma-i leziz-i mezkfirı b i 'z-zat hüsn-i rızasıyla ei-Hacc ��� ıiJ I ,..,.>'J ',.,)utr'J,Pı i..,f<?'-'�-
Mustafa Ağa ibn-i Süleyman i le zevcesi Hacce Dilgüzar )i..,>'� ı�:.,e;. �;;..J : 1, ';,.e, � �  Hatı1n bint-i Abdul lah'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle ba'- , . . . �_,.t, ��..J;ı,i_&;v ,u���t� 
de' l-izn zikr al ınan ma-i lezizün atik temessüki fariğ-i � ..... . �.� t · . .  h,:k� ... � 'ı!� d ... ;J� 
mezbfir yedinde bi kazai ' l lahi te'ala zayi' olmağla ma-i ""'�v-D' , ,  )'� • .. .  \ '  .J., �  ı,.. ...-t: ... � 
mezbfir Mehmed Neş'et Efendi'nün ferağ u kasr-ı yedin- ;)�""'�' � �_...e,�z:�/�..1_;;_,//....; 
den mezbı1ran el-Hacc Mustafa Ağa ile zevcesi Dilgüzar _;;� �;��..-! '�X 1-f.. 1' 1 �-' '.-J-'� 
Hattın'un müceddeden yedierine i 'ta alınan temessük iş- ' -� \J,;):.�(,P-' � • 

• 

bu mahalle kayd alındı . � z'"" 
Fı 27 M sene 1 256 [3 1 Mat 1 840] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Fatma Hanım suyunu 
kendi rızasıyla eşi Raşit Efendi'ye ferağına dair kayıt. 
Evkaf-ı hümayfin hazine-i behiyyesinde Senedat odasın-
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da cum'airtesi güni icnisı mukarrer olan evkafdan ber 
muceb-i temessük nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe o
lan Fatıma Hanım ibnet-i Osman Paşa mutasarrıfe oldığı 
nısf masura ma-i leziz-i mezkOrı b i  zatiha hüsn-i rızasıyla 
zevci rütbe-i Ola ashabından sa'adetlü Raşid Efendi'ye fe
rağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechi le ma-i leziz-i mezkUr 
defter-i vakf-ı şerifde mOma i leyh Raşid Efendi'nün uh
desine kayd ol ınmış o lmağla işbu mahalle dahi kayd olıri
dı .  

Fı 26 S sene 1 275 [5 Ekim 1 858] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Raşit Efendi suyunu 
kendi rızasıyla dört hisse itibariyle dörtte üç hissesini 
Mehmet Hurşit Efendi'ye ve dörtte bir hissesini dahi eşi 
Esma Hanım 'a eski mahalline bağlı kalmak üzerefera
ğına dair hamiş temessük kaydı. 

t- • � ·  . •  � .. , ' • _,, �., Y,lP /. " '  -��ı  • ot:.J �.; : "'"� �· B er mantOk-ı temessük senevi on beş guruş i care-i müec-

���� :_ � :J::P,.?iit,.•IJ"�·,....u.-:J � 1;.  celelü nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Raşid E
.r J e.. , 1 • • ,. _ 1 • • • fendi mutasarrıf oldığı ma-i leziz-i mezkOrı bi 'z-zat 
c--:-��....! ı.,J -: ı.. -.J\14:'.ıı.;.ıvı � ·,;,v.J2JI.J hüsn-i rızasıyla dört h isse i ' tibarıyla üç rub ' h issesini Ha-

�..,;,)'..ı�.ob'tV\ ,�� �l."�_.\;�.)�. ; �  riciyye hulefiis ından Mehmed HOrşid Efendi ibn-i Abdul-
\ if. · lah'a ve bir rub' h issesini dahi zevcesi Esma Hanım ib-���u'�J ,J :>.�f(P iJ, ,:_;ıf!.P ,?.......,,ı;jt(_, net-i Süleyman Beğ'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechi-"','1.,� :� ��"':'� e>.J \oj �A,t\1...� ,.H.P..)I� � ..t) �J le

A 
m�-i lezi�_

- i  mezkur kema kan mahall- i kadimine cere-
. , _ .... :.. .  . .  • • • • 1· • yan ıtmek uzre v irilen hamiş-i temessük işbu mahalle � �6·"·•• \ ., ,  � 1J, 1 ._.... � .ı. • 

• ""'" _. • .,... (; '.J;.,-- Al__. u .:�-d 1• .� kayd o lındı �\ . ç,-ll""' ,..,J ......,... . 

�""'{� �'�,V_,.;WJ.'-:"�j�!� Fı 22 Z sene 1 276 [ 1 2  Temmuz 1 860] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olanlardan Mehmet Hurşit 
Paşa 'nın vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunların
da diğer hissedar ile birlikte Ermeni Kato/ik milletin
den Tıngıroğlu Karabel Efendi'ye katiyyen ferağlarına 
dair kayıt. 

Nı sf masura ma-i leztze dört h isse i 'tibarıyla üç hissesine 
Mehmed HOrşid Paşa ve bir hissesine halllesi Esma Ha
nım mutasarrıflar iken paşa-yı müşarun i leyhün vukil' -ı  
vefiitına mebni eviad-ı kibarı Süleyman Sabit ve Halid 
beğler ile Ayişe Hanım'a ba'de' l- intikal müşarun i leyh 
Sabit Beğ diyar-ı aharda oldığından tarafından musaddak 
vekaletname mOcebince Hacı İzzet Efendi hazretleri bi
' 1-vekale ve mOma ileyhim Esma Hanım ve Halid Beğ 
bi ' l-asale cari oldığı konağun b i 'riyle(?) beraber tebe'a-i 
Devlet-i aliyyeden ve Ermeni katol iği mil letinden Tın
gır(?) oğlı Karabet Efendi uhdesine kat' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle kayd olındı . 

Fi 28 Teşrin-i evvel sene [ 1 2]98 [9 Kasım 1 882] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Tıngırzade Karabel E
fendi suyunu kendi rızasıyla üç hisse itibariyle iki his-
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sesini Hüseyin Hüsni Efendi'ye ve bir hissesini İbra-
him Hakkı Bey 'eferağına dair kayıt. <t..f. . .  

1 39 

,1]�"tb ' . . . 
Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Tıngırzade(?) '7JJ� .7'�t1 '.,..;.:Jy_, 1...; ,·. • •, 1 • 

K b t El' d '  A • kA A • ;;.,'(V f� · · � .........., ,/,.,,., ...A f.., O 
ara e ıen ı ma-ı mez un rızasıyla ve üç h ısse i 'ti- • ����tf · · ,_ � 

b�rı��a iki h!sse�in i  ��s.eyi
A
n !füsni Efendi ibn-i Mehmed �,..vi . \ . ' - ,  (---� ,  ,41ı" ı_,. �ri Tah ır e ve bır hıssesını lbrahım Hakkı Beğ ibn-i Hasan'a �1 { t ./�tt; 1 � tiW �, 1 • 

ferağ. C -! ��-:--" 
R 1 4  Kanun-ı sani sene [ 1 ]308 [26 Ocak 1 893] 

Söz�onusu suya mutasarrıf olan Hüseyin Hüsni Efendi 
ve Ihrahim Hakkı Bey suyu eski mecrasından ihrac e- ,.ı� ,.A_,.r,_,. · · 1  • 

· 

• • • • 

derek Köşklü hamama bag� lanmak üzere All E'"endi'ye � ·. 1,A�� . ·- �:.s-:::::'!P�--:-"-' ".!-'""v� '.1' .,,_, "V '  ,. , , 1.1' � .;' q • • • 

ferağlarına dair kayıt. • • ·oL."\. �  .. L' �,>; � .�..-.:�.s� ..1....-.)'.:," ı.. ' � ;+',.., { t ......... ....tJ ı !;S .1 • 1 .  
Nısf mas.ura ma-i leziz mutasarrıfları Hüseyin Hüsni E- < v  • � ,_,.,.,c<P 
fendi ve Ihrahim Hakkı Beğ ma-i mezkfırı mecra-yı karli-
minden b i ' l- ihrac Köşkl i  harnınama cereyan itmek üzre 
hammarn-ı mezkfır mutasarrıfı Ali Efendi'ye ferağ. 

Fi 27 Teşrin-i sani sene [ 1 ]309 [8 Kasım 1 893] 

14�1119lb/l Ha�ret-i Şey/ı Aziz Mfl:lımut Hüdayi vakfı 14-11191b/l 
mulhakatından Istanbul'da Serrac Is/ıak mahallesinde- y • · · • t:.ı:� .• ; .. , . .ıil. · . . j . · 

• • 
C1�t.r•t4t'ı:J>.'-I ı;;v.t".IV V.t)J) ı ,  /)--,:.J ı ;� .,j� •• ,.;' . · . 

kı bır konak ve yarım masura suya mutasarrıf olan yj; · :  · ··� · (/. ·eA . .  · (. ' · " ' .:..�,..,.�"J; 
el-Hacc Mustafa yarım masura suyu kendi evine bağ- ;;,.l.e.v.��� �. �!:r:. {t-��ıdo •)� , .�Jı),�,.ı,�� .. � 
lan-mak üzere yedinde olan başka menzil temessükün- ':w�:·"' "�.:J.lJ�.hı� �'oJ.' :/bJ..?• J)l)ı:# •A:· '-'�Jt � • .ı,; · " . ' I �JA, ' . . . . "� 
den aylık otuz akçe icare karşılığında ayırıp yeniden ve- :�' �-:'� .  1 • �·e-'! ' : '/hı :..f";-:.P'J;-1, :;;, , &�e�ıı�ıJtJ.-P ;_� ... 
rilen temessük kaydı. 4!/:�.:ı�;�ec (ıl\t l  . 
Kutbü' l-arifin gavsü' l-vasılin Hazret-i Hüdayi eş-Şeyh 
Aziz Mahmud Efendi kuddise sırruhu hazretlerinün 
vakf-ı şerifi mülhakatından esbak ROmil i kadı 'askeri 
Sa'da(?) Beğ merhfımun vakf-ı şerifine İstanbul'da Tav
şantaşı nam mahallde Serrac İshak mahal lesinde kain bir 
kıt 'a temessük mantfıkınca bir bab konak ve nısf masura 
ma-i tezize ınutasarrıf olan el-Hacc Mustafa Ağa ibn-i 
Süleyman mutasarrıf oldığı nısf masura ma-i lezlzi yine 
kendi hanesine cereyan itınek üzre yedinde olan diğer 
menzil temessükinden şehriyye otuz akçe icare i le b i ' l -if
raz müceddeden yedine virilen teınessük kayd ol ındı .  

R 1 3  R sene [ 1 ] 256 [14 Haziran 1 840] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan el-Hacc Mustafa A
ğa'nın çocuksuz olarak vefatıyla konak ve su vakfa ait 
olduğundan müzayede yoluyla Üsküdar'da Sultantepe 
sakinlerinden Mahmut Bey 'e icar olunarak konak ve 
suyu bunun ulıdesine verildiğine dair kayıt. 

Mı1ma i leyh el-Hacc Mustafa Ağa ibn-i Süleyman bila 
veled fevt olup konağ ve ma-i lezlz-i mezkı1r mahlı11 ve 
canib-i vakfa aid ve raci '  olmağla ber mfıceb-i n izarn ca-
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nib-i nezaretden münadi ma'rifetiyle lede' l-müzayede iki 
yük on bir bin beş yüz guruş mu'accele i le Üsküdar'da 
Sultantepesi sakinlerinden Mahmud Beğ ibn-i Da[vu]d 
Beğ uhdesinde karar itmiş ve ol vechi le canib-i nezaret
den b i ' l-istlzan karına karar ve ferman buyurılarak tak
dim kılınan arz defteriyle lede' l - istizan irade-i seniyye-i 
hazret-i şehriyari müte'al l ık ve şeref-sudur buyurılmış ve 
mantilk-ı münlfı üzre hazinece Icabı bi ' l-icra meblağ-ı 
mezburdan vakfa doksan altı bin beş yüz guruş mu'acce
le tefrlk kı l ınarak meblağ-ı mezburdan gayr-i ez rüsı1-
mat-ı adi kusurı fi 1 6  Eylül sene [ 1 2)75 [28 Eylül 1 859] 
tarihiyle teslim-i hazine kı l ındığı sergiden şürhle işaret ve 
tahsilatdan ftirfinihade kıl ınmış aldığını mübeyyin bir 
kıt'a kaimesi vürfid itmiş o lmağla konağ ile n ısf masura 
ma-i leziz-i mezkur Mahmud Beğ Efendi'nün uhdesine 
kayd ol ınmağla şerh virildi .  

Fi 19 Ra sene 1 276 [ 1 7  Ekim 1 859] 

14-1!19Ib/2 Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
katmalardan bir buçuk masura suya mutasarrıjlar Ay
dın eski müşiri Yakup Paşa ile kardeşi Eyüp Ağa 'nın 
yedierindeki temessükün zayi olmasından dolayı aylık 
doksan akçe icare tahsisiyle yeniden temessük yazılarak 
Yakup Paşa ve Eyüp Ağa 'nın Serrac Süleyman mahal
lesindeki evlerine bağlanmak üzere verilen temessük 
kaydı. 

[Derkenar] Muma i leyhima Ya'küb Paşa i le Eyyı1b A
ğa'nun işbu bir buçuk masura ma-i lezlzden başka nısf 
masura ma-i lezlzleri olmağla Süleymaniyye hıdroetinde 
mukayyeddür. 

Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan adn-aşiyan Gazi 
Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün ihyasına 
muvaffak oldukları Kırkçeşme ta'blr al ınur ma-i lezizle
rinün ana tarlkına mülhak katmalardan bir buçuk masura 
ma-i lezize mutasarrıflar sabıka Aydın müşlri atı1fetlü 
Ya'küb Paşa ile biraderi Eyyfib Ağa'nun yedierinde olan 
senedieri zayi' aldığından ba hatt-ı hümayı1n virilen ni
zam-ı müstahsenesine nazaran yedinde olan derkenar na
tık o ldığı üzre merhum Y fisuf Efendi Belgrad karyesi ve
rasında Hınzir deresi nam mahallde abar-ı müte'addidede 
hası l  vakf-ı müşarun i leyh lağmına cereyan itmekde oldı
ğından yedinde olan derkenar taraf-ı vakfda battalda hıfz 
ol ınup yedine doksan akçe icare-i müeccele i le cedid te
messük tahrlr ol ınup mfima i leyhima Ya'küb Paşa ve Ey
yfib Ağa'nun yedierine i ' ta olmarak bir buçuk masura 
ma-i lezlz Serrac İshak mahallesinde hanelerine cereyan 
itmek üzre virilen temessük kayd al ındı .  

Fi 1 3  Ra [ 1 ]254 [6 Haziran 1 838] 
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14-1/192a/1 Nişancı Atik Mehmet Paşa 'nın Kumka- 14-11192a/1 
pı 'daki vakfından bir menziline bağlı Kırkçeşme SUY_� ıı)/fr Jie;iJ'J:,JJ ;-)�, ı(f!ıt�bit.V).t) -&�..1 �j_(:;. 
olarak yarım masura suya mutasarrıf olan Molla Su- . . · . . 1 _.11. _.,; ,. ı�.�. . .  (j) :.ı,;iJ �� .... :;.)) .. h 

· · i(,;; )lo' (;'J'o/k e-;.ı ı  v ... ,.. ., ..,... ,J;,ol r. '.J, ·., ./.1 , . . • teyman suyunu kendı rızasıyla vakftn Çiftehamamı 'na . 
, • . , · .  . , r. 1 

bağlanmak üzere Halil Efendi'ye aylık on beş akçe kar- ��&ii(� ����:.Y�� ',,N ���VI-'," �.ı�'J � ...;,.},.. 1v .if: 
ş ılığın da ferağına dair temessük kaydı. .Ji 'JI,...h j!P-"JAI� � ,Jı(;;.,ı �.,y.-tJ ""''��� .;,.8��� 
Nişancı Atik Mehmed Paşa'nun Kurnkapu nezdinde vakı' ��&J.JI,..,(/J:.;i; e}.;:,:,ı'?;'J; �J1)�ı�ı �tt!J )).v.Jr!(ı' 
cami '-i şerlfı evkafından mahalle-i vakıfda kain ma' IO- . ft.Y · \..._ mu' l-hudOd vakf-ı mezkGrdan bir bab menzil ine cari ma-i "Cvtf' ----._ 
Kırkçeşme olarak nı sf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan 
Molla Süleyman bin el-Hacc Mehmed ma-i mezkürı rıza 
ve iradetiyle ve vakf-ı müşarun i leyhün çiftehammamına 
cari olmak üzre hammarn-ı mezkürun hammamcısı ağl ı 
Halil Efendi bin el-Hacc Feyzullah müceddeden şehriyye 
on beş akçe ta'ylniyle nef'an l i ' l-vakf ferağ u kasr-ı yed 
itmeğİn ol vechile ma-i mezkOr hammarn-ı mezkGra İcra 
alınmak üzre mGma i leyh Halil Efendi'nün tasarrufıyçün 
virilen temessük kayd alındı. 

Fi gurre-i R sene [ 1  ]257 [22 Mayıs 1 84 1 ]  

14-l/192a/2 Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 14-11192a/2 
katmalardan iki masura suya mutasarrıf olan Osman ,P,J).,.t)i.AJı.)_,.�, eJ-..,U, �� - 1!7  • . • _._ · ·�� . · : . .P. � · , . , :, . . • 

• . N tir" �-- �ıs �I ('.,S ... � 
Ağa yarım masura suyunu el-Hacc Mustafa Bey 'e aylık ���?"' � #;,.;.�.� ��"'' ...;.ı/;ıi ..u :�,ı. . . . . .' . : li;JJ[/ • 

• ' " • • ..)'- -.... �/ .).I').I,.J .1# .;,.JJI � otuz akçe icare ile Kumkapı kurbunda Süleyman Ağa ·.� . /,ıtJI �.-: � ;.;,JV cib' ı,fJ;I �J . ' . • �� • ı . ' .. 
mahallesindeki menziline bağlanmak üzere ferağına ��)'�".-:'"'��lls) ttı.�.J�'ej,; . i� · · . . � �.�A� 
dair temessük kaydı. r!����e.ı;),v v�.�;.e·_..��,.� .i IP_� ıs.�� u� e,,,. ;� ·:i . . . J;""'Jr;. �:..,_�,/ <.ıt-.J'Vu��.�ı·,� 
Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta- . . ·.J)� ' "'���2� ':"'-*"'=''.!JJ'.,.....!.-��.h , . 1 ·, • 

be serahu haz�etlerinün i?�asın: �uvaffak oldu
�
kları :��:''� ·���;.PJ��·, �;J.J, 1 . . . -� ��,v.!!..,.,., 

Kırkçeşme ta' bır alınur ma-ı lezızlerınden ana tarıkına ·?J!(.J�� ,�..,,j• ; ·  ,· : . . �J �.c,v e.ı .... ! ,ı,.. �hJ.• 
mülhak katmalardan iki masura ma-i lezize mutasarrıf Je.ı,.;..;,..-��' · . · · ""' ::�,..( '"' ���""";) .. ı.o!-.A-jı 

� - . . J �h f J A • .,.,..J b""ı Wı ..J� N..AJ eı.t_:.ltu. 4J • • 
Osman Aga ıbn-ı Feyzu la nıs masurasını e -Hacc Mus- . .  · · · . �ro' �y� e;.., ,u eS' �u-ı-
tafa Beğ'e ferağ u kasr-ı yed idüp ve nızam-ı müstah
senesine nazaran yedinde olan hüccet natık aldığı üzre 
Mustafa Ağa diğer Mustafa Ağa Çiftehavzı kurbında Ka
vak deresi dimeğle şehir mevzı '-ı hallde bi ' l-iştirak hafr 
ve37 abar-ı müte'addide ve tahte' l-arz !ağın ü kanavat i le 
cem' u tahsil eyledükleri sekiz masura ma-i lezizün ol 
mevzı'a karib Kırkçeşme suyı yolına i lhak ve iki buçuk 
masurası hakk-ı mecra alıkanılup baki beş buçuk masura 
ma-i lezizden müfrez iki masura ma-i lezizün katması 
mevcı1d olup vakf-ı müşarun i leyhün ana tarlkına cereyan 
itmekde aldığından iki masura ma-i lezizden müfrez nısf 
masura ma-i leziz beher şehr otuz akçe icare-i müeccele 
i le Kumkapu kurbında Süleyman Ağa mahallesinde mO-
ma i leyh el-Hacc Mustafa Beğ'ün menzil ine cereyan ey-
lemek üzre virilen temessük kayd alındı . 

Fi 25 S sene [ 1 ]258 [7 Nisan 1 842] 

37 hafr-ı 
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�..,(D').t_,'�,;_� ; V �.,.I �� 
. . / . 

;'j � - ;;,&-ı _, . ., �-��_, �/J,ı.J V"'""" , J� • • .. , • r �.�"' .. 
·,; �; �� ... . t � Ib 1 _;,): Ji_;, t .. / :  1-: 
L . " . ( ,� r'. . /. 

•· . • • : �..,,_,-'.,w ··"',....:.. � . / ,..5 .. .,;- �/ .1"/ 

KIRKÇEŞME SULARI 2 

Sözkonusu suyun yarım masurasına mutasarrıf olan 
Hacı Mustafa Bey 'in suyun bağlı olduğu konak ile be
raber kardeşi İbrahim Ethem Efendi'ye ferağına ve bu
nunda vefatıyla kızı Ayşe Hüsna Hanım'a intikaline ve 
bununda Kumkapı 'da Esiri Kemal mahallesindeki evi
ne bağlanmak üzere Taşçı esnafından Feyzullah 'a ka
tiyyen ferağına dair sened-i hakani kaydı. ��,,..._>ui;-w t.J'�"" � �,ı 't� 

.-��.;... •• :.; ��, ./;.. ; Ll ;.; ) -i jı }, 1 � Nı sf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Hacı Mustafa 
/-' • 1 ;,.:! · / . ( · ? ':'1 Beğ cari oldığı konak ile beraber iki yüz yetmiş bir tılr'i-)� ı / ';�. � �  .. /,c;,.; 7J. � •J \.;s,·, ju� hin-de biraderi İbrahim Edhem Efendi'ye ferağ iderek ko-
'tTJ v .-_..,,..., , v  · ı · . , .  · 

� k� di o t h o I k � o k� �,�o0 \;:· • • J """"'.J' t '..) ,_p ,,._.,..., ,J_, ' ..-",.... nag-ı mez urun sene erı a şıye o ınara ma-ı mez urın 
�/ 1 ,//�Ni i 1..P o / • • 

senedi zayi '  aldığından mir-i ınılma i leyhün uhdesinde 1;_,;/'�;;,&fJ.. : · . .  ' ('1.1 �e; ı r !l ı ll.J,;I kalmış ve muahharan İbrahim Edhem Efendi 'nün fevtiyle 

/ �\;· : .... �..1� ..; '--' ;.... � 1 {f_; ·. ma-i mezkfir kebire kızı Ayişe Hesna Hanım'a intikal it
� """' ·=�� LP 0  ?.'-" � �  -:-J miş ise de mezkfir konak muhterik o larak arsa olarak aha

Ulr:,_,.': L � � �J cu,. r? :· • 'ı! V-""' �(? 1 ra ferağ olınmış ve ma-i mezkfir hanım-ı m uma i leyhan un � ��r.:.; Wı(rf� . · 1 �� \V' � ı.:,, f.p/:__. i lerüde irae ideceği mahalle icra olmmak üzre intikiilen t li� · 1'. ;t..: 11'"" " '.--t! ' ,; !::P...:,.. ; ı;� · . · uhdesine kayd i le temessükinün i ' tasına dair Evkaf-ı hü-:;.....' �J � 1 ":'JJ_, t · ·  4.; /.,/��) mayfin teftiy mahkemesinden i ' lamı ipta kılınmış ve mu-
"\� _.J, , "� ' � '"""' ma i leyha Ayişe Hesna Hanım uhdesine intikal mu'ame-
� � ·'" . (. ' ":' ' lesi ba'de ' l-icra rızasıyla Kumkapu'da Esiri Kemal ma-1.L �('V'�, hallesinde B ali Paşa caddesinde kırk numrolu hanesine 

· 

cereyan itmek üzre taşcı esnafından Kayseriyyel i  İbrahim 
Ağa ibn-i Mehmed'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
virilen sened-i hakani işbu mahalle tahşiye kıl ındı . 

14-11192bll 

,)dj.,�}J_�Jıj" �� et).b �� ... o:ı .M iV' iORY ;,.� �, i.J rı/;:;, ' 
�-i��,..;...u ı0.,ı ��Js � ,;):v ;�., ,1) ..W;-; :v "�� 
�1:/;)):vf;;)ı�i/ �J��� Jij ;/!CbJ -!».'�' j) J.��ı 
�����J!)!);/vVı�.JtJ):,;, !P.-uıJı;jv�,y �J•iv-/�.V 
u.e,�eı.;..AJ �;,,eu:,�v �.Ai eilıı ;u.V�ı; P/)J ��· 

�,�� . . .  . 

Fi 4 Ağustos sene [ 1 2]96 [ 1 6  Ağustos 1 880] 

14-1/192bll Kırkçeşme sularından yarım masura suya 
mutasarrıf olan Osman Ağa 'nın kendi rızasıyla Süley
man Ağa 'ya aylık otuz akçe icare ile Kumkapı 'da İbra
lıim Paşa mahallesindeki menzilinee bağlanmak üzere 
Süleyman Ağa 'ya ferağına dair te mess ük kaydı. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak o ldukları 
Kırkçeşme ta'blr ol ınur ma-i lezlzlerinden nısf masura 
ma-i lezlze ınutasarrıf Osman Ağa ibn-i Feyzullah hüsn-i 
rızasıyla Süleyman Ağa ibn-i İbrahim'e ferağ u kasr-ı yed 
idüp ve n izam-ı müstahsenesine nazaran yedinde olan 
hüccet [natık] oldığı üzre ma-i mezkfir müşarun i leyhün 
Kırkçeşme suyından olmağla beher şehr otuz akçe icare-i 
müeccele ile nısf masura ma-i lezlz Kumkapu civarında 
İbrahim Paşa mahallesinde ınılma i leyh Süleyman A
ğa'nun menziline cereyan eylemek üzre viri len temessük 
kayd olındı . 

F1 25 S sene [ 1 ]258 [7 Nisan 1 842] 

14-11192b/2 Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
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katmalardan bir çuvaldız suya mutasarrıf olan Osman 
Nuri Efendi'nin vefatıyla mirasçılarına intikaline dair 
temessük kaydı. 

refı'a kazasına tab i ' Ayvad sınurı dahi l inde mevzı '- ı  hali
de kendi mal ıyla hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le 
cem' u tahsil ve ol mevzı ' a  karlb Kırkçeşme suyolına i l 
hak itdirdiği suyından müfrez bir çuvaldız ma-i lezizün 
katması mu'ayene ol ındukda el-yevm katması mevcud o
lup vakf-ı müşarun i leyh hazretlerinün ana tarlkına cere
yan itmekde ald ığından beher şehr on beş akçe icare-i 
müeccele ta 'ylniyle bir çuvaldız ma-i lezlz-i mezkur 
Kumkapu dahilinde Muhsine Hatun mahallesinde ınılma 
i leyh Ayişe Hanım'un mutasarrıf oldığı yoğurd ve kay
makhanesine cereyan eylemek üzre virilen temessük işbu 
mahalle kayd o l ındı . 

Fi 9 N sene [ 1 ] 259 [3 Ekim 1 843] 

14-1!193a/l Kırkçeşme suyuna mü/hak katmalardan 
yarım masura suya mutasarrıfe olan Şerife Ümmügül
süm Hanım 'ın vefatıyla kızı Emine Hibetu/lah Hanım '
a intikaline ve bununda kendi rızasıyla Nefise Hayriye 
Hanım 'a satmasına ve aylık otuz akçe icare ile Nişancı 
Atik mahallesindeki menziline bağlanmak üzere Nefise 
Hayriye Hanım'ın tasarrııfuna verilen yeni temessük 
kaydı. 

Cennet-mekan and-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün Kırkçeşme suyına mülhak katma 
sulardan Kumkapu nişancısında Mahmud Paşa-yı Atik 
mahallesinde kain mutasarrıfe oldığı menzil derfınına ca
ri nısf masura ma-i lezize bii sılret ve ber veeh-i mül
kiyyet müteveffa Çayır katibi Nuri Efendi'nün validesi 
Şerlfe Ümmügülsüm Hanım'un uhdesinde ise de mezbfıre 
bu def'a müteveffiye olarak ma-i mezkılr kerimesi Emine 
Hibetul lah Hanım'a irsen ba'de' l-intikal ınılma i leyhii 
dahi hüsn-i rızasıyla kendüye fürfıht itmiş oldığını bi
' I-beyan uhdesine kayd i le bir kıt'a senedinün tanzimi 
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Nefıse Hayriyye Hanım ibnet-i Mustafa tarafından ba 
_, � ts- ı.J..,N.,..:J ,.J_j ' v  � ;· G, 4;_, ·c...V v ,._,..;, .,.,.....,_;., arz-ı hal lede' l-istid 'a keyfıyyet- i  kuyüdı ba'de'd-derke-

V!,...-,v ;:ı.;.:� .;;.. .t' · �  . .  •, ..ir '", ,. ,  1 . • �- • nar su hakkında cari olan nizam-ı müstahsenesine naza-i..' ..., ' • - .......... c rJ "'" v'/. � 1 • 1':!�.-.Jt;.;'vD_,ıj_,· . � , . . · . . � · -'  u-J'� ran ma-i mezkürun katması lede' t-tahkik asrında Daru-
• • / < J -' '\6 �,_, � < ' ' ' Ad . ,  Ac - ı· b AhA Ec d ' H A 

() �· 1 � ld . . . � · 
4:. • .  vJ>J -4.' s-sa a etı ş-şerııe agası yazıcısı ra ım ıen ı avass-ı . .Y.::. · ..... '-" » �)!,)_, � _, t.i-'>'-' ' .iJ  1.-' 'tr"� refı'a kazasında Kemerler canibinde hafr-ı abar i le cem' 

,...c..p �� ı.e....�..�J}..,,jı:., ;.;....-.... ��_, . (..lı) ' u tahsil ve ol mevzı ' a  karlb Çiftehavz suyı yolına ba iz--:-'.-; '�-� � .:'.f,.vt 4i : ,_� �j9 . .  r· . - "'� ni ' l-mütevelll i lhak u idrac itdirdiği üç buçuk çuvaldız 
· .,  .... _,.. ' , _. ı.' ' ı- ı '!>� ma-i lezizün üç h i lali hakk-ı mecra içün alıkanılup ma�-----'t--�l ; � ,.4Jı:.,�,., -!../ 'ada nısf masura ma-i lezlzün el-yevm katması mevcüd 

... · -< olup suyı dahi cennet-mekanı müşarun i leyhün Kırkçeş
me suyı ana tarlkına cereyan itmekde aldığından mah
zürdan salim oldığına nizarnı mücebince ferağ u intikali 
vakf-ı müşarun ileyh canibinden ru'yet olmak üzre ınılma 
i leyhima Ümmügülsüm Hanım'un fevtinden ve Emine 
Hibetullah Hanım'un ferağından ınılma i leyha Nefıse 
Hayriyye Hanım'un defter-i vakfda uhdesine kayd alı
narak mecra-yı kadlmi olan Nişanc ı  Atik mahallesinde 
merhum Ragıb Paşa terazı1sından bi ' l -ifraz ittisalinde 
menzil ine kema kan cereyan itmek üzre beher şehr otuz 
akçe icare takdiriyle ınılma i leyha Nefise Hayriyye Ha
n ım'un zabt u tasarrufıyçün viri len cedld temessük işbu 
mahalle kayd al ındı .  

R 27  Receb sene 1 267 [29 Nisan 1 85 1 ]  

Sözkonusu suya mutasarrıfe olan Hayriye Hanım 'ın 
vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunlarında kendi 
rızalarıyla hisselerini Şey/ı el-Hacc Melımet Şeref E
fendi ile Abdülcelil Efendi'ye eşit olarak ferağlarına 
dair kayıt. 
Mezbure Hayriyye Hanım'un vukü'- ı vefiitına mebni ma-i 
mezkur mahdumları All R ıza ve Hulusi efendi lere ve mu
ma ileyhimadan All Rıza Efendi'nün dahi vefatıyla his
sesi üç nefer eviadı Bellğ ve Muhlis beğler ve Sütune 
Hanım'a ve Hulusi Efendi'nün dahi vefatıyla hissesi üç 
nefer eviadı Vechiyye ve Fatıma hanımlar ve Muhtar 
Beğ'e ba'de ' l-intikal muma i leyhimden Bellğ ve Muhlis 
beğler ve Sütüne Hanım eviad-ı All Rıza Efendi h isse-i 
müntakılelerini eş-Şeyh el-Hacc Mehıned Şeref Efendi 
ibn-i Bekir ile Abdülcelll Efendi ibn-i Seyyid Mehıned'e 
ber veeh-i münasafe ferağ. 

R 1 1  Mart sene [ 1 ] 306 [23 Mart 1 890] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Şey/ı el-Hacc Melımet 
Şeref Efendi ile Abdülcelil Efendi'nin kendi rızalarıyla 
irade-i seniyye ile hazine-i celile namına katiyyen fe
rağlarına dair kayıt. 

Rub '  masura ma-i leziz eş-Şeyh e i-Hacc Mehmed Şeref 
Efendi ibn-i Bekir i le Abdülcelll Efendi ibn-i Seyyid 
Mehmed'ün ber veeh-i münasafe uhdelerinde iken rızala-
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rıyla ba irade-i seniyye hazine-i eellle narnma kat' iyyen 
ferağ. 

Fl 27 Eylül sene [ 1 ] 3 14  [9 Ekim  1 898] 
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14-11193a/2 İstanbul'da Demirkapı kurbunda Daye 14-I/193a/2 
Hatun mahallesindeki bir menzile cari bir masura suya C)����(��'!.'�·� ı,;.J f �.::-. � .. :!;-i-:11\ ,.,;.:lif'� � !  ,lfr�_.; ,..,.... , '""" 
suyun dört hissesinden üçüne Seyyit Mehmet Şevki E- ���.,Aı./,,;:ı,....,.�,-b �)J:j,��·.� �  b-.;./Jk·, e/. · ( . .  fi d. b ' h '  · · ş  u: u ·  H "  u <l ) v ' c.. h . . '...J .r "rl' " •  en ı ve ır ıssesıne eşı erye nallee usna nanım � '  .-.lt/J. .J_,.��'.J-ı J.;.:- ':'�.t ,v -.e:-,�,; � r!.ı ,; • .:, . · · : :  . · . . . . v'...J .r -/ v ... �. J mutasarrıjlar olup, Seyyit Mehmet Şevki Efendi suyu- �·.f..e r�Ufı;� ';,J �:..·':.lt.b•� A.· rJ:· ,1 : • • · • • . .  . . . .  . r ... .r- ..... APt ı•• ; �� .  nun yarım masurasını kendi rızasıyla Suyolcu el-Hacc J;i:·J�,J_j,#J;-;h; �lt' '.s "ı ·. · · 11, / • : • . • __ _, .. 

• \ · • • \.. . .1' ..,J ,...IP (n•>  .v.l,..,...J ı,.. , ı.J. 'ı.J '.../ Omer Ağa 'ya bununda kendi rızasıyla Hacı Namık E- VwJ-�,,�  ,q.;; c..ı · . , .. . • . . ·. · . : .: . ""' -. . . � . . ( . /-"�>'P("' t-'' .,o' •• M..i....tJ ):_.,..., ;;�•,./•/. • • fendı 'nın hanımı Şerife Fatma Hanım 'a ferag ve Nı- .�J!��J'"' � · . .  · : 1  • • • • . ;..ı.. cu �  
şan cı Atik Mehmet Paşa mahallesindeki evine bağ/an- > · ,Wt .. ;. �· ... ,..,&��� �.i...S ;,•eJ�; ":!.:. �;,ı, �� t�-· � • 
mak üzere verilen hamiş-i temessük kaydı. J:j�;;(;�. � �':': .ı�;"J ... ,e,� ��� �:.,., <fK'I.l ' . · . , .e:-.?�()�.L-� ..;., ,ı. C),�ı,.v,�� ,ıt.. ı 1 J I� · ·) · 
Sadr-ı esbak merhum Süleyman Paşa vakfı mülhakatın
dan ashab-ı hayratdan Bizehan Tavşan İbrahim Ağa nam 
sahibü' l-hayrun Ayasafya-i keb!r kurbında Üskübl ma
hallesinde bina ve ihyasına muvaffak aldığı sebil ve hay-
rat-ı sairesi vakfı musakkafatından mahmiyye-i istanbul'-
da Timurkapu kurbında Daye Hatfın mahallesinde kain 
bir bab menzil derfınına cari bir masura ma-i lez!zün dört 
h isse i 'tibarıyla üç rub' h issesine Mecl is- i muhasebe-i 
mal iyye mazbata odası mümeyyizanından ve rütbe-i ra-
bi 'a ashabından rifatlü es-Seyyid Mehmed Şevki Efendi 
ibn-i es-Seyyid Abdurrahman ve bir ruh '  hissesine efen-
di-i mfıma i leyhün zevcesi  Şerlfe Hadlee Hesna Hanım 
ibnet-i Mehmed ba temessük mutasarrıflar iken efendi-i 
mfıma i leyh mutasarrıf o ldığı üç rub' hisse-i ma-i lezlzün 
fakat yarım masurasını uhdesinde ibka ve yarım masura 

"-ııı.J�.u'.M �--"" �  . . \ . � . J� ı.; • • 1\nT j'.NII.v>l.t;l, •a • , • . . ( A <.\IJL · • · -r: ""·"""!"' � ,;, ve;.# ("'V,"l_ 

. . -� 
. 

- - , . ma-i lez!z-i mezkfırı yedierinde olan temessükden bi- ��": 1.>;..;_,, a rı.f"CP,-� v_,; t!-;,./ �_;�·u· 
' t-tefrlk hüsn-i rızasıyla Suyolcı el-Hacc Ömer Ağa'ya fi ,, . · ı  v ,  · · . . . · 

. · · �- . ....,.,.., ..., •• r..-t/t.f, '! ,. .> "'-'"" ".Y .,., � ... .u_;, • .. �.;. 1 9  Şa'ban sene [ 1 ]273 [ 1 4  Nisan 1 857] mfıma i leyh Hacı r' l -
Ömer Ag�a nısf masura ma-i lezlzi rızasıyla Hacı Namık ""-'� (;_;..} Yır-� �i·..J,�ı.;·; ; � ""·'; · 

. , .  - • • ,r / _... """" :_ı:., 
�fendi'nün halllesi Şerlfe Fatıma Hanım b int-i el-Hacc � ...-: 0 'ı- 0 ....1 � • f.; _, ;, JJ ,..... u �  
Isma'll'e ferağ u kasr-ı yed iderek ma-i mezkfır Tavşan- ı....l'f!V) \( .. Jl. cV�'-"(!, ,· -t� - . � . t�ş

.
ı kurbında Nişanc

�
ı-i �tik .

Mehmed 
�
Pa�a ma��l lesi�d.e w,'v',�;.J ;,;,.·�· .. ':.J'�� �(: �-; 'J..-' � kaın mutasarrıf oldıgı hanesme cereyan ıtmek uzre vırı- f..r'- • . , . · .. · · . . . � .J'-/ "' :...J ·. LI .... � ı.,  

len hamiş-i temessük işbu mahalle kayd o l ındı . 
� • 

· � t--' �� ""':"!"' '� 2ı$o ( ,l_-'j r_' J'. .... ( 
Fl 18 Ra sene [ 1 ]275 [26 Ekim 1 858] "-�,..v.l{ l' <� ... , � 9 - <'. · ·� 

... ' 'ı. <: _.,- . W::' ..)(:,.....' t'-""""1 '7 . . 
Sözkonusu suya mutasarrıfe olan Fatma Hanım vekii
let yoluyla suyunu eski mecrasına bağlı kalmak üzere 
Mehmet Agah Efendi ile eşi Ayşe Münire Hanım 'a/e
rağına dair kayıt. 

Nişancı Mehmed Paşa mahallesinde Tavşantaşı sokağın
da bir nururo i le murakkam vakf-ı ahardan ma'a bağçe 
konak derfınına cari n ısf masura ma-i lez!ze mutasarrıfe 
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olan mezbure Fatıma Hanım bint-i Hacı İsmii'll tarafın
dan tebe'adan Sa'id Ağa ibn-i Abdul lah ve Zeki Beğ 
ibn-i Mehmed Paşa şehiidetleriyle feriiğa vekili mahdumı 
Hasan Rüşdi Beğ ibn-i Ali Niimık Efendi bi' l-vekiile nısf 
masura mii-i mezkurı mecrii-yı kadimine kema kan cere
yan itmek üzre Mehmed Agah Efendi ibn-i İbrahim i le 
zevcesi Ayişe Münire Hanım bint-i Mustafa'ya feriiğ u 
kasr-ı yed eylediği işbu mahalle şerh virildi . 

Fı 6 Safer sene [ 1 ]296 [29 Ocak 1 879] 
ve fi 1 4  Kam1n-ı siini sene [ 1 ]294 [26 Ocak 1 879] 

Sözkonusu suya mutasarrif olan Agiih Efendi ile eşi 
Münire Hanım rızalarıyla sularını Hasene Hüsna Ha
nım'aferağlarına dair sened-i hakani kaydı. 

Nısf masura mii-i mezkura mutasarrıflar olan Agah Efen
di ibn-i İbrahim ile zevcesi Münire Hanım rıziilarıyla a
sakir-i şiihane binbaşı larından Mehmed Beğ'ün halilesi 
Hasene Hesnii Hanım ibnet-i Ahmed Gal ib'e feriiğ u 
kasr-ı yed eylediğİnden virilen sened-i biikani işbu ma
halle kayd ol ındı . 

Fı 5 Temmuz sene [ 1 ]300 [ 1 7  Temmuz 1 884] 

Sözkonusu suya mutasarrife olan Hasene Hesna Ha
nım suyunu Rahovalı Ahmet Mulıtar Efendi ile İsmail 
Hakkı Efendi'ye eşit olarak ferağına dair sened-i ha
kani kaydı. 

Nısf masura ma-i mezkura mutasarrıfe olan Hasene Hes
na Hanım mii-i mezkurı Rahoval ı(?) Ahmed Muhtiir E
fendi ibn-i Mehmed i le İsmii'il Hakkı Efendi ibn-i 
e1-Hiicc İbrahim'e ber veeh-i müniisafe feriiğ eylediğİn
den virilen sened-i biikani işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 1 8  Mayıs sene [ 1 ]302 [30 Mayıs 1 886] 

Sözkonusu suyun yarım hissesine mutasarrif olan Ra
hovalı Ahmet Muhtar Efendi kendi rızasıyla eşi Behiye 
Hanım 'aferağına dair sened-i hakani kaydı. 

N ı sf masura mii-i lezizün nı sf hissesine mutasarrıf olan 
Rahovalı(?) Ahmed Muhtiir Efendi ibn-i Mehmed rıza
sıyla zevcesi Necibe Hanım ibnet-i Yusufa mecra-yı ka
dlmine cereyan itmek üzre ferağ u kasr-ı yed itmeğle vi
rilen sened-i hakani kayd ol ınd ı .  

Fı 6 Kanun-ı sani sene [ 1 ]302 [ 1 8  Kasım 1 886] 

)b� f-r�ı ri};)JJ& 'Y.J'�;...::tiJ . �u;_"..ı .. v ;,_, v..A.i; Söz�onusu suyun !a�ım �is
.
ses�ne m ulasarrif �lan İs

.1 -, :.1 : . . . • 1.., L: � �; �  •• (J...; ı;; , J·,j k/..# .  maıl Hakkı Efendı lııssesını eşı Fatma Hanım a fera-v...,.;!.Jrf.Tıı�>"- .T/)�1 ı,..r �V I • ' f"'", . 'h · · · · · 
· ğına dair sened-i hakani kaydı. 

"ft</ıt.L. 
Nısf masura mii-i lezizün nısf hissesine mutasarrıf o lan 
İsınii'il Hakkı Efendi ibn-i Hacı İbrahim hisse-i ınezkurı 
zevcesi Fatıma Hanım ibnet-i Ahmed Muhtar Efendi'ye 
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Sözkonusu suyun yarım hissesine mutasarrıfe olan 
Fatma Hanım'ın vekili ve eşi İsmail Hakkı Efendi ara
cılığıyla Yorgani Hacı Rıza Efendi'ye ferağına dair ka
yıt. 
Nısf hisse ma-i mezkGra mutasarrıfe olan Fatıma Hanım 
ibnet-i Ahmed Muhtar'un ba hüccet-i şer' iyye ferağa ve
kili ve zevci İsma'll Hakkı Efendi b i ' l -vekale Yorganl 
Hacı Rıza Efendi ibn-i müteveffa Ahmed'e ferağ. 

F1 25 Mayıs sene [ 1 ]305 [6 Haziran 1 889] 

Sözkonusu suyun yarım masurasına mutasarrıf olan 
Ahmet Muhtar Efendi'nin eşi Behiye Hanım ile Yor
gancı Hacı Rıza Efendi kendi rızalarıyla Refet Bey 'efe
rağlarına dair kayıt. 

Nısf masura ma-i lezlz mutasarrıfları Ahmed Muhtar E
fendi zevcesi Behiyye Hanım ibnet-i Yusuf ve Yorganc ı  
Hacı Rıza Efendi ibn-i Ahmed rızalarıyla İtfaiyye alayı 
kaimmakamı izzetlü Re'fet Beğ ibn-i Raşid Paşa'ya ferağ. 

R IO Mart sene [ 1 ]306 [22 Mart 1 890] 
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14-1/193b/1 Sultan Bayezid civarında Serrac İshak 14-11193b/l 
mahallesindeki konağa cari yarımşordan bir masura ·,�<>(· . er 

. � --�""'c_� .... suyun dörtte üç hissesine el-Hacc Büsarnettin Efendi . .:, .... ...: ..r: 
ve dörtte bir hissesine hanımı Azime Ümmühan Ha- l . -,� ��\=• 
nımdan her ikisininde vefatıyla mirasçılarına intikaline /.t;;;,.,_� 1/JiAiı �1-i-,������#.'v..i��· 1;;i; �'�JıJ-t ,,;,.II.:.�JJ. .:; 

b l d k d. l l M. rfi Z k'  E�r. d'' ,.., tı ., . . . ,., ve un arın a en ı rıza arıy a usta a e ı :�en ı ye "·�'.i-'11 "'.U�,o,ıui..ı,v •,�v, 1, ı Jfv .,� 1  . · , �:1· • , • j• 1 .:i:: • .  
� • , , 

· 
• 1 , 1' !' . •  ' . ' r· ' · ''' ',.) J/,/1,1 , 1'-':r.rv�ıl'�r/,.• 

feraglarına daır sened-ı hakanı kaydı. ';4-Wr-t.WW�v.fı.;.:.1· · �. , ·, . . . . · · 
[Derkenar] Ma-i mezkGr bu kerre müceddeden ÇarşG 
hammarnma tahvil idi ten Gümüşl i  harnınama cereyan it
mekdedür. 

[Derkenar] işbu hıdmet dahil inde mezkGr konağun bir 
buçuk masura daha suyı vardur. 

Nişancı Mehmed Paşa mahal lesinde Çevganl Halll Ağa 
vakfından iki kıt'a temessük mı1cebince Sultan Bayezid 
civarında Serrac İshak mahallesinde Milbeynci çeşmesi 
sokağında yiğirıni iki numrolu konak derGnına cari ya
rımşardan masuradan bir masura ma-i lezlzün üç rub' 
h issesine el-Hacc Hüsameddln Efendi ibn-i Mustafa ve 
bir rub' hissesine halilesi Azime Ümmühan Hanım muta
sarrıflar iken müşar ve ınılma i leyhimanun vukü ' -ı vefat
larına mebnl ma-i mezkür evlild-ı kirarnı atı1fetlü Fahrl ve 
sa'adetlü Salahaddln beğler ile Fatıma Mürşlde ve Nev
her hanımiara ba'de' l-intikal Salahaddln Beğ ve Fatıma 

• ' • l'r • .,.... '�tv l.rlf',JIM' ..-,o�"' ·.ı. ·� , )� "A)IIIJı;· • . ' '  . . 
• . ' • L; . u"'li'": �� (uı�.ı!l ', ı tA�! '.IJ!I �IJ ��,;v i';JitYiiJ,Uj, w •' • : L 1 ( . : t,'f.ol)ıj,;Jn J• /,1 • . · . . · :. l . . ' ' rJ) j.Jp 1 /JYı' ,), ,,  � ' u: J 6"J ,J.I'�� f',.J)ıiJ'.t 1 J ft .  • 

• ' • 
1 t/ır,'.�,A ' • •  ' ' . : ,  .J.., ,  Ml� ı.l).lf ,.N'I/1; 1;,.,/�J .ı 

. 
"')-(";, ·J�Ir . ' . . . . ' < · • "' )'m .l;lfv'A i.i Ui� u 'JIIJ lfl' j . , . ::•t · • ' • 1  • • 1 / � • • � 1 ll �;� �;,;l u 
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14-11193b/2 
�)./�,v�,..;·�""�;.;v,• ıv.-!..I� L�.,ıN; ,.;_,:ı�.," �: 
;�f/t#l�,..;.tJ�;;rJ,L-)r?�.J .t .... >J J.;i -:·�� w ,ÜJ 
J�t"(l}�� .. . ��) (:ii;:�ı:i� �I)J�� ı.ı: -: t-i�� (;�;ıı, e: I.JJ ı-;1',.;: ' r�'Wti)J �� (,J;IJ ". � �ı t..:) .IJ  .... �ı.. ı.t.t� J,� ,_J.;. ��Vı4&i���L<,.J tr-fıVı IJJ-!ıt. )1,•.�-� ,;)>(,ıl ı}_�'( f/':' 
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Mürşide ve Nevir hanımlar hisselerini bi ' l-asiile ve Fahri 
Beğ Efendi tarafından bii hüccet-i şer' iyye vekili Meh
med Ağa bi ' l-vekiile rıziilarıyla sa'iidetlü Mustafa Zeki 
Efendi'ye feriiğ u kasr-ı yed itmeleriyle b ir masura mii-i 
lezizün zabt u tasarrufını hiivi virilen sened-i hiikani işbu 
mahalle kayd o l ındı . 

Fi 28 Teşrin-i siini sene [ 1 ]3 0 1  [ 1 0  Aralık 1 885] 
Sözkonusu suya mutasarrif olan Mustafa Zeki Efendi 
suyunu Ali Hilmi Ağa'ya ferağına dair sened-i hakani 
kaydı. 
Bir masura mii-i lezize mutasarrıf olan sa'iidetlü Mustafa 
Zeki Efendi ma-i mezkfırı Ali Hilmi Ağa bin Ali'ye feriiğ 
u kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i hiikani işbu mahalle 
kayd olındı. 

Fi 29 Temmuz sene [ 1 ]302 [ 1 0  Ağustos 1 886] 

14-1/193b/2 İstanbul 'da Kiitib Sinan mahallesinde 
vakıf menziline cari yarım masura suya mutasarrıfe o
lan Saraylı Dilsafa Hanım, aylık kırk beş akçee icare i
le sahip olduğu menzil ve yarım masura suyunu kendi 
rızasıyla Fatma Hanım 'a yirmidört bin kuruşa katiyyen 
ferağına dair temessük kaydı. 

Nefs-i Haremeynü'ş-şerifeyn şerrefehuma' l liihu te'iilii fı
, d-diireyn evkaf-ı şerifesi musakkafiitından Baltacı Mah
mud Ağa vakfıyla mahlut bir bab menzil ve arsanun 
Der'aliyyede Tavşantaşı kurbında Kiitib Sinan mahalle
sinde Çıkmaz Elmas Paşa sokağında bir ve üç nururolar i 
le  murakkam oldığı Tahrir kaleminden ve yalnız vakf-ı 
müşiirun ileyhden menzil-i mezkfıra cari n ısf masura ma-i 
leziz ile beraber mutasarrıfesi Sarayl ı  Dilsafii Hanım ib
net-i Abdul lah el-yevm hayatda bulındığı mahallesi tara
fından viirid olan i lm ü haberlerden anlaşı lmış ve mfımii 
i leyh ve Dilsafii Hanım vakf-ı müşiirun i leyhden bir kıt'a 
temessük mantfıkınca beher şehr kırk beş akçe iciire-i 
müeccele i le mutasarrıfe oldığı bir bab menzil ve nısf 
masura mii-i leziz-i mezkfırı rızasıyla evkaf- ı  saireden o
lan arsa ile ma'an Fatıma Hanım ibnet-i Hacı Feyzul lah'a 
yiğirmi dört bin guruşa kat' iyyen feriiğ u kasr-ı yed idüp 
ma-i leziz-i mezkur mecrii-yı kadimi olan mezkur men
zile cereyiin itmekde ise de menzil-i mezkurun temes
sükinde münderic aldığından nizarn ve emsal ine tevfikan 
temessük-i mezkurdan b i ' t-tefr!k idiresine hale! gelme
rnek üzre vakf-ı müşiirun i leyh canibinden başkaca bir te
messük i ' tiisıyla ifriizı h ii vi kaydı biiiiisına şerh virilerek 
nizarnı vechiyle iciiresi senevi on beş guruşa b i ' l-ibliiğ 
mfımii i leyhii Fatıma Hanım ibnet-i Hacı Feyzul liih uhde
sine kayd ile zabt u tasarrufını hiivi virilen temessük işbu 
mahalle kayd olındı . 
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Fl gurre-i Safer sene [ ı ]285 [24 Mayıs 1 868] 
ve fi ı ı Mayıs sene [ ı  ]284 [23 Mayıs ı 868] --:-�,.,_,_/.,;,.,(;;,b,; f-./,.;� •;.,._;., , Loo !.� "� 

Sözkonusu suya mutasarrıfe olan Fatma Hanım su- ">"-1-'�' 1;J :eil:-:f/'�· .;,ı , � .... :.. '!.-:.-f' 
yunu rızasıyla Süleyman Efendi'ye ferağına dair ha- �--ı'v/-''"��4(..ı..;t_, � p��,�� 
miş-i temessük kaydı. u!'..:{�� �.�...,-!r •>- c.4_... J.J�• tii• IL(-�.ıt� 
Nısf masura ma-i ıezize mutasarrıfe olan Fatıma Hanım ��� i�· � L-i�"': ı 'u:;;ı..;jl J;'�� ,.,j,...., , 
ma-i mezklırı rızasıyla hayriyye tüccarından Süleyman .ı t , �  . ,.  , .; . .� · · .� , ·  · ,.,  · · · �- �ıl;_!.; �IV_,.. 1 L ... Ut _ _y'o/ ..I •IJ V J�.;LJ ...... 
Efendi ibn-i Ahmed Necib Efendi'ye ferağ itmeğle viri len 'ı(.\� · · · · 

hamiş-i temessük işbu mahal le kayd o lındı. 
Fl 1 9 Ramazan sene [ 1 ]29 1 [30 Ekim 1 874] 

ve fi 1 7  Teşrin- i  evvel sene [ 1 2]90 [29 Ekim  1 874] 

Sözkonusu s'!ya mutasarrıf olan Süleyman Efendi ken- --t0r V(.....- \. � utt' � t � '� � ,}� 
di rızasıyla Iran tebasından Kitapcı Ahmet Efendi ile • ' , 
Nimet Efendi'ye ferağına dair sened-i hakani kaydı. ?''-P�; ,J p,. � 1 ,_.P ,.._-� .... � � 
Mlıma i leyh Süleyman Efendi ibn-i Ahmed Necib rıza
s ıyla İran devleti tebe'asından Kitabcı Ahmed Efendi 
ibn-i Hüseyin ile Ni 'met Efendi ibn-i Hacı Rıza'ya ferağ 
itmeğle zabt u tasarruflarını havi virilen sened-i hakani 
işbu mahalle kayd ol ındı .  

Fi 3 1 Temmuz sene [ ı  ]304 [ ı  2 Ağustos ı 888] 

Yarım masura suyun mutasarrıfı Nimetu/lah Efendi 
kendi rızasıyla Zehra Hanım'aferağına dair senet kay
dı. 
M Oma i leyh Ni 'metu llah Efendi ibn-i Hacı Rıza yarım 
masuranun tasarrufını hüsn-i rızasıyla Hüseyin Efendi 
zevcesi Zehra Hanım'a ferağ itmeğle virilen sened işbu 
mahalle kayd o l ındı . 

Fi 23 Şubat sene [ ı ]323 ve fi 4 Safer sene [ 1 ]326 
[7 Mart 1 908] 

14-1/194a/1 Kırkçeşme suyundan yarım masura suya 
mutasarrıf olan Ermeni milletinden Sarraf Bedros ve 
kardeşi Mıgırdıç ve Norile Efendileri ile kızkardeş-leri 
Sertiye(?) Hanım suyu kendi rızalarıyla Kumka-pı '-da 
Muhsine Hatun mahallesindeki arsanın inşası sıra
sında bağlanmak üzere yine aynı milletden (kesik) E
fendi ve eşi Saltana'ya yıllık on beş kuruş icare ile ka
tiyyen ferağlarına dair kayıt. 

[Derkenar] Senevi on beş guruş icare i le. 

Sadr-ı esbak müteveffa Derviş Mehmed Paşa vakfından 
ve Kırkçeşme suyından nısf masura ma-i lezize mutasar
rıf olan tebe'a-i Devlet-i aliyyeden ve Ermeni milletinden 
Sarraf Bedros ve karındaşı Hariciyye ketebesinden Mı
gırdiç ve diğer telgraf me'mlırlarından Norile efendiler 
ile hemşireleri kebire Sertiye(?) Hanım veledan-ı Nişan 
ber veeh-i muharrer mutasarrıf oldukları ma-i mezkfırı bi 

. . ' 

.i))'..; "r ',;.,- r _,v,_..., W 'j S 
�P'it��l • '  , 

14-11194a/l 
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zatihim hüsn-i rızalarıyla Kumkapu'da Muhsine . Hatı1n 
mahallesinde Çiftegel in ler caddesinde otuz dokuz nurura 
ile murakkam arsasınun hin-i inşasında cereyan itmek üz
re tebe'a-i Devlet-i aliyyeden ve mil let-i merkürneden 
mu'iiyeneci İ steyan Efendi zevcesi Saltana Hanım bint-i 
David'e kat' iyyen feriiğ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile 
mii-i mezkı1r defter-i vakfda mezbı1re Saltana uhdesine 
kayd idiimiş olmağla işbu mahalle şerh viri ldi .  

İnhii tarihi fi 25 Temmuz sene [ 1 ]297 [6 Ağustos 1 88 1 ]  
Sened-i hakani tarihi fi 3 Ağustos sene [ 1 ]297 

[ 1 5  Ağustos 1 88 1 ]  
Zayi 'den sened tarihi fi 28 Teşrin-i sani sene [ 1 ] 307 

[ 1 O Aralık 1 89 1 ]  

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Saltana suyu rızasıyla 
yine Ermeni milletinden Attar Sergiz 'e katiyyen ferağı
na dair kayıt. 
Nısf masura mii-i lezlze mutasarrıfe olan Saltana bint-i 
David ma-i mezkı1rı rızasıyla tebe'a-i Devlet-i aliyyeden 
ve mi llet-i merkürneden Attar Sergiz veled-i Mardiros'a 
kat' iyyen feriiğ. 

Fl 1 5  Şubat sene [ 1 ]3 1 1  [27 Şubat 1 896] 

14-l/194a/2 Kumkapı 'da Serrac İshak mahallesindeki 
konağa cari yarım masura suya mutasarrıf olan Abdül
hamit Paşa, konak ile suyu kendi rızasıyla Hayretlin 
Paşa 'ya yıllık on beş kuruş icare ile ferağına dair se
ned-i hakani kaydı. 

Kurnkapu'da Serriic İshak mahallesinde Tavşantaşı cad
desinde yiğirmi yedi numro i le murakkam bir bab konak 
derfınına cari Mehmed Es'ad Beğ vakfından kanavat [ü] 
müsennatına tebe' iyyetle nısf masura ma-i lezlze muta
sarrıf olan sa'adetlü Abdülhamld Paşa hazretleri ibn-i 
Hasan Paşa mezkfır konak ve ma-i lezlzi rızasıyla sa'a
detlü Hayreddin Paşa'ya kat ' iyyen ferağ u kasrd yed ey
lediğinden ve ma-i mezbfırun konak temessüki derı1nında 
münderic olup usfıl ve nizamma tevfikan konak temes
sükiitından bi 't-tefrlk kaydı biiiiisına tahşiye kı l ındukdan 
sonra müceddeden senevi on beş guruş iciire-i müeccele  
tahsisiyle mfımii i leyh Hayreddin Paşa hazretlerinün zabt 
u tasarrufiyçün virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd 
o l ındı .  

Fi 3 Nisan sene [ 1 ]300 [ 1 5  Nisan 1 884] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Hayretlin Paşa suyu
nu bağlı olduğu konak ile beraber Ömer Efendi'ye fe
rağına dair sened-i hakani kaydı. 

Nısf masura mii-i Iezlze mutasarrıf olan sa'iidetlü Hay
reddin Paşa hazretleri mii-i mezbı1run cari o ld ığı konak 
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i le beraber Bab-ı ser' askerl muhasebat-ı umfımiyye dai
resi tahrlriit kalemi hulefiisından Ömer Efendi ibn-i Se
llm'e kat' iyyen feriiğ u kasr-ı yed itmeğle viri len sened-i 
hakani işbu mahalle kayd olındı . 

Fl 1 8  Teşrin-i evvel sene [ 1 ]300 [30 Ekim 1 884] 

14-J/194b/l Kumkapı 'da Muhsine Hatun mahallesin
deki bahçeye cari Çelebi el-Hacc Mehmet Efendi vak
fından üç çuvaldız suya mutasarrif olan Ali Rıza Bey 'in 
vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunlardan Abdül
kerim Bey 'in hissesini diğer hissedar/arına katiyyenfe
rağına dair temessük kaydı. 

Kurnkapu'da Muhsine Hiitfın mahallesinde Şiikir Efendi 
çeşmesi sokağında bir numrolu menzil ve iki numrolu 
bağçe den1nına cari Çelebi el-Hacc Mehmed Efendi vak
fından üç çuvaldız ma-i lezlze mutasarrıf olan Meyve-i 
hüşk gümrükcİsİ All Rıza Beğ'ün vukü'- ı vefiitıyla terk 
eylediği dört nefer eviadı Abdülkertın ve İhsan beğler i le 
Atiyye ve Adeviyye hanımiara ba'de' l-intikal ınılma i
leyhimden Abdülkertın Beğ diyar-ı aharda bulınmasından 
tarafından bii hüccet-i şer' iyye vekili Ahmed Efendi bi
' 1-vekiile h issesini 4 Mart sene [ 1 2]98 [ 1 6  Mart 1 882] 
tarihinde karındaşları İhsan Beğ ve Atiyye ve Adeviyye 
hanımiara kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed eylediği ve mii-i 
mezburun başkaca senedi olmayup bağçe temessüki deru
nında münderic olarak yüridi lmiş ve bu cihetle katması 
ve ne maküle sudan oldığı ma' lum olamadığından bu gibi 
mechıllu' l-usıll sularun ber ınıleeb-i n izarn tahkiki lazım 
gelmiş idüğinden mahall ine me'mfır-ı mahsus i ' zam olı
narak mu 'iiyene ve tahkik itdirildükde merhum Şiikir E
fendi'nün ihyii-gerdesi olan çeşme hazlnesinün bir ciheti 
mezkur bağçeye niizır oldığından ayruca musluk vasıta
sıyla isti ' ıniil olmageldiği anlaşı lmış ve bu kabil sularun 
mahall-i iihara nakl ve ifriizı lazım gelmeyeceğinden ka
dlınl vechile ınezkur çeşıne hazinesine vaz' olman mus
lukdan ahz ve tasarruf olmmak üzre üç çuvaldız ma-i 
mezburun mfımii i leyhimii İhsan Beğ ve Atiyye ve Ade
viyye hanımlar uhdesine defter-i vakf-ı şerlfde atik te
messüki kaydı biiiiisına tahşiyesiyle virilecek sened-i ha
kaniye kayd- ı  mezkurun derciyle virilen sened-i hiikani 
işbu mahalle kayd olınd ı .  

Fi 6 Mart sene [ 1 2]98 [ 16 Mart 1 882] 

Sözkonusu suyun mutasarrifları olan İhsan Bey ve A
tiye ve Adeviye Hanımlar rızalarıyla Ermeni Protestan 
milletinden Sökbas Efendi'ye katiyyen ferağlarına dair 
sened-i hakani kaydı. 

Derun-ı senedde muharrer üç çuvaldız mii-i lezize muta-
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sarrıf olan mfıma i leyh İhsan Beğ ve Atiyye ve Adeviyye 
hanımlar ma-i mezkfırı rızalarıyla tebe'a-i Devlet-i aliy
yeden ve Ermeni Protestan mil letinden Sökbas Efendi 
veled-i Kabril'e kat' iyyen ferağ itmeleriyle viri len sened-i 
hakani işbu mahal le kayd alındı . 

Fl 9 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]300 [21 Ekim 1 884] 

14-1/194b/2 İstanbul'da Bahçekapısı kurbunda olan 
Hatice Valide Sultan 'ın camii şadırvanına cari dört 
buçuk lüle suyun yarım lülesi vakfa verilip geriye kalan 
dört lüle suya vakıf tarafından izin verilerek Fenerka
pısı dahilinde Tahtaminare mahallesindeki evine bağ
lanmak üzere aylık otuz akçe icare ile bir masura suya 
mutasarrıf olan Ligori zimminin vefatıyla mirasçıları
na intikaline ve bunlarında yarım masurasını aylık on 
beş akçe icare ile Kumkapı civarında Nişancı mahalle
sinde sakine Nekohi nasraniyeye feragat/arına dair te
mess ük kaydı. 

[Derkenar] Eyyfıb h ıdmetine ve on birinci varaka nakl 
o l ındı .  

Fi 23 Ağustos sene [ 1 ]307 [4 Eylül l 89 1 ]  

Merhfıme ve mağffırun leha Mihrişah Valide Sultan haz
retlerinün bina ve ihyasına muvaffak oldukları bend-i ce
didlerinden dört buçuk lüle ma-i lezizi merhfıme ve mağ
fUrun leha Hadice Valide Sultan'un İstanbul'da Bağçeka
pusı kurbında olan cami ' -i şerifleri şadurvanına cari ma-i 
leziz lağmına i lhak ve ma-i leziz-i mezkfırdan nısf lüle 
ma-i lezizini vakf-ı müşarun ileyhaya hakk-ı mecra olmak 
içün ibka ve ma'ada dört lüle ma-i lezizi vakf-ı merhu
me-i müşarun i leyhanun ma-i lezizi i le Astane'ye İcra 0-
l ındukdan sonra hin-i iktizada ma-i mezkfırı kadr-i kifaye 
lağm-ı mezbfırdan irade huyurdukları mahal lden ahz a
l ınmak üzre merhume-i müşarun i leyha vakfı tarafından 
izn ü icazet virilmesine ve ta'yin-i müşarun i leyhima ta
raflarından mukavele o lmdığı kalemine kayd ve tara
feyn-i vakflara i lm ü haberi i 'ta k ı lınmış olmağla zikr 
al ınan dört lüle ma-i lezizden Fenerkapusı dahi linde Tah
taminare mahallesinde hanesine İcra olmmak üzre bir 
kıt'a temessük mantfıkınca kanavatma tebe' iyyetle beher 
şehr otuz akçe icare-i müeccelelü bir masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Ligari veled-i Lamik zirnınl halik  olup 
mutasarrıf o ldığı bir masura ma-i leziz-i mezkfırı kebir o
ğulları Lamik ve Yanko ve Kosti ve sağir oğulları Pana
yot ve Yorgi ve kebire kızları Torlo(?) ve Resino(?) ve 
Alenka ve Franko işbu dokuz nefer eviadiarına ba'de
' 1-intikal kebiran rızalarıyla ve sağiranun vekilieri Kos
taki veled-i Dimitri zirnınl bi '  1-vekale bir masura ma-i 
lezizün nısf masurasını kanavatma tebe' iyyetle beher 
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şehr on beş akçe icare-i müeccele i le yedierinde olan 
temessükden ifraz idüp Kumkapu civarında Nişanc ı  ma
hallesinde sakine Nekohi bint-i Mardiros nasraniyyeye 
feragat ve kasr-ı yed itmeleriyle mesfG.re Nekohi'nün zabt 
u tasarrufını havl virilen temessük kayd olındı. 

Fl I 8 Receb sene [ ı  ]24 7 [23 Aralık 1 83 1 ]  

Merhum ve mağfUrun leh Şeyhülislam Mustafa Efendi 
vakfından olup Mahmud Paşa'da Hoca Kasım Gönanl 
mahallesinde Sultan mektebi sokağında yiğirmi bir num
rolu menzile cari n ısf masura ma-i lezlze ber veeh-i mü
nasafe mutasarrıfan olan Şehremaneti esnaf kalemi mü
fettişlerinden İsma'll Hakkı Beğ ile zevcesi Ayişe Sen1-
çe38 Hanım ma-i mezkurı mecra-yı kadiminden bi ' l- ihrac 
Serrac İshak mahallesinde Mabeynci çeşmesi sokağında 
mükerrer yiğirmi iki numrolu Köşkli harnınama cereyan 
itmek üzre mutasarrı fı All Efendi ibn-i All'ye kat ' iyyen 
ferağ itmeleriyle efendi-i muma i leyhün zabt u tasarrufın ı  
havi virilen sened-i hakani kayd olındı . 

Fı 1 4  Kanun-ı evvel sene [ ı ]309 [26 Aral ık  ı 893] 
Sened-i hakani fı 9 Teşrin-i sani sene [ ı ] 3 1 0  

[2 ı Kasım ı 894] 

14-l/195a/2 Soğan Ağa mahallesinde kiiin menzile cari 
yarım masura ve bir çuvaldız suya mutasarrıfe olan Ay
şe Kamile Hanım rızasıyla suyunu Mithat Efendi'ye ka
tiyyen ferağına dair hamiş-i te mess ük kaydı. 

Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretleri vakfından 
olup Soğan Ağa mahallesinde kain menzile cari nısf ma-
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Sözkonusu suya mutasarrıf olan Ahmet Mithat Paşa
'nın vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunlardan bi
risinin çocuksuz olarak vefatıyla hissesi diğerlerine in
tikaline ve daha sonra diğerlerininde hisselerini his
sedarları Fatma Memduha Hanım 'a katiyyen ferağla
rına dair kayıt. 
Soğan Ağa mahal lesinde Daltaban yokuşında on iki nuru
rolu bir bab konak den1nına ciir'i' nısf masura bir çuvaldız 
ma-i lezlz Ahmed Midhat Paşa ibn-i e l-Hacc Eşref Efen
di uhdesinde oldığı halde vefatı c ihetiyle dört nefer evla
dından bir neferi Hadlee Hanım bila veled vefat itmeğle 
bir hissesi b i ' t-tevkTf ma'ada üç ruh' h issesi diğer üç ne
feri kebir Ali Haydar Beğ ve Fatıma Memdı1ha ve sağTre 
Emine Mesrı1re hanımiara ba'de' l-intikal mı1ma i leyh Ali 
Haydar Beğ'ün ruh' h issesi vekaleten ve sağTre Emine 
Mesrı1re Hanım'un dah i hissesi vesayeten intikiilen ruh' 
h isse mutasarrıfesi mı1ma i leyha Fatıma Memdı1ha Ha
n ım'a kat' iyyen ferağ. 

Fi 26 Kanun-ı sani sene [ 1 ]309 [8 Aralık 1 893] 

Vefat eden Hatice Besime Hanım 'ın hissesinin Fatma 
Memduha Hanım 'a icar kılındığına dair sened-i hakani 
kaydı. 

Müşarun ileyhün vefatma mebnl terk eylediği dört nefer 
evladından bir neferi "Hadice" Beslme Hanım'un bila ve
led vefatı cihetiyle ma-i mezkı1run ruh' h issesi canib-i 
mahlı11e aid o lmağla b i ' l-müzayede konak ve han ve di
ğer vakfıardan ma-i lezlz hisseleri miyanında tekarrür i
den mu'accele i le diğer üç ruh '  h isse mutasarrıfesi Fatı
ma Memdfiha Hanım'a lcar kı l ındığı 1 5  Teşrin-i sani 
[ 1 ]3 1 0  (27 Kasım 1 894] tarlhlü canib-i mahlGlden mev
rı1d i lm ü haber üzerine kadimen ve icaren nısf masura 
bir çuvaldız ma-i lezizün zabt ve tasarrufın ı  havi virilen 
sened-i hakani kayd ol ındı .  

Fi 30 Şa'ban sene [ 1 ] 3 1 2  ve fi 13 Şubat sene [ 1 ]3 1 0  
(25 Şubat 1 895] 

Sözkonusu suya mutasarrıfe olan Fatma Memduha 
Hanım suyunu veklileten Eyüp 'te Aşçıbaşı Ahmet Çe
lebi mahallesindeki evine bağlanmak üzere Mehmet 
Bey 'e katiyyenferağına dair sened-i hakani kaydı. 

Nısf masura bir çuvaldız ma-i lezize mutasarrıfe olan Fa
tıma Memdı1ha Hanım ibnet-i Midhat ma-i mezkfirı ahara 
ferağa bii hüccet-i şer' iyye vekili Yenikapu mevlevihane 
şeyhi faziletlü Mehmed Celaleddin Efendi hazretleri ma-i 
mezkı1rı mecra-yı kadiminden b i ' l-ihriic Eyyub Sultan'da 
Aşcıbaşı Ahmed Çelebi mahallesinde Aşcıbaşı caddesin
de on beş numrolu haneye cereyan itmek üzre Tophane-i 
amire Bahriyye dairesi a'zasından Miralay izzetlü Meh-



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

med Beğ bin Şevki Arif Beğ'e kat' iyyen fediğ u kasr-ı 
yed itmeğle virilen sened-i hakani kayd olındı. 

Fı 1 2  Nisan sene [ 1 ]324 [25 Nisan 1 908] 

[Derkenar] Üskübi mahallesine geçen kayd(?) Timurka
pu hıdmetine nakl idilmişdür. 
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Cerrah Paşa hammamcıs ı  el-Hacc İsma'll Ağa vakfından 
Soğan Ağa mahallesinde Daltaban yokuşında yedi num-
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Fı 24 Receb sene [ 1 2]85 ('1. 
ve fı 28 Teşrin-i evvel sene [ 1 2] 84 [9 Kasım 1 868] 

Sözkonusu suya mutasarrif olan Ahmet Mithat Paşa
'nın vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunlardan bi-
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Fı 26 Kanün-ı sani sene [ 1  ]309 [7 Şubat 1 894] 

. . �� 1 
. ·,J Vefat eden Hatice Besime Hanım'ın hissesinin Fatma 

Memduha Hanım 'a icar kılındığına dair sened-i hakani 
kaydı. 

Müşarun i leyhün vefatma mebnl terk eylediği dört nefer 
evladından bir neferi Beslme Hanım'un bila veled vefatı 
cihetiyle ma-i mezkı1run rub ' hissesi canib-i mahh1lden 
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diğer üç ruh' h issesi mutasarrıfesi mfima i leyha Fatıma 
Memdfiha Hanım'a 1 5  Teşrin-i s ani [ 1 ]3 1 O [27 Kasım 
1 894] tarihinde kar o l ınarak hanım-ı m uma ileyhan un 
zabt u tasarruflarını havi virilen sened-i hiikani kayd 
o l ındı .  

Fl 3 O Şiihan sene 1 3  1 2  [25 Şubat 1 89 1 ]  
ve Fl 1 3  Şubat sene [ 1 ]3 1 0  [25 Şubat 1 895] 

Bir masura suya mutasarrıfe olan Fatma Memduha 
Hanım suyunu veklileten yarım masurasını Tavşan
taşı 'da Klitip Sinan mahallesindeki evine bağlanmak ü
zere Sahaf Nasrullah 'a ve diğer yarım masurasını dahi 
Üskübi mahallesindeki menzile cari olmak üzere Meh
met Efendi ye katiyyen ferağına dair sened-i hakani 
kaydı. 

Bir masura ma-i lezlze mutasarrıfe olan Fatıma Memdfi
ha Hanım ibnet-i M idhat ma-i mezkfirı iihara feriiğa bii 
hüccet-i şer' iyye vekili Yenikapu mevlevlhiine şeyh i fa
zlletlü Mehmed Celaleddin Efendi hazretleri ma-i mez
kfirı mecrii-yı kadiminden b i ' l-ihriic nısf masurası Tav
şantaşı'nda Kiitib S inan mahallesinde Ç ıkmaz Elmas Paşa 
sokağında bir numrolu haneye cereyiin itmek üzre Sahhaf 
Nasrulliih bin Hacı All Rıza Miikfil'ye ve diğer nısf 
masurası dahi Üskübl mahal lesinde Cami ' -i şerif soka
ğında altı numrolu menzile cari o lmak üzre Hacı Abdul
lah oğl ı Mehmed Efendi ibn-i Durmuş'a bi ' l-vekiile kat
' iyyen feriiğ u kasr-ı yed itmeğle mfimii i leyhiinun zabt u 
tasarrufların ı  hiivl virilen sened-i hakani kayd ol ındı . 

Fı 3 Nisan sene [ 1 ] 324 [ 1 6  Nisan 1 908] 

14-l/19Sb/2 14-11195b/2 Gedik Paşa 'da Serrac İshak mahallesinde 

/)� ��,>(I?J)))i;.r �,. �A�.J,JIL.� t? Cı- CIJ menzil arsasına cari Gazanf
k
�r

h
�ğa->:ı 

d
Atik v

d
�kfi

h
ı�dan

. 1\o ; • 1 · . . · • . . . . .  • . . . . . yarım masura suyun on ı ı ıssesın e ye ı ıssesı ':JıiJıf,lN,o; (, �tuu-:'o' �-;.J; It ,,,.ov.....e,.ı ,.ı...,_,�v.ı& !.,...et Mehmet Kamil Bey ve beş hissesinin Mustafa Şevket ��·���tt"tıtıJ,J)"'� t.�#&� � � �;J;.��.b,.,-J� Bey 'in tasarrujlarını lıavi başka başka verilen sened-i . ı . . . · · 

hakani kaydı. ()..\ ( ' 11; J �\ ' ·� "'·\ ılı ��iJ?:: [Derkenar] Vukü'iitı Eyyfib h ıdroetine nakl ol ındı . 
Fl 3 Ağustos sene [ 1 ]3 ı ı [ 1 5  Ağustos 1 895] 

Gedik Paşa'da Serriic İshak mahal lesinde Cami ' -i şerif 
sokağında bir numrolu menzil arsası derfinına cari Ga
zanfer Ağa-yı Atık vakfından nı sf masura ma-i lezlzün on 
iki hisse i ' tibiirıyla yedi h issesi Mehmed Kamil Beğ ve 
beş hissesi Mustafa Şevket Beğ ibntiin-ı Mustafa Sil
ml'nün zabt u tasarruflarını havl başka başka viri len se
nedat-ı hakani kayd o lındı . 

Fı 5 Temmuz sene [ 1 2]96 [ 1 7  Temmuz 1 880] 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

14-l/196a/1 Şehit Mehmet Paşa vakfının Kemerler'de 
olan sularından ancak bir masuradan müfrez yarım 
masura suyun mutasarrıfesi Fatma kendi rızasıyla su
yunu Muhyiddin Beyefendi'ye ferağına dair sened-i ha
kani kaydı. 

Vezlr-i a'zam-ı esbak Şehld Mehmed Paşa merhumun ev
kaf-ı şerifesinden Kemerler'de vakı' cennet-mekan Sultan 
Süleyman Han hazretleri lağmlarına i lhak olman miyah-ı 
lezlzeden ancak bir masura ma-i lezlzden müfrez nı sf ma
sura ma-i Iezlze l l  Receb [ 1 ]264 [ 1 4  Haziran 1 848] ta
rlhlü hamiş-i temessük mucebince mutasarrıfe olan Fa
tıma Hanım ibnet-i All ma-i mezkurı bu kerre rızasıyla 
Orman ve me 'adin ve zira'at nezaret-i celilesi muhasebe
cİsİ sa 'adetlü Muhyiddln Beğefendi hazret lerine kat' iy
yen ferağ u kasr-ı yed eylediğİnden ma-i mezkurun zabt u 
tasarrufı içün müşarun i leyh hazretleri narnma virilen se
ned-i hakani kayd o l  ındı . 

F1 27 Temmuz sene [ 1 ]3 1 5  [8 Ağustos 1 899] 

1 57 

14-1/196a/2 Gazi Sultan Süleyman Han vakfından So- 14-11196a/2a 
ğan Sinan Ağa mahallesindeki menzile cari dörtte bir �r,!JJ;wı:-, ı .�� ı:.. .; ... ._r,• .. . • . . • f' .. "" .,,� '"'Jr �'r.JJ ıJ �  � ır;  . ' . .  
masura suya mutasarrıf olan Ihrahim Efendi'nin ço- .. �Jv;/;ı J/t.s� � �  . ' . ,. J � 1 ' - 1�ıl�� .... �� ... : ... � ,'!-:�-

k l k  ,r. 1 krl'. · ld � d .. · · :� r�, y,l ..ı,ıu.�),� I_,JIIt ıJ v " J " i 1 • • , , ': , cu s uz o ara veJatıy a suyu va 'Ja aıt o ugun an mu- �,:.ı, ,..ı1 L> . . • . , fo ' ·1 · . 'M :r ,..�� "-"'"'•) ·.• .... :, , . , ,p ı.: •).; ,.aJ.J"'If · , u 1� , • ,  � 1 ' 
j fl"l "t• .  zayede yoluyla hissedarı Emine Fahr Hanım'a icar o- ·���� ;. . .  · JJ 1 " •:'' ''/Cif.' ':"'::ı.:; ) •. r, .;j..J�ı ri; l(· l f ' ::,'-:4 :::_ ' 

lunduğuna hamiş-i temessük kaydı. ;ii!.d.Jo�,))ltt.fJ[., tl,�� ı ,;e:.-�,.�;.,;1 /(J) �'J , .u �.1•1 1 \·,�"'f:· 
t.ı/�J'.:ı .:.w��j;.,i ' " , .  ' . ' \ . ,J v.JO ıl) . :.-. ' IIJ!/ t.J!J,J) JJ ·-'�•:).ı, ,IJ{J JI .JI �il,ı> l  ; �· 

[Derkenar] Esas kaydı Eyyub'da Zal Mahmud Paşa hıd- �;,� .;;.:; ı.;,())�ty .. "J,v(/ ),�.ı:- ;·, . · · : . 
metinde mukayyed aldığı şerh viri ldi .  'trır "���.ı.'-- · · · · ı.;.. -;),v,,.J4vW.� 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han 
hazretleri vakfından olup Soğan Sinan Ağa mahallesinde 
Çıkmaz tulumba sokağında dört numro ile murakkam 
menzil derunına cari rub '  masura ma-i lezlze mutasarrıf 
olan ��b-ı �er' askeri . mektı1?� odası mümeyyizi İbrahim 0t'•{l4)_ �� 'lJ.w '/.- •.J� '{J. ı- •,�;.._ 1.t ��J er6�4 
Efendı ıbn-ı Ahmed Izzet bı la veled fevt o lup rub' ma- "fı.:,.,..., .... ı; �.ı �.!......., ,_,.... J ı� · ,. � �., .... �·J,...)_;,* 11 '--.....," 
sura ma-i leziz-i mezkur mahlulen canib-i vakfa aid ve :P-'F'�i=·��-;'�'-� ı ;_;ı<ii •[L-,.�.�.tC6ot'";r.J:"'I' . .-..:.U 
raci '  olm�ğla �a kai�e lede'�-müzay�de hisseda�ı �mine .;.'?U,..';� t' '� 0-'_,��41_,...,;�, 
Kamer Hanım ıbnet-ı Abdul lah uhdesınde tekarrur ıderek t ''\ · • · 

rub ' masura ma-i lezlz-i mezkur mu ma i leyha Emine Ka-
mer Hanım'a lcar olmarak rub' masura ma-i lezlz-i mez-
kur dahi defter-i vakfda mezbure Emine Kamer Hanım'un 
uhdesine kayd al ınarak nısf masura ma-i lezlzün zabt u . 
tasarrufını havl virilen hamiş-i temessük kayd alındı. � ��J d_J'Jr_.-:r ;,.� •-tP •./'.,l. ı- '�Alt� _.Je-Ü.....,..d) Fı 1 9  Cumade' l-ahire sene [ 1 ]29 1 ���:� ':'!--� ��..� t? -:'.,;i .. J' �  -..;.;.> �;�. � !-�,...., 

ve fi 2 1  Temmuz sene [ 1  ]290 [2 Ağustos 1 874] � . .  �1.01 (&ı'�...W'lJ.ı;J ·� .e;_;;.:.. ;� � ,ı- ıJ Jıı ı. 
� (,��\1�,...,� • ..:; ... .;). ll • v : · .e� · • · :-' L· � - .A · Sözkonusu suya mutasarrıfe olan Emine Fahr Hanım 4aJ� <. 1\..l - . , : '"� ut.ı � 1 �· ':'VP{.ı-:- • 

eski mecrasına bağlı kalmak üzere Mithat Paşa 'nın ha- ("'�\\ f"' <"�,��W� �"-t',..,,;JJ •�..:..� f;;1 
nımı Naime Hanımefendi'ye katiyyen ferağına dair te-
mess ük kaydı. 
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Hamiş-i temessükde muharrer nısf masura ma-i lezlze tJvv!::-1-''i"��?•t.•�ı t.ıJ.J...:.;�q;ıi,;,� r�".J'""/,Jt4ı,� mutasarrıf� ? lan m?ma _i leyh
_
a _Emine

A 
Kamer ,!l�nım nısf lt0<tı��� 'tff�....-.../v..ı l.l� ı.....:,r.,P,if,,.,� .:1 , . masura ma-ı mezkurı hıssesını mecra-yı kadımıne cere

���;;Ai_, ��· 4� ·�..-� 1 • • , " '  • • �·-" · � .o�.-J__J, yan itmek üzre Sadr-ı esbak übbehetlü devletlü Midhat 
. • i. • ,y � ;..? ,._..�'"Nı tr, 1 "'" o�...•:iu : · · • .  ;;-:"�'"-""" / " Paşa hazretleriyle hallk-i muhteremleri ismetlü Na'lme 

C"""'Nr ' "�-' � � : ()1.4..;... ,.. HA fi d . ·b · ı HA ı· b AhA Efi d"' k · '"' ı  · � "". -:J anı me en ı ı net-ı e - acc ra ı m en ı ye at' ıyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen hamiş-i temessük kayd 
o lındı . 

Fl 1 9  Şevvii I sene [ ı  ]29 ı [29 Kasım 1 87 4] 
ve fi 1 6  Teşrin-i sani sene [ 1 ]290 [28 Kasım 1 874] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Suriye valisi vekiileten 
Naime Hanımefendi'ye ferağına dair hamiş-i temessük 
kaydı. 

Hamiş-i temessükde muharrer rub' masura ma-i lezlze 
mutasarrıf olan Suriye vi layeti valisi übbehetlü devletlü 
Midhat Paşa hazretleri tarafından bii h üceet-i şer' i yy e 
veklli müdir-i umurları TayfGr Ağa ibn-i Halil bi ' l-vekale 
rızasıyla müşarun i leyh hazretlerinün hallle-i muhtereme
Ieri ifetlü Na'lme Hanımefendi ibnet-i el-Hacc İbrahim 
Efendi'ye kat' iyyen ferağ itmeğle nısf masura ma-i leziz 
defter-i vakfda muma i leyha Na'lme Hanım Efendi'nün 
uhdesine kayd olmarak virilen hamiş-i temessük kayd o
l ındı . 

Fl 6 Ramazan sene [ ı  ]296 [24 Ağustos 1 879] 
ve fi 1 I Ağustos sene [ ı  ]295 [23 Ağustos ı 879] 

Sözkonusu suya mutasarrıfe olan Naime Hanımefendi 
vekiileten suyunu Ahmet Efendi'ye katiyyen ferağına 
dair sened-i hakani kaydı. 

Nısf masura ma-i lezlz Na'ime Hanımefendi ibnet-i 
e i-Hacc İbrahim Efendi'nün uhdesinde oldığı halde tara
fından bii hüccet-i şer' iyye vekili Tosun Paşa damadı 
Mehmed İzzet Efendi ibn-i Hüseyin Hasbi Efendi bi '  ı-ve
kale ma-i mezkurı saray-ı hümayun bekcilerinden Ah
med Efendi ibn-i Hasan'a kat' iyyen ferağ itmeğle zabt u 
tasarrufın ı havl viri len sened-i hakani kayd olındı. 

Fl 8 Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 3 ı 7  [2 1 Ekim 1 90 1 ]  

,.;ı,",,"."".;..) ı .;; .. .....,..J> .. .. _ , D .., · · · .. .. .. Sözkonusu SU"a mutasarrıf olan Ahmet E'endi muta-v:.�� :-"" '":"' 4V...rı Y..J • vP I./...J � 'v �.� v .Ab " "..! ' 
C-:«-r.>� ":'..ıı�..J � -e;..ı.b ,  �.; _,.._ı.e.,; .. .  ...., .. . sarrif olduğu konak ile beraber Mehmet Necmettin La-r- � 

�ı · .. · - ır--: �.r-'J t.. mi Bey 'eferağına dair kayıt .. " V�..� !:(, L t 'j ,.e; •.,...;;: . .J 
· �'""" ' Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Ahmed Efendi 

ibn-i Hasan mutasarrıf oldığı konak ve ma-i lezlzi Mec
l is-i tedkTkat-ı şer' iyye a'zasından fazlletlü Mehmed 
Necmeddln Lami' Beğ ibn-i el-merhum Şem'l Efendi'ye 
ferağ .. 

Fı 1 I Kanun-ı sani sene [ 1 ]3 1 8  [24 Ocak 1 903] 
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14-l/196b/l Koska 'da Çoban Çavuş mahallesindeki bir 14-11196b/l 
numaralı menzile cari suyun senedinin zayi olmasıyla " . .;";..r;;) ,vJ.-If�; f�.J;� i�> ;ıP,f t  ,;.,,ı<1, :ı � f��-1;.,;ı_ 
Sultan Mehmet Han su yoluna mütevelli izniyle ilhak o- ;;· :;oiJ,.ıı.��-��J-� '/•" ,;.1 !.Al �)�.0 <�� ' ��_;)' • ��.' J��)_)>' 
lunan bir masura sudan müfrezyarım masura su Seyyit , "�;;:,ı)� ;ı;.,,;,[,�� ;J;),,.;;.ıA>·...,, ;�; i1 � "�( ·,· , .._./_,, ;- ,�" 
Ali Şevki Efendi'nin ulıdesinde olduğu ve bunun vefa- ;���,..,,,;,.e;:),"';;J,v,/�11, ,- lj!,�•J;.f;ı � iJ�.ıJ�';�,..y,� 
tıyla oğlu İbrahim H ayretlin 'e intikaline dair sened-i (4,_;:J':'jJ�;); p;; /!;,·"··-ı,),''� 'ı..j J:.)_,l t/ e.J �;.; •J;. t-;l• 
hakani kaydı. ,,�·;;:�,f�, �:.J�)t�lı-"'?.,,#��!.ı'e4.?ı1 ��),'lA�---"·:;+,; . . �""''� ·���VıtJ.;.; r.J/1� .-�!-! �""'/.;l<"·"'ıı... ,,.,.,. {"=.J���· 
[Kenarnotu] Mulk suyu . · ,..; · vıi ·  1 · ı  � ıJ.,iJ.:.IJ,.Pu ,lo!ıZi · �  .... J '  
Koska'da Çoban Çavfış mahal lesinde İ lçihan sokağında 
bir numrolu menzile cari ma-i lezlzün senedi zayi '  oldı
ğından bahisle kaydınun ihracına dair İbrahim Hayreddin 
mühriyle mahtum virilen arz-ı hal üzerine Maliyye ne-
zaret-i eelllesinden mevrüd 6 Eylül [ 19 Eylül 1 90 1 ]  
[ 1 ] 3 1 7  tarih ve yüz on dokuz numrolu tezkirede beyan ve 

J;J) • 1. � 'j'�J.iNIAI',) , , , , "'rr .. il'/ 

\� ('\'--

tasdik o lmdığı üzre cennet-mekan Sultan Mehmed Han 
_ . 

hazretlerinün suyol ına bii izn-i mütevelll i lhak olınan bir �· �...J�t"� '  V.,# '_;.� <;....., "� ',,_, "� 
masura ma-i tezizden müfrez nısf masura ma-i leziz ,P.f.;/�t/� ";-�'.' ı�� � ,;_,_;Jy .;" _,-:_· , ı.,  
es-Seyyid All Şevki Efendi uhdesinde o ldığı kayden �� �� ,.,;.;.).ı, i,b.; "�c.Jj ". ,.; �.:J" .. , 
müsteban olmış ve ma-i mezbfır Kırkçeşme sularından • · • 1 ,. .... � • • • • :..,.:J., 
olup henüz bir vakfa tashih olmmayarak mülk olarak te- -':' .( � t""':'-' ""! "-""'..11 � 1 "'r":."! �_;; (..� � i.J.J, 
mellük ol ınmakda oldığı an laşılmış ve mfıma i leyh Ali 1' "'"' V)ı � �.,;":' t!. 1 (.,1',/J c;.,.V .ı � · ·� 
Şevki Efendi'nün vefatıyla bir nefer mahdumı İbrahim ��......J� � J�d: :r .. ·. . �. . . �  . · .. '-""'· - '  < .  JZ.t:,, ,..� t:IV!_,I ır-' v,.. , 
Hayreddin Beğ uhdesine intikali lazım geldiği ve marrü- \ J'  1.. • 

' I-beyan bir numrolu menzile kema kan cereyan itmek 
üzre mürnil i leyh uhdesine intikaliyle ber veeh-i mülkiy-
yet tasarruf olmmak üzre viri len sened-i hakani kayd o-
lındı . 

Fi 29 Eylül sene 1 3 ı 7  [ 1 2  Ekim 1 90 1 ]  

Sözkonusu suya mutasarrıf olan İbrahim Hayretlin Bey 
suyunu eski mahallinden alarak Eyüp 'te Hasan Hüsni 
Paşa tarafindan yeniden ilıya olunan camiye bağlan
mak üzere paşaya katiyyen satlığına dair tezkire. 

Nısf masura mülk ma-i lezlze mutasarrıf olan İbrahim 
Hayreddin Beğ ma-i mezkfırı mecra-yı kadiminden b i ' -
1-ihrac Eyyub Sultan'da Cevrl Kalfa vakfından olup Bah
riyye nazırı Hasan Hüsnl Paşa hazretleri tarafından mü
ceddeden ihya ol ınan cami'- i  şerlfe cereyan itmek üzre 
paşa-yı müşarun i leyh hazretlerine kat' iyyen bey' u tern
lik eylediğinden Icab-ı şer'lsi lfa olmmak üzre Evkaf-ı 
hümayun nezaretine müzekkiresi takdim kılındı . 

Fl \ 8  Mayıs sene [ I  ]3 1 8  [3 ı Mayıs ı 902] 

14-11197all Eyüp 'te Sofular mahallesinde iki numa
ralı eve bağlı yarım masura su ile mahallinin altı hisse
den beş hissesine mutasarrıf olan Şey/ı Murat Efen
di'nin vefatıyla mirasçılarına intikaline bunlarda Kum
kapı civarında Soğan Ağa malıallesinde üç numaralı 
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14-11197a/l konağa bağlanmak üzere Rıfat Paşa 'ya bin beş yüz ku
ruş karşılığında kendi rızalarıyla katiyyen ferağlarına 
dair sened-i hakani kaydı. 

[Derkenar] Esas kaydı Eyyub h ıdmetinde altıncı varak
da. 

EyyOb Sultan'da Sofılar mahallesinde iki  numrolu hane 
derunına cari nı sf masura ma-i leziz i l e  mecra mahallin ün 
altı h isse i ' tibarıyla beş h issesine mutasarrıf olan Hüsrev 
Paşa dergah-ı şerlfı seccade-nişini Şeyh Murad Efendi 
vefatıyla terk eylediği iki nefer kebire kerlmeleri Hadice 
ve Cemile hanımiara ba'de' l-intikal mOma i leyhima i le 
diğer bir  hisse ma-i l eziz i le mecra mahal l inün  mutasar
rıfı Bahriyye miralaylarından müteka' id Osman Beğ 
kerimesi Hasibe Hanım dahi intikiilen mutasarrıfe oldığı 
ma-i teziz-i mezkurı Kumkapu civarında Tavşantaşıında 
Soğan Ağa mahallesinde Mekteb zakağında üç numrolu 
konağa cereyan itmek üzre Bab-ı ser' askeri muhakemat 
dairesi a'zasından sa'adetlü Rif'at Paşa hazretlerine bin 
beş yüz guruş bedel mukabelesinde b i 'z-zat hüsn-i rızala- ' 
rıyla kat' iyyen ferağ eyledüklerinden virilen sened-i ha
kani işbu mahalle kayd ol ındı . 

Fl 26 Ağustos sene [ 1 ]320 [8 Eylül 1 904] 

14-11197a/2 14-1/197a/2 Kırkçeşme suyundan yarım masura suya 
.;ıv�v� ı .,ı �;�_, ; .; L,; �,..,, ;;;, � l) ı  · ,J ı · · J ,.. c � mutasarrı�'e olan Esma Hanım 'ın vefatıyla mirasçıla-. . . r ,.. ı p/....,:.A t-,..... 11./ ,... 'J. <-'ı-e-:.: (��'Vi ':Y),..,,i- p_;..:.ı,� ı . : . · .  'J . . . . .e.:• " J- rına intikaline ve bunlarında kendi rızalarıyla ayrı ayrı 

1 • • • • - rv <JlV �,f ,.,- -V,? J ,J_..J-) 1 "../ � tti��"' �""' �-='"/;_; • ı  U ' :./  ,, · . . / ,..... A , . '" : .  olarak Fatma Zehra Hanım 'a ferağlarına dair sened-i :/ . .ı '" ' . · .-. . '-"" ı.l)/)ı ...4J U:' cıi-!-'' ...... ,. ""'- '-:" ı �v� . 
'. -� .�. ı ,J-ıfı, ".i:.ı, ı.. ci-',..J, ı  .;_,�/ ;, ı;.; .  CI..Jl,../ _.,1111,��, J'lb: hakanı kaydı . 

.q,>,�("'ı,Ö ... yp��ı:.·�..,.,· � Jı� e-ı� (ıf.:ı t� w; ;ı,; �;)u' ı � ' � o ' A A  JJu ,;.;ı..J • • ·1 , · ··, -�· . . . C' ·.ı.9;ı.n L r:.' :  �"� ı,. r ••  / � 
. ı Tavşantaşı nda Serrac Ishak mahalles ınde lbrahım Paşa 

' • 
• / � 1 L.) ':""' '-:'' \. (.,#/......-._ \  r-" u>' �,; ,.rt:J \./1/..J c,/�\I.I V� 

• " " " " - •• w� ;;;-; · · . ı. · . /,J)(Iı. · ı rı . , .)1 • • . . . · , ; o . •  yokuşında on bır numrolu hane derunına carı evkaf mu l-e ,:: . lıiP.....-r-' /Ir, IP,i' ... ,)' V  i/r p�J /1 .t,o� ı v  ,n� .:.,V . . · . . · . . · . . hak[atın]dan Çelebı Mehmed Efendı vakfından ve Kırk-
,�, ı L ı.1) ı 11 · ı · Q4,t ) "'!' rv  � · --�:vrv çeşme suyından nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 

Esma Hanım bundan akdem vefat iderek terk eylediği iki 
nefer eviadı Mehmed Halid Beğ i le kebire kerimesi Ayi
şe Sıddika Hanımıa ba'de' l-intikal mOma i leyhimadan 
Mehmed Halid Beğ intikiilen mutasarrıf o ldığı ma-i lezizi 
rızasıyla fı 1 5  Ağustos [ ı  ]3 1 6  [28 Ağustos 1 900] tari
hinde Fatıma Zelıra Hanımıa kat ' iyyen ferağ eylediği gibi 
bu kerre dahi Ayişe Sıddika Hanım nısf h issesini rıza
sıyla beş yüz guruş bedel mukabelesinde kezalik Fatıma 
Zelıra Hanım'a fı 24 Haziran [ 1 ]3 2 1  [7 Temmuz 1 905] ta
rih inde kat' iyyen ferağ eylemiş aldığından ber veeh-i 
muharrer nısf masura ma-i leziz defter-i vakfda mOma i 
leyh Fatıma Zelıra Hanım uhdesine kayd i le  sened-i ha
kanisi tanzim ve i ' ta kı l ınmak üzre işbu mahalle kayd o
lındı . 

Fl 24 Haziran sene [ 1 ]3 2 1  [7 Temmuz 1 905] 
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14-11197bll Evkaf-ı hümayun nezaretinin vakıf suları
nın mutasarrıjlarının yedine sened-i hakani verilme
sine dair mahkeme kaydı. 

Evkaf-ı  hümayfın nezaret-i celilesi rniyah-ı vakfıyye mü
dlriyyetinün üç yüz otuz yedi Mart'ınun yiğirmi doku
zıncu güni tarih ve iki yüz üç numrol ı  müzekkiresi ve 
derdest iki kıt'a senedat-ı hakaniyye lede' l -mütala'a 
Kurnkapu'da Nişancı Atik Mehmed Paşa mahallesinde 
Nişancı çeşmesi sokağında cedld on yedi ve on dokuz 
numrolı haneye Fatıma Zühdiyye Hanım'un tasarrufıyla 
üç yüz otuz beş senesi Eylül'ün on ikinci gün i  tarih ve 
yedi bin on iki mu ' arnele numrol ı  sened-i hakani ile ve 
yine Kurnkapu'da Nişancı Mehmed Paşa mahallesinde 
Hacızlı bostan sokağında cedld üç numrolı haneye Hacı 
Ahmed tasarrufıyla ve bin üç yüz otuz altı senesi Tem
muz'un sekizinci güni tarih ve beş bin yüz kırk altı mu
'amele numrolu sened-i hakani i le muhassas birer rub ' 
masura sırf mülk ma-i lezlzi Sultan Süleyman vakfına 
terk ve teberru ' la i care tahsis o I ınarak m ev küfe n tasar
rufına ve her iki rub' masura suyun cedld üç numrolı ha
nede bul ınan su haz'inesine isalesiyle müştereken isti'ma
l ine Fatıma Zühdiyye Hanım'la Hacı Ahmed Ağa talib ol
duklarından emsali vechi le keyfıyyetün rabtı müzekkire-i 
mezkfıre mealinden ve Kumkapu'da Nişancı  Atık Meh
med Paşa mahallesinün Nişancı  çeşmesi sokağında kain 
atik 1 3  ve cedld on yedi ve on dokuz numrolar i le mu
rakkam bir bab hane deri'ın ma cari sırf mülk rub' masura 
ma-i lezlz Fatıma Zühdiyye Hanım bint-i Abdürrezzak E
fendi'nün ve yine mahalle-i mezkfırenün Havzl ı  bostan 
sokağında kain atik on dört ve cedid üç numro i le murak
kam diğer bir bab hane derfınına cari rub' masura sırf 
mülk ma-i lezlz-i mezkfır dahi Prevadi l i  Hacı Ahmed Ağa 
ibn-i el-Hacc Mustafa'nun u hde-i temellük ve tasarrufla
rında bulındığı müberrez iki kıt'a senedat-ı hakaniyye 
mealinden anlaşıldukdan sonra ber mikeb-i sened-i ha
kani s ırf mülk rub' masura ma-i lezlz mutasarrıf ve ına
l iki ınılma i leyh Hacı Ahmed Ağa meclis-i şer'den ber 
mantı1k-ı sened-i hakani diğer rub' masura s ırf mülk ma-i 
lezlz mutasarrıfesi mu'arrefetü' z-zat mfıma i leyha Fatıma 
Zühdiyye Hanım hazır oldığı halde evkaf-ı mazbı1tadan 
cennet-mekan Sultan Süleyman hazretleri vakfına zikri 
ati husfısda kıbel-i şer'de kaimmakam-ı mütevelll ta'yln 
olman müdlriyyet-i mezkfıre me'mfırlarından Kamil Beğ 
ibn-i İsma'll mahzarında takrir-i kelam idüp yedümde o
lup üç yüz otuz altı senesi Temmuz'un sekizinci güni ta
rih ve beş bin yüz kırk altı mu'amele numrolı sened-i ha
kani natık oldığı üzre İstanbul'da Kumkapu'da N işancı 
Mehmed Paşa mahallesinde Havzlı bostan sokağında ka
in atık on dört ve cedld üç numrol ı  sened-i hakani [ ile] 

1 6 1  

14-11197bll 



1 62 KIRKÇEŞME SULARI 2 

mutasarrıf oldığum hane derfınına cari rub ' masura ve 
yine mahalle-i mezkGrenün Nişancı çeşmesi sokağında 
kain üç yüz otuz beş senesi Eylül'ün on altıncı güni tarih 
ve yedi bin on iki mükerrer mu'amele numrol ı  sened-i 
hakani mantfıkınca atik on üç ve cedld on yedi ve on do
kuz numrol ı  hazıra-i ınılma i leyha Fatıma Zühdiyye Ha
n ım'un ba sened-i hakani uhde-i tasarrufında bulınan ha
neye cari rub '  masura s ırf mülk ma-i leziz-i mezkGrlarına 
benümle hazıra-i ınılma i leyha kanavat ü müsennatına 
tebe' iyyetle malik ve mutasarrıf ve müştereken ist i 'mal 
itmekde bul ındığımuz ma-i leziz-i mezkfırı Bayezld'de 
Soğan Ağa mahallesinde kain Ortabatakbaşı ta'bir olınur 
cennet-mekan-ı müşarun i leyh vakfından Kırkçeşme suyı 
cereyanına mahsus mastakdan b i ' l-ifraz benüm mutasar
rıf oldığum salifti 'z-zikr üç numrolu hane dertınında 
mevcıld bir metro arz ve üç metro tıll ve iki buçuk metro 
irtifa' ında bulınan hazineye varıncaya kadar tahte't-türab 
mefrfış ve takriben el l i  metro tfılında köhne esm(?) bo
rusıyla cari ber minval-i meşrılh birer ruh'dan nısf ma
sura ma-i teziz-i mezkfırı mezkfır mastakdan i ' tibaren 
mecra-yı kadimi ve hazinesiyle beraber semen-i misli i 
düği b i ' l-ihbar lede'ş-şer ' i ' l-enver zahir ü mütehakkık o
lan beher rub '  hisseye on üç buçuk l iradan cem'an yiğir
mi yedi l ira-yı Osman) kaime semen mukabilinde hazır-ı 
ınılma i leyha ile ma'an vakf-ı müşarun i leyha narnma 
bey ' ve fürı1ht ve hafr kaimmakam ınılma i leyhe teslim 
ve ancak semen-i mezkfırı zikri ati mu'accele içün taraf-ı 
vakf-ı müşarun i leyhde ibka eyledükden sonra hafr kaim
makam-ı mütevel li-i ınılma i leyh dahi salifü ' l-beyan birer 
ruh'dan nısf masura ma-i leziz-i mezkfırun ma'a mecrayı 
kadimi mu 'accele ve müeccele-i misl iyyeleri oldığı keza
l ik bi ' l- ihbar lede' ş-şer' i ' l-enver zahir ü mütehakkık olan 
beher rub '  masura ma-i lezize on üç buçuk l iradan iki 
rub' ya'nl nısf masura [ma-i] leziz-i mezkılrun cem'an yi
ğirmi yedi l ira kaime mu'accele ve senevi yedişer buçuk 
guruşdan on beş guruş icare-i müeccele i le birer rub '  ma
sura ma-i l eziz-i mezkOrı vakf-ı ınüşarun i leyhe asla  bar 
olmayarak ma-i teziz-i mezkfıra müte'al l ık  hususda zuhılr 
idecek kaffe-i ta' ınlrat ve terınimat ve tefrişat mesarifatı 
benümle hazıra-i mOma i leyha tarafından tesviye olmmak 
şartıyla ıl iSf masura ma-i leziz-i mezkılrun i ' tibar-ı kadim 
birer rub' h isselerini benüınle hazıra-i mfıma ileyha Züh
diyye Hanım'a başka başka b i ' l-kıvame icar ve tefvlz ve 
teslim eylediğinde benümle hazıra-i ınfıma i leyha dahi 
şerait-i muharrere vechiyle başka başka istlcar ve tesel
lüm ve kabul idüp kanavat ü müsennatına tebe ' iyyetle ca
ri birer rub '  masura ma-i leziz-i mezkılr vakf-ı müşarun 
i leyhün Kırkçeşme suyından o larak havza-i tasarrufımuz
da olup salifü ' l-beyan maslakdan i 'tibaren tahte' t-türab 
vukü' bulacak cüz'i  ve kül li  ta 'rnirat ve terrnimat ve tef-
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rlşat ve lede' l-hace ana tarikında vukü' bulacak cüz'i ve 
külli ta'mlrat ve terınimat ve tefrlşat ve lede' l-hace ana 
tarikında vukü' bulacak umumi ta ' miratda dahi emsali 
hayrat-ı şerife ve aslıab-ı miyah ile beraber mukasemeye 
iştirak ve icare-i müeccele-i mezkureleri sal be sal taraf-ı 
vakfa eda itmek şartıyla hazıra-i muma i leyha Fatıma 
Zühdiyye Hanım'un ve kaimmakam-ı mütevelli-i muma 
i leyhün tasdikleriyle kabul eyledüm didükde keyfiyyet 
mukırr-ı muma i leyhün takrlr-i meşrı1hı üzre olup Ba
yezld kurbında Soğan Ağa mahallesinde kain Orta batak · 

baş masiağı ta'blr ol ınur Kırkçeşme suyı cereyanına 
mahsus taksim masiağından ifrazen kanavit ü müsenna
tına tebe' iyyetle sal ifti'z-zikr üç numrolu hane derı1nında 
bulınan mezkı1r haz'ineye cari ve hazıra-i muma i leyha 
Fatıma Zühdiyye Hanım i le müştereken isti 'mal o-lın
makda bulınan birer rub'dan nısf masura sırf mülk ma-i 
lezlz-i mezkur mukırr-ı ınılma ileyh Hacı Ahmed Ağa ile 
hazıra-i muma ileyha Fatıma Zühdiyye Hanım'un müşte
reken taht-ı temellük ve tasarruflarında oldığı ve on üç 
buçuk l ira kaime-i Osman! beher rub '  h isse ma-i lezlz-i 
mezkurun semen-i misli ve salifü ' z-zikr on üç buçuk l ira
dan cem'an yiğirmi l ira kaime-i Osman! ki cem'an iki bin 
yedi yüz guruş ve senevi yedişer buçuk guruşdan cem'an 
on beş guruş icare-i müeccele dahi birer rub'dan nısf 
masura ma-i lezlz-i mezkurun icare-i mu' accele ve müec
cele-i rnisl iyyeleri aldığını ve mezkı1r maslakdan i 't iba
ren salifü ' z-zikr üç numrolı  hanede mevcud hazineye el l i  
metro tı1lında köhne esim(?) borusıyla cari cem'an nısf 
masura ma-i lezlz-i mezkurun ber minval-i meşrı1h iştira 
ve şerait-i muharrere vechiyle lcar ve tefvlzi hazıran-ı 
muma ileyhima ve vakf-ı müşarun ileyh hakla-rında her 
vechile hayırlu ve nafı' oldığı blgaraz erbab-ı vuküf ve 
ıttıla'dan miyah-ı vakfıyye müfettişlerinden Burhineddln 
Efendi ibn-i Mustafa ve keşf me'mı1rlarından Mehmed 
Efendi ibn-i Sellm ve Hariciyye nezireti müteka' idlerin
den Mehmed Nuri Beğ ibn-i Abdullah ve ticaretle meşgül 
Mustafa Beğ ibn-i el-Hacc Ahmed efendi-lerün hazıra-i 
muma i leyha Fatıma Zühdiyye Hanım'un zatını ba'de
' t-ta'rlfı' ş-şer'l ala tarlkı 'ş-şehade ihbarlarıyla zahir ü 
mütehakkık olmağla bu suretde tarafeynün ber minval-i 
meşrfıh takrlrleri istima' ve teseli idiimiş ise de usul ü 
nizamma tevfıkan defter-i hakani idaresince mu 'amele-i 
mukteziyyenün icrasından sonra salifti 'z-zikr bi-rer rub ' 
masura ma-i lezlz-i mezkurun cennet-mekan Sultan Sü
leyman Han hazretlerinün temessükat defterine kaydı ve 
şürfıt-ı muharrere ve icare-i müeccelesinün derciyle ber 
veeh-i vakfıyyet tasarruflarını natık sened-i hakanilerinün 
i ' tası iktiza eylediği Mahkeme-i evkaf-ı hümayı1ndan 
i ' lam alındı. 
Fi ' l-yevrni' s-sadis ve' l-ışrln min Şa'banü' l-mu 'azzam l i  
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KIRKÇEŞME SULARI 2 

Fi 26 Şa'ban sene 1 339 [3 Haziran 1 92 1 ]  

Mahkeme-i evkaf-ı hümayCın kadllığı(?) 

ÇUKURÇEŞME HIDMETİ 

14-11201a/1 Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
katmalardan yarım masura suyun mutasarrıjları Meh
met Mesrur Ağa ile hanımı Sare Hanım kendi rızala
rıyla Fatma Behiye Hanım'a aylık otuz akçe icare ile 
Laleli camii kurbunda Mesih Paşa mahallesindeki evi
ne bağlanmak üzere ferağlarına dair te mess ük kaydı. 
Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta 'blr olınur ma-i lezizlerinün ana tarlkına 
mülhak katmalardan nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf
lar Dergah-ı all kapucıbaşılarından Mehmed MesrCır Ağa 
i le halllesi Sare Hanım hüsn-i rızalarıyla Fatıma Behiyye 
Hanım bint-i Ahmed Ağa'ya ferağ u kasr-ı yed idüp an
cak bu def'a ba hatt-ı hümayı1n-ı şahane virilen nizam-ı 
müstahsenesine nazaran yedinde olan sılret natık oldığı 
üzre asrında merhum el-Hacc Abbas Efendi'nün Havass-ı 
refi'a kazasında Çavı1ş nam karye havallsinde abar-ı mü
teferrika hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u 
tahsil ve ol mevzı 'a karlb Mehmed Ağa suyına ve andan 
Başhavz suyına i lhak itdürdiği bir masura ma-i lezizden 
müfrez nı sf masura ma-i leziz vakf-ı müşarun i leyhün ana 
tarlkına cereyan itmekde aldığından yedinde olan sılret 
battalda hıfz olınup beher şehr otuz akçe icare-i müeccele 
ile cedld temessük tahrlr olınup ınılma i leyha Fatıma Be
hiyye Hanım yedi ne i 'ta o l ınarak nı sf masura ma-i mez
kCırı Laleli cami' -i şerlfı kurbın da Mesih Paşa mahal
lesinde mutasarrıf oldığı hanesine cereyan eylemek üzre 
virilen temessük kayd ol ındı . 

Fi l 3  Ra sene [ 1 ]254 [6 Haziran 1 838]  

Sözkonusu suya mutasarrıfe olan Fatma suyunu ev
ve/ce Nikola zimmiye ferağ bu dahi kendi rızasıyla 
Mehmet Arif Efendi'ye ferağına dair kayıt. 

Mı1ma i leyha Fatıma Behiyye Hanım malike oldığı nısf 
masura ma-i leziz-i mezkı1rı akdeınce sarraf taifesinden 
Nikola zimrniye ferağ u kasr-ı yed idüp mesfCır dahi ken
dü rızasıyla hacegan-ı Divan-ı  hümayı1ndan Mehmed A
rif Efendi bin Ahmed Ağa'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vech ile nısf masura ma-i mezkı1r defter-i vakf-ı şerlfde 
uhdesine kayd olınmış aldığından işbu mahalle da:hi şerh 
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virildi . R 7 B sene 1 262 [2 Temmuz 1 846] 

14-1/201a/2 Ayasofya vakfı suyu yoluna mü/hak kat- . 14-l/201a/2 
malardan yarım masura suya mutasarrıf olan Necip J);.b� •. jj;_is .ı"'',:,_t.o::ı.�. , ..., . · ., . .., . .  ;., . . . i .· . 
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· · 

Kızıltaş mahallesindeki menzillerine bağlanmak üzere u\?)"�)·.�> �X1.A-6 . · , ,., · ;·· , . .  ·: · .
· 

· A;:':". iJ�'Jv_,JJr;· (9::4t!.t�) 
fi V d · "k k d � 1 · · � ""'' ,J'Jı ..y..y w.;..ı)Jıe,v, 'Y'�)L .,.,ıWo ' · eragına aır temessu ay ı. J)ı).;,J,.:w ,�), eı,�-- :,i "'ı.:J . . · . . "'.. . _; · > wVJ ;.) .v ' " · ·• · 1$ '-'· l � .YV� 6;;J I�ı .��� �/Je;./�J) "&,j.� 
[Der kenar] Ma-i mezkurun vukü 'atı  Eyyı1b h ıdroetinde c){�'1:'' t/�·"'�� · '�).ıııi.•C• •?.Lr.ıt;� 
on üçünci varaka nakl a l ındı . '("�\.... · 

Fi 5 Mayıs sene [ 1 ]3 1 0  [ 1 7  Mayıs 1 894] 

Ayasafya-i kebir vakfı suyı tarikına mülhak katma sula
rından nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan atı1fetlü 
Neclb Paşa hazretleri ma-i mezkı1run rub ' hissesini me
vali-i fihamdan Mehmed Beğefendi'ye ve diğer rub' his
sesini  dahi Dergah-ı all kapucıbaşılarından mahdumları 
Halll Akif Beğ Efendi'ye feragat ve kasr-ı yed itmiş ve 
ber muceb-i nizam-ı müstahsene yedinde olan hüccet na-
tık aldığı üzre asrında merhum S inan Paşa'nun Cebe- • 

haneci karyesinde Harmenyiri'nde cem' u tahsil ve o l  ,ı.o.��, ;ı;JJ,ı#'ft'./����.u·�  
mevzı 'a karlb Kırkçeşme suyı yolına i lhak eylediği ma'- ;...Y.,I '"j�,;,l"tb� ;..J��'.AJ��-"f!,� 
JUmu-' 1-mikdar suyından müfrez nısf masura ma-i lez1z �J!����t': �Jl_ı ı.IV;,�J/JJ:; 
vakf-ı şeriflin suyı tarikına cereyan itmekde ald ığından ��oi'\:J�Y�f�cf'.J!'-'��' �41� beher şehr otuz akçe icare ta'yiniyle n ısf masura ma-i le- %..J't,p.�w"�-'',J�a.4,J..J: �t;;J -}1-ziz La-lel i  cami '- i  şerifı civarında Kızıltaş mahal lesinde ,.e#.1ci � ""- .:UJ·;.J�.)J�(.)(j;� � 
menzil lerine cereyan itmek üzre merkürnan Mehmed Beğ ., • . • • w �.ı u;-, • . . • • · 

ve Halil Akif Beğ yedierine canib-i vakf-ı şerifden bir h.:'�..i'/..1�� �� ��,.vp)'A.Sl.t' 
kıt 'a temessük i 'ta al ındığı içün işbu mahalle şerh virildi . !,lt:J-_����J 1 /�/�/..1 �! � J:f R 22 C sene [ 1 ]254 [ 1 2  Eylül 1 838] {f!" �����_,&}J �..v'1-'�/,..JC?"� _$;'(�cb t �/&S-� """/ �,4- ı_;J ı. V"'� . � ı,;,/_ :_..1, �.A:� J7.� �. • J  • '  'ı:! • Sözkonusu suyun dörtte bir hissesine mutasarrıf olan �·, ..v��c�.} ' r:'� '.f'...6J ...-.,!..� 
Mehmet Bey 'in vefatıyla mirasçılarına intikaline ve �gı4:��� .u�..ı.}.JJ.,.;i.J'.,.;� eı;..,.,.ııf;· 
bunlarında kendi rızalarıyla Ali Rıza Efendi'ye fe- . �1} ·'-.--
ragatlarına dair kayıt. · C/ '--

Derün-ı temessükde mastür beher şehr otuz akçe icarelü 
nısf masura ma-i lezlzeden rub '  hissesine mutasarrıfe 
olan mezbur Mehmed Beğ fevt olup rub' hisse mutasar
rıfı mezbur Halil Akif Beğ ile Al iyye Hanım ve Hima(?) 
Hanım'a ba'de ' l-intikal mezbure Aliyye Hanım bint-i 
Mehmed Beğ müteveffıye olup kebir ağlı Ahmed Beğ'e 
ba'de' l-intikal mezburı1n Halll Akif Beğ ve Hima ve Ha
lime hanımlar taraflarından Hasan Ağa bin Hasan ve 
Mehmed Rif'at Ağa bin Abdullah ihbarlarıyla mezbur 
Ahmed Beğ veled-i Aliyye Hanım bi ' l-vekale mezbUr 
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Ahmed Beğ veled-i Aliyye Hanım dahi kendi h issesini 
bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla All Rıza Efendi bin Mehmed 
Tevfik'e feragat ve kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile nısf 
masura ma-i leziz-i mezkGr uhdesine kayd olınmış oldı
ğından işbu mahalle dahi kayd olındı . 

Fi 20 C sene 1 267 [23 Nisan 1 85 1 ]  

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Ali Rıza Efendi su
yunu Şey/ı Hakkı Efendizade Alımet Tevlıid Efendi'ye 
ferağına dair lıamiş-i temessük kaydı. 
Hamiş-i temessükde mastur beher şehr otuz akçe icarelü 
nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan All Rıza Efendi 
bin Mehmed Tevfik mutasarrıf oldığı ma-i mezkurı sa
b ıka Mekke-i mükerreme kadlsı Şeyh Hakkı Efendizade 
faziletlü Ahmed Tevhid Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed it
meğle hamiş-i temessük işbu mahalle kayd ol ındı .  

Fl l ü  Ş sene 1 267 [ 1  1 Haziran 1 85 1 ]  

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Alımet Tevlıid Efendi 
suyun yarısı kendisinde kalmak üzere yarım lıissesini 
bağlı olduğu menzilin yarısıyla beraber /ıanımı Hayriye 
Hanım 'aferağına dair /ıamiş-i temessük kaydı. 
Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Ahmed Tevhld 
Efendi ma-i mezkurun n ısfın uhdesinde bi ' l- ibka diğer 
n ısf hissesini cari oldığı menzil h issesinün n ısfıyla bera
ber halilesi iffetlü Hayriyye Hanım ibnet-i Süleyman'a fe
rağ itmeğle hamiş-i temessük kayd ol ındı . 

Fl 3 Ca sene [ 1 2] 84 ve fı 2 1  Ağustos sene [ 1 2]83 
[2 Eylül 1 867] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Alımet Tevlıid Efendi 
yarım lıissesini hissedarı lıanımı Emine Hayriye Ha
nımefendiye ferağına dair /ıamiş-i temessük kaydı. 
Nısf masura ma-i lezlzden nısf h issesine mutasarrıf o lan 
Evkaf-ı hümayün nazırı semahatlü Ahmed Tevhld Efendi 
hazretleri nısf hissesini hissedarı hallle-i muhteremeleri 
iffetlü Emine Hayriyye Hanımefendi ibnet-i Süleyman'a 
ferağ itmeğle hamiş-i temessük kayd olındı .  

Fl 3 S afer sene [ 1 ]285 [26 Mayıs 1 868] 
ve fi 1 3  Ağustos sene [ 1 2] 84 [25 Mayıs 1 868] 

14-1/201b/l Sultan Mustafa Han vakfının sularından 
Kfıtip Kasım malıallesinde Bamyacı/ar kethudası ko
nağı kurbunda yarım masura suya aylık otuz akçe icare 
ile mutasarrıfe olan Ayşe Hanım çocuksuz olarak vefa
tıyla yarım masura suyunun vakfa ait olduktan sonra 
müzayede yoluyla dört yüz elli kuruş muaccele ile 
Kızlarağası kurbunda Mesilı Paşa-yı Atik malıallesinde 
konağa bağlanmak şartıyla Alaaltin Ağa ulıdesine ve
rilmesine dair temessük kaydı. 
[Derkenar] EyyGb'a nakl şod 
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[Derkenar] Ma-i mezkfir Eyyfıb hıdmetine nakl al ınmış
dur. 

[Derkenar] Nakl şod Varak 1 2  

Cennet-mekan Sultan Mustafa Han hazretlerinün vakf-ı 
şerifleri ma-i lezlzinden Yenikapu suyından Langa Yeni
kapusı dahi linde Katib Kasım mahallesinde Basmacı ları39 
kethudası konağı kurbında n ısf masura ma-i lezlze şeh
riyye otuz akçe icare ile mutasarrıfe olan Ayişe Hanım 
bint-i Abdullah bila veled müteveffıye olup nısf masura 
ma-i leziz-i mezkı1r mahlı11 ve canib-i vakf-ı şerlfe aid ol
dığından evkaf-ı hümayı1ndan virilen mezad kaimesi mı1-
cebince ba'de' l-müzayede dört yüz el l i  guruş mu'accele 
ile Kızlarağası kurbında Mesih Paşa-yı Atik mahallesin
de konağına [cereyan] itmek şartıyla rikab-ı hümayı1n ka
pucıbaşılarından Mülhafaf#0 müdiri Alaeddln Ağa uhde
sinde karar ve karardadesi olan meblağ-ı mezbı1r umı1r-ı 
vakf-ı şerife h isse olmmak üzre teslim-i Hazine-i evkaf-ı  
hümayı1n olup canib-i vakf-ı  müşarun i leyhden mücedde
den temessük i 'ta kı l ındığı işbu mahalle şerh v irildi . 

Fi 1 8  Ş sene [ 1 ]254 [6 Kasım 1 83 8] 

Sözkonusu suya mutasarrif olan Alaaltin Ağa 'nın vefa
tıyla mirasçılarına intikaline ve bunlarında vasileri 
Mehmet Nesim Efendi aracılığıyla Hüseyin Efendi'ye 
ferağ ve bununda vefatıyla Mehmet Nesim Efendi suyu 
daha sonra Seyyit Mehmet Sali/ı Vasif Efendi'ye fera
ğına dair kayıt. 

Mı1ma i leyh Alaeddin Ağa fevt o lup nısf masura ma-i le
ziz-i mezkı1ra sulbl sağir ağlı Ahmed ve sulbiyye sağTre 
kızı Fatıma Fitnat'un ba hüccet-i şer' iyye vasileri rical-i 
Devlet-i aliyyeden Mehmed Neslm Efendi hazretleri bi
' 1-vesaye hacegan-ı Divandan Hüseyin Efendi'ye ferağ u 
kasr-ı yed idüp ınılma i leyh Hüseyin Efendi'nün kab
le ' I -kabul vefatı cihetiyle ınılma i leyh Mehmed Nesim 
Efendi hazretleri ma-i leziz-i mezkı1rı muahharan Telgraf 
muhafızı devletlü Hiifız Paşa hazretlerinün kapu kethu
daları Seyyid Mehmed Salih Vasıf Efendi ibn-i Mehmed 
Tahir Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu mahal le 
kayd al ındı . 

Fl 3 Za sene [ 1 ]259 [26 Kasım 1 843 ] "(. .·v. , ..,� . . . �)JI;.j��)\�).Y, �u ;,rv;��4:' . .  ' :.1�))�' . 
Sözkonusu suya mutasarrif olan Mehmet Sali/ı Vasif '(�;,,���;tJ:.-4�"�.)("-:;�. -., 4t ��. 
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Efendi rızasıyla Selim Beyefendi'ye ferağına dair lıa- .j)�YI:/�� :�JJ.�flrP���J�(·�.Pr�Y�1-:'r� 
miş-i temessük kaydı. .../"j;ı.P)e(JJ<h'):JI/.I'J;/)·�J$� �. JJL'Y.�"�.i)r}';. ,;, "Ab';�?,;/Jv,i; �i;�}.r ' 1/)t}�...v--&ı�;�'ıl 
M uma i leyh Seyyid Mehmed Salih Vasıf Efendi ınutasar- 0 _ )� • • • • 

• • ' � 
rıf aldığı ma-i l ezlz-i mezkı1rı rızasıyla asakir-i nizamiy-
ye-i şahane mlrlivalarından Erzak anbarı nazırı Selim 

39 Basınacılar 
40 Muhallefllt 



1 68 KIRKÇEŞME SULARI 2 

(].,h _.;,;.ı '·'-" �/ � ���'.J f..t.>-J--.; ____s,.� � , • • • • _,.; ı ı ı _� • •  � : .  . .  . �-
Beğ Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle hamiş-i temes
sük işbu mahalle kayd alındı. 

Fl 1 7  Ca sene 1 26 1  [24 Mayıs 1 845] 
' 

• • ..., ,,., , _.,.,...,.,,.r..,-- , �  ·�4f!,l 1. • •• .ıı-v, ev U> At· . . . . . � � • ,.,J • 1 ·�/ t!..' � 1 � Ç"-:. . • . .  "" Sözkonusu suya mutasarrif olan Selim Bey kendi rıza-� ı · . . -7"... sıyla Sirorizade Seyyit Mehmet Tahir Efendi'ye fera-. .  r -v".�'�....;f ğına dair hamiş-i temessük kaydı. 

Mı1ma i leyh Selim Beğ mutasarrıf a ldığı nısf masura 
ma-i teziz-i mezkı1rı rızasıyla Mekke-i mükerreme kadlsı 
esbak S iraziziide fazlletlü Seyyid Mehmed Tahir Efendi 
ibn-i Abdurrahlm'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle hamiş-i te
messük işbu mahalle kayd alındı . 1 1 • � "'"" '· ' · · 1 • '  '· • •  .,.;�;ı · � �, cJ.- � ... ;.ı·v,��cf'�J' � tı.N�.J· Fı 25 Ra sene 1 262 [23 Mart 1 846] 

oVV.J lıı;,J�� i . . . J • 
. (" • • ..,. ..... · c· . . "': tl)�Ü'.;.r )jQ .,y",:,_ -vv'� Sözkonusu suya mutasarrif olan Mehmet Tahir Efendi �� �JJ,l/� ,� · ı.1 suyu Hajız Ahmet Efendi'ye ferağ olunmuş ve sonra � � · """' vefatıyla mirasçılarına intikaline dair hamiş-i temessük 

kaydı. 
Ma-i mezkı1ra mutasarrıf olan es-Seyyid Mehmed Tahir 
Efendi ma-i mezkı1rı ebniye hulefasından Hafız Ahmed 
Efendi'ye ferağ alınmış ve muahharan efendi-i ınılma 
i leyh fevt olup ma-i teziz-i mezkı1r sulbi kebir mahdı1mı 
Şevket Efendi i le sulbl sağir mahdı1mı All Faik Efendi'ye 
intikal i bi ' l- icra zabt u tasarrufların ı  mübeyyin virilen bii
miş-i temessük kayd al ındı . 

Fl 1 5  Şevval sene [ 1 2]85 [29 Ocak 1 869] 
ve fi 1 6  Kanun-ı sani sene [ 1 2] 84 [28 Ocak 1 869] 

Sözkonusu suyun mutasarrıjlarının kendi rızalarıyla 
Kıbrıs evkaf müdürü Mehmet Bahattin Efendi'nin eşi 
Hacı Fatma Mevhibe Hanım 'aferağlarına dair hamiş-i 
temessük kaydı . 

..:(;f�) .�.v � .r:.U c.L;ı� � Yj ' ( � .;  ·-_};,· . 
r-.:ıa-i ��z�ı1ra ı:ıutasarrı�an ol�n 

�
�ustafii Ş,e�ket

. 
Efe�d� 

1 ?.:.1-!.r-(!'� v� ,.,.,·.J \.. ,.s.;.. ..:..� � � .!J.r�·�-.� hıs��sını  
�
bı ' ��asale

. 
ve s�gTr Alı �a�k Ef��dı �un hıss:sın� 

. :ll )oı!J("o:'); ·�ıtv..J IJ .b-../..; : • 1 ... i) ��.' feraga pa huccet-ı şer' ıyye me zun valıde-ı mansubesı 
J,:J_,�CA.J..-ırU'· � · 1/'-;:--:uJ �?· 1 Jl1:(.". Şerlfe Ayişe Halide Hanım bi ' l-vesaye Kıbrıs evkaf mü-A� [j A(cb . -�-' .JJ v'..J)_1 � • 1 t � tCJ diri Mehmed Bahiieddin Efendi zevcesi  el-Hacce Fatıma 

..;_. 14; .. \;{· � ..J L,·�: � . •  ..t ·.:."�· . 
Mevhibe Hanım'a ferağ itmeleriyle zabt u tasarrufını havi 

• ..J,r; _,ı,.uı vvr b-'('o-o'�t.c-'�/ '-"J · · ı h�  · · ' k k d I d ,.. ciJ� 1 .J · · . . ) . t. . .. ... • z. · vr/ , ,)JI vırı en arnış-ı temessiı ay o ın  ı . 
(' ;J / ....., , " !.  � ,J..,ı Lı )/J ı�· (· 1 • �:V1{·�,... L-.;y�i-�� . . , �  ,C"'I.J. ,._.ı"" , v -:-,10j1 t. ..a.e,  Fi gurre-i Za sene [ 1 2]85 [ 1 4  Şubat 1 869] 

• • 1(.·1\· . 
· 

• .v � �.J�J...�,;.ı;cr-.,J.J.4 ve fi 1 Şubat sene [ 1 2]84 [ 1 3  Şubat 1 869] 
?V 1) l J..J J 1 �Al' ıi...;.. "Y. "'"' t. . o • \. / • • .� 1 t _., Sözkonusu suya mutasarrife olan Fatma Mevhibe Ha-/ nım'ın kendi rızasıyla Hüsnü Beyefendi ile hanımı Sa-

; �  ' // niye Hanımefendi'ye katiyyenferağına dair sened-i ha-
� ,, ıl ·' k ' k  d ( \ J ....-. · · . 

anı ay ı. 
Laleli c ivarında Mesih Paşa mahallesinde Harnınarn so
kağında on üç nurnrolu menzile cari nısf masura ma-i 
mezkı1ra mutasarrıfe olan Fatıma Mevhibe Hanım ma-i 
mezkı1rı Dahi liyye nezaret-i celilesi mektı1bcısı sa'adetlü 
Hüsnl Beğ Efendi hazretleri i le halileleri Samiyye Ha-
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nımefendi'ye kat ' iyyen ferağ itmeleriyle virilen sened-i 
hakani kayd o l ındı .  

Fi 1 5  Temmuz sene [ 1 ]309 [27 Temmuz 1 893] 

14-l/201b/2 Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak . 

1 69 

14-1120lb/2 
katmalardan iki masura suya mutasarrıf olan Seyyit Ali '�<v�/lı/ı-JJ)riJ'J�J,&,_;�;," ,jJ1�,?J) J...ıi)Jı)l"�·�:..ı;).ıi,..iWıt�ıi!Zı 
Şevki Efendi'nin temessükünün yangında yanmas ın- 1 ;Y!Ji.,�JI,YJ•..ı�J.i �.h)1j)�JJ•-J)t,;ı,�..;iJ;. ,m• i-: �:J,t';..I • .J•:ı..t 
dan dolayı yeniden aylık yüz yirmi akçe icare ile uhde- t�JJ�h•dJ���jj_,��,,�,1:Jb1J'J;;Ai)iJı6,. J:'), v{�f!A�..,-"·ı;·�.:.J, 
sine kayd olu�duğ�na dair ve Kumkapı 'da VÇoban Ç�- et-;����� �'�ıJt,,U ��'' i(iJ������,.,):;.; ı.,, ��-"" .:.� ;..i�4i.6> vuş mahallesındekı Havuz/u hamamma baglanmak u- .l'�'!ıJ• Ji;JI.,. :· ı;;Jı 6i-, ;.�;�·1 eıy���� �,;.ı .. ���� � ·  :.;.,..,J:(....,..ıJ ı ;� zere verilen te mess ük kaydı. �ij(f:J(;j�{)�.';;).1)';,jı �;,��e-t ��'t!'ı.f ;·J�.-ıC,ı.:-�;: 
Cennet-mekan Gazi Sultan Süleyman Han hazretlerinün 

· ı.�,,)e)j.JJ.t(JC?��·,,;,,c,�"�' çı;,, ;�-! ILP (!.,J;.· 
ihyasına muvaffak oldukları Kırkçeşme ta 'bir ol ın�r

. 
ma-i ,.rı?' � · 

. 
· .. · ·"''1• 

lezizlerinün ana tarlkına mülhak katma sulardan ıkı  ma- 1 "ı..\_ 
sura ma-i lezlze mutasarrıf es-Seyyid All Şevki Efen-
di 'nün yedinde olan sened kazaen l i ' - llahi te 'ala muhterik 
olup taraf-ı vakfdan müceddeden temessüke tali b  olmağ-
la ber mikeb-i nizam-ı müstahsene ma-i lezlzün katması 
keyfıyyetinün tahkiki [ lazım] gelmiş olmağla yedinde o-
lan arz-ı hal natık oldığı üzre Ç iftehavz kurbında Kavak 
deresi i le  tarik-ı  amın beyninde Zurnazen Paşa suyı i le 
derede Su nazırı İbrahim Ağa'nun cem' u tahsil ve o l  
mevzı 'da Kayış Mustafa Ağa suyına andan müşarun i ley
hün suyına i lhak hakk-ı mecradan ma'ada iki  masura 
ma-i leziz vakf-ı müşarun i leyhün ana tarlkına cereyan 
itmek üzre beher şehr yüz yiğirmi akçe icare i le  ik i  ma
sura ma-i mezkılr ınılma i leyh All Şevki Efendi'nün uhde
sine kayd ve kadiıni vechi le Kumkapu nişancısında Ço
ban Çavılş mahallesinde mutasarrıf oldığı Havzlı ham
ınama cereyan itmek üzre vakf-ı müşarun i l eyh canibin-
den viri len temessük kayd ol ındı .  

Fi 4 M sene [ 1 ]255 [20 Mart 1 839] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Ali Şevki Efendi kendi 
rızasıyla hamama bağlı kalmak üzere el-Hacc Bekir A
ğayaferağına dair kayıt. 

Mılma i leyh All Şevki Efendi mutasarrıf oldığı iki ma
sura ma-i leziz-i mezkılrı b i ' z-zat hüsn-i rızasıyla el-Hacc 
Bekir Ağa bin Halll'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle kadiıni 
vechile harnmam-ı mezbılra cereyan eylemek üzre işbu 
mahalle kayd olındı .  

F1 5 S sene [ 1 ]26 1 [ 1 3  Şubat 1 845] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan el-Hacc Bekir Ağa 
kendi rızasıyla Hamide Hanım 'a Unkapanı civarında 
ana mesleğinden ihrac edilerek Hacı Kadın hamamma 
bağlanmak üzere ferağına dair hamiş-i temessük kaydı. 

Hamiş-i temessükde muharrer iki  masura ma-i leziz-i 
mezkCırun mutasarrıfı ınılma i leyh el-Hacc Bekir Ağa bin 
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Halil mutasarrıf oldığı ma-i lezlz-i mezkılrı rıza ve i ra
cletiyle Mecl is-i vala tahrlrat odası hulefasından Hüseyin 
Hüsnl Efendi validesi Hamlde Hanım ibnet-i Mehmed'e 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ma-i lezlz-i mezkı1r mahall- i  
kadiminden bi ' l-ihrac Kapan-ı dakik c ivarında ana mes
leğinden b i ' l-ifraz Hacı Kadın hammarnma cereyan eyle
mek üzre virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd ol
ındı . 

Fı 1 0  Ca sene 1 265 [4 Nisan 1 849] 

14-11202a/1 Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
katmalardan yarım masura suya mutasarrif olan Ab
dullah Ağa kendi rızasıyla Abdullah Necip Efendi 'ye 
aylık otuz akçe icare ile Laleli kurbunda Kuyumcu 
Bahşayiş malıallesinde menzile bağlanmak üzere fera
ğına dair temessük kaydı. 
Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün i hyasına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta'bir o l ınur ma-i lezlzlerinün ana tarikına 
mülhak katmalardan nısf masura ma-i lezize mutasarrıf 
Abdullah Ağa hüsn-i rızasıyla hacegandan Abdul lah Ne
db Efendi ibn-i Hasan Ağa'ya ferağ u kasr-ı yed idüp ve 
ber ınıleeb-i nizam-ı müstahsene yedinde o lan sılret natık 
oldığı üzre Hassa su nazırı All Ağa yedinde Havass-ı re
fi'a kazasına tab i '  Kemerler canibinde abar-ı müte 'addi
de hafr ve tahte' l -arz lağm ü kanavat ile cem' u tahsil ol 
mevzı 'a karlb Kırkçeşme lağmına i lhak eylediği ma'
lılmu' 1-mikdar su yından n ı  sf masura ma-i lezlz vakf-ı 
müşarun i leyhün ana lağmına cereyan itmekde oldığın
dan beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ile ma-i mez
kılr ınılma i leyh Abdullah Necib Efendi'nün uhdesine 
kayd ve Laleli kurbında Kuyumcı Bahşayiş mahallesinde 
menziline cereyan eylemek üzre viri len temessük kayd 
o lındı . 

Fı I 7 B sene 1 255 [26 Eylül  1 839] 
Sözkonusu suya mutasarrif olan Mehmet Tahir Efen
di'nin vefatıyla kızı Emine Hanım 'a intikaline bununda 
vefatıyla mirasçılarına intikaline bunlarında kendi rı
zalarıyla vekiilet yoluyla Ahmet Efendi'ye ferağına ve 
bununda kendi rızasıyla Seyyit Hafiz Ömer Raşit Efen
di'ye ferağına dair kayıt. 

[Derkenar] Aşağıana hıdmetinde mukayyeddür . 

Fevt 
Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf ınılma ileyh Mehmed 
Tahir Efendi fevt olup ma-i mezkı1r keblre kerimesi Emi
ne Hanıın'a ba'de ' l-intikal ınezbılre Emine Hanım dahi 
müteveffiye olup [ma-i] mezkı1re sağir oğulları Mehmed 
Sadık ve İsına'll ve Namık'a ba'de' l-intikal kable' t-tahrir 
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sağTran-ı merkürnanurt babaları ve vasiyyeleri Mehmed 
İsmet Beğ bin İbrahim bi ' l-vekale ma-i mezkurı rızasıyla 
Ahmed Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed idüp muma i leyh 
dahi der'akab hüsn-i rızasıyla Maliyye hazinesi mümey
yizanından rif'atlü es-Seyyid Hafız Ömer Raşid Efendi 
bin Seyyid Ömer'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechi le 
ma-i mezkur mahall-i kadimine cereyan. 

14-11202a/2 Kırkçeşme suyundan yarım masurasına 
mutasarrıf Keresteci Artin kendi rızasıyla Sarraf Mi
sak 'a aylık otuz akçe icare ile İkikapı kurbunda Koçtic 
menziline bağlanmak üzere ferağına dair temessük 
kaydı. 
Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları Kırkçeşme ta '
bir olınur ma-i lezlzden n ısf masurasına mutasarrıf Ke
rasteci Artin veted-i Karabet hüsn-i rızasıyla Sarraf Mi
sak veled-i Bedros zirnıniye ferağ u kasr-ı yed idüp suret 
natık oldığı üzre asrında Sadr-ı all kethudası Halll Efendi 
üzerine41 Belgrad kurbında vak ı '  etraf-ı erba'ası Andon 
zimm1 tarlası ve Galata yolı ve İbrahim Paşa ve İstanbul 
ağası yol larına müntehi mevzı ' - ı  hallde menba' ı  o lup 
hasıl  olan beş masura ma-i lezizün bir çuvaldızı hakk-ı 
mecra baki dört masura ma-i tezizden müfrez nı sf masura 
merhum ve mağrurun leha Esma Sultan hazretlerinün 
Kızı ica kurbında kain saray-ı aliye cari Kırkçeşme suyın
dan müfrez nısf masura ki cem'an bir masura ma-i teziz
den müfrez nısf masura ma-i l ezizün katması mevcud o
larak vakf-ı müşarun i leyhün ana tarlkına cereyan itmek
de oldığından beher şehr otuz akçe icare-i müeccele i le  
nısf masura ma-i leziz Misak zimminün İki kuyu kurbın
da Fuçı sukmda menzi l ine cereyan eylemek üzre virilen 
temessük kayd olındı .  

Fl 4 Ş sene [ 1 ]256 [ 1  Ekim 1 840] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Sarraf Misak'ın vefa
tıyla mirasçılarına intikaline ve bunlardan bir kısmının 
veklilet yoluyla bir kısmı asalelen kardeşleri ve his
sedarları Vartanas 'a katiyyen ferağına dair hamiş-i te
messük kaydı. 

Merküm Sarraf Misak veled-i Bedros fevt olup ma-i mez
kur kebir oğul ları Vartanas ve Bedros ve keblre kızları 
Anber ve Nekohi ve Nazlı ve Kolik i le sağir oğul ları Ka
rabet ve Nişan'a ba'de' l- intikal mezburundan Kolik dahi 
müteveffıye olup sağir oğlı diğer Nişan ve sağTre kızı Pır
lanta'ya adiyen ba'de' l-intikal sığar-ı mezburundan Kara
bet ve Nişan'un valideleri vasiyy-i mansubeleri Akbi(?) 

41 orta 

1 7 1  
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bint-i Karabet i le diğer Nişan ve Pırlanta'nun cedleri ve t)� ��� .JI j� : • • velileri Markar veled-i B ego s taraflarından vekil-i mü-' • . . . .r:"� P.-�i �J ,V,AI-' 1 d_,;.._,_/p_.ij- �  ;.,-t��-' ':'�"'.\..:'�.1 �ı:.;,,.�:!'�__,..,.,yJı .;_e;. seeeelleri Yazıcı Kabriel veled-i Hambarsam bi ' l-vekale """ ':b'-t?."f'tF;-' -!'� ı.;v �� y �,.,-1"-ü u ,Yu.,� : 11 ve kebir-i merkürnun Bedros ve Anber ve Nekohi ve 
jli' ...._.._, ,* ,...,�..f ,.:..:.,,.....,,:.t'....:, ... ��--"tiU:-' .d ı;, .... Wı.- _,.. Nazlı dahi bi ' l-asale nısf masura ma-i mezkı1rı mahall-i � �c'�_,..;,.. � ... \f""��-- • ,.,.ı,.;s..-y�_,� : : kadimine cereyan itmek üzre karındaşları ve hissedarları )-;&#�1;1i/'--:...eJ_, j'.)�_; C::::?ı.J_,.;./l merküm Vartanas'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle �-?-v4_7�!., " ... -:'�bY._ i., � ...i.J� j  .. ... �....;.;J : � virilen hamiş- i  temessük işbu mahalle dah i kayd olındı . �S� ı ' �_e.'-� J�::; .::.? �.lı/ .ı!-1 rJ>_, ı ·_..;;, ,  Fl 5 5 Ramazan sene [ ı  ] 2  73 [9 Mayıs 1 857] C. ll .._  ""\tı�..: 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Vartanas zimminin 
Fincancı/ar yokuşu caddesindeki Yosefyanhanı 'na bağ
lanmak üzere Ermeni milletinden Vasilek'e altı bin ku
ruşa ferağına dair kayıt. 
Hamiş-i temessükde muharrer senevi on beş guruş icare-i 
müeccelelü n ısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan 
mı1ma ileyh Vartanas veled-i Misak mutasarrıf oldığı n ısf 
ma-sura ma-i mezkı1rı mecra-yı kadiminden bi ' l -ihrac 
Fincancılar yokşı caddesinde kain Yosefyan hanı dimeğle 
arif han-ı mezkı1r derı1nına cereyan itmek üzre tebe 'a-i 
Devlet-i aliyyeden Ermeni milletinden Tüccar Aleksan 
zevcesi Vasilek bint-i Begos'a altı bin guruşa ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i lezlz-i 
mezkı1r defter-i vakf-ı müşarun i leyhde mezbı1re Vasilek 
uhdesinde kayd ol ınmış olınağla işbu mahalle dahi kayd 
o lındı . 

Fı 19  R sene [ 1 ]285 ve fi 27 Temmuz sene [ 1 2] 84 
[8 Ağustos 1 868] 

14-l/202b/l Kırkçeşme sularından üç masura sudan 
geri kalan yarım masura suya mutasarrıf olan Mehmet 
Raşit Efendi kendi rızasıyla Ahmet Efendi'ye Çukur
çeşme kurbunda Kızıltaş mahallesindeki menziline bağ
lanmak üzereferağına dair hamiş-i temessük kaydı. 
Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta'blr ol ınur ma-i lezlzden üç masura ma-i le
zlzden bakT nısf masura ma-i lezize mutasarrıf Mehmed 
Raşid Efendi hüsn-i rızasıyla Istabl-ı amire anbarı katibi 
Ahmed Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed'e ferağ u kasr-ı 
yed [idüp] Çukurçeşme kurbında Kızı ltaş mahallesinde 
mutasarrıf oldığı menzi le cereyan eylemek üzre defter-i 
vakf-ı şerlfde uhdesine kayd olınmağla hamiş-i temessük 
. « ışbu mahalle kaya olındı . 

Fı 2 C sene [ 1 ]257 [2 1 Temmuz 1 84 1 ]  
Sözkonusu suya mutasarrıf olan Ahmet Efendi kendi 
rızasıyla Şerife Hatice Hanım 'a ferağına dair hamiş-i 
temessük kaydı. 
Mfıma ileyh Ahmed Efendi mutasarrıf oldığı nısf masura 
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ma-i lezi'zi hüsn-i rızasıyla Pirkökil i(?) ei-Hacc Yusuf 
Ağa ile zevcesi Şerife Hadice Hanım'a ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 16 Ş sene 1 26 1  [2 1 Ağustos 1 845] 

14-11202b/2 Kumkapı 'da Serrac İshak mahallesi ve 
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14-11202b/2 
His ar kurbundaki merhum Ragıp Mehmet Paşa 'nın � 
arsasına cari dört masura suya mutasarrıf Hoca Kas- �;.:�t 
bar suyunun yarım masurasını Yenikapı 'daki menziline t� -t·::.;., ���� e:,.u-;.ı�ıJ.jı;;:.�;..,;eeYı:... • :./"'·�� .�, .., . . . ..,- �_,i_,J • � ,__,: . • • ...,,...,.- �.N'...S �_r-lj>, cari olmak üzere Sarraf Bahçıvanoğlu Hoca Osis 'e ay- ·-:..- -� . ·· "':'�. '' ve;.ı..-,.,�,� �  ... ...;.;.,..;.t., � ' · . : · ,� ... .4. '< . .., ....... n��� '-'·" V,J.) eJ,� . ' . • . • 

. . : ,Lf;/.�A>• . lık doksan akçe icare tayiniyle ferağına dair temessük :-5· '�·-'· !��;),v , . . t-' .t:e-:.).-.U,(I.W�f/�).• . J>" 
k d . , � . ' .  . . ,,N .,,.,, ı.J',ı,ı.,u. . .J.· •• • . '<:-' tte_,,.,. . ' ay ı. 1- . ::. V·Vı(•,; · • ,,,\' ... ,...J.ı.ıı-6-tJa) . ·. . ·-:--�!;� �G 1.. . --;'eJ)J v-!JJ��� ·:Jı.:r. • • • � ·..:): ı.  o 

[Derkenar] Ma-i mezkur Küçükköy kurbında İstanbul 
tarafındaki köpriden aşağı sekiz aded hacalardan cem' u 
tahsil olman dört masura ma-i lezi'zden müfrezdür. 

Sadr-ı a'zam-ı esbak Ragıb Mehmed Paşa merhumun 
mahmiyye-i İstanbul'da Koska'da Nişancı Kemaleddin 
mahallesinde bina ve ihyasına muvaffak oldukları kütüb
hane-i naz1f42 ve mekteb-i münif ve çeşme-i lati'f ve hay
rat-ı sairesi evkaf-ı şerifeleriyçün mahmiyye-i mezburede 
Kurnkapu'da Serrac İshak mahallesi ve Hisar kurbında 
vakı '  merhfımun arsası derfınına cari dört masura ma-i le
zi'ze mutasarrıf Hace Kasbar veled-i Takor(?) Bazergan 
mutasarrıf o ldığı dört masura ma-i leziz[ den] n ı  sf masura 
ma-i lezizi Yenikapu'da menzil ine cari olmak üzre Sarraf 
Bağçevanoğlı Hace Osis(?) veled-i Karabet nam zimm1ye 
ferağ u kasr-ı yed idüp beher şehr doksan akçe icare 
ta'yiniyle viri len temessük kayd ol ındı . 

sene [ 1 ]257 [ 1 84 1 - 1 842] 

{Jji, ��.!J,. � .
. � e-:_,:,;,�� ;.�ft.,ej / "::" 

�-
. • 'VV",.J)I'.r.I� ,  •• !J·, : ır: -.... .ı-.. .• 't.. • • • •• ''!' . .... w ' . "" 

W"".y '-.t; ı . . .  - �) 

14-1/202b/3 Sultan Mustafa Han vakfının müstağal- 1�-l/202b/3 
lafından Langa yenikapısı dışındaki Yekta hamamma , 1 . .  , · • •  , . .  r .  1,/. • .  ı � · 1 � � • ı , 
cari aylık yüz yirmi akçe icareli dört masura su ve bun- "" •er;,.t t)Y�/.JhJp,Jh . .,.,i-!011ıMb..ı t� !-- cf'J- ,.� . �- ""1�· 
dan başka Laleli 'deki camii ayağından sözkonusu ma- I ;.,,·�.�_,;;;, ,��_;�J).ii;�,J)ı'P -v;..', ı ,,,:v,ııı; ,.,, �� �--:: 1..:,;,. 
hal/e bağlı aylık seksen akçe icareli suyun hamamcı es- : .: ." , J ·, . , ·; . • , • / · · 

· � h · � .J..,j;.;,.Jı. ,,.t-/'l,ıf(J..f' l/ 141 )/)".-l rN"" J. ı.l ' p1 AJ" �  1 J ' naftndan Mehmet Tah ır Aga 'nın u des ın de oldugunun • . . -; . . . . . • � . . ' . • \ . �.- c.). ('� 
anlaşıldığına dair kayıt. ��'"':--�� ,,)..,cl,..�.-� ... f�� �  t-;.s,� ;J...ıi.Y -fıJ� � · · � . .  
[Derkenar] işbu s u  üzerine cereyan iden mu'amele bu tf,.V�;A-1..1 �1.,4 ...t,_y ��·-- �- ... � · � ,  j · · 

.

. .  �' � 
�

� 
� . .. 

. • . 'V / �"' r..ı- ıY-- � l_r _,, . 
varakun dıger sahıfesındedur. �,j,.-· · · • · . .  :>' 

<��IJ�tJ..J::-J t;/ttl;��,-v,...:. (V .... ·. Hudavendigar-ı es bak cennet-mekan firdevs-aşiyan Sul- . .  . . - "!_,.; v...o 1 
tan Mustafa Han aleyhi sicalü' r-rahmetü ve' l-gufran 
hazretlerinün Lalel i  çeşme kurbında kain cami '- i  şerif ve 
imaret-i amire ve Üsküdar'da ve mahall-i sairede hayrat-ı 
eellleleri evkaf-ı şerifeleri müstağallatından Langa yeni-
kapusı haricinde ma'lümu ' l-hudud bir bab Yekta harn-
ınam derfınına cari şehriyye yüz yiğirmi akçe icare-i mü-
eccelelü dört masura ma-i lezi'z ve bundan başka vakıf-ı 

42 latlf 
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müşarun i leyhün Laleli'de kain cami ' -i şeriflin ayağından 
lağm ü kanavatla mahall-i mezkura cereyan iden ayak su
yından kanavata tebe' iyyetle şehriyye seksen akçe icare-i 
müeccelelü suyun hammarncı esnafından Mehmed Tahir 
Ağa uhdesinde old ığı görilen senedden aniaşılup işbu 
mahalle bi ' l -kayd şerh viri ldi . 

Fı gurre-i Za sene 1 240 [ 1 7  Haziran 1 825] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Mehmet Tahir Ağa
'nın vefatıyla oğlu İbrahim Ethem Ağa'ya intikaline 
bunun da rızasıyla Moravi Mustafa Beyzade Mehmet 
Bey 'eferağatine dair kayıt. 

Merküm Mehmed Tahir Ağa fevt olup ber mantük-ı te
messük ma-i leziz-i mezkür sulb[i] kebir oğlı İbrahim Ed
hem Ağa'ya adiyen ba'de' l-intikal merküm İbrahim Ed
hem Ağa ma-i leziz-i mezkürı i care-i ma' lurnesi i le Der
gah-ı ali kapucıbaşılarından Moravi Mustafa Beğzade 
Mehmed Beğ'e feragat ve kasr-ı yed itmeğle defter-i 
vakf-ı şerifde uhdesine kayd idildi . 

Fı [ 1 -30] L sene 1 256  [26 Kasım-25 Aralık 1 84 1 ]  

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Mehmet Bey dört ma
sura suyun yarım masurasını hamam arsasına inşa et
tiği menziline bağlanmak üzere ifrazına dair verilen ye
ni senedin diğer sayfaya kaydına dair kayıt. 

Müma i leyh Mehmed Beğ mutasarrıfı oldığı dört masura 
suyun yarım masurası harnmam-ı mezkür arsasına inşa it
miş [oldığı] menzil ine cereyan itmek üzre ifraz itdiği ve 
virilen mücedded senedün diğer varaka kayd idildiği şerh 
virildi .  

Fı 15 B sene 1 257 [8 Nisan 1 84 1 ]  

14-1/203all Sultan Mustafa Han vakfının Langa yeni
kapısı dışındaki hamamma bağlı dört masura suyun 
yarım masurasının hamamın arsasına inşa edilen men
ziline bağlanması hususuna mutasarrıf Moravi Mus
tafa Paşazade Mehmet Bey 'in talip olduğuna dair yeni
den verilen temessük kaydı. 

Evkaf-ı celileden hudavendigar-ı esbak cennet-mekin 
adn-aşiyan Sultan Mustafa Han aleyhi' r-rahmetü ve
' 1-gufran hazretlerinün evkaf-ı şerifelerinden Lanka yeni
kapusı haricinde kain hammarnma cari dört masura ma-i 
lezizün nısf masurasını b i ' l-ifraz hammarn-ı mezkür ar
sasına bu def'a inşa eylediği menziline cereyan ı husüsına 
mutasarrıfı Dergah-ı ali kapucıbaşılarından Moravi Mus
tafa Paşazade Mehmed Beğ talib olmağla müceddeden 
viri len temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fı 1 5  S sene [ 1 ]257 [8 Nisan 1 84 1 ]  

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Mehmet Bey 'in vefa-
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tıyla mirasçılarına intikaline ve bunlarında hamam ve 
menzili tamamen bir masura suyu İhsan Saniye Ha
nım'a katiyyen ferağlarına ve geriye kalan üç masura 
suyunda bunun uhdesinde kaldığına dair kayıt. 
Fi 1 5  S sene 1 257 [8 Nisan 1 84 1 ]  tarihl i  senedie  bin iki 
yüz kırk tarihl i  bu kaydun öteki tarafında mukayyed iki 
kıt 'a senedie dört masura ma-i lezize mutasarrıf olan mu
ma i leyh Mehmed Beğ fevt olup terk eylediği iki nefer 
evladından bir neferi Fatıma Zehra Hanım'un bila veled 
vefatıyla nısf hissesi mahlul inden Müşlr Mahmud Paşa 
kerimesi Fatıma Zehra Hanım'a tefviz olınmış ve nı sf his
sesi dahi müteveffa-yı muma i leyhün kusur bir neferi 
Mehmed All Beğ'e ba'de' l-intikal muma i leyh dahi nısf 
h issesini ve muma ileyha Fatıma Zehra Hanım dahi nısf 
hissesini ki ma'a müştemilat harnınarn ve menzilün tema
mıyla bir masura ma-i lezizi İhsan Saniyye Hanım'a kat'
iyyen ferağ eyledüklerinden başka bir kıt 'a sened viril
diği gibi ma'ada üç masura su muma ileyhimanun uhde
lerinde kaldığı şerh viri ldi .  

Sözkonusu Mehmet Ali Bey 'le Fatma Zelıra Hanım'ın 
mutasarrıf oldukları üç masura suyu yirmi adet Os
manlı lirası mukabilinde İhsan Saniye Hanım'a ferağ
larına dair kayıt. 
Muma i leyhima Mehmed All Beğ'le Fatıma Zehra Hanım 
mutasarrıf oldukları üç masura Kırkçeşme suyıyla Laleli 
cami ' i  ayak lağmından mütehassıl suyı yiğirmi aded li
ra-yı Osman! mukabil inde mezklır harnınarn mutasarrıfesi 
İhsan Saniyye Hanım'a kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed eyle
düklerinden ol vechile fi 6 Nisan sene [ 1 ]326 [ 1 9  Nisan 
1 9 1  O] tarihinde inhası yazılmışdur. 
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14-1/203a/2 Kırkçeşme sularından yarım masura suya . . 14-1/203a/2 
mutasarrıfesi Şerife F atma H anı m vakıf tarafından ye- rJ't' �!��.� D:;. (O>' M.� �� ,.....: .... � �;-..s ���:,If.:.,�;;.. 
niden te mess ük e talip olmasıyla aylık otuz akçe icare �� _.iv .v� .. u;, ./�>v /.Ib :11,� -'-'h('v �J.,j .... ;v,,MJ e:)j,; : �JI.IJI/_.,;.,v,ıJJ.;.r.) ·.'vJ �" ,JU..i_i •\.1 . . . . .  .'r f:!  u 
ile yarım masura suyun Koska kurbunda Bodrum ma- i;tş.;eı;.ii) G ..41) lt)'c.l-" ,.,,t. .. � , .,�. . .  ..w-' �)' e,�, v'tiıı � 
hallesindeki menzile bağlanmak üzere Şerife Fatma �1Dr�w � ,  "'J c :  .�:::. � -!'  � e-1..111)';,).}, : � • /o/ ı;.'/,11 ""'""' """"' ..r . . . . . "V'"..y 
Hanım 'ın uhdesine kaydına dair temessük kaydı. · ·  

· . · :N EV ..V("'·� � 4 . : . . ...... _,__,u 
Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan adn-aşiyan Gazi 
Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün ihyasma 
muvaffak oldukları cami'- i  şerif kolı ta'blr olınur Kırk
çeşme ma-i lezizlerinden nısf masura ma-i lezize muta
sarrıf Şerife Fatıma Hanım ibnet-i Mustafa nizarnı üzre 
taraf-ı vakfdan müceddeden temessüke talibe olmağla ve 
ma-i mezkur ihsan-ı hümaylın sularından aldığından be
her şehr otuz akçe icare-i müeccele i le nısf masura ma-i 
mezkur mi'ıma i leyha Şerife Fatıma Hanım'un uhdesine 
kayd ve Koska kurbmda Bodrum mahallesinde menzile 
cereyan eylemek üzre virilen temessük kayd olmdı. 

Fi 15 N sene [ 1 ]258 [20 Ekim 1 842] 



1 76 

14-1/203a/2b 

KIRKÇEŞME SULARI 2 

Sözkonusu suya mutasarrıfe olan Şerife Fatma Hanım 
kendi rızasıyla Ş ak ir Bey '  e ferağına dair kayıt. 

Mlıma i leyha Şerlfe Fatıma Hanım ibnet-i Mustafa muta
sarrıf o ldığı nısf masura ma-i mezkurı hüsn-i rızasıyla 
süvari-i asakir-i şahane miralayı Şakir Beğ bin Abdul
lah'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle kayd olındı . 

Fı ı 9 Ca sene ı 260 [ 6 Haziran ı 844] 

14-11203b/1 Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
katmalardan bir masura suya mutasarrıf olan Sarraf 
Sergiz vekilietle Arakil zimmiye aylık altmış akçe icare 
ile ferağına dair temessük kaydı. 

Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan huld-aşiyan Gazi 
Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün ihyasına 
muvaffak oldukları Kırkçeşme ta'bir ol ınur ma-i lezizle
rinden ana tarlkına mülhak katmalardan bir masura ma-i 
lezize mutasarrıf Sarraf Sergiz veled-i Manas. zimmi ta
rafından Kasbar veled-i Sergiz ve Kirkor veled-i Karabet 
ihbarlarıyla ferağa vekili Avanis  veled-i Avanis  zimmi 
bi ' l-vekale sarraf taifesinden Arakil veled-i Begos zirn
ıniye ferağ u kasr-ı yed idüp ve ber muceb-i n izam-ı 
müstahsene yedinde olan slıret natık o ldığı üzre asrında 
Su nazırı İbrahim bin ei-Hacc Mustafa Ağa'nun Havass-ı 
refi'a  kazasında Çiftehavz kurbında Kavakderesiyle ta
rik-ı amın ve Zurnazen Mustafa Paşa suyol ı  beyninde ki
mesnenün mülk ve ittisal inden ari mahallde hafr itdirdiği 
abar-ı müteferrika lağmlar ve kanavat i le  cem' u tahsll ve 
ol mevzı 'a  karlb mahallde Mustafa Ağa suyı yolına an
dan vakf-ı müşarun ileyhün suyı yolına i lhak itdirdiği 
ma-i lezlzden müfrez bir masura ma-i lezizün katması 
mu'ayene ol ındukda el-yevm katması mevcud olup vakf-ı  
müşarun ileyhün ana tarlkına cereyan itmekde old ığından 
beher şehr altmış akçe icare-i müeccele ta'yln olmarak 
Koska furun ı  kurbında Şeyh Ferhad mahallesinde menzi
l ine cereyan eylemek üzre mesfUr Arakil  veled-i Begos 
zimminün yedine virilen cedid temessük işbu mahalle 
kayd olındı . 

Fi 22 Za sene [ 1 ]259 [ 1 5  Aralık ı 843] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Arakil Begos zimmi 
bir masura suyun yarısını evinden ifraz edip karşısın
daki evine bağlanmak üzere vakıf defterinde temessü
küne kayd olduğuna dair kayıt. 

MesfUr Arakil  [veled-i] Begos zimmi bir masura ma-i 
lezizün nısf masurasını hanesinden ifraz idüp hane-i 
mezbur karşusında diğer mutasarrıf oldığı hanesine cere
yan itmek üzre defter-i vakf-ı  şerifde temessükine kayd 
olınmış o ldığın-dan işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fi 24 Receb sene [ I  ]260 [9 Ağustos 1 844] 
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14-1/203b/2 Gazi Sultan Birinci Ahmet Han 'ın vakfina 14-11203b/2 
ilmühaber ile i/hak buyuru/muş olan Ahmediye adlı ·,i;;).J:Jiifv.",;?�'.f!l'--:ofilt;ıJ�(/.('t!,�}s,j�r�cb��·(#�\;,_,�,�!·� 
mahaldeki çeşmelere on dokuz buçuk masura suyun on ,if:•r.r�l�rı''./;)•\J�,.PvJ.:;;iP,ı'''J?.;ıBt)I� ,J'?P;t!.r:.,uı;��(I-.J�)1,ı 
masurası üç adet çeşmelere bağlanmak üzere verilme- ,n}&'�J:":")� �ı;� Ji)·���.Hı�);..ı.v�t.'�/._:.?,.U,�v;�' �":'·�·��o/,j 

· Ji;)·.v ·t'vpj)/,ı)I;�,,��\J'•,j1/J,t,)jl;;y�vt�'�ı»�v� 1tf!,!ı.ıı•v ''" sıne ve dokuz buçuk masura sudan yarım masurası ye- � �ı)&J,ıJ:t;rJ};,;"'',bı);tr6fiVIJ;);:J,�;,ı&J�'1'-;,�e,ı.;lJ/t4J,·� .'1:: diyüz elli kuruş muaccele ve aylık on altı akçe icare ile �d<.� ı:..._::_ · · · · · � �.)q�,� 
el-Hacc Hafiz Mehmet Eşref Efendi'ye Kiremiiçi ma-
hallesindeki evine bağlanmak üzere icar olunduğuna 
dair temessük kaydı. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Ahmed Han-ı Ev
vel tabe serahu hazretlerinün cami '- i  şerlfı ve imaret-i a
mire vesair hayrat-ı celilelerine ba hatt-ı hümayfın-ı şev
ket-makrtın-ı şahane ve ber mfıceb-i vakfiyye ve i lm ü ha
ber i lhak u ihsan buyurılmış olan Ahmediyye nam ma
hallde kain çeşmelere on dokuz buçuk masura ma-i le
zlzün on masurası üç aded çeşmelere cereyan itmek üzre 
ibka ve ma'ada fazla dokuz buçuk masura ma-i lezlzden 
nısf masura ma-i lezlzi ba kaime yalnız yedi yüz el l i  gu
ruş mu'accele beher mah on altı akçe icare-i müeccele i le 
el-Hacc Hiifız Mehmed Eşref Efendi bin Mustafa'ya lcar 
al ınarak tasarrufına izn birle nısf masura ma-i leziz-i 
mezkfır Horhor kurbında Kiremitci mahallesinde müma i
leyhün hanesine cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı haz
ret-i müşarun i leyhde uhdesine kayd olmarak tasarrufiy
çün viri len temessük kayd alındı . 

Fl 27 L sene [ 1 2]59 [20 Kasım 1 843] 

14-l/203b/3 Sultan Mustafa Han vakfının Langa yeni
kapısı dışındaki menzile bağlanmak üzere aylık yedi 
buçuk akçe icare ile bir çuvaldız suya mutasarrıf olan 
Basmacı Takafor'un ölümü ile oğlu Acı Bedros 'a inti
kaline ve temessükünün zayi olmasından dolayı yeni
den verilen temessük kaydı. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Sultan Mustafa Han aleyhi si
calü ' r-rahmetü ve' l-gufran hazretlerinün evkaf-ı şeri
feterinden olmak üzre Lanka yenikapusı haricinde ma ' lü
mu' l-hudüd menzile cereyan itmek üzre şehriyye yedi bu
çuk akçe icare i le bir çuvaldız ma-i lezize mutasarrıf olan 
Basınacı Takafor veled-i Bedros zimm1 halik olup muta
sarrıf aldığı ma-i leziz-i mezkfır keblr ağlı Acı Bedros 
zimmi[ye] hasbe' l-ade ba'de' l-intikal ancak mersümun 
yedinde bulınan temessüki zayi '  almış aldığından zayi ' 
den müceddeden temessük i 'tasını ba arz-ı hal i stid 'a  
itmiş ve  kuyfıda lede' l-müraca'a ma-i leziz-i mezküre ha
l ik-i mezkfırun uhdesinde aldığı mukayyed bulınınağın 
ve ma-i mezkür el-yevm mersümun hanesine cereyan ey
lediğinden şehriyye ta'yln kıl ınan yedi buçuk akçe icare 
ile mersfım Acı Bedros zimml zikr olman ma-i leziz-i 
mezkfır zabt u tasarrufıyçün viri len temessük işbu ma-

14-11203b/3 
,&:ı P;�J IJJIAI;)�;Ü�Jiaı::.:,j.ı_.,�ıJ .../)IJLf'.J.''Ilı# )� ttb"..: ı .o� ..ı .. � 
I'JJÜAJn��·.ll i.J'��� � �����·,�ıl": �_.,hiıı aı:._,·.,��,J;:.,,,.Jı�· o.J.:,ıiı�f 0JW1�ı.JJ l/.I;��I#Ji-:-f;_l��·.ı.ı�..JJI..i� �)JI aJW\�j V'J1.-)J t.#�V'Ai �Uv)l�  fi/J1 � 1�4 N-"! �Ai.J11)JI,_)JI��/.i c�6_.;1c.ıv;.vflc.Jı;;·;,� �.ıo;l \ ;,t.' ; �) ����� &., e..; iJ,A; ����.6 ..4-)'.IJ ,uı!)l"_..ı DJ�J,...;I" , '  (�ıj) (/) V"..t;: �'rf"/ t�:ı6;� 1 )ı �1/.JIN ıiı) ,.w; .,_J ; .J.J-1 �L;� �� ; ' . . . .. , . . . . . � ���...f�4ıa,!J<);,J ı"/:.i.ı,fi:�)i�jv 

r...v . . 
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halle kayd ol ındı. 
Fl 27 Ş sene 1 260 [ 1 0  Eylü 1 844] 

14-l/204a/1 14-11204all Şehit Mehmet Paşa vakfının musakkafa-.��kt.J-41�1,.,.;.;��)..:,ı;_,1 ıU}�� .. .J�...,,....��'"t' tından aylık yfrmi akçe icareli yarım masura suya mu
�)·,u;; #� cr-"'.J'cf'--� ,;.;.,�)():V_y_,, .;,;� .. ;;.ı :ı,, !� ·� , tasarrıf olan lsmail Ağa kendi rızasıyla Seyyit Mahmut 0-:..i.i'it)i 'e,_;_,� .. , ·c.r.ı:o:J;:.; e.: .. �d,J,ı.�tr.-..b ·� AI')J, .� :.,.... Efendi'ye aylık yine yirmi akçe icare ile Laleli civarın��,..;;, ıs.� ,c.u:;..;,rı,�_.ı�l,t.,-�1&;_ı..;, '-'-<1.ı ,/·.;� �Yı..- daki menziline bağlanmak üzere ferağına dair temes-... lt�.ı ı ;� . . . . . -- ""�" �-p. � '  . \�-y · . . �-v;.k ..;.J ·.� !.� � eA.:J., ı .,Jü . . · : . · -v:_J :.-J.J sük kaydı. �'fe;0�..ıVJI V: '-l ·, ' Ü ' • . . • · • ,.AJ.J.v,� ..,ı,.;. ı., ,is " 
t"'� � �� .... ,;,·;;; .. ı,.ı���JI.� U,e) ,��J\I;:u,< "�·-t?J. • Vezır

.
-i a'zam-ı esbak

,
mer�um Şehld ,Mehmed Paşa haz-�.r�..;�,_;.:..�.,��- - . . , ..uı,.. ı:()�j�ıerl::; · · .....,�c') retlerınün evkaf-ı şerıflerı musakkafatından olup beher �..:.ı# eıv.t;.� . �tf�<eJ:d--!J�� ,�� �,.., �� ��.Li. . şehr yiğirmi akçe idire-i müeccelelü n1m masura ma-i le-...:..r • •. 1 IJJ,i . ll' . . �-".r...:.r ;.- . -� 

r '(:..J',;,�',..ı,;i, ,j . : ıt,)J�crJI>...iU',,� . . , • cr..�·. ı..,. ;-6 · : .  zize mutasarrıf olan Kumkapu dahi l inde Çadırcı Ahm�d 

4�eL;.�ve,����A-.��i.· �....ı.ı .. �<')�,ı./..i : :Ib Ç:l:bi �aha
_
l lesinde �arav�l

_
hane z�kağı,nd� s�k�n Is

;y:'�,.,�� . ��,!IJ-_,- . . ö-7f,,t,,�,� ma' ı l  Aga bın Abdul lah ma-ı mezkurı Lalel ı  cıvarında 
,J)� (' · e-.-..ıı ���, ;...Jıi, ��.J_.v ��. .. m:nzil in�. 

c
_arı ol��k üzre es-Sey�i� �e�med Efe?di  bin (.Jo........_ · e.1;4ı;� � � Alı kendusıne feragı43 ve temessukı zayı '  olup bır kıt'a 

. 'r.1:-' ... �y; temessük i 'tasın ı  muma i leyh es-Seyyid Mehmed Efendi  
ba arz-ı hal istid'a ve istirham itmiş aldığından bah isle ba 
ferman defter-i vakfa nazar ol ındukda nlm masura ma-i 
lez1z-i mezkur şehriyye yiğirmi akçe icare ile Kumkapu 
dahi l inde Çadırcı Ahmed Çelebi mahal lesinde Karavol
hane zakağında kendü hanesine cari olmak üzre fi gurre-i 
Receb sene 1 246 [ 1 6  Aral ık 1 830] tarihiyle İsma'll Ağa 
bin Abdul lah uhdesinde oldığı ba'de'd-derkenar nısf ma
sura ma-i lezlzün maliki İsma'll Ağa b in Abdullah mu
tasarrıf o ldığı ma-i mezkurı kendi hüsn-i rızasıyla sahib-i 
arz-ı hal es-Seyyid Mahmud Efendi bin All'ye ferağ u 
kasr-ı yed itmiş o lmağla bu takdlrce ma-i mezkilr mec-

..,..;uJ'v��� t.l�."'�;.���· "...;..�,:"!.i--"';;.,#Ju
" 

ra-yı kadlmi olan Kumkapu dahi l inde Çadırcı Ahmed Çe
;/_.} '.J'if-"'"'"'�· w �_'":"*' '���"�:.,iç .. & "' 1.·;' !ebi mahallesinde Karavolhane zakağında milma i leyhün :,� . �:, ,.ı� .. e ıJ/;.:, # ..... �. ;J-' "'J'�'�-'6:/�.., . .... , .  · ı ·  d .. k ' 1 k L' l  ı ·  · ' d ' ' ·  -;;;�,,._;,:r�--;1tJ<;,../.../.s.+:ı:-, ;:,_..-:ı �  rı:: �� - menzı ın en �un atı � mara . a 

.�
ı cıvarı

_
n
_ 

a muma
,
ı-

h).,.,-,·,.�1 ,.f;-(. .J 'h.� ' �.� ı.ut · • ""�_,J ... ı� ,  -:� " !ey h es-Seyyıd Mahmud Efendı 'nun menzıl ıne cereyan 
·...:-J� ..• u:�.-..J�;-, ı;J,,� �" ·. .,_..��"!'h:1ı:I'Yr' eylemek üzre uhdesine kayd al ınarak zikr o lman zikr o

.. ·_."':-':_.;;J/:)'.t:J.t�'c/�.,.,l��;,.ı : � �_,.41J �� """:"..., � l ınan44 beher şehr yiğirmi akçe icare-i müeccelesin eda vü & ı -"{ . �;-�: � .+'J..J' .Jil{..,tl-t.l- � t ..y"'�� -v. ...... ı 
• _..ı: ' . ..... ''=": · . ,. . ·· . ·  ; :,1 �, ... � ,.;,....; teslim eylemek üzre zabt u tasarrufiyçün virilen temessük 

. .  -, __ , . , ·�,v'�' �.J-'/.iV.I�� .,.,.., • . • � CF.- .J  • v - ci..J.r,.,tJ-tV kayd ol ındı . V. ((' !D' • . 

[ ı k 8 ] ...._,� ;.. , cr,..ı l# �-- FI S Z sene [ 1 )259 27 Ara ı 1 43 
� (/ ,..-

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Seyyit Mahmut Efendi 
eski mecrasına bağlı kalmak üzere Mehmet İzzet Bey 'e 
aylık on beş akçe icare ile ferağına dair kayıt. 

Evkaf-ı hümayun hazinesi senedat odasında umi'ır-ı mu
sakkafatı Ç iharşenbih güni icra olman evkafdan derun-ı 
temessükde muharrer n ısf masura ma-i lezlzi mutasarrıf 
bulınan ınuma ileyh es-Seyyid Mahmud Efendi ibn-i All 
mecra-yı kadlmi olan Laleli civarında menzi le kema kan 

43 feriiğ 
44 "zikr olman" mükerrerdir. 
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cereyan itmek üzre rızasıyla müteveffa Salih Paşa hafidi 
Mehmed İzzet Beğ ibn-i Mustafa Rifat Efendi'ye ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile ferağınun icrasıyla icare-i 
kadtmesinün on beş guruşa ibiağı Varidat tarafından ya
zılan mukteza derkenarında gösteri lmiş a ldığından bu sı1-
retde n ısf masura ma-i leztz-i mezkı1r ınılma i leyhün fe
rağ u kasr-ı yedinden on beş guruş icare i le muma i leyh 
Mehmed izzet Beğ'ün tasarrufına izn birle mecra-yı ka
dtmine cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde uhde
sine kayd olmdığı işbu mahalle şerh virildi . 

İcrası fi 9 Mayıs sene [ 1 2]79 [2 1 Mayıs 1 863] 
R 8 R sene 1 280 [22 Eylü l  1 863] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Mehmet İzzet Bey ken
di rızasıyla altı bin kuruşa Fatma Zehra Hanım ile Ha
cer Hanım 'a eşit olarak ve aylık on beş akçe icare ile 
katiyyen ferağına dair kayıt. 
Hamiş-i temessükde muharrer n ısf masura ma-i leztz-i 
mezkura mutasarrıf olan muma i leyh Mehmed İzzet Beğ 
ibn-i Mustafa Rif'at Efendi b i 'z-zat hüsn-i rızasıyla altı 
bin guruşa Cevheri All Efendizade merhum Kamil Efen
di kerimesi Fatımatüzzehra Hanım ile Mecl is-i vala reisi 
es bak müteveffa Rif at Paşa kerimesi Hacer Hanım'a ber 
veeh-i münasafe kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ve 
ol vechi le ferağınun icrasıyla icare-i kadimesinün on beş 
guruşa ibiağı Varidat tarafından yazılan mukteza der
kenarında beyan ve ima aldığından bu suretde nısf ma
sura ma-i leztz-i mezkur muma i leyhün ferağ u kasr-ı ye
dinden on beş guruş icare ile muma i leyhima Fatımatüz
zehra ve Hacer hanımlarun tasarruflarına izn birle mec
ra-yı kadimine cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde 
uhdelerine kayd olmdığı şerh virildi. 

R 20 Zi ' 1-hicce sene [ı ]28 ı [ı 5 Mayıs ı 865] 
ve Fl 2 Mayıs sene minhü [ı 28 1 ]  [ 14 Mayıs 1 865] 

Cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han 
tabe sedihu hazretlerinün ihyasına muvaffak o ldukları 
Kırkçeşme ta'blr ol ınur ma-i lezizlerinden ana tarikına 
mülhak katmalardan nısf masura ma-i lezize mutasarrıf 
es-Seyyid Mehmed Ratib Efendi hüsn-i rızasıyla Şerlfe 
Cemile Tahire Hanım ve biriideri ei-Hacc İsma'il Ferruh 
Efendi ibnetan-ı İbrahim'e ferağ u kasr-ı yed idüp ancak 
nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkfirun katması 
keyfiyyetinün tahkiki lazım gelmiş aldığından yedinde 

1 79 
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olan sôret natık o ldığı üzre asrında Abbas Efendi Baş
havz kurbında beş aded baca hafr ve tahte ' l-arz lağm ü 
kanavat i le cem' u tahs'il ve o l  mevzı 'a karlb Vek'il-i harc 
Mehmed Ağa mesleğine andan havz-ı mezkure yolına i l
hak u idrac eylediği suyından müfrez n ısf masura ma-i 
lezlzün katması mu'ayene ol ındukda el-yevm mevcôd o
lup suyı vakf-ı müşarun i leyh hazretlerinün ana tarlkına 
cereyan itmekde aldığından beher şehr otuz akçe iciire-i 
müeccele ta'ylniyle ınılma i leyha Şerlfe Cemlle Tahire 
Hanım ve biriideri el-Hacc İsma'll Perruh ibnetan-ı İbra
him'ün Mesih All Paşa-yı Atik mahallesinde mutasarrıf 
oldukları menzil lerine cereyan itmek üzre zabt u tasarruf
lariyçün virilen temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fı 1 4  L sene 1 26 1  [ 1 6  Ekim 1 845] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Şerife Cemile Hanım 
ve kardeşi el-Hacc İsmail Ferruh Efendi kendi rızala
rıyla Seyyit Ahmet Efendi'ye ferağlarına hamiş-i te mes
s ük kaydı. 

Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Şerlfe Cemlle 
Hanım ve biriideri ei-Hacc İsma'll Perruh Efendi ibnet-i 
İbrahim hüsn-i rızalarıyla Istabl-ı amirenün şa'lr anbarı 
katibi es-Seyyid Ahmed Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed it
meğle hamiş-i temessük işbu mahalle kayd o l ındı . 

Fı 2 1  R sene 1 263 [7 Nisan 1 847] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Ahmet Efendi rıza
sıyla Mirliva Bekir Paşa 'ya menzil ile beraber eski mec
rasına bağlı kalmak üzere ferağına dair kayıt. 

Ber mantı1k-ı hamiş-i temessük n ısf masura ma-i lezlze 
,; ı:, ....y ,/;r/�' ... :(·h : 1.1  f'�_, ,,.,_,j ı:�.,( ,.Jıcr� mutasarrıf olan ınılma i leyh Ahmed Efendi mutasarrıf ol

,.. C-4.-�:_.ri_,J'g-_,_;.�.; :ı,  �� ��_,�_;,ı.JıJ.:j,;·,_.; ı.�ı.& dığı ma-i mezkurı rıza ve iradetiyle Mlrliva izzetlü Bekir 
L ..1.'\ · . i.; ·  . �hA ·  • Paşa bin Arife menzil i le  beraber ferağ u kasr-ı yed ey-� ., ..,, =� d!j 1 

'-'' . lediğini  ol vechile nısf masura ma-i lezlz-i mezkı1r ma-
hal l-i kadimine cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerlfde 
ınılma i leyh Bekir Paşa'nun uhdesine kayd olmdığı işbu 
[mahal le] dahi şerh virildi . 

Fı gurre-i Ca sene 1 266 [ 1 4  Nisan 1 850] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Bekir Paşa 'nın vefa
tıyla kızı Beitiye Hanım 'a intikaline ve bununda kendi 
rızasıyla Mehmet Hamdi Bey 'eferağına dair kayıt. 

MGma i leyh Bekir Paşa fevt olup ma-i mezkı1r keblre ke
rlmesi Behiyye Hanım'a adiyen ba'de' l-intikal mezbı1re 
dahi ma-i mezburı Mehmed Harndi Beğ bin el-Hacc 
Mustafa'ya ferağı. 

Fı 27 Ra sene 1 269 [8  Mart 1 853 ]  

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Mehmet Hamdi Bey 
suyunu Safa Hanım 'aferağına dair kayıt. 
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Muma i leyh Mehmed Harndi Beğ ma-i mezkurı merhum 
Bosna defterdan Süleyman Nazmi Efendi'nün zevcesi 
Safa Hanım bint-i Abdul lah'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
işbu mahalle kayd olındı . 

Fi gurre-i Za sene 1 269 [Ağustos 1 853]  

Laleli 'de Kızıltaş mahallesindeki menzile cari yarım 
masura suyun mutasarrifesi Hüsna Hanım 'ın vefatıyla 
mirasçılarına intikaline dair kayıt. 

Laleli'de Kızıltaş mahallesinde Tal ' at Efendi sokağında · 

beş numrolu menzi le cari nısf masura ma-i l eziz mutasar
rıfesi Hesna Hanım'un vefatıyla mahdumı Beğlikci-i Di
van-ı hümayun Nasır Beğefendi hazretleriyle mahdumı 
Evkaf-ı hümayun nazır-ı esbakı Tevhid Efendi merhum 
haremi Emine Hayriyye Hanımefendi'ye ba'de' l -intikal 
müma ileyha Emine Hayriyye Hanım'un n ısf hisse-i mün
takı lesinün menzil-i mezbür h issesiyle ma'an tevsi'- i  
hadd-i intikali icra. 

Fi 25 Mart sene [ 1 ] 3 1 5  [6 Nisan 1 899] 

14-l/204b/l Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
katmalardan bir masura suya mutasarrif olan Ahmet 
Necip Efendi'nin vefatıyla oğlu Mehmet Edip Efendi'ye 
intikaline bunun da kendi rızasıyla Seyyit Mehmet Arif 
Muhyi Efendi'ye aylık altmış akçe icare tayiniyle Mesih 
Paşa-yı Atik mahallesindeki evine bağlanmak üzere fe
rağına dair temessük kaydı. 
Cennet-mekan firdevs-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han 
tabe serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta'blr olınur ma-i lezlzlerinden ana tarlkına 
mülhak katmalardan bir masura ma-i lezize mutasarrıf 
Ahmed Neclb Efendi fevt olup oğlı Mehmed Edlb Efen
di 'ye ba'de' l-intikal müma i leyh hüsn-i rızfis ıyla hace
gan-ı Divan-ı hümayundan es-Seyyid Mehmed Arif Muh
yl Efendi bin Hasan'a ferağ u kasr-ı yed idüp ancak ni
zam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkurun katması 
keyfiyyeti tahkiki lazım gelmiş aldığından yedinde olan 
hüccet natık oldığı üzre asrında Mustafa Ağa Havass-ı re
fi' a kazasında Çiftehavz'a karlb Kirasl ıhavz'a cari Mi ' 
marbaşı suyınun menba' ı Kiraslıhavz nezdinde kimesne
nün mülk ve tarlkı olmayan mevzı ' -ı hallde abar-ı mü
te 'addide hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u 
tahsil ve ol mevzı 'a  karlb müşarun ileyh hazretlerinün su
yı yol ına i lhak u idrac idüp hakk-ı mecradan ma'ada baki 
kalan bir buçuk masura ma-i lezi'zden müfrez bir masura 
ma-i lezlzün katması mu'ayene ol ındukda el-yevm kat
ması mevcud olup suyı vakf-ı  müşarun i leyhün ana tarl
kına cereyan itmekde aldığından beher şehr altmış akçe 
icare-i müeccele ta 'yin iyle müma i leyh es-Seyyid Meh
med Muhyl Efendi'nün Mesih Paşa-yı Atik mahallesinde 

1 8 1  



1 82 

14-1/204b/2 

KIRKÇEŞME SULARI 2 

kain hanesine cereyan eylemek üzre zabt u tasarrufiyçün 
virilen temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fl 27 Za sene 1 2 6 1  [28 Kasım 1 845] 

Sözkonusu suya mutasarrıfi bir masura suyun yarım 
masurasını başkasına ferağına dair hamiş-i temessük 
kaydı. 
Ber mantük-ı temessük bir masura ma-i mezkurun nısf 
masurasını bi ' l-ifraz ahara ferağ itmeğle hamiş-i temes
sük işbu mahalle şerh virildi . 

Fl ı ı M sene ı 263 (30 Aralık 1 846] 

)-:.J)JP)Jt)y;,�ı Gıt�P!i��t\i�iıb-'-';� OJ� ı .ri; .,1{;.:4 
jlfJ'!,�.I J� 1;�:11 �,t,.;,iJ .nJ;II',fo �)ı;, i;);� :ı. ,j,J1ı � 
CJ, J, ;;w P,)).'�;;, �� ,yı��ı � ��J .h� � �- � J�ı j_�ı�)), �� 1/''Jı!-.i:ı ���)li, � cAııv�ciJ' ,;J� . �;,�b 
,.lt·�ll)}ı � ... � N� • .JJ IJt���(";ı; (),,(j:ı, �;_$v(.j, 

14-1/204b/2 Kırkçeşme sularının ana yoluna mülhak 
katmalardan yarım masura suya mutasarrıf olan İbra
him Ethem Efendi evvelce kendi rızasıyla Seyyit Mus
tafa ve hanımı Hanife 'yeferağına ve daha sonra Seyyit 
Mustafa hissesini hanımı Hanife Hanım 'a aylık otuz 
akçe icare karşılığında Laleli camii civarında Kuyumcu 
Bahşayiş mahallesindeki evine bağlanmak üzere fera
ğına dair temessük kaydı. ,/)J;J !-))�;,,ı ��·..;, 16 .,Jı�� e;: ı, � ı  �j 1"'� e;;f;. �. ı . 

· · 
· . ('" "' ..... .�! , Cennet-mekan firdevs-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han /!'vj �ı;jll�,ı c.(IJQ..iı, et-:4�,;�) ıA�)�i.Af��ı1 tabe serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları r����ı;,,AJ :ı,iJ�},(, .p;t l ,  . u. . Kırkçeşıne ta'blr olınur ma-i lezlzlerinden ana tarlkına 

• • • • • , tJ>AI'I V!JJ .,.U P '� • • 1 ı · · · · · mülhak katmalardan nısf masura ma-i lezize mutasarrıf ;;J IJ';jJ'.IJ ;...ı �� ;ıflvf ;;ipıj,P ):.� . , �!'b /j)., ,.: . 
· · · 1 · · · · · · 

· " ,. 1 ...,""�""" İbrahim Edhem Efendi akdeınce hüsn-i rızasıyla Seyyid 
;i�'I!.�AIJ..CI.ı GU�!J.:��Ji;Ju;;ı�ıJ\ �j� ·;"1JY)iı·,; .... : . Mustafa ve halllesi Hanife ibnet-i Abdullah'a ferağ u 

fli:'�t,,(�(J)�� ·.ı, ��� ,)1 11,�� ·.1J 't,rb . ../,..· W � ����;: kasr-ı yed itmiş  ise de uhdelerine geçmeyerek kalmış ol-

J'�JI/NAJ�t e); \ . · � · . . · . · . dığından bu defa muına i leyhiına dahi hüsn-i rızalarıyla 
· '11 . .  ,:·".1�.' . · ·-p' '·�� ' ' .0ıJ.I,._:.,�, J) �"'7""''Jıi'_,;J..Jı Asaf(?) Hanım ibnet-i Abdullah'a ferağ u kasr-ı yed it-
N ,t(VIlfWI.J).,Ie;t_ ;.ı, , t:j .. , �· 1 • • ' o \"":' 

· · · "'·'-"':' or. &:ll. ı;:/� t�j �d ·'J ıneğle ancak nizam-ı ınüstahsenesine nazaran ma-i mez-. . �l(t!�.J; 1e.t.J. "' ·· : '�' kurun katması keyfiyyeti tahkiki lazım gelmiş aldığından 

( "'""'-- o ��� P,,,, �� yedinde olan hüccet natık o ldığı üzre asrında merhum 
Yusuf Ağa hayatında Havass-ı refi'a  kazasına tabi ' Orta 
Belgrad karyesi hududı dah i l inde Çiftehavz deresi di
meğle arif kimesnenün mülk ve harimi olmayan mevzı'- ı  
hallde kendi ınalıyla hafr ve hasıl  eylediği sekiz buçuk 
masura bir çuvaldız ma-i leziz i le  Rahime Hatun bint-i 
Abdi'den iştira eylediği bir masura ma-i leziz ki cem'an 
dokuz buçuk masura bir çuvaldız ma-i lezlzini ınevzı ' - ı  
ınezbura karlb vakıf-ı ınüşarun ileyhün suyı yolına i lhak 
itdirdükden sonra ma-i mecmu '- ı  ınezkurun iki buçuk 
masura bir çuvaldızı hakk-ı ınecra alıkanılup ma'ada yedi 
masura ma-i lezlzden ınüfrez nısf masura ma-i lezizün 
katması mu'ayene ol ındukda el-yevın mevcud olup suyı 
dahi vakf-ı müşarun i leyhün ana tarlkına cereyan itmekde 
aldığından beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ta'yi
niyle Lalel i  cami ' -i şerlfi civarında Kuyumcı Bahşayiş 
mahallesinde mutasarrıf o ldığı hanesine cereyan eylemek 
üzre viri len temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fl 6 Ş sene 1 260 [20 Ağustos 1 844] 
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14-1/205a/l Kırkçeşme sularının ana yoluna mü/hak 
katmalardan yarım masura suya mutasarrıf olan Ah
met Arif Ağa veklilet yoluyla Mehmet Tevfik Bey 'e aylık 
otuz akçe icare karşılığında Kuyumcu Bahşayiş mahal
lesindeki menziline bağlanmak üzere ferağına dair te
mess ük kaydı. 

Cennet-mekan firdevs-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han 
tabe serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldıkiarı 
Kırkçeşme ta'blr olınur ma-i l ezlzlerinden ana tarlkına 
mülhak katmalardan nısf masura ma-i l ezize mutasarrıf 
Ahmed Arif Ağa tarafından Hüseyin Efendi bin Ahmed 
ve Mehmed Rif'at Ağa bin İbrahim ihbarlarıyla feriiğa 
vekili Sa'atci el-Hiicc Mehmed Emin Ağa bin İbrahim 
bi ' l-vekale Mehmed Tevfik Beğ bin Mahmud Edhem'e 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ancak nizam-ı müstahsenesine 
nazaran ma-i mezkı1run katması keyfıyyetinün tahkiki la
zım gelmiş oldığından yedinde olan hüccet niltık oldığı 
üzre Havass-ı refi'a kazasına tabi '  suyol ı  kuralarından 
Kömürci Belgrad karyesi sınurında Kızılcık deresinde 
Mehmed Ağa suyı i le İmiid Ağa suyı beynlerinde Pavl i  
nam zimrni çayırında nübfı'  ve o l  mevzı 'a  karib müşiirun 
ileyh hazretlerinün suyı yol ına i lhiik olman üç masura 
ma-i lezizün üç çuvaldızı hakk-ı mecrii alıkonı lup mii'ada 
iki masura bi� çuvaldız ma-i lezizden müfrez nı sf masura 
ma-i lezlzün katması mevcı1d olup suyı müşiirun i leyh 
hazretlerinün ana tarlkına cereyiin itmekde oldığından be
her şehr otuz akçe idire-i mü eecele ta 'yiniyle nı sf masura 
ma-i mezkı1r kadiıni vech i le Çukurçeşme'de viikı ' ana 
mesleğinden bi ' l- ifriiz Kuyumcı Bahşayiş mahallesinde 
mutasarrıf oldığı menzi line cereyiin itmek üzre zabt u 
tasarrufıyçün virilen cedld temessük işbu mahalle kayd 
o l ındı . 

Fı 1 9  Ca sene 1 263 [5 Mayıs 1 847] 

14-1/205a/2 İstanbul'da Langa Yenikapısı haricine 
bağlı beş masura sudan müfrez yarım masura suya mu
tasarrıf olan Karabet Bazergiin vekiileten yarım masura 
suyunu oğlun 0/ıannes 'e ve bununda kendi rızasıyla 
Seyyit Mehmet Said Efendi'ye bununda vekiileten Bah
çıvanoğlu Sarraf Hoca Kifork 'aferağına dair kayıt. 

[Derkenar] Biib-ı cedld haricinde hanesine icrii 

Cennet-mekan firdevs-iişiyiin merhum ve mağfUrun leh 
Sultan Mustafa Han tabe serahu hazretlerinün mahmiy
ye-i İstanbul'da Lale li çeşme kurbında kain cami '- i  şerif 
ve imaret-i amire ve Üsküdar ve mahall- i  siiirede viikı '  
ceviimi ' ve hayrat-ı eellleleri evkaf-ı şerlfleri kanavat [ü] 
müsennatıyla Langa yenikapusı hiiricine cari ma-i lezlz 
mağfıret-nişiin merhum Sultan Süleyman Han hazret
lerinün ma-i lezlzi yolından ifriiz olman beş masura ma-i 
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lezizden müfrez nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan 
Karabet Bazergan'un tarafından Salih Ağa bin Mustafa 
ve M ikail veled-i Haçador şehadetleriyle ferağa veklli A
gop zimmi bi ' l-vekale n ısf masura ma-i mezkfirı oğlı 
Ohannes Bazergan'a ba'de ' l-ifraz mersfim Ohannes Ba
zergan mutasarrıf o ldığı ma-i leziz-i mezkfirı b i '  z-zat 
rızasıyla es-Seyyid Mehmed Sa'id Efendi ibn-i el-Hacc 
Hafız Mehmed'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle muma i leyh 
es-Seyyid Me h med Sa ' Id Efendi tarafından veklli da
madları Ahmed Muhtar Beğ ibn-i Süleyman Tevfik bi
' 1-vekale ma-i mezkfirı rızasıyla Rumi l i  kumpanyası mü
diri Bağçevanoğlı Sarraf Hace Kifork zimmi veled-i Ha
çador'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle ma-i mezkfir mer-sum 
Kifork Bazergan'un defter-i vakf-ı şerifde uhdesine kayd 
olınmış olmağla işbu mahalle dahi kayd olındı . 

Fl 29 Muharrem sene 1 264 [7 Ocak 1 848] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Sarraf Kifork Efen
di'nin ölümü ile mirasçılarına intikaline ve bunların da 
kendi rızalarıyla Makrohi nasraniyeye katiyyen ferağla
rına dair kayıt. 
Lanka'da Katib Kasım mahallesinde Yenimahalle cadde
sinde on beş numrolu sahi lhaneye cari n ısf masura ma-i 
Iezlze mutasarrıf olan Sarraflar kethudası Kifork Efendi 
veled-i Haçador'un vefatıyla dört nefer eviadına intikali 
lazım gelmiş ise de iki neferi icra-yı intikiile rağbet itme
düklerinden h isselerin ün mu 'amelesi tevkif ol ın up kusur 
iki neferi Artin ve Haçik efendilere aid h isselerün intikali 
ba 'de' l-intikal45 rızalarıyla Emniyyet sanduğı müdiri sa
bık Papasyan Mıgırdiç Efendi zevcesi Makrohi bint-i 0-
hannes'e kat ' iyyen ferağ. 

Fl 22 Temmuz sene [ 1 ] 303 
Tezkire tarihi Fl 23 Teşrin-i sani sene [ 1 ]305 

[ 4 Eki m  1 887] 

Sözkonusu suya mutasarrıfe olan Makrohi Kadın kendi 
.. ..ıJJ :,i_.:.. .;. !,..... t..� &:J; .:J 1 \.  -'·'-: 4'.:�t:-,ı;_ rızasıyla Ermeni milletinden Parçacı Panos 'a ferağına 
.., � .;. 

•
• '" � :.JJ .J ;.:.. ... _ c.:.  ' �  n . • dair kayıt. 

• • -v. , � �"' yı �J ....... 
�-- ;J .. �. � ı  t '  · t ı ·  • , . Mezkı1r sahilhanenün cari ma-i lezizin n ısf masurasını [n] 

• • _, � .41.1'" � .. cr.,.. ı.. � .... .... ı. 
......... � • · • mutasarrıfe olan Makrohi Kadın hüsn-i rızasıyla tebe 'a-i 
�� l:---"..J-: 1 � ;:..� ,. • Devlet-i al iyyeden Ermeni milletinden Parçacı Panos ve

led-i İshak'a kat' iyyen ferağ eylediği c ihetle defter-i ce
didün 1 OO' [ünci] sahifesine nakl i d i ldi . 

Fl 1 2 Mayıs sene [ 1 ]328 [25 Mayıs 1 9 12 ]  

14-l/205b/1 Davut Ağa mahallesindeki Muradiye ha
mamına cari iki masura sudan ayrılan yarım masura 
suya mutasarrıf olan Feyzi Efendi kendi rızasıyla su
yunu Ahmet Şakir Efendi'ye aylık on beş akçe icare ile 

45 ba'de' l-icrii 
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Çukurçeşme civarında Mesih Paşa-yı Atik mahallesin- 14-l/205bll 
deki �vine bağlanmak üzere ferağına dair hamiş-i te- : Y.: . " . . 

. . messuk kaydı. -v�t.iq��"CJ e,,�.r-ı..b ı .-"'' �� ?-...--..J',.,:J• 
[Derkenar] Yukarıana hıdmetinde 26'ıncı varaka �e!'.�.w �· ���"-Li:"''..ı� i?ı...}.wı� �.,.;..:;:,·; 
nakl olındı. . ": J�t(bt:..-t,�(ı��_, • .. _..-; · · iıio� •.i....ıı �  ..... ....... �W,ei:� 
Sahibü ' l-hayrat Mehmed Sa'id Beğ merhumun Eyyub-i r�� �) -:-�w ·:..� &-- :; ��_,�.;, j_,__..,� ... �J�(If'�ı 
Ensari civarında Nişancı Mustafa Paşa mahallesinde kain "'� ' "'"f'�""'"'t.S ı  ;,IJ"" � ....... ��""'� . . ,- . · · 

. '.J .  . . • / ." . "' . r.v_,# � ı,l..J ıci-" tarikat-i Nakşlbendiyye'den kutbü' l-arifin eş-Şeyh Meh- � ·���..ı-.t.J<eJf.�;..U; ... .;_"...J : v .e-�tÇ· i� �� · · , med Muriid el-Buhari hazretlerinün hankahında hücreni- ,.,Jı�.v..ı. vveb• .J-"·�· •·--"· · ·; .• 1 . 'Afl • • -'V' """ '-" .>' r l (\)/N �'- . • J.. 
Şin nerefiitun ta'amiyyesine mevküf eyledig� i evkafı mu- (ii:• .. : · · : ' · .;- • · '-'\.> .,._ '  "'.).:.•..;-e.; 

• �"VJ.f'":,. ; ıtıS ,-v; ı:iJ  .,[;..Jı ;.  �:,ve.;..� . . . . 
sakka�a:ından ��vfıd A�a mahall:si_nde v�kı' 

�
mücedd�- "':ı;e;_.cd�a.!::f � .. ...,�� . .  �r!Jı �.u_' _�-

den bına eyledıgı hammarn-ı Muradıyye dımegle ma'ruf · ; : · . � � ':'"\ :-�-� ·  � ·  ..:- r-':'.V-v 
harnınama Küçükköy karyesinde müceddeden hafr itdir- �. � <U'� ı Q..L...r 4rlJJe,;_, ı 84Jt.1 .,L · 
diği hiisı l olan tiimmü' l-ayiir ıskara kemerinden Sultan <:.· oS. ' · - �  
Süleyman merhfımun suyollarına ilhiik hakk-ı mecrası · �1e..; · 

dahi ifriiz ol ındukdan sonra baki iki masura ma-i lezizden �,;� ı.· müfrez hamiş-i temessükde muharrer nı sf masura mii-i le
zize mutasarrıf olan Istabl-ı amire müdirliği payelülerin
den Feyzl Efendi mutasarrıf o ldığı mii-i leztzi hüsn-i rıza
sıyla İhtisab'da Esnaf odasında Mümeyyiz-i siinl Ahmed 
Şiikir Efendi bin Osmiin'a feriiğ u kasr-ı yed itmeğle be
her şehr on beş akçe icare-i müeccele ta'yiniyle Çukur 
çeşme civarında Mesih Paşa-yı Atik mahallesinde hane
sine cereyan eylemek üzre hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd alındı . 

Fl 20 Ca sene 1 265 [ 1 4  Nisan 1 849] 
Sözkonusu suya mutasarrıf olan Ahmet Şakir Efendi 
kendi rızasıyla el-Hacc Mehmet Ağa'ya Eğrikapı civa
rında Molla Aşkı mahallesindeki evine bağlanmak 
üzereferağına dair hamiş-i temessük kaydı. 
Mfıma i leyh Ahmed Şiikir Efendi mutasarrıf aldığı mii-i 
leziz-i mezkfırı hüsn-i rızasıyla Küçük ei-Hacc el-Hacc46 
Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin'e feriiğ u kasr-ı yed itmeğle 
ma-i mezkfır Eğrikapu civarında Maniii Aşki mahalle
sinde münasib ana mesleğinden ifriiz birle mahall-i mez
kfırda mutasarrıf o ldığı hanesine cereyiin itmek üzre viri
len hamiş-i temessük işbu mahalle kayd al ındı. 

Fl 1 6  C sene 1 272 [23 Şubat 1 856] 

14-11205b/2 Sultan Süleyman Han vakfından Laleli 'de 
Mesih Paşa-yı Atik mahallesindeki menzile cari yarım 
masura suya mutasarrıfe olan Ayşe Sıdıka Hanım 'ın 
vefatıyla mirasçılarına intikaline dair sened-i hakani 
kaydı. 

[Derkenar] Mezkür kayd Eyyfıb h ıdmetinün kırk birinci 
sah'ifesine nakl alındı .  
Cennet-mekan Sultan Süleyman Hiin hazretleri vakfından 

46 "el-Hacc" mükerrerdir. 

_;:..oı:,.;; . -:"  
� .... 

14-l/205b/2a 

���h;....,.ıJ �..ıL:� r. './f)!l (;;_, �;..4,. ��v::: tlY,.. tb� 
/"'r";rı 'l&. l" 1 f 4:. • • 1 • • • •  J .. . . 'j! .  ,.-:�. ;J r,- '/! ıli  ,_,l v UJt) J,.. � .. ..J,.I � )..J/1" ._,, ('<"�)/���;,, *�);i� .f..J.'CJ,· ,J}v_, ��· � ·�. 
� !""',..:.��".J,�j)'_l), .ı.;, M 'l11 1.f1 L �- , ':.W �  ;i.. � 

. . ��0�)_,··)/ 
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Laleli'de Mesih Paşa-yı Atik mahallesinde Harnınarn so!�,J ı/�,_;,.i.,JJ..J ',. L>...bf'/� .. <� '-� � kağında dört numrolu menzi! derunına cari n ısf masura �...,4/ j_;, c.J_,. .)� : "  ;.) • • :. • • , ?la-i lezize mutasarrıfe o lan Ayişe Sıddika Hanım ibnet-i 
( · · - ..t_�.9 .... �ı,k:""' . - .  �: f ı:;�s�� lbrahim Beğ'ün vefatı!'la terk eylediği Hüs_eyin Necmed-

'.(-'"' ��l 7_r_., �.../';.; 1 /,;, • 
din Beğ ve Hadice Iffet Hanım ve i edi Ibrahim Necib 

· � 1 Beğ'e münasafeten intikali icra olmarak zabt u tasarrufla-
rını havl virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd ol ındı. 

Fl 25 Temmuz sene [ 1 ]304 [6 Ağustos 1 888] 
, · · , 1 , • • , • • • • � . • • • Yarım masura suya mutasarrıflar olan Hüseyin Nec-��(.;':';;�� .;; ,};.l-ti ��,.hv , Jil  ...tt).;1j;J.., ı%ıtr mettin Bey ve Hatice İffet Hanım rızalarıyla suyu Emi-• . · l :l ' • 1 '  1.9 � �  l , . / ' • ,;.f.,p _,, J �" /_J _, � �)i! ,v,.,-,) ı!.V:1v/�"·J ne Hanım'aferağlarına dair kayıt. 

j_i, ,VU/1 ).,; � ... : r}) J;� ;'-J.� �);�ı_p,· ıl).:;;, ı Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıfan o lan Doktor Hüse-
, ·, 1 . ·· /ı  1 

• 
/ • yin Necmeddln Beğ ve Hadice İffet Hanım rızalarıyla i/1;'\1 W�J) ,;tU'"' l ı  /).i -· ıl"'� .ı v .J),J; 1 ma-i mezkurı müteveffa Şefik Paşa halllesi Emine Hanım 

;v)·�;ti�IJ.ij}P �;/)� 1( v� : ; .jJ.;j ot.� /�" �ı. ibnet-i Hamid Beğ'e ferağ. 
· . · ' 

· · � Fl 1 4  Teşrin-i evvel sene [ 1 ]305 [26 Ekim 1 889] q,.J, :..:V b.4J �� ,:;)� � '  ·� ) �  ,b'ı .�.:.:; ,.V 1  
· 

• · · .,._ · . · . " Sözkonusu suya mutasarrife olan Emine Hanım 'ın ve-, �-� � �.P '- "  l �)i\� p' ;() J.t." fatıyla mirasçılarına intikaline ve bunlarında Adni ve ; 1  . t . ·v · 

;�: · ·/ 
· Emine Rabia'ya eşit olarak on iki Osmanlı lirası kar-

·../ · . . 1 şılığında katiyyen ferağlarına dair kayıt. 
' � • . •.t'J . �1 , ,1" J! · y.) Sultan Süleyman vakfından olan mezbur nısf masura 

ma-i lezlze mutasarrıf olan Şefık Paşa halllesi Emine Ha
nım ibnet-i Hamld Beğ vefatıyla terk eylediği dört nefer 
Cevad Beğ ile Havva ve Büşra ve Zelıra hanımiara inti
kaliyle Zehra Hanım'un dahi vefatıyla bir nefer kızı Nedi
me Hanım'a intikaliyle mutasarrıf o ldukları ma-i mezkurı 
rızarıyla Eyyub Sultan'da Kızı lmescid mahallesinde Balcı 
yokuşında 34 ve mükerrer 34 numrolu haneye ce-reyan 
itmek üzre Topcı kolağası Adenl ve Emine Rabi 'a bint-i 
Şükrl Efendi'ye mütesaviyen 1 2  aded lira-yı Osmani mu
kabelesinde kat' iyyen [ferağ] eyledükleri cihetle işbu ma
halle kayd olındı. 

Fl 1 2  Haziran sene [ 1 ]329 [25 Haziran 1 9 1 3 ]  

14-l/206a/1 İstanbul'da el-Hacc Mustafa Ağa 'nın mü
tevelli izni ile Kırkçeşme suyu yoluna i/hak ettirdiği su
yundan baki üç çuvaldız suya mutasarrif olan Sarraf 
Avanis zimmi suyunu kendi rızasıyla Ulviye Hanım 'a 
ferağına dair hamiş-i temessük kaydı. 

Mahmiyye-i İstanbul'da Parmakkapu kurbında asilab-ı 
hayratdan merhum Hoca Pir! nam sahibü' l-hayrun mes
cid-i şerlfı ve mekteb-i münifı vakf- ı  nüküd-ı mevcude
sin-den ba izn-i şer'l iştira olman akanndan Havass-ı re
fi'a kazasına tabi' Küçükköy nam karye kurbında Fotaki 
bağı derlinında Otuz bir bölük mütevellisi el-Hacc Mus
tafa Ağa'nun abar-ı müte'addide hafr ve tahte ' l-arz lağm 
ü kanavat ile cem' u tahsil itdirdiği suyını ol mevzı'a ka
rlb Kırkçeşme suyı yolına ba izn-i mütevelli i lhak u idrac 
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hakk-ı mecradan ve alıara bey' olman suyından baki bir 
masura ve üç çuvaldız suyından müfrez hamiş-i temes
sükde muharrer üç çuvaldız ma-i lezize mutasarrıf olan 
Yenihan'da mütemekkin Sarraf A vanis veled-i Pamak 
zimmi mutasarrıf oldığı üç çuvaldız ma-i leziz-i mezkurı 
mecra-yı kadimi olan Laleli kurbıncia Ca'fer Ağa mahal
lesinde kain menzil ine kema kan cereyan itmek şartıyla 
ma-i leziz-i mezkurı rızasıyla rikab-ı hümayfın-ı şahane 
kapucıbaşılarından Mustafa Beğziide rifatlü el-Hacc Şii
kir Beğ'ün halilesi Ulviyye Hanım ibnet-i Süleyman 
Beğ'e feriiğ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i 
mezkfırun zabt u tasarrufiyçün viri len hamiş-i temessük 
işbu mahalle kayd olındı . 

Fi 29 Ra sene 1 268 [22 Ocak 1 852] 

14-11206a/2 Kırkçeşme suyundan müfrez aylık altmış 
akçe icareli bir masura suya mutasarrıf olan Hoca 0-
hannes zimmi kendi rızasıyla Rum milletinden Todori'
ye ve yangın olması durumunda kullanılmak üzere 
Rum kilisesindeki büyük hazineye bağlanmasına dair 
Todori tasarrufuna verildiğine dair hamiş-i temessük 
kaydı. 
Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün vakf-ı şerifi Kırkçeşme suyından 
müfrez hamiş-i temessükde muharrer beher şehr altmış 
akçe icare-i müeccele ile bir masura ma-i lezize mutasar
rıf olan Hace Ohannes veled-i Mıgırdiç zimmi mutasarrıf 
oldığı ma-i leziz-i mezkfırı iradetiyle tebe'a-i Devlet-i a
l iyyeden ve Rum mi lletinden kilisa mütevellisi Todori 
veled-i Hristo'ya ferağ u kasr-ı yed itmesiyle ma-i leziz-i 
mezkur mecra-yı kadiminden ihrac ve Alacamescid kur
bında kfışe başında harnınarn mesleğinden ifriiz birle 
ma'aza' l-lahu te 'ala harik vukü' ında isti'mal olmmak üz
re mahall-i mazkfırda vakı ' Rum kil isası derlımnda mü
ceddeden inşa olman kebir hazineye cereyan itmek üzre 
defter-i vakf-ı şerifde kil isa-yı mezkfır mütevellisi mer
sfım Todori uhdesine kayd olınmış olmağla mersfım zabt 
u tasarrufiyçün virilen hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd olındı. 

Fi 6 Ca sene 1 272 [ 1 5  Ocak 1 856] 

14-l/206bll Kırkçeşme suyuna mü/hak sulardan eve 
bağlı yarım masura suyun temessükünün kazayla zayi 
olmasından dolayı mutasarrıfı Mehmet Arif Efendi'ye 
yeniden temessük verildiğine ve bununda kendi rıza
sıyla Ömer Tahir Efendi'ye ferağına dair temessük kay
dı. 
Cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han 
tabe seriihu hazretlerinün Kırkçeşme suyına mülhak su
lardan Laleli çeşme kurbıncia Mesih Paşa mahallesinde 
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kain mutasarrıf oldığı hane deri'ınına nısf masura ma-i le
ziz cereyan itmekde ise de ma-i mezki'ırun temessüki ka
zaen zayi ' o ldığından bahisle zayi 'den ve müceddeden 
bir kıt 'a temessük i 'tas ını hacegan-ı Divan-ı hümayi'ından 
Mehmed Arif Efendi ibn-i Ahmed ba arz-ı hal lede' l-is
tid 'a merhum el-Hacc Abbas Efendi'nün Havass-ı refı'a 
kazasına tabi' Çavi'ış karyesi havallsinde abar-ı mütefer
rika hafr ve tahte ' l-arz !ağın ü kanavat i le cem' u tahsil o l  
mevzı'a karib Mehmed Ağa suyına ve andan Başhavz su
yına i lhak itdirdiği bir masura ma-i lezizden müfrez nısf 
masura ma-i leziz şehriyye otuz akçe icare-i müeccele 
muma ileyh Mehmed Arif Efendi'nün müstakı l len uhde
sinde oldığı defter-i vakfdan ba'de' l-ihrac savb-ı şer' i
' I-enverden mürsel katib ma'rifetiyle lede' t-tahkık ınılma 
i leyh Mehmed Arif Efendi ma-i mezbılrun sahih mu
tasarrıfı olarak yedinde bulınan temessüki kazilen zayi ' 
olmış oldığı inde' ş-şer' tebeyyün iderek zayi 'den ve mü
ceddeden bir kıt'a temessük i ' tasını mübeyyin Evkaf mu
hasebesinden taraf-ı vakfa ilm ü haberi vüri'ıd itmiş ol
mağla ol vechile atik temessük-i mezkılr zuhılr ider ise 
amel ve i 'tibar olınmamak şartıyla ber ınıleeb-i ilm ü ha
ber müceddeden işbu temessük tahri'r ve imla ve mi'ıma 
ileyh yedine ba'de' l-i 'ta ınılma i leyh Mehmed Arif E
fendi mutasarrıf oldığı n ısf masura ma-i leziz-i mezkurı 
hane i le beraber hileegan-ı Divan-ı hümayi'ından ve Zab
tiyye meclisi a'zasından Ömer Tahir Efendi ibn-i es-Sey
yid Hali'l'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile defter-i 
vakf-ı şerifde mi'ıma ileyh es-Seyyid Ömer Tahir Efendi'
nün zabt u tasarrufıyçün virilen cedid temessük işbu ma
halle kayd olındı. 

Fi 1 6  Ra sene 1 266 [30 Ocak 1 850] 
Sözkonusu suya mutasarrıf olan Seyyit Ömer Talıir 
Efendi'nin vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunla
rında kendi rızalarıyla İslıak Efendi'ye katiyyen ferağ
larına dair lıamiş-i temessük kaydı. 
Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Seyyid Ömer 
Tahir Efendi fevt olup ma-i mezki'ır kebir mahdi'ımları 
es-Seyyid Mehmed Şevket ve Halil Fahir ve Mehmed 
Raşid beğlere ba'de' l-intikal mir-i ınılma i leyhim dahi in
tikalen mutasarrıfi'ın oldukları ma-i mezki'ırı Mekteb-i 
rüşdiye hacelerinden mekremetlü İshak Efendi bin Ab
dullah'a kat' iyyen ferağ itmeleriyle virilen hamiş-i temes
sük kayd olındı . 

Fi 1 5  Safer sene [ 1 2]79 ve Fi 30 Temmuz sene [ 1 2]78 
[ l l Ağustos 1 862] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Hoca İslıak Efendi '
nin vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunlarında 
kendi rızalarıyla anneleri Vesile Hanım 'a ferağlarına 
dair kayıt. 
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Laleli'de Mesih Paşa-yı Atik mahallesinde Alacamescid 
caddesinde on iki numrolu menzile cari nısf masura ma-i 
lezlze mutasarrıf olan Hace İshak Efendi ibn-i Abdullah
'un vefatı vukü' ına mebnl ma-i mezkılr keblr mahdumları 
Cemal Efendi ile kebire kerimeleri Rab i 'a ve Sabiha ve 
Lutfiyye hanımiara ba'de' l-intikal ınılma i leyha Sabiha 
Hanım intikiilen mutasarrıfe aldığı h issesini hemşlresi ve 
hissedarı ınılma ileyha Rabi 'a Hanım'a ve Cemal Efendi 
ile Lutfiyye Hanım kezalik hisselerini valideleri Veslle 
Hanım ibnet-i Şakir'e ferağ. 

Fl 2 1  Mayıs sene [ 1 ] 3 1  O [2 Haziran 1 894] 

14-1/206b/2 İstanbul'da Kadırga limanı kurbunda Es- ' 
ma Sultan sarayı arsasında pıevcut sudan yarım ma- :,':..,.._. 
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14-1!206b/2 

sura bir çuvaldız suya mutas'arrıf olan Asador kendi rı- "'• -:-'#,, -�--� ;�.;.., zasıyla yıllık yirmi iki buçuk kuruş icare ile Ali Efen- <:.: -- -. r . . . . ..;.�_/<'! fP; tp.; : , (P) · l · ı  e') ; ıl�) o;ı:-ıj ;:_ W; "  ""' !W-di 'ye ferağına dair sened-i hakani kaydı. <Jf:.r • c . · · . . . (. · , ,;111ıi.;;'Jjo��jJ, �;)',I.t, '...,ivı..AJ;_,�) .v  1�.11 !/.I.>J!,-- �1_., 
[Derkenar] Efendi-i ınılma i leyhün bu sudan ma'ada iki 
masura daha suyı o lmağla Ekşikara hıdmetinde mukay
yeddür. 
Sultan Selim Han hazretlerinün mahmiyye-i İstanbul'da 
Kadırga Ilmanı kurbında Esma Sultan sarayı arsası di
meğle ma'rı1f saray arsasında mevcud ma-i lezlzden nısf 
masura bir çuvaldız ma-i lezlze mutasarrıf olan Asadar 
veled-i Markar mutasarrıf aldığı ma-i mezburı hüsn-i rı
zasıyla Kumkapu nişancısında on yedi numrol ı  Havzlı 
hammarnun kadimen cari olan iki masura suyına ilaveten 
cereyan itmek üzre hammarn-ı mezkur mutasarrıfı ismet
lü Zeyneb Hanımefendi hazretlerinün kethudası All Efen
di ibn-i All'ye fi 2 1  Teşrin-i evvel sene [ 1 2]99 [2 Kasım 
1 883] tarihinde kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed eylediğİnden 
ma-i mezbılrun icaresi hadd-i nizarnisine iblağ o lınmadı
ğından bu kerre zikr o l ınan nısf masura bir çuvaldız ma-i 
leziz içün müceddeden senevi yiğirmi iki buçuk guruş i
care-i müeccele tahsisiyle ınılma i leyh All Efendi'nün 
defter-i vakf-ı şerlfde uhdesine kayd ile zabt u tasarru
fiyçün virilen sened-i hakani işbu mahal le kayd alındı. 

Fl 2 1  Teşrin-i evvel sene [ 1 2]99 [2 Kasım 1 883] 
sened-i hakani tarihi l O  Nisan sene [ 1 ]300 

14-11207all Şeyhülharem Ebubekir Paşa vakfından 
yarım masura suya mutasarrıf olan Mustafa Paşa 'nın 
vefatıyla mirasçısı olmadığından dört hisse itibariyle üç 
hissesi kardeşi Hüseyin Hüsnü'ye ve dörtte bir hissesi 
hanımı Züleyha Şems Hanım 'a kaldığına dair sened-i 
hakani kaydı. 
Laleli 'de Mesih Paşa-yı Atik mahallesinde Badrum zaka
ğında tevsl'-i hadd-i intikallü on altı numrolu ma'a bağçe 

�ı) tıiJı,�jJ':;,, :�--}1; �i;� .;,,,.,.... ��--�) .v.J:)J'_;..i-,v.v), ���h::: 1\bjpj)ti,/ IIJJI ���'!. 'by>· :ı< � �  1 �/')' .. �\' �,.j ��; ,v,�J".·-:ih t:; ���-' <\W,..,...< • l 1-�": ' ıt• 'tır:.! t,�Aı 'HI-J.:)-.v: .•',l/ �J>b.l.(j J iı •lr� ;;.jl.)J' iJI:•...:-:' ıf .. • ,,� ,  ��;,.4-'e-:��:;;;), �_;;'tlW � /; ·.,; � · �-0�:�·,) .1� 
. · . .  ·�-1 �;J;'�tif • iıiıi_./ ��J -i.AJı.k 
J.,, ... ,;. ıı.(,j,.,'. 
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14-l/207all 
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• . ' ' . ,)_ (,U !J I  �A--. 1 �...:, Z'�"',:_ r>'V.J �� ,_;.L J1 • . •. • , J ( • • •  . · ( � · ,b ı  
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bir bab konak nısfıyla derfinına cari Şeyhülharem Ebube
kir Paşa vakfından nısf masura ma-i lezize ı 4  Eylül sene 
[ ı ] 302 [26 Eylül ı 886] tarihlü sened-i hakani mficebince 
mutasarrıf bulınan Evkaf-ı hümayfin nazırı Mustafa Pa
şa'nun bila veled ve bila ihfiid ve bila ebeveyn vefat itme
siyle ancak hakk-ı intikale nail olan l i  ebeveyn biriideri 
Haremeyn payelülerinden fazlletlü Hüseyin Hüsni Efendi 
ile halile-i muhteremeleri Züleyha Şemsi Hanım Efen
di'ye terk eylemiş aldığından n izarnı mficebince bunun 
dört h isseden üç hissesi biriideri ınılma ileyh Hüseyin 
Hüsni Efendi'ye ve bir hissesi dahi ınılma ileyha Züleyha 
Şemsi Hanımefendi'ye intikali İcra kıl ınmış olmağla viri
len sened-i hakani kayd olındı . 

Fl ı 7  Şubat sene [ ı  ]305 [ 1 Mart ı 890] 
Sözkonusu suyun üç hissesine mutasarrıf olan Hüseyin 
Hüsnü Efendi rızasıyla hissesini hissedarı Züleyha 
Şems Hanımefendi'yeferağına dair kayıt. 

Üç hisse ma-i mezkfira mutasarrıf olan ınılma ileyh Hüse
yin Hüsnl Efendi rızasıyla hissesini diğer bir h isse muta
sarrıfesi hissedarı Evkaf-ı hümayun nazırı sabık merhum 
Mustafa Paşa halllesi Züleyha Şems Hanımefendi'ye fe
rağ. 

Fl ı 4  Mart sene [ ı  ] 306 [26 Mart 1 890] 
Sözkonusu yarım masura suya mutasarrıfe olan Züley
ha Şems Hanımefendi su ile cari olduğu konak ve müş
temilatından bahçeyi kendi rızasıyla üç yüz bin kuruşa 
Mustafa Tevfik Efendi'ye katiyyenferağına dair kayıt. 

NakTbü ' I-eşraf Tevfik Efendi hazretleri iç ün işbu nı sf 
masura ma-i lezlz ve ciirl o ldığı konak ile müştemilatın
dan bağçenün üç yüz bin guruşa mübay'as ı mukteza-yı i
rade-i seniyyeden bul ındığı beyanıyla müşarun i leyh haz
retleri namına ferağı bi '  1-icra senedin ün tanzirni Mali yy e 
nezaret-i cemesinden meb'fis 24 Eylül sene [ 1 ]3 1 0  [6 
Ekim ı 894] tarihl i  tezkirede iş' ar olınmış aldığından nısf 
masura ma-i lezlz ile cari oldığı konak ve müştemilatın-�'! +'"" #"'.Jf4"' .;.iJ_..;:, ,.. ...f.' v.f_,j... i•!.Jj; ..;!,_;, .J' .:.-Aj dan bağçeyi bedel-i mezkfir mukabil inde sahibesi mer"�""���f..;�, ,ı·,h...,..:.·��·�.:;;�_,, hum Mustafa Paşa halllesi Züleyha Şems Hanımefendi 

�...:... �.Y � J� � ı:  J/p )!.v� ı. ·,j�;.;..., .,.,.�,:..:' , rızasıyla sudur-ı izamdan nakTbü' l-eşriif Mustafa Tevfik V,.)t.-�ırtif;"t!:�� �i...;_,;,;;_�:ci.Jfo"-;l.. Efendi hazretleri ibn-i e l-merhum Abdurrahman'a kat ' iy-'-' $\. . •  • • . 
• . (/c;,. ... r! . .. ....... �_,ı:,•u"'.;_..ı� � �ı_(..J/v '"�-'� ,�...:, , yen ferağ. 

A A • • 

�...,'("u-""�.1 ır":"'� _ı.�<"'_.., ,J--:1 � ei'ı.ü _,}.;; Fl l 2  Re b ı  'u ' 1-ahı�� sene [ ı ]3 I 2 [ l l Ek�m 1 894] 

J/_?�ı ".f.-b4i'�; :.J.-ı:;, .
, ... , . . . · 

-:- ve fi 29 Eylul sene [ ı ] 3 1 0 [ 1 1 Ekım 1 894] V • • c ı...>;,-->'� 1'-"�/_,_..., ,_. . . .  ı..� -l'XJ.Jt . ot,< ' � ... ' \ . . • < "}� lJ i:�..ur:v ı ,_,.., \..V �/' .!-( '\ . Jtıl:' ..., · \<. c . / . _,.. -ı, .:.< / 
Sözkonusu suya mutasarrıf olan Mustafa Tevfik Efen
di'nin vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunlardan 
Hafize Saniye Hanım hissesini vekiileten otuzüçbin üç
yüz otuz üç kuruş yirmi para karşılığında İbrahim Ce
laleddin Beyefendi'ye katiyyenferağına ve küçük Mah
mut Nedim Bey hissesini vesayeten aynı bedel ile Şefika 
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Ferengiz Hanım 'a katiyyen ferağına ve diğer dört his-
sedar ile birlikte bunların adiarına dair verilen sened-i '�ı • .  

h k . k d ı�.;·�--.J�J.J,... ,1 ;.:J .... ı. .  """ " . .  1 .., . .  • • • a anı ay ı. 

��·:ı •Jp iJ 
: . . " U<l.J!t.ı . �...ı.-.J-'/ ''-:Y- • .... �ı.t: J · i':'  • \'1-:'� &J,..�_y_,r.;i.;ıt,.ı:ı.; �tAtrbJ& . : . : : · 

M ' b � b' b�b k k d � � � �, • • • -:j_.,.J,.�.�..,.;.,,.ıA:I� .t' '  ' • � • ' <"ei�JI� a a  agçe ır a ona ve erunına can tevsı - ı ıntı- \;���.-!.::.i � :,:ı, ... ;..., � r� 6:�..f....;,..J ':'ı.;,.;.....J -:·ı.·� 
kallü n ısf masura ma-i leziz sudur-ı izamdan nakibü' - �· ,· , ; , .:. ·_;. ; "'--: 0"'.6'c.ci l#-fı.'�..-_.;yıw....., ı:- tı:="' ... �-· � r ;l 'fo.;"v��� .. �.-1' 'Z � � .. ... o -, �  ı �f M t f� T fik Ef d ' hd . d ' k  fAt ı . . . , .....-� , , �...., .... · ... �·�·· :; ,  <i_;ı � J) -eşra us a a ev ı en ı u esın e ı en ve a ıy a V:t"!.;..:./�.-;.;},J--,.;�, · �� -· . . .. r .�. --:  . • -., ... , e-:r 
altı nefer eviadı faziletlü İbrahim Celaleddin Efendi haz- •!!-(e;.-A.�;IP.;J:_;: 1;'!':'- ,);"''�"' :,.......u� ·-?"':'""'V� 
retleriyle Hafize Saniyye ve Safıyye Şadiyye ve Hadice �·;!C(J'"'� �. � '.�� ... �J-:- 4 '1"=�· v�t? .... • .J ! C  (.'�· . - �  "·"� -t.;_,,;,ıfiJ.•;p_;:..,ı.u., . :;··w;� � Mü-zeyyen ve Emine Nedime hanımtarla sağir Mahmud f/o�lf'..V��'"'- fl� •,_,,"n·� . , . .  � · t_ . · .. � � .  � 

L .. . . · • l• � ..t-:"./ • u-.uv----<, ".I'..A' 'V1'\ıov.JIJ)Ijl Nedim Beğ'e ba'de' l-intikal müşar ve müma i leyhimden ���_:� "��...ı� ;.t,.'� �.l"( • ..i�..-!'..:.: .::- � �:-�� ... �-;.._:� 
Hafıze Saniyye Hanım'un hissesini tarafından ba hüccet-i �.)lo'-- · 

şer' iyye vekili e i-Hacc İbrahim Rüşdi Efendi otuz üç b in 
üç yüz otuz üç guruş yiğirmi pare mukabi l inde müşarun 
i leyh İbrahim Celaleddin Beğefendi hazrederine ve sa-
ğir-i muma i leyhün südüs hisse-i şayi 'asını tarafından ba 
hüccet-i şer' iyye vasisi müşarun i leyh İbrahim Celaled-
din Beğefendi bedel-i mezkur i le bi ' l-vesaye Şefıka Fi-
rengiz Hanım'a karşusındaki bağçe hissesiyle birl ikde 
kat' i yy en ferağ itmeğle şu suretle mahall-i mezkurenün 
birerden iki südüs hissesi müşarun i leyh İbrahim Celaled-
din Beğefendi hazretleri ve bir südüs hissesi Şefika Fi-
rengiz Hanım ve birden üç südüs hissesi dahi Safıyye Şa-
diyye ve Hadice Müzeyyen ve Emine Nedime hanımlar 
namlarına kayd olmarak viri len sened-i hakani kayd alın-
dı . 

Fi 5 Ağustos sene [ ı  ]3 ı 7  [ ı s  Ağustos 1 90 ı ]  

14-1/207a/2 Sultan Süleyman vakfından yarım masura 
suyun Fatma Hanımefendi belirli bedel karşılığında 
Ermeni milletinden Abdullah Efendi'nin uhdesinde ve
faen bulunduğu lıalde hanım borcunu ödeyip geri al
dıktan sonra müslümana satı/mak kaydıyla Ermeni 
milletinden Tarub Hanım 'aferağına dair sened-i haka
ni kaydı. 
Lalel i'de Mesih Paşa mahallesinde Aksaray caddesinde 
yiğirmi numrolu bi la gedik bakkal ve yiğirmi dört nuru
rolu çaycı dükkaniarını müştemil Yeşi l tulumba soka
ğında yiğirmi yedi numrolu bir bab konak i le kanavat [ü] 
müsennatına te be' iyyetle derünına cari cennet-mekan 
Sultan Süleyman Han hazretleri vakfından nısf masura 
ma-i lezlz Fatıma Hanımefendi ibnet-i Nılfız Paşa'nun be-
del- i ma' IUm mukabi l inde ferağından tebe'a-i devlet-i a-
l iyyenün Ermeni mil letinden tüccaran-ı müteberan Un-
cızade sa'adetlü Abdul lah Efendi hazretlerinün vefaen 
uhdesinde o ldığı halde bu kerre deyn-i mezkfır istifa alın-
dığından bahisle ferağ bi' 1-vefiidan fe kk ol ındukdan son-
ra hanım-ı mfıma i leyha rızasıyla mezkür konak ve deka-
kini derfınına cari nı sf masura ma-i lezize islamdan talibi 
zuhürında satmak ve derünında iskiin itmernek ve akar 
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14-l/207bll 
" .  �(-' �.ı?-,u(,!. �� t/) ; 0  -;h,�� J;)!,�ıf;tıf;� � · 4'c.r.-J • • . �� ... ; l"' !y  ll,�� )vıJJu/);v �,..ı�..-! J/� (,lY )..ı.;. fı..ı-: � .... • \V\ �J»..I ı ,.i� ı.ı}_,lj '.e;�.)/ ,ı:ıv (? �·.!)-;'-' ;_j �....:. ,ıı.Jıtıı +.ı:-. ıe;..-l,.raıJ;;�� ,;.-) ,;�y �;,�,u ı..�t' .... ;)�·�� �""� tC!:-!.f� �����·, r.�.:���-'..U !,�'r.ı '�: 
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��;j) ,; L �) ,);;;;·;),&i��"' �.'t/p ı; �  r�):'J.,J )1 #������.-Yvu..e) c�.)JfA#,�,.ı"h�r�ıJ--�;:);J ;v) -:-�-{ )_,...J :� �)�J)��,(�/.:'�(t)�) tl'�$�.-:! .i,'ı�� � y.�ı ..Jj · �'-fe�� "Jiı'Ji-: d'_;:ı o; ,.,.-:, .:�1 � V'  � '1-" .t/JJ))) ..:.....:. ��1 ��/J)i t.ı ı i..:JyJt ;.i .: . .ı ��ıtı; /u� J)'1 �i'... ' �Yr"'t" ,;; ı.s.p ı ,t.P)/�ıJJ-:.f.- �;ı � �ht/ �.J ı ,,;u� u)J'1 ��t;;..11y)/;; � �(�J::ı/IJ } ı.P}j f� � �  
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suretine konı lınamak şerait-i nizarniyyesiyle deyni muka
bi linde tebe'a-i Devlet-i aliyyenün mi llet-i merkürnesin
den Beyazcı Harınç(?) Kabriel Efendi zevcesi Harop(?) 
Hanım ibnet-i Karabet'e ferağ itmeğle virilen sened-i ha
kani kayd olındı. 

Fi ı 2  Teşrin-i evvel sene [ 1 ]307 [24 Ekim 1 89 1 ]  
Sözkonusu suya mutasarrife olan Harop(?) Hanım 
kendi rızasıyla Maarif nezareti namına ferağına dair 
kayıt. 
Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan ınılma ileyha 
Harop(?) Hanım ma-i mezkı1rı rızasıyla Ma'arif nezaret-i 
celilesi namına ferağ. 

Fi 29 Teşrin- i evvel sene [ ı  ]3 ı O [ ı  O Kasım ı 894] 

14-l/207b/l Sultan Süleyman vakfından Peykhane 
kurbunda Dizdariye mahallesindeki iki adet arsaya cari 
beş masura suya mutasarrif olan Ohannes Efendi su
yunun yarım masurasım Koska civarında Kızıltaş ma
hallesindeki arsaya bağlanmak üzere Şam/ı Mehmet 
Said Efendi'ye katiyyen ferağına dair sened-i hakani 
kaydı . 
Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretleri vakfından 
olup Peykhane kurbında Dizdariyye mahallesinde Dizda
riyye çeşmesi sokağında bir ve iki numrolu arsaya cari 
beş masura ma-i lezize mutasarrıf olan Divan-ı muhase
bat a'zası sabıkasından Hudavirdizade sa'adetlü Ohannes 
Efendi hazretleri mutasarrıf oldukları beş masura ma-i 
Iezizden nısf masurasını b i ' l- ifraz Koska civarında Kı
zı ltaş mahal lesinde İstanbul Ağası çeşmesi sokağında on 
üç numrolu arsaya cereyan itmek üzre Şamlı Mehmed 
Sa'id Efendi ibn-i Salih Efendi'ye kat' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed eylediğİnden zabt u tasarrufını havi virilen sened-i 
hakani kayd olındı. . 

Fı 3 Mart sene [ 1 ] 309 [ 1 5  Mart 1 893] 

14-1/207b/2 Laleli civarında Mesih Paşa malıallesin
deki dükktim müştemil bir eve cari Sultan Süleyman 
Han vakfından yarım masura suya mutasarriflar olan 
Hacı Abdül/atif Efendi ile validesi Hacı Emine Hamm
'dan önce Hacı Emine Hanım 'ın vefatıyla hissesi oğ
luna intikaline ve bununda vefatıyla mirasçılarına in" 
likaline dair sened-i hakani kaydı. 
Laleli civarında Mesih Paşa mahallesinde Aksaray cad
desinde tahtında otuz sekiz numrolu dükkanı müştemil 
otuz altı numrolu bir bab hane derı1nına cari cennet-me
kan Sultan Süleyman Han hazretleri vakfından n ısf masu
ra ma-i lezize mutasarrıf olan Hacı Abdullatif Efendi 
ibn-i Hafız Abdullah ve validesi Hacce Emine Hanım 
ibnet-i Abdurrahman'a ber veeh-i münasafe mutasarrıf 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

oldukları halde Hacce Emine Hanım vefat idüp terk ey
lediği bir nefer eviadı müşarun ileyh Abdullatif Efendi'ye 
ba'de' l- intikal anun dahi vefatıyla terk eylediği dört nefer 
evladından üç neferi şimdil ik talib-i intikal o lmaduklar
ından üç rub' hisseleri bi 't-tevkif diğer bir neferi sağir 
Mehmed İhsan Efendi'ye aid rub' h isse ma'a müştemilat 
hane sağir-i merküm Mehmed İhsan Efendi'ye intikal 
mu 'amelesi İcra kı l ınmağla müceddeden v iri len sened-i 
hakani kayd ol ındı . 

Fi 1 8  Ağustos sene [ 1 ]309 [30 Ağustos 1 893] 

14-l/208a/1 el-Hacc Mustafa Efendi vakfından İstan
bul'da Laleli kurbunda Mesilı Paşa-yı Atik malıallesin
deki eve bağlı yarım masura suya mutasarrıjlar olan 
Mustafa Safvet ve İbrahim Rauf Beyler sözkonusu arsa 
ve suyu ilmülıaber gereğince Abdi Efendi'ye ferağları
na dair temessük kaydı. 

Kethuda-yı sadr-ı ali ei-Hacc Mustafa Efendi vakfından 
İstanbul'da Laleli kurbında Mesih Paşa-yı Atik mahalle
sinde Abah Hasan Efendi sokağında bir numro ile mu
rakkam hane derfınına cari nısf masura ma-i 1ezlze muta
sarrıfiin o lan Mustafa Safvet ve İbrahim Rafıf beğler ib
nan-ı Hüsni Efendi zikr alınan arsa ve nısf masura ma-i 
lezlzi 20 Ca sene [ 1 2] 82 tarihiyle Evkaf muhasebesinden 
vürud iden i lm ü haber mikebince sa'adetlü Abdi Efendi 
ibn-i Mehmed'e kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle 
ve ma-i mezkfırun başkaca temessüki olmayup arsa-i 
mezkGr temessükinde münderic ise de ber ınıleeb-i n izarn 
ma-i mezkfırun katması ve ne maküle sudan aldığı ma'
lfım olamadığından me'mfır-ı mahsus irsaliyle bi' l-mu'a
yene tahkik ol ındukda ma-i mezkı1run Alacamescid cad
desinde Kırkçeşme suyı ana mesleğinde ta'yini mevcGd 
olup el-yevm arsa-i mezkfır üzerine inşa alınan konağa 
cereyan iderek malızlırdan salim aldığı İstihbar kıl ınmış 
olmağla bu takdirce ma-i leziz-i mezkı1r nizarn ve emsa
l ine tevfikan temessük-i mezkı1rdan bi ' t-tefrik kaydı bala
sıyla temessük-i mezkfıra tahşiye al ınarak vakf-ı mezkfır 
canibinden başkaca temessükinün tahrir ve i 'tası ve mec
ra-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre Su nezareti 
tara-fından inha alınarak icare-i seneviyyesi hadd-i 
nizarnisine iblağ al ınarak senedinün tesviyesi Varidat i 
daresinden yazı-lan mukteza derkenarı üzerine ma-i mez
kı1r atik temessükden bi 't-tefrik ve şerh virilerek m üced
deden virilen iş-bu temessük kayd alındı. 

FI S  Cumiide' l-fıla sene [ 1 2]93 [28 Mayıs 1 876] 
ve fi 28 Mayıs sene [ 12]9 1  [9 Haziran 1 879] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Abdi Efendi'nin ve-
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Jatıyla mirasçılarına intikaline ve bunlardan Cemi/ Bey 
hissesini diğer hissedar/arına ferağına dair kayıt. 

Menzil-i mezkı1ra diri nısf masura ma-i tezize mutasarrıf 
olan Abdi Efendi'nün vukü'- ı vefatma mebni ma-i mez
kı1r iki nefer mahdı1mı Bulgaristan komiserliği başkatibi 
Nebll Beğ ve asakir-i şahane binbaşılarından Cemi! beğ
ler ile bir nefer kerimesi Fatıma Hanım'a ba'de ' l-intikal 
ınılma i leyh Cemi! Beğ hissesini diğer sütüsan h isse mu
tasarrıfları ınılma ileyh Nebll Beğ ile Fatıma Hanım'a fe
rağ. 

Fi 22 Eylül sene [ 1 ] 3 1 0  [4 Ekim 1 894] 
Yarım masura suyun yarım hissesine mutasarrıfe olan 
Fatma Hanım hissesini hissedarı Nebil Beyefendi'ye 
katiyyen ferağına dair kayıt. 

Nısf masura ma-i lezizün nısf hissesine mutasarrıf olan 
Fatıma Hanım hissesini diğer n ısf h isse mutasarrıfı sa'a
detlü Nebll Beğefendi hazrederine kat' iyyen ferağ. 

Fi 24 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]3 1 6  [6 Ocak 1 90 1 ]  

14-1/208a/2 14-1/208a/2 Sultan Süleyman Han vakfından bir ma-ı.·,·)' v .  ""'· J��· .. ; ı: �� ·· ·  · · sura su11a mutasarrıfolan Mustarfia Tosun Paşa 'nın ve-W ı- , .,_... v� , v-"J '-Y'I"V{ '1V <'#.ı o/ll � 4L-: Gı,:.> 'J �(,:�Jf�J ... ı� ,.t;,v �--:ı-ı-u��...e.ı �: ( ')p� · �� � Jatıyla mirasçılarına intikaline bunlarında vekfileten 
vv_w�....,tN-J'.-ı l...\Pı (ı'Wb�l,'.). ı-: ;;. ; �") ' ��.:. Ayşe Hanım 'aferağlarına dair hamiş-i temessük kaydı. 

/) t#'ı/)�;.:..s� J l.fl � · ,  , ·· . _:� .""'� '.t::-' _;-J"-f;:_:'.,:�:li: 
• · J , , ·d � · . :.ı  :d-".J �)�)J ��,�� .... ,..v)J) .s ; , , · · · . �.�

.
' [Battal] Ma-i mezkı1r Feshane-i amireye cereyan itmek l.t�;f.u'(ı:,ı:� ı .ı,..:i�· .ı • �,_,.,_...� . : '!,...• ��· . · "'· ��ı .. 1 v  � ,..,_:.:, V)J,..,.;; ·ı,; r, - .. . . üzre Nizamiyye hazinesi narnma ferağ olmdığından vu-vı�))II-�M,ı',.(,:,h� U'b�..J ı ..;�-.�· ($i ) )  · , : · < . .--:'" " . <:.,.: .1 1 , • , 1 . . . · • .., ,.,_. ) 4 ..ıJ!..u ,�-- �.., kü'atı Eyyı1b hıdroetine nakl o lındı. ilY_iJii_h�A))�I": (ıP/:��ııt..Jı ı rt;t . C i, ,... · �- /":'. - ;'� �·ı .J4.t�" . ·  · . ..r · • · "= ı ,. ��..��--ı..ı. ,..�Q, -!.. · .  Fi 5 Haziran sene [ 1 ]3 12 [ 1 7 Haziran 1 896] '/') vw� � f  .. J".-1'1 .-_,tı/�.eiı � ·  v\c· ' · . . 

· : .  • .A,, . . . c..vj ' . '· . �  • .I'�.Jt;.;u'!; !!:-' , t:Y v..J.ı '�.U��:J.ı.Jı,.. [Derkenar] Ma-i mezkı1run kaydı Aşağıana hıdroetinde 
mukayyed olup buraya mükerrer olarak kayd olmdığın
dan hükmi yokdur. 
Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretleri vakfından 
olup bir kıt'a temessük derı1nında muharrer bir masura 
ma-i tezize mutasarrıf o lan Mustafa Tosun Paşa hazret
leri vefat idüp ma-i mezkı1r sağir oğulları All ve Mustafa 
ve Ahmed beğler ile sağTre kerimesi Müzeyyen ve keb1re 
kerimesi Adile hanımiara hasbe' l-ade ahmasen ba'de' l 
intikal s ığar-ı ınılma i leyhimaün intikiilen mutasarrıfı1n 
oldukları hisselerini taraflarından ferağa me'zı1n olan vii
l ideleri ve ba hüccet-i şer' lyye vasiyy-i mansubeleri Ayi
şe Hanım bint-i Abdurrahman tarafından vekil-i müsec
celi el-Hacc Hüseyin Zihn1 Efendi ibn-i Mustafa bi ' l-ve
kale el-Hacc Mahmud Ağa ibn-i Yı1sufa ba'de' l-ferağ 
ınılma ileyh Mahmud Ağa mutasarrıf oldığı hissesini 
bi' l-asale ve kebire-i mı1ma i leyha Adile Hanım tarafın
dan Nizamiyye binbaşılarından el-Hacc İsma'll Efendi 
ibn-i Ahmed bi ' l -vekale Ayişe Hanım bint-i Abdullah'a 
mecra-yı kadlmi olan Laleli cami'- i şerlfi kurbında ko-
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nağa kema kan cereyan itmek [üzre] feriiğ u kasr-ı yed 
eyledüklerinden hanım-ı muma ileyhanun zabt u tasar
rufını havi viri len hamiş-i temessük kayd o lındı . 

Fi 5 Rebi'u ' I-ahire sene [ 1 ]277 [2 1 Eylül 1 860] 

14-1/208b/l Aksaray 'da Bakla/ı Kemalettin mahalle
sindeki bir konağa cari yarım masura suya mutasarrıf 
olan Mustafa Rıfat suyu kendi rızasıyla eşi Hatice 
Hanım 'aferağına dair sened-i hakani kaydı. 

[Derkenar] Ma-i mezkurun senedi zayi ' olup takdim kı
l ınan istid'a üzerine vakf-ı defterlerinden ihrac idilen 
kayd mucebince mu'amelesi yüridilmiş ve su defterinde 
kayd-ı atlki bulınamamış oldığı şerh v irildi . 
Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretleri vakfından 
o lup Aksaray'da Bakialı Kemaleddin mahallesinde Kü
çük Langa sokağında on altı numrolu ma'a müştemilat 
bir bab konak derunına cari nısf masura ma-i Iezize mu
tasarrıf olan mülga Muhakemat-ı mal iyye a'zasından 
Mustafa Rif' at Efendi ibn-i Murad ma-i mezkurı rızasıyla 
zevcesi Hadlee Hanım ibnet-i Sellm'e kat' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle zevce-i mürnil i leyhanun zabt u ta
sarrufını havi virilen sened-i hakani kayd ol ındı . 

Fi 26 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]3 1 6  [8 Kasım 1 900] 

14-1/208b/2 Sultan Süleyman Han vakfının Kırkçeşme 
suyundan Derviş Mehmet Paşa'ya ihsan buyuru/an ve 
vakiflarına zamm eyledik/eri sudan müfrez aylık otuz 
akçe icareli bir masura suya mutasarrıfe olan Hafize 
Hatun yarım masura suyunu ifraz edip el-Hacc Meh
met Emin Ağa 'ya aylık on beş akçe icare ile Katip Ka
sım camii karşısındaki evine bağlanmak üzere ferağa
tine dari temessük kaydı. 
[Derkenar] Vukü'atı Aşağıana hıdmetinde İstanbul Ağa
sı çeşmesinde yiğirmi iki numrolu haneye nakl alınmış
dur. 

Fi 2 Haziran sene [ 1 ] 320 [ 1 5  Haziran 1 904] 
Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan firdevs-aşiyan mer
hum ve mağffirun Ieh Sultan Mustafa Han tabe serahu 
hazretlerinün mahrniyye-i İstanbul'da Lalel i çeşme kur
bında kain cami'-i şerife ve imaret-i amire ve hayrat-ı 
celileleri evkaf-ı şerifleri musakkafatından Langa yenika
pusı haricinde vakı ' çeşmelere ve menazil ve boyahilne
lere can ma-i Iezizün yolıyla gelüp cennet-mekan Sultan 
Süleyman Han hazretlerinün Kırkçeşme suyı ta'bir ol ınur 
suyından merhum Derviş Mehmed Paşa hazretlerine İh
san buyurılup vakflarına zamm u i lhak eyledükleri ma-i 
tezizden müfrez beher şehr otuz akçe i le bir masura ma-i 

1 95 
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lezlze mutasarrıfe olan Hafize ml.tfın ibnet-i Mahmud 
nısf masura mii-i lezlzini ifriiz idüp el-Hiicc Mehmed E
min Ağa'ya feragat ve kasr-ı yed ol ınmış olmağın mah
miyye-i mezkurede Langa yenikapusı haricinde viikı ' sii
l ifü' z-zikr çeşmelere cari olan mii-i leziz-i mezkure nim 
masura mii-i lezizini nef'an l i ' l-vakf beher şehr on beş 
akçe hakk-ı mecrii virmek üzre vakf-ı şerif-i müşiirun i
leyhün suyına idhiil ve ilhiik o ldığını müş' ir Haremey
nü'ş-şerlfeyn müfettişi efendinün virdiği i ' liim taraf-ı 
vakf-ı şerlfde hıfz ol ınmağla ber muceb-i i 'Hl.m kaimma
kam-ı mütevelllsi oldığum hasebiyle merküro el-Hiicc 
Mehmed Emin Ağa'ya işbu temessük i 'tii ol ındı gerekdür 
ki miirrü 'z-zikr nısf masura mii-i leziz-i mezkfır lağm ü 
kanaviit ü müsenniitına tebe' iyyet ile Şehziidebaşı civa
rında Eski odalar kurbında Çukurçeşme'nün ana lağmın
dan ifriiz id üp Langa yenikapusı haricinde viikı' Parmak
kapu beyninde vakıf-ı müşiirun i leyhün teriizfısından nısf 
masura mii-i lezizini ifraz mahal l-i mezkurda Kiitib Ka
sım ciimi ' i  karşusında viikı ' merkürnun hanesine cereyan 
idüp beher şehr ta'yln olman yevml on beş akçe iciire-i 
müeccelesin canib-i vakf-ı şerlfe edii vü tesilm eyledükde 
kirnesne miini ' ve diifi ' olmaya. 

Fı 1 3  S sene 1 226 [9 Mart 1 8 1 1 ]  

14-1/209a/1 İstanbul'da Şehsüvar mahallesinde Ahmet 
Ağa hanesine cari yarım masura suyun mutasarrıft 
Mehmet Said Ağa vekili Seyyit Ali Şevki Efendi kanunu 
dolanarak suya mutasarrıf olmasına dair ilmühaber 
kaydı. 
Mahrniyye-i İstanbul'da Şehsuviir mahallesinde merhum 
Mustafa Paşa tezkirecisi İzzetl Mustafa Efendi'nün karın
daşı Ahmed Ağa hanesi dimeğle arif bir bab menzil-i ke
bir derfınına cari n ısf masura mii-i lezlzün kanaviitından 
mikdar-ı mu'ayyen hissesine tebe' iyyet ile Silahşöriin-ı 
hazret-i şehriyari sa' iidetlü Mehmed Sa'ld Ağa ibn-i Çeş
nici All tarafından husus-ı iit'ide vekili oldığı Mehmed 
Ağa ibn-i Hasan ve el-Hiicc Mustafa Ağa ibn-i Süleyman 
şehiidetleriyle sabit olan All Ağa ibn-i Ahmed meclis-i 
şer' -i şerlfde hiifızı es-Seyyid All Şevki Efendi ibn-i 
es-Seyyid İbrahim husus-ı tasdlka vekil-i mürseli Meh
med Emin Ağa ibn-i Ahmed mahzarında bi ' l-vekiile ikriir 
ve takrir-i keliim idüp bin iki yüz on altı senesi şehr-i Re
bi'u' l-evvel'ün yiğirminci güni tarihiyle müverrah bir 
kıt'a hüccetde tafsll u beyan olmdığı üzre asrında Hiissa 
su nazırı Osman Ağa Havass-ı refi'a kazasına muziif Ce
beci karyesi kurbında viikı' ıskara-i atik ve ıskara-i cedid 
dimeğle arif nübu' idüp mahall-i mezkfırede kiiin atik ıs
kara başında merhum ve mağffırun leh Sultan Mehmed 
Han tiibe seriihu hazretlerinün mahmiyye-i mezbureye ca
ri suyol ı lağmı yolına bii izn-i mütevel ll ilhiik olınan bir 



İST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

masura ma-i lezizden müfrez olup mecra ve kanavatma 
tebe ' iyyet i le müvekkil-i mfima i leyh Mehmed Sa'id Ağa 
ber mantük-ı hüccet-i mezkfir mal ik oldığı nısf masura 
ma-i leziz-i mezkı1reyi beynlerinde ma ' lı1m semen-i med
m '  ve makbı1z[a] müvekkil-i merküm es-Seyyid All Şev
ki Efendi bey' u ternllk ve tesilm eyledükde ol dahi yed
Ierine ber veeh-i muharrer iştira ü temellük ve teslim47 ve 
kabul idüp fima ba'd kanavatma tebe' iyyeten nısf masura 
ma-i lezlz-i mezkı1rdan müvekkil-i ınılma i leyh Meh-med 
Sa'ld Efendi'nün aslen ve kat'a alaka ve medhali kalma
yup müvekkil-i merküm es-Seyyid Ali Şevki E-fendi'nün 
ber veeh-i muharrer mülk-i müşterası vakf48 sırfı olsın 
didükde gıbbe' t-tasdlk ı 'ş-şer'l vekil-i mezbı1r Mehmed 
Emin Ağa meclis-i şer'-i şerlfde bi ' l-vekale takrlr-i ke
Him idüp müvekkil-i merküm es-Seyyid Ali Şevki E-fendi 
ber veeh-i muharrer malik oldığı nısf masura ma-i lezlz-i 
mezkurun mahmiyye-i mezbfirede Havzlı harnınarn tera
zı1sından ifraz müeeddeden beş üzerine kurşun ferşiyle 
mahalle-i mezbfirede Çoban Çavfiş mahallesinde vakı' 
menzi l ine ta'yin ve icra itmeğle şürı1t-ı müstahsene tatbik 
içün istihkamı havi kıbel-i şer'den bir kıt 'a hüeeet tahrlr 
ve yedine i 'ta olmmak matlfibımdur didükde Asıane-i a
l iyye ve mahall-i saireye eereyan iden bi ' l-eürnle sularun 
hakkında ba hatt-ı hümayı1n-ı şevket-makrün karargir o
lup nizam-ı şahaneye im[ti]salen hala Ebniye-i hassa mü
diri atı1fetlü es-Seyyid Abdülhalim Efendi tarafından ve
kil-i müsecceli Kapu çukadarı es-Seyyid Hasan Ağa ve 
Suyolcı lar kethudası es-Seyyid el-Hacc Mustafa Ağa ve 
taraf-ı ş�r'den mürsel Katib es-Seyyid Mehmed İzzet E
fendi ma'an meb 'ı1s ümena-i şer'i vesair me'rin ile ma-i 
mezkı1run menba' mahall ine varup ba'de'n-nazar ma-i le
zlz-i mezkı1r menba'-ı merkürnede nübı1' ve mevcı1d ve 
diri lağm ü kanavatma dahi ta'mir ü terınirnden ari oldığı 
ba'de' l-mu'ayene ve' l-keşf meclis-i şer'a inha ve ihbar 
itdüklerinden sonra zeyl-i veslkada muharrerü' l-esaml 
suyolcılar dahi mukırr-ı vekil-i mezbı1run takrlrine muta
bık ve nefsü' l-emre muvafık ma-i lezlz-i mezkı1r müvek
kil-i merküm es-Seyyid Ali Şevki Efendi'nün uhdesinde 
olarak el-yevm mahal line cari oldığı Haslar kadisı fazi
letlü efendinün virdiği hüccet-i şer' iyye mficebince sfiret 
i ' tası ba arz-ı hal lede' l-istid'a nizarnı kaydı ba'de' l-ihrae 
Başmuhasebe'ye kayd ile diğer ilm ü haberler virildiği 
gibi su defterlerine dahi kayd ol ındı . 

R 1 9  M sene [ 1 ] 249 [8 Haziran 1 833] 

14-1/209a/2 IAnga 'da Ayna Bey mahallesinde çifte ha
mamlara cari Kuddusi el-Hacc Mehmet Efendi vakfın
dan yarım, Sultan Süleyman Han vakfından bir buçuk 

47 tesllüm 
48 ve hakk-ı 
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ve Fethi Çelebi mektebi vakfından bir masura toplam 
üç masura su Cemalettin Paşazade Halil'in uhdesinde 
iken vefatıyla mirasçılarına intikaline ve bunlarında 
bin kuruş bedel ile Nebil Beyzade Ahmet Hamdi Bey ve 
kızları Fatma Zehra ile Nebile Hanımfara eşit olarak 
ferağlarına dair kayıt. 
Lanka-i keblrde inebeğ mahal lesinde Mirahfır harnmaını 
caddesinde yüz otuz üç numrolu karşusında dolab mahal
l in i müştemil seksen iki numrolu çifte hammarnlara cari 
Kudsi el-Hacc Mehmed Efendi vakfından nısf ve cen
net-mekan Sultan Süleyman Han hazretleri vakfından bir 
buçuk ve merhum Abdul lah Efendi'nün Hazret-i Halid 
civarında Fethi Çelebi mektebi vakfından b i r masura ki 
cem'an üç masura ma-i lezlz üç kıt 'a temessükle fi 25 
Temmuz sene 1 295 [ 6 Ağustos 1 879] tarihiyle Cemaled
din Paşazade Halil Sami Paşa'nun uhdesinde iken müşa
run i leyhün irtihali vukü' ına mebnl terk eylediği üç nefer 
keblr mahdfımları meşayihden Mehmed Hayrullah ve 
Bab-ı ser'askeri muhasebat dairesi dördünci şu'besi hule
fa-yı sabıkasından All Haydar ve Ma' arif-i umfımiyye ev
rak kalemi hulefasından Mehmed Şevkul lah(?) beğlere 
intikali lazım gelmiş i se de muma i leyhimden Mehmed 
Şevkullah(?) Beğ şimdi l ik h issesi b i ' t-tevkTf ancak Meh
med Hayrul lah ve All Haydar beğlere aid hisse uhdele
rine ba'de ' l-intikal rızaları ile bin guruş bedel mukabi
l inde cari oldığı harnınarn hissesi bedel i ınİyanında Nebll 
Beğzade Ahmed Harndi Beğ ve hemşireleri Fiitımatüz
zehra ve Neblle hanımiara seviyyen ferağ. 

F1 3 Şubat sene [ 1 ]3 1 8  [ 1 6  Şubat 1 903] 

Fı 26 Mart sene [ 1 ] 323 [8 Nisan 1 907] 
Yenikapu'da Katib Kasım mahal lesinde Bali zakağında 
kırk bir numrolu tevsl'- i intikallü bir bab sahi lhane ve 
derfınına cari cennet-mekan Sultan Mustafa Han hazret
leri vakfından bir masura bir çuvaldız ma-i lezlz tebe'a-i 
Devlet-i a-liyyenün Ermeni mi lletinden Ohannes zevcesi 
Maryana b int-i Sergiz uhdesinde iken vefatıyla terk eyle
diği üç nefer eviadı istepan ve Agop ve Nikdara ve bun
lardan Agop dahi vefat iderek sülüs h issesi iki nefer ev
ladı Onik(?) Beğ ile Kolik Hanım'a intikal ve akdeınce 
merküın istepan zevcesi Marice'ye ferağı İcra kılınmış ve 
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Nikdar'un dahi vefatıyla fevtiyle49 sülüs hissesi iki nefer 
eviadı Viran(?) ve Terberan(?) ve Esban'un(?) dahi vefa
tıyla terk eylediği altı nefer eviadı Livan ve Barohi ve 
Kolik ve Rusya devleti tebe'as ından müteveffa Avadis 
Nerampof zevcesi Makrohi ve bakire Perkerohi ve Vir
vine'ye intikali lazım gelmiş ise de merkürnundan Perke
rohi ve Virsini bila veled vefat iderek hisseleri mahlulle
rinden sülüs h isse mutasarrıfesi merküme Marice'ye di
ğer bağçe bedeli ınİyanında dört bin beş yüz seksen altı 
guruş mu'accele ile icar kıl ındığı Mahlı11at ilm ü haberin
den anlaşılmış ve ol vechile kusur hısas-ı mezkure ev
IM-ı merkümuna ba'de' l-intikal eviad-ı merkürnun mer
küme Marice ile ma'an mezkur sahi lhane ile ma-i lez1z-i 
mezkurı tebe'a-i Devlet-i aliyyenün Rum milletinden To
dori veled-i Panayot'a kat' iyyen ferağ eyledüklerinden iş
bu mahalle kayd olındı . 

Fi 23 Ağustos sene [ 1 ]3 2 1  (5 Eylül 1 905] 
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14-J/209b/2 Süleyman Ağa vakfının camii mahalle- 14-l/209b/2a 
sinde bir menzil arsasında cereyan eden iki masura (; 
suyun başka vakıf lı amamına cari olmak üzere izni içe- . . . . ·� 
ren yıllık otuz bir kuruş on para mukataalı arsanın mu- -"'�; t(C.',�J�(; ı:V��._,6.ıi.' ... t.;ı--(h .ı.�ı. ... Jı: ..;_,.,....,ıV_,.v..� ... �-':" �� 
tasarrıft Ali Şevki Efend� mukata�nın üz�rine ü€ kuruş · J���� �!, ,;_..u;5�;�;:;.�;;_,11;.__ .:.�,� 1,1.: ;_.�.Jj;li# (.. ;  
otuz para zammıyla yenı temessukle talıp oldugundan ııı\I'J,ı ;"'A0ııııp ���,�' �: ,j• : � . : ·: , .. 1 •  1 • · • e-.� 

• • / '  / / ', '1/'. ,... _..) � .J f..,IW I J'pl v tı;.AI ,...., \1 (11- 'r, 1 !:P� 
vakıftarafından verilen temessük kaydı. W.V;.,. al;.;;p,;;_,,.., P.J..!-'""/,J: ' · . . . . "':'."· . .  ;pJ )i • ' ı . '• ; ·• ,;;-' ,.4" Lı- P/!;11�}_../f-'I".J""'I"....VJ) 
[Kenarnotu] Acı su Havzlı harnınarn �,J,h�":'�,/� ı ��-�;I,�..J. (,ı  ,:ı;;.�J;;;JıP "�•g.,ı .4;• · ." �o�, ' . .  . . . . r·. . 1.rf 
[Derkenar] işbu kayd Çukurçeşme hıdroetine nakl olm- t"'"' �! ..ı�t�ıP'WJ1i.�.(,...P!...i)ı�"-" �'...ılJ.O ... ..., 

mışdur. 
Merhum Çoban Çavuş dimeğle ma'rfıf nazır-ı de'avi 
merhum Süleyman Ağa nam sahibü ' l-hayrun Kurnkapu 
dahil inde Nişancı kurbında cami ' -i şerifı ve medrese-i 
münifi ve hayrat-ı sairesi vakfı musakkafatından cami'- i 
şerif-i mezkur mahallesinde vakı ' bir bab menzil arsasın
dan cereyan iden iki masura mikdan ma-i leziz ittisalinde 
vakı ' vakf-ı ahardan harnınama cari olmak üzre izn i  havı 
taraf-ı vakfdan senevi otuz bir guruş on pare mukata'a 
virilegelür ise de bu def'a arsa-i mezkurun diğer temes
sükle mutasarrıfı Ali Şevki Efendi ibn-i Harnmaıni İbra
him mukata'a-i mezkur üzerine üç guruş otuz pare zam
mıyla icareteyne tebdil o lmarak bir kıt 'a cedid temes
sükle talib olmağın bu vechi le taraf-ı vakıfdan müced
deden işbu temessük i 'ta kıl ındı . 

Fi 27 Zi' l-ka'de sene 1 253 [22 Şubat 1 838] 
Sözkonusu suya mutasarrıf olan Ali Şevki Efendi rıza- Wl'�· �' i}; {'S, �-' ı _:.:...,e:, P�_i.,� " !-....,p " �· 
sıyla el-Hacc Ebubekir Ağa'yaferağına dair kayıt. �•L '[:_,-�t.i,ı��' t.ıJ •  ��f �-: 1#./.)' f:1 
İki masura ma-i lezize ınutasarrıf olan Ali Şevki Efendi 
ibn-i Harnmaıni İbrahim Ağa rızasıyla Muytab ei-Hacc 

49 "fevtiyle" fazladır. 
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Ebubekir Ağa'ya ferağ. 
F1 2 1  M sene 1 26 1  [30 Ocak 1 845] 

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Hacı Bekir Ağa 'nın 
çocuksuz olarak vefatıyla Mustafa Reşit Paşa 'nın ha
nımı Adi/e Hanımefendi'ye tefvize dair kayıt. 

işbu ve diğer iki kıt'a temessük muceblerince Kumkapu 
kurbında Osman Efendi vakfı musakkafatından havzlı 
harnınarn i lave olınmış olan bir bab menzil arsası lede
' 1-misaha şehriyye altmış akçe icare-i müeccelelü terbl
'an üç yüz el l i beş zira' arsa ile senevi otuz beş guruş i
care-i müeccelelü iki masura ma-i lezlz mutasarrıfı Hacı 
Bekir Ağa'nun bila veled vefatıyla mahlul inden Mustafa 
Reşld Paşa halllesi Adi le Han ımefendi uhdesine tefvlz. 

Fl 1 O R sene [ 1 ]266 [23 Şubat 1 850] 

Sözkonusu suya mutasarrıfe olan Adi/e Hanım arsa ve 
suyu Yusuf Kamil Paşa'yaferağına dair kayıt. 

Muma i leyha Adile Hanım arsa ve ma-i mezburı Meclis-i 
vala-yı adliyye a'zasından Yusuf Kami l  Paşa hazrederine 
ferağ. 

F1 1 4  C sene [ 1 ] 267 [ 1 7  Nisan 1 85 1 ]  

Sözkonusu suya mutasarrıf olan Yusuf Kamil Paşa su
yunu hanımı Zeynep Hanımefendi'ye ferağına dair ka
yıt. 

�� Jf.,_, """.)-f";,,;� A � L _ 1 , İki masura ma-i mürr ve harnınarn müştemilatından bu lu-

� , \V f' "./f.J.,/Y 'fv;o�__, ' nan arsa ve ma-i mlirreyi mutasarrıf olan Yusuf Kamil � �LJ'ts..,..:,:�ıp'_,�� .... :�;J6•j� Paşa ma-i mezburı hallleleri Zeyneb Hanımefendi'ye fe-
'-'<. ,4'? ı, ' , rağ. 

14-11210a/1 

' "'\.. - ��\0 ı t •.) _,, _-;::;,.. ..... . .... -<__�..._.,. •. O:.. ?c� · """' 00: ....... 

Fl 2 1  Haziran sene [ 1 ] 292 [2 Eylül 1 876] 

Sözkonusu suya mutasarrıfe olan Zeynep Hanımefendi 
suyunu Ali Ağa'yaferağına dair kayıt. 
On yedi numrolu bir bab harnınarn ve müştemilatından 
arsa ve ma-i mürr ile mutasarrıf o lan Zeyneb Hanıme
fendi kendi ağavatından All Ağa bin All'ye ferağ. 

Fl 1 5  Şubat sene [ 1 ]295 [27 Nisan 1 879] 

14-11210a/l Osman Ağa vakfı musakkafatından Kum
�� kapı 'da Çoban Çavuş mahallesindeki hamama cari bir 

�t ıi,lı'�),..ı(ll .� · ,ı�t' . ,11 ,_ L • • . . , · - . · • • 1 .�ı buçuk masura su Adi/e Hanım uhdesinde iken Yusuf ' '  ' . .  -': •,nr P/'rv�IP..ı cıP #)J"/_,l ,o',.Wi--'u#')� .Jv-'(// • 

� • .• . v • · · • , . Kilmil Paşa 'ya ve ondanda Zeynep Hanımefendı'ye fe-
ı.;...�J'� �ıı--:"�'2z,d P��N��?fıi�JJ.�!i'<-?�l �)ıı.},e rağa dair hamiş-i temessük kaydı. 

ı4Y/J{!.!p ı ( ' . ·.c . .  , · .  · · . .  · 1 [Kenarnotu] Havzlı harnınarn · · - ."' ,; �I'..Potı (ı,�;ıLbo/�"'-"'"�.rv�� c.J ,_,. ":', 
Merhum Osman Ağa vakfı musakkafatından Kumkapu'da 
Çoban Çavuş mahallesinde ma'a müştemi lat bir bab 
harnınarn derunına cari bir buçuk masura ma-i lezlz fi 9 R 
sene 1 266 [22 Şubat 1 850] tarihinde Adile Hanım uhde-



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 20 1 

sinde o ldığı halde fi 1 7  C sene 1 267 [22 Nisan 1 85 1 ]  ta-
rihinde Yusuf Kami l  Paşa ibn-i Mehmed'e ve müşarun i- ��v,.u; ı..."t.)'ı( ..a.ı;, � 1 � �� " ,� • 

leyh Kamil Paşa hazretleri hallleleri ismetlü Zeyneb Ha- �P. �� · .. , · 1 • .  •
. _ ,_, .J. '. � �J �� �.L:: 

nımefendi hazretleri ne ferağ iderek virilen hamiş-i te me s- . �· t-'r-.:,.S.�;_j �'.Je,i ,;/� 1 0}--!�-,; ";- �_;;, r� ..b'(/..\" 
sük kayd olındı . �� L · ' · 

F1 2 1  Haziran sene 1 292 [2 Eylül 1 876] '" t..? 
Sözkonusu suya mutasarrıfe olan Zeynep Hanımefendi 
suyu yıllık kırkbeş kuruş icare ile Ali Ağa 'ya ferağına 
dair kayıt. 
Bir bab tek hammam ve bir buçuk masura ma-i Iezize 
mutasarrıfe o lan Yusuf Kamil Paşa halilesi ismetlü Zey
neb Hanımefendi ma-i mezbfirı senevi kırk beş guruş ica
re-i müeccele i le dairesi ağavatından Ali Ağa ibn-i Ali'ye 
ferağ. 

Fi 1 4  Şubat sene 1 294 [26 Nisan 1 878] 

14-1/210a/2 Kırkçeşme sularından Yenibahçe 'de Suhte 
Sinan mahallesindeki hana bağlı ve Mustafa Bey uhde
sinde bulunan yarım masura bir buçuk çuvaldız suyu 
kendi rızasıyla Laleli civarında Kızıltaş malıal/esindeki 
eve bağlanmak üzere Harmanizade Mehmet Salim E
fendi'ye katiyyenferağına dair sened-i hakani kaydı. 
[Derkenar] Esas! kaydı Yedikulle h ıdmetinde mukay
yeddür. 
[Derkanar] işbu kayd cedid defterde ve Yedikulle h ıd
metinün 2 1 ' inci sahifesindedür 
Yenibağçe'de Sfihte S inan mahal lesinde Deve Paşa zeka
ğında on sekizinci numrolu hana cereyan iden ve Astane 
kaimmakamı Mustafa Beğ ibn-i Ahmed uhdesinde bulı
nan cennet-mekan Sultan Süleyman hazretleri vakfından 
Kırkçeşme ta'bir ol ınur nısf masura bir buçuk çuvaldız 
ma-i Ieziz muma i leyh Mustafa Beğ ibn-i Ahmed'ün 
hüsn-i rızasıyla kat' i yy en ferağından mahall-i kadimin
den b i ' l- ihrac Laleli civarında Kızı ltaş mahal lesinde Ala
ca ınescid zakağında kain haneye cereyan itmek üzre 
Harmanİzade Mehmed Sal im Efendi bin Mustafa Efendi 
uhdesine viri l en sened-i hakani i şbu mahalle kayd idildi . 

Fi 21 Şubat sene [ 1 ]325 [4 Mayıs 1 909] . 

14-11210b/l Kırkçeşme suyundan bir buçuk masura 
suya mutasarrıf olan Sarraf 0/ıan zimmi ölümüyle mi
rasçılarına intikaline ve bunlarında aylık altmış akçe 
icare ve tamiri gereken suyollarının masrafını karşıla
mak üzere yarım masurasını Yanko zimmiye ve bir ma
surasını Kumkapı civarındaki evine bağlanmak üzere 
Poliçeci H o ca · Oh annes ' e kendi rızalarıyla ferağlarına 
dair te mess ük kaydı. 
[Derkenar] Nakl sahife(?) 2 1 1 
Bais-i tastir-i hurı1f oldur ki : 

14-1/210a/2 
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Evkaf-ı hümayCın hazine-i behiyyesinden mazbı1t evkaf
dan cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han 
tabe serahu hazretlerinün vakf-ı şerlfı Kırkçeşme suyın
dan ber veeh-i mülkiyyet bir buçuk masura ma-i lezlzinde 
mutasarrıf olan Sarraf Ohan veled-i Begos ziı:nml balik 
olup mutasarrıf o ldığı ma-i lezlz-i mezkı1r sekiz nefer ev
ladları Begos ve İstefan ve Bartuğ zirnınileri ile kızları İ
ranik ve Paris ve Nekohi ve Maryem ve Lusiye nasraniy
yelere adiyen ba'de ' l-intikal mersı1mlardan Begos ve 
Bartuğ zimm'iler i le İranik ve Paris ve Nekohi ve Maryem 
ve Lusiye nasraniyye taraflarından Üsküdarl Nuri Beğ 
bin Abdullah ve tebe'adan Mehmed Ağa bin Ahmed ih
barlarıyla ferağa vekllleri ve karındaşları mersum İstefan 
ziı:nml kendi hissesini bi ' 1-asale ve mersı1menün hissele
rini bi '  1-vekale nı sf masurasını Yan ko veled-i Panel o(?) 
ziı:nmlye ve bir masurasını dahi Kumkapu civarında ha
nesine cereyan itmek üzre Devlet-i al iyye re'ayasından 
ve Ermeni mil letinden Valide hanında mütemekkin Poli
çeci Hoca Ohannes veled-i Mıgırdıç zimm1ye hüsn-i rıza
sıyla ferağ u kasr-ı yed idüp ancak su hakkında cari olan 
nizam-ı müstahsene mucebince ma-i mezkurun katması 
keyfiyyetini erbab-ı vuküf taraflarından lede' t-tahkTk as
rı nda Sadr-ı all kethudası Halll Efendi Havass-ı aliyye 
kazasına tabi ' Belgrad karyesinde vakı' etraf-ı erba'ası 
Andonaki tarlası ve Galata yalı ve İbrahim Paşa ve İstan
bul ağası yollarıyla münteh'i olup ba'de' l-keşf ve' l-vezn 
hası l olan beş masura ma-i lezlzün kanun-ı kadim üzre 
bir masurası hakk-ı mecra ifrazından sonra baki kalan 
dört masura ma-i lezlzden müfrez lağm ü kanavatma te
be' iyyetle nısf masura ve merhum Derviş Paşa'ya ba 
hatt-ı hümayun temllk buyurılan bir lüleden müfrez bir 
masura ki cem'an b ir buçuk masuranun katması mevcud 
olup suyı dahi cennet-mekan Sultan Süleyman Han tabe 
serahu hazretlerinün Kırkçeşme ana tarlkına cereyan it
mekde aldığından malızlırdan salim ve cennet-mekan-ı 
müşarun ileyh hazretlerinün vakfı canibinden ru'yet olm
mak üzre mersı1mı1n Y anka ve Hace O han n es ziı:nml uh
delerine kayd olmarak ber veeh-i vakfiyyet müceddeden 
başka başka temessük i'tasını Su nazırı izzetlü Tevfik 
Beğ Efendi tarafından i ' lam olınmağla i ' lam-ı mezkı1r 
ahz ve taraf-ı vakfda h ıfz olmarak ber ınıleeb-i i ' lam ma-i 
mezkurun nısf masurası mersum Yanko zimm1nün hane
sine cereyan itmek üzre uhdesine kayd olmarak diğer te
messüki i 'ta kıl ınmış olmağla ber minval-i muharer bir 
masura ma-i lezlz-i mez-kı1r dahi mersı1me Hace Ohan
nes veled-i Mıgırdiç zim-m1nün ber veeh-i bala hanesine 
cereyan itmek üzre beher şehr altmış akçe icare te'addl
leriyle511(?) defter-i vakf-ı şerlfde uhdesine kayd olmarak 

511 ta 'ylnleriyle 
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zabt u tasarrufını havl müceddeden işbu temessük tahrlr 
ve imHi ve bi 'n-nezare kaimmakam-ı mütevel llsi oldığum 
hasebiyle temhlr ve i 'ta o l ındı gerekdür ki beher şehr 
altmış akçe icare-i müeccelesin sal be sal canib-i vakf-ı 
şerlfe eda vü teslim itmek ve müced-deden ferş olmacak 
tarlkı teberru'an l i ' l-vakf tarafından tanzim kıl ınmak ve 
mürür-ı zernan ile soyolları ta'mlrat-ı külliyyeye muhtac 
olup evkafı tarafından ta'mlr olındukda su mutasarrıf
larınun masuralarına göre ber veeh-i mukaseme h issele
rine isabet iden mesarifı öteden berü olageldiği vechile 
bila cevr ü ez[a] te'diye(?) eylemek şartıyla zabt u ta
sarrufına taraf- ı  ahardan mutasarrıf ol ınmağın51• 

Fl 1 9  Ş sene 1 270 [ 1 7  Mayıs 1 854] 
Sözkonusu suya mutasarrıf olan Hoca Ohannes zimmi 
kendi rızasıyla Rum milletinden Todori zimmiye ve 
yangında kullanılmak üzere Rl!m kilisesindeki hazine
ye bağlanmak üzere ferağına dair kayıt. 
Bii irade-i seniyye Evkaf-ı hümayı1n hazinesinde müced
deden teşkil-i senedat odasında çeharşenbih güni icrası 
mukarrer olup derün-ı temessükde muharrer beher şehr 
altmış akçe icare-i müeccele i le bir masura ma-i lezlze 
mutasarrıf o lan Hoca Ohannes veled-i Mıgırdıç zimml 
mutasarrıf oldığı ma-i leziz-i mezkurı iradetiyle tebe'a-i 
Devlet-i aliyyeden ve Rum milletinden kilisa mütevelllsi 
Todori veled-i Hristo'ya ferağ u kasr-ı yed itmesiyle ma-i 
leziz-i mezkur mecra-yı kadiminden ihrac ve Alacames
cid kurbında kuşe başında harnınarn mesleğinden ifraz 
birle ma'azllahu te 'ala harlk vukü' ında isti 'mal olmmak 
üzre mahall-i mezkurede vakı' Rum kilisası derunında 
müceddeden inşa olman keblr hazineye cereyan itmek 
üzre defter-i vakfda kil i sa-yı mezkur mütevel llsi mersum 
Todori uhdesinde olmması hususı Su nazırı sa'adetlü 
Ya'küb Paşa hazretleri tarafından canib-i vakfa vürüd 
iden memhur ilm ü haberde inha ol ınmış olmağla ber mil
ceb-i inha bir masura ma-i lezlz-i mezkur mahall-i mez
kura cereyan itmek üzre defter-i vakfda mütevel ll-i mer
sumun uhdesine kayd olınarak kaimmakam-ı mütevel llsi 
oldığı hasebiyle zabt u tasarrufına izn virildiği işbu ma
halle şerh virildi. 

Fi 6 Ca sene 1 272 [ 1 5  Ocak 1 856] 

14-11211a/1 Kırkçeşme katmalarından bir masura su
yun, Alacamescid yakınlarında Rum kilisesinde inşa o
lunacak su hazinesine yangın zuhurunda kullanılmak 
üzere icra olması için su yolunun döşenmesi hakkında 
sunulan maruz. 
Ma'rüz-ı çaker-i kernlneleridür ki : 
Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta-

51 olınmaya 
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be serahu hazretlerinün vakf-ı şerlfı Kırkçeşme suyından 
olarak saye-i ihsan-vaye-i hazret-i mülukanede bir kıt 'a 
temessük mantukınca bu defa mutasarrıf oldığum bir 
masura ma-i lezlzi ma'aza' l lahu te 'ala harlk vukü' ında 
isti'mal o lmmak üzre Alacamescid civarında Rum kil isa
sı deri'ınında kain müceddeden inşa o lman keblr hazineye 
icrası emelinde bulındığum muhat-ı i lm-i alileri buyurıl
dukda e ltiif-ı rahlmanelerinden mercCıdur ki nizamma 
tevfikan ma-i mezkur tarlkınun müceddeden ferş ve tesvi
yesi hususına saml-i all-i vekalet-penahlleri şiiyan huyu
rılmak babında emr ü ferman hazret-i men lehü' l-emrün
dür. 

14-1121la/2 Kırkçeşme katmalarından bir masura su
yun sahibi Todori'nin, Alacamescid yakınlarında Rum 
kilisesinde inşa olunan su hazinesine, yangın zuhu
runda kullanılmak üzere icra olması için su yolunun 
döşenmesi hakkında arzuhali. 
Sahib-i arz-ı hal Todori veled-i Hristo zimml kullarınun 
işbu istid'a-yı meali52 Kırkçeşme suyından bii temessük-i 
vakf mutasarrıf oldığı bir masura ma-i lezlzi ma'aza' l
lahu te 'ala harlk vukü' ında dahi isti 'mal olmmak üzre A
lacamescid civarında Rum kilisası derunında kain mü
ceddeden inşa olman kebir hazineye icrası n İyazından i
baret bulındığın ve ma-i lezlz-i mezkür cennet-mekan 
Sultan Süleyman Han hazretlerinün Kırkçeşme suyı ana 
tarlkına mülhak katma sulardan olarak el-yevm mesfürun 
uhdesinde bul ındığı kaydıyla yedinde mevcCıd olan te
messükden nümayan olmış olmağla bu takdlrce ihrac oh
nan nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkur tarikı
nun müceddeden ferş ve tesviyesi husCısı sarahaten fer
man-ı alllerinün şeref-sudurma mütevakkıf meviiddan ol
mağla ferman hazret-i men lehü' l-emründür. 

· 

Fı gurre-i N sene [ 1 2]72 [7 Mayıs 1 856] 

14-1121la/3 Sulara ilişkin muamele/erin yeni nizama 
uygun olarak yapılması, su verilmesinin senetle olması, 
suyollarının ferman ile döşenmesine dikkat edilmesi, 
suyun Jerağ ve intikalinde vakiflara temessük verilmesi 
için su nezaretinin inhasının alınması konularına dair 
Evkaf muhasebesinden gönderilen ilmuhaber kaydı. 

[Der kenar] C ed id Çukurçeşme defterinün 1 04'ünci salıi
fesinde mukayyeddür. 

Saye-i merahim-vaye-i mülukande amim-i ( . . . ) hitaben(?) 
katıbe-i ahval ki : 

52 i s t  id '  a-yı meali 
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( . . . ) veliisınun havahhında(?) su hususınun dahi taht-ı za
bıtaya idhal ve tevsiki matlub-ı all oldığına mebnl fima 
ba'd aslıab-ı hayratun cevami' ma'a ve sebll ve çeşmele
rine ve su mutasarrıflarına mahsus bulınan mevaddun(?) 
keyfiyyeti refte refte zahire ihrac ve defatir-i evkafa kayd 
ve ihrac ol ındukdan sonra hisabı(?) i 'tibarıyla gerçek as
habı kasr-ı yedinden ve gerçek mahlulden su alınup satıl
dukda defatir-i evkafda münderic bulınan kuyudea tan
zlminün ferağ u intikaline ashabınun ve kuyudınun dere 
bir masura suyun bey' u şirasınun ve hiç ferde ve ale
' I-husus re'ayaya mutasarrıf (  . . .  ) sularınun ziyade bir kat
re su cerirün(?) ve re 'ayaya ehl-i islam mah lul inden mü
ceddeden fürfıht ve i 'ta olmmasından ve nısf masuranun 
noksan o-larak çuvaldız i ' tibarıyla su alınup satılması i
çün senedat i ' tasında kemaliyle ictinab ve ittika ve re'a
yaya hasbe' l -lcab müceddeden su virilmek lazım gelürse 
irade-i seniyye-i şiihaneye müte'allık buyurılmaksızın vi
rilmesine ve suyollarınun bii ferman-ı all ferş olınmasına 
i 'tina o lmması hususı 5 1 6  sene 252 tarihinde ba hatt-ı 
hümayun-ı şevket-makrün-ı şahane n izama rabt olmarak 
keşfve ba'de ezln ma-i lezizün ferağ u intikali vukü' ında 

,. � 1 � su nezaret-i canibinden inha ol ınmadukca vakfları tara- -.�� ...-y , "•'i. 
fına temessük virilmeme suretinün nizam-ı kadimine zeyl 
ve ilave kı lınması babında 1 5  Ca sene 1 266 [29 Mart 
1 850] tarihinde Evkaf muhasebesinden vürfıd iden i lm ü 
haber mukayyedde ferman hazret-i men lehü ' l-emrün
dür(?) . 

Fi 29 [(?)] sene 1 272 [ 1 855 - 1 856] 

DER HIDMET-İ EKŞİKARA 

14-11219a/l Haslar kazasında Ayvad köyünda Sultan 
Selim kemeri yakınlarından hasıl, Küçükkemer'e mül
hak sulardan yarım masura suyun sahibinin, Aksa
ray 'da menziline cereyan etmek üzere Mehmet Salih A
ğa ya ferağ ettiğine dair senedin kaydı. 

Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan Gazi Sultan Süley
man Han hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları Kırk
çeşme ta'blr o lınur ma-i lezizlerinün ana tarlkına mülhak 
katmalardan nısf masura ma-i lezize mutasarrıf Nu'man 
Ağa ibn-i es-Seyyid All hüsn-i rızasıyla devletlü ser'as
ker paşanun tatar ağası Mehmed Salih Ağa'ya ferağ u 
kasr-ı yed idüp ancak bu defa bii hatt-ı hümayun viri len 
n izamma nazaran yedinde olan derkenar natık o ldığı üzre 
Mahmud Ağa hayatında Havass-ı refi'a kazasında Ayvad 
nam karyeye karib merhum Sultan Selim hazretlerinün 
küçükkemeri kurbında kimesnenün mülki ittisalinden ari 
mevzı '- ı hallde kendü malıyla abar-ı müteferrika hafr ve 
tahte' l-arz !ağın ü kanavat ile cem' u tahsil ve müşarun i
leyh Sultan Selim Han hazretlerinün Astane-i aliyyeye 

205 

14-112lla/3 

14-1/219a/l 



206 KIRKÇEŞME SULARI 2 

cari küçükkemeri suyı yolına bi izn-i mütevel ll i lhak. ey
lediği gayr-i ez hakk-ı mecnl beş masura bir çuvaldız 
ma-i lezizden müfrez n ısf masura ma-i lezlz vakf-ı mü
şarun ileyhün ana tarlkına cereyan itmekde aldığından 
yedinde olan derkenara battal keşidesiyle taraf-ı vakfda 
hıfz ol ınup beher şehr otuz akçe icare ile cedld temessük 
tahrlr ol ınup muma i leyh Mehmed Salih Ağa'nun yedine 
i 'ta o lınarak nısf masura ma-i mezkurı Aksaray'da Sultan 
cami '  -i şerlfı kurbın da mutasarrıf o ldığı menzi le cereyan 
itmek üzre virilen temessük kayd olındı . 

Fı 9 M sene ı 254 [4 Nisan ı 838] 
Salih Ağa 'nın vefatıyla çocuklarının vasisi tarafindan 
Hacı Hafiz Ali Ağa'yaferağ ettiğine dair verilen temes
süğün kaydı. 

��) 1 _;� ;_.J·�'.J · .� ı.,� � 
��� ı, �/.//�':b� � ı J,ıJ.J;cJb1i' 

ıri� u. :� ı�;.� � ; �  � c.bL 
; 1 • t • ., ' .. • • • • • 

Muma ileyh Mehmed Salih Ağa vefat idüp ma-i mezkilr 
sulbl sağir oğlı Abdülkadir ile sağTre kerlmeleri Asiide ve 
Saime'ye ba 'de' I-intikal sağTran- ı mezburlarun valideleri 
ve vaslleri53 Zeyneb Hatlin bint-i Mehmed b i ' l-vesaye 
nısf masura ma-i mezkurı el-Hacc Hafız All Ağa ibn-i A
ll'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle hamiş-i temessük işbu ma
halle kayd ol ındı . 

·.""Ji ./ : � � -1;b (,/;; /�: v �./ � ı ..; .,e; .J t:f � Fı 26 Ca sene ı 260 [ ı  3 Haziran 1 844] 
.;J .J Qi. \.i 1 � Lr � 1 CQ1 tJ;/ .J ı c;.{fo : 111ı ,JJ �özkonusu yarım masura suyu Hacı Hafiz Ali Ağa 'nın, .4 ,.;.1 .• • . ·� • • , : . ·. : ]smail Ağa 'yaferağ ettiğine dair şerh. 

• .Al � .# .J 1 .....,., .J 1 ...,., - eıs e..J.) .;.- (.JJ ..� 
• .. ...., • , Nısf masura ma-i lezlz-i mezkura mutasarrıf olan el-Hacc 

� � Cl',..,'./:' c!'..? Ha!ı� ��� 
·
AAğa . ibn-i. AY' Ama-i .mezkurı rıza v.e ir��etiyle 

( Q' � Asakır-ı nızamıyye-ı şahane bınbaşı larından Isma' ı l  Ağa 
bin Musa'ya ferağ u kasr-ı yed idüp ma-i mezkilr kadlrni 
vechile hane-i mezbiireye cereyan eylemek üzre miima 
ileyh İsma'll Ağa'nun defter-i vakf-ı şerlfde uhdesine 
kayd alınmış aldığından işbu mahalle şerh virildi. 

Fı 17 C sene ı 265 [ l l  Nisan ı 849] 

14-1/219a/2 14-I/219a/2 Haslar kazasında, Belrad köyünde, Uzun 

�fJ�') .. ı.,�iJı•�):ıJj�;!,,);���� eı;;;j; 6��:-Joiıi��J;" .�; . .,.;.;� Dimitri çayırından h asıl, Kırkçeşme katmalarından ya

JJJJJ ��: � ı;:)J..�ıit.J.- .xi,..r'..rJ;; ı..: .... ;j_1;,;J·.v )j/I.A,iı.ıı))Jj';JJ,.t', rım masura suyun sahibi tarafindan, Aksaray 'da Alem 
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lulusi Paşa 'nın 
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. · .,;ı.:.J1.1, i , · ·.,., · : · . :,ıı . 1.· : : .  <· '� '-:':'�1/1' �".J 13�/J� Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta--: • , • ;1 '" 1"'1' , ..,....,,, �, elir' ,;JJ...ö ıtıf�� · . . . , . · . · , · .. · , ��ut<J..�:-:-.tt� h!·) , , ·;, ·i .  \?.�A' ;; ·1. · t1 �..ı ·� :./'&#-' ;P_ be serahu hazretlerı nun ıhyasına muvaffak oldukları 
. . . . "'_, ; ,  m •. ; r.;IPJ.J/'1�'' -.JV'..r .ıı ..JI' ;ı ., , ··' . K k 'bA 1 , . 1 A 1 . . . Ak J ıf.; · · . . . . · rı � ' ·""'�uı..JJ ır çeşme ta ır o ınur ma-ı ezız erınun ana tan ına �':.1 \ ,.,,,..ı�.J'""t'""'"1'eıt•i v ·w · ·  ı�, · · · , . A • A �/t/� \ . . · . . � '�-' .lo1J1l11J.d; ı.;_.,.,ı.l mülhak katmalardan nısf masura ma-ı lezıze mutasarrıfe 

-....._ Mu'tebere Kadın hüsn-i rızasıyla müteveffa Kaimmakam 
Hulusi Paşa'nun mahdumları Mehmed Emin ve Es'ad ve 
Mahmud beğlere ferağ u kasr-ı yed idüp nizam-ı müstah-

53 vas! 
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senesine nazaran ma-i merkürnun katması keyfiyyetinün 
tahkiki lazım gelmiş aldığından yedinde olan arz-ı hal na
tık oldığı üzre merhum Hasan Efendi bin Mehmed'ün Ha
vass-ı refi'a kazasında Kemerler canibinde Belgrad kar
yesi kurbında Uzun Dimitri çayırı dimeğle arif mahallde 
biisıl itdürdiği suyı ana lağmına i lhiik eylediği suyından 
müfrez nı sf masura ma-i leziz vakf-ı müşarun i leyhün ana 
tarikına cereyan itmekde aldığından beher şehr otuz akçe 
icare-i müeccele ile nısf masura ma-i leziz muma ileyhim 
Mehmed Emin ve Es'ad ve Mahmud beğlerün uhdelerine 
kayd ve Aksaray kurbında Eğeciler c ivarında Alem Beğ 
mahallesinde mutasarrıf o ldukları menzillerine cereyiin 
itmek üzre virilen temessük kayd olındı. 

Fi 5 C sene [ 1 ]255 [ 1 6  Ağustos 1 839] 
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14-l/219bll Küçükköy 'den hasıl, Kırkçeşme katmala- 14-1/219b/1 
rından Mehmet Sait Efendi vakfında'!, yarım masura _;fl..,ı�!!j,'.J�a,pci_..:;,,e;.��.-��, ... ,, eJ-A .. , • , . , 
suyun sahibi tarafından, Aksaray 'da Alem Bey mahal- �<���,.;ı?��w�&,:.Mf • .s�ij_�ı;;'�t;'(�..:.._;� 
lesinde icra olmmak üzere Emine Hanım 'a feragw etti- 't.'I.�-'��<:'!/�!.;.JII.)C..fj &,:t/�ı .... J., ,..;,=.�: ,<,:· ·/"':""'�,�� 'P�iır' 'i:):l.l- . �� - ,u . .  ./ . .... -.., .. ,.,, o,l'.,.)ot.....,,...,...aıJ 
ğine dair ek temessük verildiğinin kaydı. :·�, ... � . ..-�. �'t:rf:!3-"eA!.I ıR_ ı �,;:_,N ._...!&,/-'f?�·ı(ı ı · ·  .• �if.�'�C"/�1 '::J •. ı,.. ı� ' '  . •  .. I .A. I' ' �- , • .. -"V(" 
Siihibü' l-hayrat Mehmed Sa'id Efendi merhumun Ey- cY!)i.»_;,�h� ;�O.:t:();?;"';,_""Y.'t1"'1c.i-}?,ı,4v.•;.,.JJ.;� 
yub-� Ensiiri �!vii�ı�da Nişa�cı �u��afa Paşa �ahallesin- --�')t_j���� ����:.ı )-;ıı.tı;;:J,)� �,.,.-.�1�;��� 
de vakı' kutbu' l-arıfin gavsu' l-vasıhn es-Seyyıd eş-Şeyh �<'ı.�.Jirl!?ı eC�· . . �("��'f.';��' 
Mehmed Murade' l -Buhiiô ei-Nakşibendi hazret1erinün -..;. · C"".,;...ı;_,y:_,;-.,J.J..,.eı rli;, 
hangalıında hücre-nişin fukariinun it'am-ı ta'iimiyyesiy-
çün vakf ve ta'yin eylediği evkafı musakkafiitından Dii-
vfid Ağa mahallesinde müceddeden bina ve ihdas eyle-
diği harnmam-ı Muriidiyye dimeğle arif harnınarn mürür-ı 
eyyiim ile münhedim o lup derfinına İcra eylediği Küçük-
köy karyesinde Iskara kemerinden Sultan Süleyman haz-
retlerinün suyollarına i lhak itdirmiş oldığı iki masura 
ma-i lezizden müfrez nısf masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan Mir katibi yamağı Mehmed Arif Efendi ibn-i Hasan 
bii hüsn-i rıza ve ihtiyarıyla Kapudiin-ı derya-yı esbak 
merhum ve mağffirun leh Küçük Ahmed Paşa kethudası 
zevcesi olup Aksaray'da Alem Beğ mahallesinde Kızıi
maslak ittisalinde sakine Emine Hanım ibnet-i Ali'ye fe
riiğ u kasr-ı yed itmeğle tasarrufına izn virilmiş aldığın
dan hamiş-i temessük işbu mahalle kayd o lındı. 

Fi 24 Ş sene [ 1 ]259 [ 1 9  Eylül 1 843] 
Emine Hanım sözkonusu yarım masura suyu eski ma
halline cereyan etmek üzere Hatice Hanım'aferağ etti-
ne dair temessüğine ek verildiğinin kaydı. 
Mfima i leyha Emine Hanım mutasarrıfe o ldığı n ısf masu
ra ma-i lezizi mecra-yı kadiminde olmak üzre Zenneci 
Kadri Ağa'nun zevcesi Hadice Hanım bint-i Mehmed 
Kadri'ye feriiğ u kasr-ı yed itmeğle hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd olındı. 

Fi gurre-i Ş sene [ 1 ]266 [ 1 2  Haziran 1 850] 
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1��11219b/2 14-11219b/2 Kırkçeşme katmalarından yarım masura 

'"<'\..}Jt-�(;!;l.ı../,tı�?,..Ve;; . . ��v: . . . . . . . s�yun sahibi Fatıma Hanı"! 'ın vefatı�la
. 
eşi 

_
Hacı Hüse-,ı.�.,.?�,..,1,"�/':'J.ıı..;;.:B;y;�.: , ··�.v.v:'"'.t;w-_,A����;� yın ve Fatıma 'nın amca ogullarına ıntıkalınden sonra i;,;J�����'J'-:�.)1; AJJ •i!t��N�/.V:'�:f'"'"'.}"�.f;):fi]!e,_ : : onların da hisselerini Hacı Hüseyin Efendi'ye ferağ :;n��'21' �-�� ... ,�)\ .;tJ;:'!{;Il''-'-' r!�!'r l.J31)._•� ettiklerine dair temessük verildiğinin kaydı. · > 'Jw;r'4ıf:)-6_ı · cr"'!rwv�; e-v;�, :  .:Y-"J �·;���-��,..,, ; ����fP:·����� ı.f-)#(..Y.ı, ..... ..ı,.;;�..;.., Cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta���,.... ·���ıı;ı;),..�"t..JI.ı.- .....-�..ı..ı��.JJ.d� ��ı� be sedihu hazretlerinün Kırkçeşme ta'bir ol ınur ma-i le-0-;,.:ır,�_:;yN.!i� � :  v;J6.:U'e;;ır.t61j(to$d' cr,..- � eJ,j_,ı, zizlerinden nı sf masura ma-i lezize mutasarrıf Mustafa E-• • • • �;"1 etı_• ,.�� /...6..:a;e;,.-)./:�IJ,"'. �!J, fendi fevt olup oğlı el-Hacc Süleyman'a kable' l-intikal 3'\�,t�,.ı,:ı., muma ileyh dahi fevt olup kerimesi Şerlfe Fatıma'ya �tU�� mevrus ve mu ma i leyha dahi müteveffiye olup verilseti 

zevci metrukı el-Hacc Hüseyin bin All i le ve l i  ebeveyn 
arnınİ oğlınun oğulları kebir Mustafa ile sağir All'ye 
mevrus oldukdan sonra ve muma i leyhima li ebeveyn am
mi oğlınun oğul ları kebir Mustafa ve sağir Ali'nün irsen 
kendülere musib ma-i mezkurda olan hisselerini ba izn-i 
şer'! zevc-i mezbur el-Hacc Hüseyin Efendi'ye ferağ idüp 
ancak ihrac o l ınan nizam-ı müstahsenesine [nazaran] 
ma-i mezkurun katması keyfıyyetinün tahkiki lazım gel
miş aldığından ma-i mezkGr müşarun i leyh hazretlerinün 
ana tarikına cereyan itmekde aldığından yedinde olan 
hüccet-i şer' iyye natık o ldığı üzre nı sf masura ma-i mez
kura beher şehr otuz akçe idire-i müeccele ta'yin olma
rak ma-i mezkur Gureba Hüseyin Ağa mahallesinde mu
tasarrıf oldığı menziline cereyan eylemek üzre mGma i
leyh el-Hacc Hüseyin Efendi'nün yedine virilen temessük 
işbu mahalle kayd o lındı . 

Fi 9 N sene 1 259 [3 Ekim 1 843] 

14-11219-1Aa/l 14-11219-IAa/1 Kırkçeşme katmalarından, Abbas Ağa /�}..il)'.ı ıli.ı v.ı;;: &"_,.,.,._,,A: . ,. . vakfından altı masura su Seyyit Ali Şevki tarafindan, . . ( . ( ... ı ,.a.ı.;.ı 1 "' ı...ı ı '  .ı '  . . v.:..,J v -l-....f;J.ı , N/� 1 � • : . . - ' c;. 'J  t.:'h .Y4(:,, J .  . Kumkapu 'da Coban Çavuş mahallesınde Havuzluha
.
-'(· . (Y ,s-_ ,.J_,J ,_ifs.:-,A:( ,. • • . J;< L.:- I  •• H. Eb b k '  A w , fi (f,N·v J;ıi.J..(}>,_}ı "j)'...J ı v· . .  v;!' J" '� &://_,..;ı , .... ...;. · . . mam'a cereyan etmek uzere acı u e ır ga ya e-

,J�'&--tl>' c'i-� w111 ı ��: .. S 1 • • �'!'\@(,o����,� <'TV> ;:;_J rağ e dildiğine dair temesssüğün kaydı. • . • • • r 
. .  � j<J ('..1 .ı .Jf/. /, JC • • U",ı!,., � 1 eLr 'V-' ltiJ �;.e;, . . . . (l}.f L,.-�.1 tlr-' Li / • 

. •• . 't� t.. ı J ı"'J-'.Ji_,;.4& ·  , : '1�'r&1 Istanbul ve Beşiktaş ve gayrıda vakı' Darü' s-sa'adeti' -
. 

· '-' ' e/1, -v.'�rtt' � ş-şerife ağası e s  bak merhum Abbas Ağa evkaf-ı şerifesi .. \"='� :ı"d,0,..& müstağallatından Altımermer kurbında Davud Paşa ma-
' vx-. · hallesinde kain Kırkçeşme olarak altı masura ma-i lezizi 

cari Kefce harnmaını dimeğle arif çifte hammarnun su
yına mutasarrıf olan es-Seyyid Ali Şevki Efendi ma-i 
mezkurı ei-Hacc Ebubekir Ağa'ya ferağ u kasr-ı yed it
meğle ma-i mezkur Kumkapu nişancısında Çoban Çavuş 
mahallesinde kain Havzlıhammama cereyan eylemek üz
re beher şehr yüz yiğirmi akçe icare-i müeccele ta'yiniyle 
hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı. 

Fi 1 8  S sene 1 26 1  [26 Şubat 1 845] 

Kırkçeşme suyundan Kumkapu'da altı masura suyun 
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sahibi Hacı Ebubekir Ağa, bir masurasını Şifa hamamı 
için Seyyit Hasan Efendi'ye, yarım masura suyu Ara
hacılar kışiasında eve cereyan için Mustafa İsmet Bey 'e 
ve kalan yarım masurayı da Kücük Ayasofya'da hane
sine icra etmek için Zekeriyya Efendi'ye ferağ ettiğine 
dair başka başka temessükler düzenlendiğinin kaydı. 
Ber muceb-i temessük beher şehi yüz seksen akçe icarelü 
Kumkapu nişancısında Çoban Çavuş mahallesinde kiiin 
Havzlıhammamına cereyan eylemek üzre Kırkçeşme ola
rak altı masura ma-i lezize mutasarrıf olan el-Hiicc Ebu
bekir Ağa mutasarrıf o ldığı ma-i leziz-i mezkurı dört ma
surası kema fi' s-sabık Havzlıhammamına cereyan eyle
mek üzre uhdesinde ibka idüp yalnız bir masura ma-i 
lezizi şehriyye otuz akçe icare ile Sultan Ahmed civa
rında Nuri Efendi konağınun öninde baş meslekden bi
' 1-ifriiz Nahlbend mahallesinde mutasarrıf o ldığı Şifa
hammamı'na cereyan eylemek üzre es-Seyyid Hasan E
fendi bin Ali'ye ve yine şehriyye on beş akçe icare i le 
nısf masura ma-i lezizi kezalik bi ' l -ifriiz Arahacı lar kış-
Iası ta'bir ol ınur arsa derunında Cığalzade Rüstem Paşa 
vakfından olan haneye cereyan eylemek üzre Mustafa İs-
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met Beğ bin Derviş Ali Beğ'e def'a şehriyye on beş akçe 
• • • 

icare i le n ısf masura �a-i l�zizi �ard.aklı 
_
hammamı kur- �-!fJıA/�Jb.ı �t�,S�J>:. � ...... ! �  ı.,ç";' '� \  

bında Abacılar kethudası Hacı Huseyın Aga tahtında ana (��1'1 • • ı>tA � � �tJ ı •  : · ·u 
terazusından bi ' l-ifriiz Küçük Ayasofya'da Hüseyin Ağa .?V'��� .. .  

.J ',/  ,J &J  · 

mahallesinde vakı' hanesine cereyan eylemek üzre Zeke- �� 'I"').J ı.&� .eJ ,.,� � 
riyya Efendi ibn-i Halil Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed it- �� � e;,; �J Jj_, �;.,;& meğle ber minval-i muharrer iki masura ma-i leziz işbu • .. 

.•, . :.J • 

temessükden bi ' l-ifriiz muma ileyhimalarun tasarruflarını '-'-� (../,Jl{ � // I"T.. !,,.,; J !  
havi başka başka cedid temessük virilmeğle işbu mahalle � V� 
şerh virildi . 

Fi 7 Receb sene 1 265 [30 Mayıs 1 849] 

Hacı Ebubekir Ağa'nın bila ve/et vefatıyla valftarafın
dan mezadla Mustafa Reşit Paşa 'nın eşi Adi/e Hanım'a 
ferağ edi/diğine dair temessüğin kaydı. 

EI-Hiicc Ebubekir Ağa ibn-i Halil bila veled fevt olup 
mah lU linden bii kaime-i mezad fehil.metlü devletlü Mus
tafa Reşid Paşa hazretlerinün halile-i muhteremeleri if
fetlü Adile Hanımefendi hazretlerinün defter-i vakf-ı şe
rifde uhdesine kayd olmış olmağla şerh virildi. 

Fi 8 R sene I 266 [2 1 Şubat 1 850] 

Adi/e Hanım'ın da dört masura suyu Yusuf Kamil Pa
şa 'yaferağ ettiğine dair temesssüğin kaydı. 
İffetlü Adile Hanımefendi mutasarrıfe oldığı dört masura 
ma-i lezizi Meclis-i viiiii a'zasından Rumili beğlerbeği 
payelülerinden atufetlü Yusuf Kamil Paşa ibn-i Meh
med'e feriiğ u kasr-ı yed itmeğle defter-i vakf-ı şerifde 
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uhdesine kayd olmış o lmağla şerh virildi . 
Fı 24 C sene [ 1 ] 267 [27 Nisan 1 85 1 ]  1!J ·� :.' ;; .v�.ı..ıJ"·"�' tJ IC'I'-1'"'·�..,-� .... fv�.�/rô.t 

. "": ı,,Jib_.,.,)�( J...e;. Jı-:b .. . . . . . e.ıı.eı.ıı1�lP-ıı'b.:(f..J 1� . . . '-:f��uL��;�J'-'...& Yusuf Kamil Paşa 'nın sözkonusu dört masuradan iki 
I"..Jf,..ı.c:.. 1 0 • : �" � �Jj'e,.,J.t,.: "';ı.J)""';.JJ& f, masurasını kendi uhdesinde olan Sultan Hamam'ına 

,·� 'J"' �.11 ���.�"":'";ol' t2J .... � r(?; t..ip ı. .. ....;.. . , � •. ifraz ettiğine dair yeniden temess ük verildiğinin kaydı. 'f-• \ '.JN) I -41Jtif� ,4f.l:, IL .: • .' ' :J.,. V � f  v, - . . �J � ,.,t!J / !.ı .Af'. • ,;; . . 
• • ;'Y_,. '.JI,..}.J ,  Ber veeh-i muharrer hamiş-i temessükde muharrer beher 

şehr yüz yiğirmi akçe icarelü dört masura ma-i lezfze mu
tasarrıf olan devletlü Yusuf Kamil Paşa hazretlerinün 
mutasarrıf oldığı dört masura ma-i lezfzden iki masura
sını Mahmud Paşa c ivarında kain taht-ı tasarrufında oldı
ğı Sultan hammarnın un ittisalinde ana terazusından bi ' -
1-ifraz hammarn-ı mezkurun hazinesine cereyan itmek üz
re işbu temessükden ifraz olınarak müceddeden bir kıt 'a 
temessük virilmeğle işbu mahalle kayd olındı. 

Fl 2 R sene 1 272 [ 1 2  Aralık 1 855 ] 

Yusuf Kamil Paşa iki masura suyu eşi Zeynep Hanım 'a 
ferağ ettiğine dair temessük verildiğinin kaydı. 

[Derkenar] işbu iki masuradan başka nısf masura bir çu
valdız suyı dahi olmağla Çukurçeşme h ıdroetinde mu
kayyeddür. 

On yedi numrolu Havzlı harnınama cari iki masura ma-i 
lezize mutasarrıf olan Yusuf Kamil Paşa hazretleri ma-i 
mezkurı hallleleri ismetlü Zeyneb Hanımefendi'ye ferağ 
u kasr-ı yed iderek icaresi dahi senevi altmış guruşa iblağ 
ol ınarak zabt u tasarruflariyçün v irilen temessük işbu 
mahalle kayd olındı . 

Fı 2 1  Haziran sene [ 1 2]92 [3 Temmuz 1 876] 

Zeynep Hanım 'ın da Ali Ağa 'ya ferağ ettiğine dair te
messük verildiğinin kaydı. 

İki masura ma-i lezfze mutasarrıf o lan ismetlü Zeyneb 
Hanım mutasarrıf oldığı ma-i mezkurı rızasıyla kendi 
ağavatından All Ağa ibn-i Ali'ye ferağ iderek mahall-i 
kadimine cereyan itmek üzre zabt u tasarrufın ı havi işbu 
mahalle54 viri len hamiş-i temessük işbu mahalle kayd 
o l ındı . 

Fi 1 5  Şubat sene [ 1 2]95 [27 Şubat 1 880] 

14-11219-JAa/2 Kırkçeşme katma sularadan üç çuval
dız suyun sahiplerinden Şemsettin Efendinin vefatıyla 
varisieri tarafindan, Aksaray 'da Alem Bey mahallesin
de cereyan etmek üzere Hatice Ziba Kadın 'a ferağ et-

54 "işbu mahalle" fazladır. 
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tiklerine dair temessüğün verildiğinin kaydı. 

Cennet-mekan adn-aşiyan GaZı Sultan Süleyman Han 
tabe serahu hazretlerinün evkaf-ı celileleri Kırkçeşme su
yına mülhak katma sulardan üç çuvaldız ma-i lezize zevci 
Mehmed Şemseddin Efendi ile Fatımatüzzehra Hanım 
ber veeh-i münasafe mutasarrıfan iken zevci ınılma ileyh 
Şemseddin Efendi bundan akdem fevt olup ma-i mez
kfırda olan hissesi üç nefer eviadiarına intikal ile hane i le 
beraber alıara fediğ olmacak ise de ma-i mezkOrun temes
süki kazaen zayi' aldığından kaydı ba'de' l-ihrac intikal 
ve ferağı bi ' l-icra senedinün tanzlmi ınılma i leyha Fatı
matüzzehra Hanım ba arz-ı hal lede' l-istid'a Havass-ı re
fi'a kazasına tabi '  suyol ı  karyelerinden Kemer Burgos ve 
Petnahor karyesi karşusında orman derılnında vakı' Baş
havz mesleğinden Valide kubbesi nam mahalle cari olan 
ma-i lezizden !ağın ü kanaviitma tebe' iyyetle nısf masura 
ve yine Bağçe karyesi kurbında Valide havzı altında dere 
içinde vakı' abiir-ı müteferrika i le cem' u tahsil olman bir 
çuvaldız ki min haysi' l-mecmO ' üç çuvaldız ma-i leziz-i 
mezkılr şehriyye kırk beş akçe iciire ile Maliyye mektObi 
hulefasından Mehmed Şemseddin Efendi ibn-i el-Hacc 
Süleyman ile halllesi Fatımatüzzehra Hanım ibnet-i Ab
dulliih'un ber veeh-i münasafe uhdelerinde aldığı defter-i 
vakfdan ba'de'd-derkenar ancak su hakkında cari olan ni
zam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mezkılrun katması 
keyfiyyeti erbab-ı vuküfdan lede't-tahkTk defter-i vakf 
derkenar[ı] natık aldığı üzre abiir-ı müteferrika ile cem' u 
tahsil olman üç çuvaldız ma-i lezizün katması mevcıld 
olup suyı dahi vakıf-ı müşarun ileyhün Kırkçeşme suyı a
na tarikına cereyan itmekde aldığından mahzılrdan salim 
idüği tebeyyün itmiş ve mumii i leyh Şemseddin Efendi 
bundan akdem fevt olup ma-i mezkOrda olan h issesi kebi'r 
mahdılmı Halid Beğ ve keblre kerimeleri Emine ve Nefi
se Şefika hanımiara ba'de' l-intikal eviad-ı kibar-ı ınılma 
ileyhimıln ile ınılma i leyha Fatımatüzzehra Hanım tara
fından damadları Hacı Mehmed Ağa ve Emin Efendi ih
biirlarıyla vekilieri olan Artar Sadık Efendi ibn-i Hasan 
bi ' l-vekale üç çuvalduz ma-i mezkurı rıza ve iriidetiyle 
ROmili ordO-yı hümiiyunı müşlri müteveffa Reşid Paşa 
hal'ilesi Hadlee Z'iba Hanım ibnet-i Abdullah'a ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle Aksaray kurbında Alem Beğ mahalle
sinde kain mahall-i kadimi olan haneye kema kan cere
yan i tmek ve atik temessüki zuhOr ider ise amel ve i 'tibar 
alınmamak şartıyla üç çuvaldız ma-i mezkOr mOma iley
himıln feriiğlarından ınılma ileyhii Hadice Z'ibii Hanım 
uhdesine defter-i vakf[da] mOma i leyha uhdesine55 kayd 
alınmış olmağla virilen ced'id temessük işbu mahalle dahi 

55 "mfima i leyha uhdesine" fazladır. 

2 1 1 
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kayd ol ındı. 
Fi gurre-i Muharrem sene 1 266 [ 1 7  Kasım 1 849] 

Hatice Ziba Hanım sözkonusu aylık kırk beş akçe ica
reli üç çuvaldız suyu Raşit Efendi ve eşi Fatıma FerTii
he Hanım'a münasefeten ferağ ettiğine dair temessük 
verildiğinin kaydı. 

[Derkenar] Vukü'atı altdaki(?) sahlfeye nakl 

işbu temessük niltık o ldığı üzre beher şehr kırk beş akçe 
iciire-i müecce1e1ü üç çuvaldız ma-i lezlze mutasarrıfe o
lan Hadice Zlba Hanım bint-i Abdullah tarafından tebe'a
dan Ahmed Ağa ibn-i Osman ve Hacı Ömer Ağa ibn-i 
Osman şehadetleriyle ferağa vekili mCima i leyha Hadice 
Hanım'un daire müdiri Ahmed Ağa ibn-i Hüseyin bi ' l-ve
kale cari o ldığı konak ile beraber sa'adetlü Raşid Efendi 
ibn-i Abdullah ile halllesi Fatıma FerrCihe Hanım b int-i 
Abdul lah'a ber veeh-i münasafe dokuz bin guruşa kat' iy
yen ferağ u kasr-ı yed eylediği Su nazırı izzetlü e l-Hacc 
Ahmed Galib Ağa tarafından inha olınmış ve ma-i mez
kı1run mecra-yı kadlmi olan Aksaray kurbında Alem Beğ 
mahallesinde iki numro ile murakkam konağa kema kan 
cereyan itmek üzre icare-i kadlmesinün hadd-i n izaınlsine 
iblağ olmarak usul-i ferağı vakfca bi ' l - icrii temessükinün 
tahşiyesi husCisı Varidat idaresinden derkenar kı l ınmak 
ve ol vechile mezkCir üç çuvaldız ma-i lezlz-i mezkı1run i
care-i kadimesi nizarnı vechile senevi yiğirmi iki buçuk 
guruşa bi ' l-iblağ ma-i lezlz-i mezkı1r defter-i vakf-ı müşa
run i leyhde zevcan-ı mCima i leyha Raşid Efendi ve Fatı
ma FerrCihe Hanım'un ber veeh-i münasafe uhdelerine 
kayd olmdığı işbu mahalle şerh virildi .  

Fi 1 6  Muharrem sene 1 290 ve Fi 3 Mart sene 1 289 
[ 1 5  Mart 1 873] 

Ma-i mezkı1run hadd-i intikali tevsl' olmarak müced-
t-rr . deden virilen sened-i hakani kayd ol ındı . , �, -- ( 1ı;;· -:-'-'�ı... .J_,.,.a.Jıo:;�) . . . . . Fi 1 4  Temmuz sene [ 1 ]308 [26 Temmuz 1 892] 

o ' t'-"Wc ıi . .  - .  . -:cr.U� CJ.-.J, v-"..J 'Jf1 !  
t1' �����{;)�.)bı�� �JI.. 'Y:,..J J ı#ı>:-J jJ)I'- :.,.C,· .'."' � Raşit Efendi'nin vefatıyla su nizamma göre hissesi Fa-(ı·ı/·0, �! � . .. .  ���f.--�U . ..uJ!J-:.fS'JJ�·���� tıma Ferruhe Hanım 'a intikal ettiğine dair kayıt . 

.._ . ...._. •. �.,�� �.r��.:;..t.!HA:W?d+rlrrej·r�� 
Üç çuvaldız ma-i lezlzün n ısf hissesi B irinci daire-i bele
diyye müdiri sabık Raşid Efendi'nün uhde-i tasarrufında 
iken bi la veled ve bi la ahfiid ve bila bila ebeveyn aha
veyn(?) vefat itmeğle tevsi'-i intikal-i n izamiyyesi ınılee
bince hallle-i metrı1kesi ve diğer nısf h isse mutasarrıfesi 
Fatıma Ferruh Hanımefendi ibnet-i Hiifız Raşid Efendi'ye 
kadimen ve intikalen üç çuvaldız ma-i mezkı1run intikali 
bi ' l-icra sened-i hakanisi i 'ta kı l ındı 

Fi 22 Eylül sene [ 1 ]309 [8 Ekim 1 893] 
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14-11219-1Ab/1 Aksaray, Kızılmas/ak mahallesinde üç 14-1/219-1Abll 
çuvaldız suyun sahibesi Fatıma Ferruhe Hanım'ın, Ah- h.f'/J,�if;ıp_J�!- f 1-9_, ,�  �,-q"/ -1- � . .  1 • 

'T' ,r,'k p , fi � · � ·  d . ''k 'ld' . ·� ,. • . 1 t () • • � . •  ,. r/� ' c.>�J_,.. e-_:r ı met .ı evJı' aşa ya erag ettıgıne aır temessu verı ı- �,.,..ıyı;..v,..'ei�(...P �...JJ ı..:;,.) !II'9'"'':.0 \A.':· · . . .  • . .  

� · . �',c."'.v ":.r, ·v ;; ı,J · (! . .  ,. ' t:"",...., <& �  .... J/ ... ,.,. ._  •• gının kaydı. ,0ı..-.'v!ı�, ���\ ,l:. <'  C.S:I-:Y�'-;:-} J;.�,_..s-:"' (.J- �; 0  . . � � �__... ,.,, ,...c.ı_,... uVI,..-'..,..... ··J �) ' ·:..ı · , 
A 

' • �IJ'd.>.'o 'v-ı � �� 
Aksaray'da Kızılmusluk ve Alem Beğ mahallesinde A- �,...ı, L. ' t  y. � 
s iye Hacce ve Alem Beğ ve Aksaray caddesinde ma 'a f 
müştemilat iki numrolu konak derilnına cari tevsl' -i inti-
kal lü üç çuvaldız ma-i lezlz Harem-i hümayün mesarifat 
nazırı ve B irinci daire-i belediyye müdiri sabık müteveffa 
Raşid Efendi halilesi Fatıma Ferruh Hanım ibnet-i Hafız 
Raşid Efendi uhdesinde iken rızasıyla Altıncı ordu-yı hü-
mayfın müşir-i sabıkı devletlü Ahmed Tevfik Paşa haz-
retleri ibn-i Abdül latlf Efendi'ye kat' iyyen ferağ. 

Fi 4 Mayıs sene [ 1 ]3 1 0  [ 1 6  Mayıs 1 894) 

14-11219-1Ab/2 Kırkçeşme katmalarından, Yeniçeri 
ocağına cereyan eden sulardan, yarım masura suyun 
sahibi Mehmet Şakir Bey 'in vefatıyla varisleri, vakfa 
aylık otuz akçe ile Ekşi Karadut'ta İsmail Ağa mahalle
sinde cereyan etmek üzere Mehmet Tayfur Bey 'e ferağ 
ettiklerine dair temessük verildiğinin kaydı. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta'bir olınur ma-i tezizlerinden nısf masura 
ma-i tezize mutasarrıf esbak istanbul beytü' l-mal nazırı 
Mehmed Şakir Beğ fevt o lup zevcesi Fatımatüzzehra Ha
nım ile oğulları Mustafa Müfid ve Mehmed Şerif ve 
Mehmed Reşid'e ba'de' l-intikal müma i leyhima hüsn-i rı-
zalarıyla hacegan-ı Divan-ı hümayfından Mehmed TayfOr 
Beğ'e ferağ u kasr-ı yed idüp ancak ma-i mezbür i lga oh-
nan ocağ-ı makhürenün canib-i ıniriden mazbfıt Kırkçeş-
me suyından olup ma-i mezkfır dahi müşarun i leyhün ke-
merlerinden cereyan itmekde olup yedinde olan arz-ı hal 
taraf-ı vakfda battalda hıfz olınup beher şehr otuz akçe i-
care-i müeccele ile cedid temessük tahrlr ol ınup mfıma i-
leyh Tayffır Beğ'ün yedine i ' ta o lındı gerekdür ki n ısf 
masura ma-i leziz Ekşi karatut kurbında İsma'il Ağa ma-
hallesinde menzil ine cereyan itmek ve şürfıt-ı lazımesiyle 
yazılan temessük kayd ol ındı. 

Fi 25 Za sene 1 255 [30 Ocak 1 840] 

14-11219Bo/1 Mehmet Sait Efendi vakfından, Seyyit 
Murad Buhari hangahı musakkafatından, yarım ma
sura suyun sahipleri tarafından, yıllık on beş guruş ica
re ile Pertevniyal Va/ide Sultan 'aferağ etmeleriyle ye
niden temessük düzenlenerek verildiğinin kaydı. 
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Evklif-ı hümayun hazinesinde senedat odasında salı gün
leri umur u hususı ru'yet olman evklifdan merhum Meh
med Sa 'id Efendi'nün Eba Eyyı1b-i En sari radı ye anhü' 
I-Bari civarında Nişancı Mustafa Paşa mahallesinde kain 
kutbü' l-arifin gavsü' l-vasilln es-Seyyid eş-Şeyh Mehmed 
Murade' 1-Buhari hazretlerinün hankahında hücre-nişin 
fukaranun it'am-ı ta'amiyyesiyçün ta'y'in ve tahsis eyle
diği vakfı musakkafatından şehriyye on beş akçe icare-i 
müeccele ve bir kıt 'a temessükle nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Hadice Hanım ibnet-i Mehmed Nuri mü
teveffiye olup ma-i mezkı1r keblr oğl ı Ahmed Efendi i le 
keblre kızları Neslbe ve Atiyye hanımiara adiyyen ba'
de' l-intikal kable't-tahrlr evliid-ı mezbur taraflarından fe
rağa vekllleri olan Feshane-i amire kapuçukadarı el-Hacc 
Ragıb Ağa ibn-i Abdul lah bi ' l-vekale ma-i mezkurı 
mehd-i u lya-yı saltanat-ı seniyye devletlü ismetlü Per
tevniyili Viiiide Sultan aliyyetü' ş-şan hazretlerine ferağ u 
kasr-ı yed eylediğine binelen ma-i mezkı1run irade bu
yuracakları mahalle cereyan itmek üzre ber ınıleeb-i ni
zam senevi on beş guruşa bi ' l-iblağ atik temessükinün 
hıfzıyla tebdllen ve müceddeden bir kıt 'a cedid temessük 
tanzlmiyle takdlmi iktiza eylediği Evkafvaridatı derkena
rında gösterilmiş o lmağla ol vechile nısf masura ma-i 
mezkur irade huyuracakları mahalle cereyan itmek üzre 
sultan-ı müşarun ileyha hazretlerinün uhde-i i smet-pena
hllerine kayd birle atik temessük-i mezkur battalda h ıfz 
olmarak tebdllen ve müceddeden virilen temessük kayd 
o l ındı. 

Fi 25 Ca sene [ 1 ]28 1 ve Fl 1 4  Teşrin-i evvel sene 
[ 1 ]280 [26 Ekim 1 864] 

14-11220b/l Haslar kazasında Sırık/ıçarı 'ndan hasıl 
Kefere ıskarasından Ayaso.fYa suyu yoluna katma/arın
dan, Ağa yokuşunda yarım masurası çeşmeye cereyan 
ve üç hi/ali menzile cereyan etmek üzere vakf tarafin
dan Mehmet Fevzi Efendi uhdesine verildiğine dair ka
yıt. 

Der-aliyyede Ağa yokışı nam mahallde kain mutasarrıf 
oldığı bir bab menzil müştemiltitıyla ma'an Vidin valisi 
esbak müteveffa Hüseyin Paşa'nun hazine katibi Seyyid 
Mehmed Fevzi Efendi ibn-i Seyyid Sal ih 'e fürı1ht ol ınmış 
ve menzil-i mezkı1ra cari nısf masura ve üç hilal ma-i le
zizün nı sf masurası hane-i mezkure kurbında kain çeşme
ye mahsus olarak tebe' iyyetle tasarrufı eğerçi temessü
kinde muharrer bulınmış ise de ma-i leziz-i mezkı1r içün 
su nazırı tarafından başkaca sened ahzı n izarnı iktizelsm
dan bulındığından bu suretde kaydınun defter-i vakfdan 
ihracıyla senedinün i 'tası hususını vüzera-yı izam kapu 
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kethudiilarından es-Seyyid Mehmed Halid Efendi mem
hı1r takririyle inhii itmekden niişi neziiret-i Evklif-ı hü
miiyı1n-ı mülfıkiineye mülhak evkafdan merhum es-Sey
yid Yani Efendi'nün mahmiyye-i İstanbul'da Liileziir kur
bında Arahacı Biiyezid mahal lesinde kiiin Nakşibendiyye 
ziiviyesi defterine bii ferman-ı şerif lede' l-müriica'a 
vakf-ı mezkfır musakkafiitından mahmiyye-i mezbı1rede 
Ekşikaradut kurbında Ağayokışı nam mahallde Ya'küb 
Ağa mahallesinde viikı' olup n ısf masura suyı müştemi l  
beher şehr altmış akçe iciirelü bir bab menzil b i r kıt 'a te
messük mı1cebince ınılma ileyh Halid Efendi'-nün uhde
sinde iken menzil-i mezkfın hüsn-i rıza ve ihtiyar ve fe
riiğ-ı mu'teber-i kat ' i DMin-ı hümiiyfın kalemi hulefiisın
dan olup müteveffa-yı müşiirun i leyh Hüseyin Paşa'nun 
hazine katib i  olan Seyyid Mehmed Fevzi Efendi ibn-i 
Seyyid Salih Fevzi'ye fi 3 Za sene [ 1 ] 265 [2 1 Eylü l  1 849] 
tarihinde feriiğ u kasr-ı yed itmeğle menzil-i mezkı1r def
ter-i vakfda mı1mii i leyh Fevzi Efendi'nün uhdesine bi
'1-kayd tasarrufına izn viri lerek yedinde olan temessüke 
şerh viri lmiş idüği tebeyyün itmiş su hakkında cari olan 
nizamma nazaran ınii-i leziz-i mezkfırun katması keyfıy
yetinün tahkiki lazım geldiğinden erbab-ı vuküfdan suiil 
olındukda temessük-i mezkfır niltık aldığı üzre Veliyüd
din Ağa nam kirnesne Sırıklıçayırı nam mahallde kimes
nenün mülkine ittisalden ari mevzı '- ı halide dokuz aded 
baca hafr ve tahte' l -arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil 
eylediği ma-i leziz civarında viikı ' dereden Kefere ıskara
sıyla Kırkçeşme ıskarası nam mevzı 'da bii izn i ' l-mütevel
li ana lağmına ba'de' l- i lhak hakk-ı mecra alıkonı ldukdan 
sonra bakisi o lan n ısfmasura ve üç hilal ma-i lezizün kat
ması mevcı1d olup suyı dahi Ayasafya-i kebir vakf-ı şerifı 
suyınun tarikına cereyiin itmekde idüğini mezkfır erbab-ı 
vuküf haber virmeleriyle bu takdirce ma-i mezkı1run 
malızOrdan salim aldığı tebeyyün itmiş ve ma-i mezkı1r 
Ayasafya-i kebir vakf-ı şerifı suyı tarikına mülhak katma 
sulardan olmak hasebiyle nizamma nazaran eğerçi ma-i 
Ieziz-i mezbı1run feriiğ u intikali vakf-ı mezkı1r canibin
den ru'yet alınmak lazım gelmiş ise de ma-i mezkı1r der
kenarda muharrer aldığı üzre kable 'n-niziim merhum Va- · 
ni Ahmed Efendi vakfına idhiil al ınarak hane-i mezkı1r 
temessükinde mahlı1t bulınmış olmasıyla vakf-ı mezbfı
run iciire-i kadimesine halel gelmernek üzre ba'de ezin 
dahi feriiğ u intikali yine vakf-ı mezkfırdan icrii alınmak 
lazım geldiğinden bu sfıretde nı sf masura ve üç hilal ma-i 
leziz-i mezkfırun nısf masurası kemii kan menzil-i mez
bı1r kurbında kiiin çeşmeye ve üç hi liili dahi menzi l-i 
mezkı1ra cereyiin eylemek üzre ınılma ileyh Fevzi Efen
di'nün uhdesine kayd ve hane temessükinden ifraz birle 
kaydı biiiiisına şerh virilerek ma-i mezkı1r katmasınun bi
' 1-etriif mahalleri ve nizarnı derciyle ma-i leziz-i mezkı1-

2 1 5  
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run nısf masurası kema fı ' s-sabık çeşme-i mezkureye ve 
üç h ilali menzile cereyan itmek üzre temessük-i mezkUr
dan bi' l-ifraz muma ileyh Fevzi Efendi yedine şürütı der
ciyle vakfı canibinden müceddeden virilen temessük işbu 
mahalle dahi kayd alındı . 

Fi 7 Ca sene 1 266 [2 1 Mart 1 850] 

Mehmet Fevzi Efendi, yarım masurası çeşmeye ve üç 
hilali menzile cereyan etmek üzere Seyyit Hacı Mehmet 
Emin Efendi'ye ferağ ettiğine dair kayıt. 

Ber ınıleeb-i temessük n ısf masura ve üç hilal ma-i lezize 
mutasarrıf olan es-Seyyid Mehmed Fevzi Efendi muta
sarrıf aldığı ma-i leziz-i mezkürı b i ' z-zat hüsn-i rızasıyla 
Kalemiyye kapu çukadarı merhum es-Seyyid el-Hacc 
Mustafa Ağazade ei-Hacc Mehmed Emin Efendi'ye ferağ 

q';t_�ı...,.; ı �ı�nıcik ��;.;: ı,.. t.)��� ��"� u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i teziz-i mezkür nısf 
• � ·  (./;�_,.:, 1ı,J.'..JJ ı ı)� J. ı�""':"·�1""= �' masurası çeşmeye ve üç hilali çeşme-i mezkür kurbındaki �����e.!.il�fr ıq�· ı . �; ı ,C> ı .!�·,.�A.:· , menzil ine cereyan eylemek üzre muma i leyhün zabt u 

�s;·�., . ·· �.� . .  , :. .�: ;/ ��. �":_ � /...- ' . ... "� tasarrufını havi işbu mahalle şerh virildi . v-...,.-;1,-.:"' I •J•r_..., " ı:  .. ...,,_-ı.,; "C-":.''�' ,. - . .. ..... __. ....... 
,. • · ._ ,;!;,.. . r ·� - f '\ , :,., =· , /, 1 :. _ _;,� Fi l 9 Ra sene [ l ]272 [30 Kasım 1 855 ]  

14-11221a/1 

... .,.....-s.. ,� ... �(.:� �...- ,/� ,.(._...., 1 � """'.:,.!· ....; . ..., , -- � .  . .. /tl# b. \ �  Seyyit Mehmet Emin, yarım masurası çeşmeye ve üç 
hilali menzile cereyan etmek üzere İşkodralı İbrahim 
Ethem Ağa 'ya ferağ ettiğine dair temessüğe ek verildi
ğinin kaydı. 

Nısf masura üç hi lal ma-i tezize mutasarrıf olan es-Sey
yid el-Hacc Mehmed Emin Efendi bin el-Hacc es-Seyyid 
Mustafa Ağa mutasarrıf aldığı ma-i mezkürı rızasıyla 
İşkodralı İbrahim Edhem Ağa bin İsma'il'e ferağ kadim! 
vechile nı sf masurası çeşmeye ve üç h iliili kurbında hane
sine cereyan itmek üzre hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd alındı . 

Fi 14 Ra sene 1 274 [2 Kasım 1 857] 

14-11221a/1 Sultan L Ahmet vakfından Ahmediyye 'de, 
Mehmet Sadık Bey mutasarrıf olduğu suyu, Kızıltaş 
mahallesinde menziline cereyan etmek üzere aylık otuz 
akçe icare ile Miralay Mustafa Bey 'eferağ ettiğine dair 
verilen hamişi temesssük kaydı. 

[Der kenar] İ ş  bu kay d Aşağıana h ıdmetinde mukayyed 
bulınmış o lmağla mükerrer olmağla terkin kılınmış idüği. 

Terkin 
Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Ahmed Han-ı Ev
vel tabe serahu hazretlerinün cami ' -i şerifı ve imaret-i a
mire vesair hayrat-ı celilelerine bii hatt-ı hümayün-ı şev-
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ket-makrı1n ve ber mikeb-i vakfiyye i lhak ve ihsan buyu
rılmış olan Ahmediyye nam mahallde kain sulardan ha
miş-i temessükde muharrer bir masura ma-i lezlze muta
sarrıfe olan Mehmed Sadık Beğ ibn-i Ali mutasarrıf ol
dığı ma-i Iezlz-i mezkurı hüsn-i rızasıyla ferağ-ı mu'tebe
re-i kat'! i le Der-sa'adet ordu-yı hümayun meclis a 'ziisın
dan Miralay rifatlü Mustafa Beğ bin Mehmed'e ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechi le ma-i leziz-i mezkı1r Hasan 
Paşa hanı veriisında Kızıltaş mahallesinde kain menziline 
cereyan itmek üzre beher şehr otuz akçe icare-i müeccele 
takdiriyle virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd o
l ındı. 

Fı 1 5  N sene 1 266 [25 Temmuz 1 850] 

14-1122la/2 Odunkapusı yokuşında arsaya eskisi gibi 
cereyfin etmek üzre Uzun Hacı İbrahim Bey vakfından 
bir masura su aylık yüz yirmi akçe icare ile Hatice Ha
nım 'ın tasarrufını h avi virilen temessüğin kaydı. 

[Derkenar] Ma-i mezbur Eyyub h ıdmetine nakl olınmış
dur. 

[Terkin] 
Aslıab-ı hayratdan merhum Uzun e i-Hacc İbrahim Beğ 
vakfı musakkafiitından Hace Hamza mahallesinde Odun
kapusı yokuşında dört numro ile murakkam İbrahim Ne
dim Efendi ve Hace Hamza imarnma meşruta vakflar ile 
malılut mutasarrıf oldığı konak arsasınun ancak işbu U
zun el-Hacc İbrahim Beğ vakfından olan temessükde mu
harrer bir masura ma-i lezlz iç ün başkaca temessük i 'ta
sına dair Hadice Hanım bint-i Abdullah tarafından ber 
arz-ı hal vakı ' olan istid ' iisı üzerine defter-i vakfa müra
ca'at olındukda mahalle-i mezkı1rede viikı ' bir tarafdan 
İbrahim Nedim Efendi ve Hiice Hamza imarnma meşruta 
ve mülk malıall ve ba'zan Hacı Hüsni Beğ menzil i  bağ
çesi ve ba'zan mülk Yağcı Abdülkerlm Efendi validesi 
Hadice Hanım'un menzili bağçesi ve bir tarafdan vakf-ı 
mezburdan İzzet Efendi ve Dürriyye Hanım uhdelerinde 
bulınan malıall ve taraf-ı riibi ' i  tarik-ı amın ile mahdı1d 
gayr-i ez ifriiz terbi' an dört yüz kırk yedi zira' altı par
mak arsa derun-ı temessükde muharrer oldığı üzre bir 
masura ma-i leziz beher şehr yüz yiğirrni akçe iciire-i mü
eccele ile Hadice Hanım bint-i Abdullah'un fı I 2 Şevviil 
sene [ 1 ]295 1 0  Ekim 1 878] ve Fı 27 Eylül sene [ 1 2]94 [9 
Ekim 1 878] tarihiyle uhdesinde mukayyed bulınmış ve 
bir masura ma-i lezlz-i mezkurun mesleğinde mevcud 
olup mine' I-kadim konak-ı mezkura cari olarak el-yevm 
cereyan itmekde oldığı tahkikat-ı viikı 'a i le tebeyyün it
miş oldığından ma-i mezkı1r içün mı1mii ileyh İbrahim 
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Beğ vakfı tarafından müceddeden temessük i 'tası lazım 
geldiği Su nezareti tarafından olman i ' lamdan anlaşılmış 
ve sular hakkında cari olan nizarnınun dere ve icare-i ka
dime-i seneviyyesinün doksan altı senesi Muharrem'i 
gurresinden i 'tibaren otuz guruşa ibiağıyla atik temessü
kiyle kaydı balasına şerh virilerek müceddeden temessük 
i 'tasiyçün vakfı ve keyfiyyet ma' li'ım olmak üzre Varidat 
idaresiyle su nezaretine ve tahrlr-i emlak kalemine başka 
başka ilm ü haberlerinün i 'tasına dair Varidat idaresinden 
yazı lan mukteza derkenarı mi'ıcebince i lm ü haberleri ya
zıla diyü ferman- ı  nezaret-penahileri tastir buyurılmağla 
ol vechile fı 6 Ra sene [ 1 2]96 [27 Şubat 1 879] tarihiyle 
Evkaf muhasebesinden taraf-ı vakfa bir kıt 'a ilm ü haber 
vüri'ıd itmiş ve ber mi'ıceb-i i lm ü haber-i mezkı1r zikr o
l ınan atik temessük-i mezki'ıreye ma-i mezki'ırun tefriki 
havi şerh virilerek arsa içün b i ' l - ibka ma'ada salifü' l-be
yan Odunkapusı yokuşında dört nurnro1u arsaya kema 
kan cereyan itmek üzre el-Hıkc İbrahim Beğ vakfından 
b ir masura ma-i lezizün mezbi'ıre Hadice Hanım bint-i 
Abdullah'un zabt u tasarrufını havi viri len temessük işbu 
mahal le kayd alındı. 

Fi 6 Rebi'u ' 1-evvel sene [ 1 ]296 [27 Şubat 1 879] 
ve Fi 14 Şubat sene [ 1 2]94 [26 Şubat 1 879] 

Sözkonusu suyu Hatice Hanım, Aksaray'da Alem Bey 
mahallesinde eve cereyan etmek üzere Şefkati Efen
di'yeferağ ettiğen dair senet verildiğinin kaydı. 

[Terkin] 
Bir masura ma-i lezize mutasarrıfe o lan Hadice Hanım 
mutasarrıf o ldığı ma-i mezbi'ırı Aksaray'da Alem Beğ ma
hallesinde Sultan cami ' i  zakağında on beş numrolu ha
neye cereyan itmek üzre amedi-i Divan-ı hümayi'ın atfı
fetlü Şefkati Efendi hazretlerine kat' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle viri len sened-i hakani işbu mahalle kayd o
l ındı. 

sened tarihi Fi 23 Ağustos sene [ 1 ]300[4 Eylül 1 884] 
Fi 1 7  Zi ' l-hicce sene [ 1 ]30 1  ve fı 25 Eylül sene [ 1 ]300 

[7 Ekim 1 884] 

14-1/221a/3 Kırkçeşme katmalarından Bayezid Bey 
vakfından Keçeci Piri mahallesinde yarım masura su
yun sahibi tarafindan, Eşki Karadut mahallesinde eve 
cereyan etmek üzere Seyyit Mehmet Münir Bey 'eferağ 
edi/diğine dair temessük verildiğinin kaydı. 

Aslıab-ı hayratdan Bayezid Beğ nam sahibü' l-hayrun Ka
ragümrük kurbında Kiçeci Piri nam-ı diğer Sarmaşık nam 
mahallde kain mekteb-i şerifi ve hayrat-ı sairesi vakf 
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musakkafatından Kırkçeşme ta'bir ol ınur ma-i lezizler
den Havass-ı refi'a kazasına tabi' Belgrad bağçesi nam 
karye hududı dahi l inde Kestanelik nam mahallde Şeyhü
l islam Abdullah Efendi nam sahibü' l-hayrun hafr itdir
diği bir buçuk masura ma-i lezizden müfrez Sultan Süley
man Han-ı Gazi hazretlerinün ana suyı tarlkına mülhak 
katmalardan müfrez hamiş-i temessükde muharrer şeh
riyye otuz akçe icare ile Kırkçeşme ma-i lezizlerinden 
ı1 1 Sf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Binbaşı es-Seyyid 
İsma'll Efendi ibn-i es-Seyyid All Ağa mutasarrıf oldığı 
nısf masura ma-i leziz-i mezkGrı bi 'z-zat hüsn-i rızasıyla 
hacegan-ı Divan-ı hümayGndan es-Seyyid Mehmed Mü
nlr Beğ bin es-Seyyid Mehmed Sa'dul lah Efendi'ye ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechi le ma-i lezlz-i mezkGr mec
ra-yı kadlmi olan hane-i mezkurdan bi ' l -ihrac efendi-i 
muma ileyhün Aksaray kurbında Ekşi karatut mahallde 
kain hanesine cereyan itmek üzre şehriyye otuz akçe idi
re-i müeccele ta 'yiniyle zabt u tasarrufiyçün virilen ha
miş-i temessük işbu mahal le kayd ol ındı . 

Fı 1 7  Za sene 1 266 [24 Eylül l 850] 

Münir Bey 'in vefatıyla Kızı Rukıyye Münevvere Hanım, 
Bıçakçı Alaettin malıallesinde cereyan etmek üzere Ha
cı Şevki Efendi'ye ferağ ettineğ dair verilen senedin 
kaydı. 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Münlr Beğ vefat 
idüp ma-i mezkGr keblre kerimesi Rukıyye Münevver 
Hanım'a ba'de' l-intikal muma ileyha intikiilen mutasar
rıfe oldığı ma-i mezbGrı mecra-yı kadiminden bi ' l -ihrac 
İkinci daire dahi linde Bıçakcı Alaeddln mahal lesinde Ha
cı Musa sokağında dokuz numrolu haneye cereyan itmek 
üzre tüccardan Hacı Şevki Efendi'ye kat' iyyen ferağ it
meğle viri len sened-i hakani işbu mahal le kayd olındı . 

Fl 26 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]30 1  [7 Kasım 1 885] 

14-1122lb/1 Sultan I. Alımet vakfından Defterdar Yalı
ya Efendi vakfı musakkafatından yarım masura suyun 
salıibi Kavvas Hacı Melımte Ağa, Cezeri Kasım Paşa 'da 
menziline cereyan etmek üzere Zelilıa Hanım 'a ferağ 
ettiğine dair temessük verildiğinin kaydı. 

Sultan Ahmed Han-ı Evvel hazretlerinün vakf divan oda
sında ru 'yet olınan Defterdar-ı esbak Yahya Efendi nam 
sahibü' l-hayrun vakfı musakkafatından Kırkçeşme ta'blr 
olın ur ma-i lezizden Havass-ı refi'a kazasına tabi ' Bağçe
köyi hudlıdı dahi linde Kestanelik nam mahal lde mevzı'- ı 
hallde menba'dan cari bir buçuk masura ma-i lezlzden 
müfrez nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Kavvas 
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el-Hacc Mehmed Ağa ibn-i el-Hacc Mustafa mutasarrıf 
oldığı ma-i leziz-i mezkı1rı Züleyha Hanım ibnet-i Abdul
lah'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i 
mezkı1r Aksaray kurbında Alem Beğ mahallesinde kain 
haneden bi ' l -ihrac medine-i Eyyı1b mahal latından Cezerl 
Kasım Paşa mahal lesinde kain münasib ana mesleğinden 
bi' l-ifraz mfıma ileyha Züleyha Hanım'un hanesine cere
yan itmek üzre virilen hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd ol ındı . 

Fı 24 Muharrem sene 1 273 [25 Eylül 1 856] 

14-l/22lb/2 Kırkçeşme katmalarından yarım masura 
suyun sahibi İbrahim Bey 'in vefatıyla eviatiarına inti
kali için zayiden temessük verildikten sonra varisieri 
tarafından Hacı Halil Ağa'ya ferağ edi/diğine dair te
mess ük verildiğinin kaydı. 

Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretleri vakfı 
ma-i lezizinden Alem Beğ mahallesinde Aksaray cadde
sinde bir bab konak arsası derfınına cari nısf masura ma-i 
lezize mutasarrıf İbrahim Beğ ibn-i Nu ' man'un fevt olma
sı cihetiyle ma-i mezkı1r uhdelerine ba'de ' l-intikal ahara 
ferağ u kasr-ı yed idecekler ise de temessüki kazilen zayi ' 
olmış oldığından bahisle kaydınun ihracıyla zayi 'den ve 
müceddeden bir kıt'a temessükinün tahrir ve i 'tası hu
sı1sına dair Salih Beğ ve Rabi 'a Hanım taraflarından va
kı' olan istid 'aları üzerine vakf-ı şerif ma-i lezizinden 
mahalle-i mezbı1rede menzi le cari şehri otuz akçe icare-i 
müeccele ile nısf masura ma-i leziz fi 7 Cumade' l-ahire 
sene [ I  ]266 [20 Nisan 1 850] tarihiyle Selanikli es-Seyyid 
ei-Hacc Nu'man Beğzade İbrahim Beğ'ün uhdesinde ol
dığı ve muhrec kayddan ve mezbfır İbrahim Beğ fevt olup 
ma-i mezkfır üç nefer eviadları kebir Salih Beğ ve keblre 
Rabi'a Hanım ve Hadlee Fitnat hanımiara ba'de' l-intikal 
kable' t-tahrir mezbı1re Hadlee Fitnat Hanım bila veled 
müteveffiye olup sülüs hissesi mahlı11 ve ma' lı1mu' l-rrıik
dar mu 'accele ile el-Hacc Halil Ağa ibn-i Musa'ya icar 
olmdığı ve kebiran-ı mfıma ileyhima Salih Beğ ve Rabi'a 
Hanım intikiilen mutasarrıf o ldukları ma-i mezkurda olan 
sülüsan hisselerini menzil-i mezkı1ra kema kan cereyan 
itmek üzre taraflarından mahalle-i mezbfır imaını Meh
med Efendi bi ' l -vekale Hasırcıbaşı el-Hacc Halil Ağa'ya 
kat ' iyyen feriiğ u kasr-ı yed itmeğle ma-i mezkı1r mahzı1r
dan sal im olup mahall-i kadimine kema kan cereyan it
rnek üzre temessükinün tanzim ve i 'tası lazım gelen su 
nezaretinün i ' lamından ve bu maküle sularun icare-i ka
dimeleri hadd-i nizarnisine ibiağı nizamı iktizasından bu
lınmış olmağla bu sfıretde su nezaretinün i ' lamına naza
ran zikr ol ınan nısf masura ma-i lezlz mahall-i kadirrıi 
olan arsa-i mezkı1renün hln-i inşasında kema kan cereyan 
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itmek ve icare-i kadime-i seneviyyesinün on beş guruşa 
ibiağıyla usuli vechile ferağ u intikali bi ' l-icra zayi 'den 
ve müceddeden ınılma i leyh el-Hacc Halil Ağa yedine 
vakf-ı müşarun ileyh canibinden bir kıt'a temessükinün 
tahrlr ve i 'tasına dair fi 9 Za sene [ 1 ]289 [9 Ocak 1 873 ] 
tarihiyle taraf-ı vakfa bir kıt'a i lm ü haber vürud itmiş ve 
ma-i mezkı1r Aksaray caddesinde Alem Beğ mahal lesin
de yüz otuz beş numrolu menzile cari bulındığı Tahr'ir-i 
emlak dairesinden virilen ruhsat tezkiresinden anlaşılmış 
olmağla ber muceb-i ilm ü haber ma-i mezkur mutasarrıfı 
merküm İbrahim Beğ'ün vefatıyla üç nefer eviadları mer
küm Salih ve Rabi 'a ve Hadlee Fitnat hanımiara ba'de
' 1-intikal mezbure Hadlee Fitnat Hanım bila veled müte
veffiye olarak hisse-i şayi'ası mahlul inden ba kaime-i 
mezad lede' l-müzayede bin dokuz yüz otuz guruş mu'ac
cele ile Hasırcıbaşı e i-Hacc Halil Ağa ibn-i Musa uhde
sinde karar idüp ba defter-i arz bi ' l-istlzan ol babda mü
te'allık ve şerefsuclur buyurılan irade-i seniyye-i cenab-ı 
mülı1kane mantı1k-ı münlfı üzre meblağ-ı mu'accele-i 
mezkı1rdan rüsı1mat- ı adiyesi b i ' l- ifraz kusurını fi 4 Mart 
sene [ 1 2]84 [ 1 6  Mart 1 868] tarihiyle teslim-i haz'ine kılı
narak ol vechile ma-i mezkı1r h issesi merkörn el-Hacc 
Halil Ağa'ya lcar ol dahi ist'icar ve kabul eylediğine ve 
nısf masura ma-i lezlzün sülüsan hissesi mutasarrıfları 
merkürnan Salih Beğ ve Rabi'a Hanım rızalarıyla hisse
darı muma ileyh ei-Hacc Halil Ağa'ya kat' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed iderek nısf masura ma-i mezkı1run zabt u ta
sarrufiyçün merküm ei-Hacc Halil Ağa yedine virilen te
messük işbu mahalle kayd ol ındı. 

F'i 8 Şa'ban sene [ 1 ]290 [ I  Ekim 1 873] 
ve R I 8 Eylül sene [ 1 2]89 [30 Eylül 1 873] 

Halil Efendi'nin vefatıyla yedi eviadına intikal ettikten 
sonra, hisselerini bir birlerine devr ettiklerine dair ka
yıt. 

Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Hacı Halil Efen
di vefat idüp ma-i mezkur yedi nefer eviadı Hacı Salih ve 
Tevfik ve Amir ve Behrl(?) beğler ile Fer'ide ve Saniyye 
ve İsmet hanımiara ba'de' l-intikal muma ileyhim dahi rı
zalarıyla dört hisse i 'tibarıyla üç hissesini asakir-i şahane 
mlralayl ığından müteka' id Muhyiddln Beğ bin Abdul
lah'a ve bir hissesini dahi zevcesi Nefise Enlse Hanım 
bint-i İzzet'e kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen 
sened-i hakani işbu mahal le kayd olındı . 

F'i I 1 Teşrin-i sani sene [ 1 2]98 [23 Kasım 1 882] 

Mulıyittin Bey 'in vefatıyla oğlu hissesini validesi Nefise 
Enise Hamm'aferağ ettiğine dair kayıt. 

Muma ileyh Muhyiddln Beğ vefat idüp hissesi bir nefer 
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mahdCımı Mehmed Sabri Efendi'ye ba'de' l-intikal ınılma 
i leyh intikiilen mutasarrıf o ldığı üç hissenün bir h issesini 
diğer bir hisse mutasarrıfesi ve validesi Nefıse En!se Ha
nım'a fediğ. 

Fı 7 Nisan sene [ 1 2]99 [ 1 9  Nisan 1 883] 
Yarım masura suyun sahibi Mehmet Sabri Efendi'nin 
vefatından sonra varisierine intikal senetlerine düzen
/endiğine dair kayıt. 

N ı sf masura ma-i lezizün dört hisse i 'tibarıyla iki hisse 
mutasarrıfı Mehmed SaBri Efendi ibn-i Muhyiddln 
Beğ'ün vefatıyla iki nefer sağir mahdfımları Mehmed 
Sabri ve Muhyiddin beğlere valide ve vasiyyeleri Fer!de 
Hanım tarafından vukü' bulan istid 'a üzerine intikal-i adi 
ve tevsl'-i intikalleri icra kı l ınarak virilen sened-i hakani 
kayd alındı . 

Fı 1 5  Temmuz sene [ 1 ] 3 1 4  [27 Temmuz1 898] 

DER HIDMET-İ AKSARAY 

14-11222a/1 Haslar kazasında, Bakraç deresinden ha
sıl, Kırkçeşme katmalarından yarım masura suyun sa
hibi Mehmet Tahir Ağa, Kızılminare malıallesinde vak
fa aylık otuz akçe icare ile Seyyit İbrahim Rifat Bey 'e 
ferağ ettiğine dair temessük verildiğinin kaydı. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han 
tabe serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta'b!r a l ınur ma-i lezizlerinün ana tarikına 
mülhak katmalarından iki buçuk masura ma-i lezize mu
tasarrıf Mehmed Tahir Ağa'nun Fatıma Hanım'dan iştira 
eylediği iki buçuk masura ma-i lezizden nısf masurasını 
hüsn-i rızasıyla Domaniç voyvodası es-Seyyid İbrahim 
Rifat Beğ'e kasr-ı yed idüp ancak ba hatt-ı hümayfın ni
zam-ı müstahsenesine nazaran yedinde olan arz-ı hal na
tık aldığı üzre İbrahim Paşazade Süleyman Beğ asrında 
Havass-ı refı 'a kazasında Kemerler canibinde Bakrac de
resi dimeğle arif mevzı '-ı hallde hafr itdürdiği abar-ı mi.i
te 'addideden tahsil idüp mahall- i mezbı1ra karlb Arif E
fendi suyı ba izn-i mütevelli i lhak itdürdiği on masura 
ma-i lezizün iki masurası hakk-ı mecra ta 'yin baki kalan 
sekiz masura ma-i lezizden müfrez iki buçuk masura ma-i 
leziz vakf-ı müşarun ileyhün ana tarikına cereyan it
mekde aldığından arz-ı hal taraf-ı vakfda battalda hıfz 
olınup beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ile cedid te
messük tahrlr ol ınup mfıma ileyh es-Seyyid İbrahim Ri
rat Beğ'ün yedine i ' ta alınarak nısf masura ma-i lezlz 
Horhor kurbında Kızılminare mahallesinde mutasarrıfına 
cereyan itmek i.izre virilen temessi.ik kayd alındı. 

Fı 27 R sene [ 1 ]254 [20 Temmuz 1 838] 
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Seyyit İbrahim Rifat Bey sözkonusu yarım masura suyu 
müslümana satmak şartıyla Sarraf Arzuman 'aferağ et- �����·--:...:.��,_e:-�.1 · 

. 

t · � · d . k 
' 1((/�:_, • . IV.-;:�,.,JtU.:J · ıgıne aır ayıt. 

' ...... r1%J' �_...;.-.;,.;,...._.�......, • . • .  -'�:r.!.J•.:U. ,;_j ;ı,;..,.sı., . .  ·�.!ı. •' . "'' ""-"'.J *),.J� . .  . . � ���,.ri/...J I_/...J ı ;.,�,:./ � • '-' .
• 

._..'*'-:C.r....-ı.J4ı �fi'.J_, 
Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf es-Seyyid İbrahim · · · r ;,�-:-:'�'.J; �"��.;) .. ı, · . .  YıT ' . . . ��ı.-Rifat Beğ hüsn-i rızas ıyla Büyük yenihanda sakin Sarraf "4.:f�1t?-y��� .;,;.;��; � 
Arzuman veled-i Agop'a ehl-i islama kasr-ı yed itmek · · · /�"' 
şartıyla ferağ u kasr-ı yed idüp defter-i vakf-ı şerlfde uh-
desine kayd. 

Fl 1 3  L sene [ 1 ]258 [ 1 7  Kasım 1 842] 

Sarraf Arzuman, sözkonusu suyu Seyyit Mehmet Efen
di ile eşi Zeynep Hanım 'aferağ ettiğene dair kayıt. 

Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf Arzuman veled-i A
gop hüsn-i rızasıyla ketebeden es-Seyyid Mehmed Efendi 
ibn-i Mustafa ile zevcesi Zeyneb Hanım bint-i Abdullah'a 
ferağ u kasr-ı yed-gerde. 

Fl 1 7  Ş sene [ 1 ]259 [ 1 2  Eylül 1 843] 

Sözkonusu yarım masura suyun sahiplerinin vefatıyla 
oğulları tarafından, yarım hisse Hacı Bayram Kafiani 
mahallesinde cereyan etmek üzere Sünnetcibaşı Hacı 
Mehmet Efendi'ye ferağ ettiğine dair kayıt. 

Nısf masura ma-i lezlze ber veeh-i iştirak mutasarrıfan 
olan Mehmed Efendi ibn-i Mustafa i le zevcesi Zeyneb 
Hanım'dan Zeyneb Hanım bila veled müteveffıye olarak 
rub' ına mutasarrıf Mehmed Efendi dahi vefat id üp mah
dümı Mustafa Efendi'ye ba'de' l-intikal rızasıyla Haseki 
caddesinde Hacı Bayram Haftanl mahallesinde yiğirmi 
altı numrolu haneye cereyan itmek üzre Sünnetcibaşı Ha
cı Mehmed Efendi ibn-i Hacı Mahmüd Efendi'ye fen1ğ. 

Fl 5 Mayıs sene [ 1 ]3 1 0  [ 1 7  Mayıs 1 894] 

Yarım hissenin yarısının salıibi Zeynep Hanım 'ın bila 
velet vefatı sebebiyle vakf tarafından Sünnetci Hacı 
Mehmet Efendi uhdesine verildiğine dair senedin kay
dı. 

Müma ileyh Zeyneb Hanım'un bila veled vukii'-ı vefatma 
mebnl hissesi canib-i mahlulden 28 Eylül sene [ 1 ]3 1 O 
[ 1 0  Ekim 1 894] fı tarlh lü bir kıt'a ilm ü haber mücebince 
diğer hisse mutasarrıfı Sünnetcibaşı Hacı Mehmed Efen
di ibn-i Hacı Mahmud Efendi'ye ihale olmarak virilen se
ned-i hakani kayd alındı . 

Fl 27 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]3 1 0  [8 Kasım 1 894] 

/ 
14-11222a/2 Haslar kazasında Söğütlüdere 'den hasıl 
Tunalağmı vasıtasıyla AyasofYa yoluna müllıak sular-
dan yarım masura suyun salıibi İsmail Ağa, Karabaş 
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mahallesinde menzile cereyan etmek üzere Hatice Ha
nım 'aferağ ettiğine dair temessük verildiğinin kaydı. 

Ayasafya-i keblr evkaf-ı şerifı suyı tarikına mülhak kat
ma sularından nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan 
İsma'il Ağa mutasarrıf oldığı ma-i lezlz-i mezkurı Hadice 
Hanım bint-i İsma'il'e feragat ve kasr-ı yed idüp ancak bii 
hatt-ı hüınayun viri len nizam-ı ınüstahsenesine nazaran 
yedinde olan sfıret niltık oldığı üzre asrında Su nazırı 
el-Hiicc Osman Ağa hayatında Havass-ı refi'-a kazasına 
tabi' Çiivfış karyesi civarında Güzelcekemer'e karlb Sö
ğüdlidere nam mahal lde abar-ı ınüte'addide hafr ve tah
te' I-arz !ağın ü kanaviit i le cem' u tahsil ve ol ınevzı 'a ka-
rib Tunalağını ta'bir ol ınur lağm vasıtasıyla vakf-ı şerif-i 
mezkur suyı lağınına bii izn-i mütevel ll i lhak olman beş 
masura ma-i lezizün bir masurası hakk-ı mecrii içün alı
konı lup ına'adii dört masura ma-i lezizden ınüfrez nısf 
masura ma-i lezlz vakf-ı şeriflin suyı tarikına cereyiin it
mekde oldığından beher şehr otuz akçe icare-i müeccele 
takdir olmarak müceddeden temessük tahrir ve mfıına i
leyha Hadice Hanım yedine i 'ta olmarak nısf masura 
ma-i Iezlzi Der-aliyyede Yenibağçe kurbında Karabaş 
mahallesinde menzil ine cereyan itmek üzre virilen temes-

;.}JJI- 4:· '""- � ( :  . ' )ı;)  • sük kayd olındı . 
,..� ,..• -. ...;- /,1'(_, .ı, �":_.., � r(.:-'/ Fı gurre-i Ca sene [ 1 ]254 [23 Temmuz 1 838] ...... • 1 , • .  '� _,(" . /  . ,, 11 / ./.;! • ·� - ... - ··,�7v/"'/-"4/'"' ,� .fl:! • ...- , � � ..ot-·-.& -

;� (' .  1 -� ... Mezbfıre Hadice Hanım ibnet-i İs ma 'il ma-i ınezkurı b i ' 
z-zat feragat-gerde beciiyiş Moravi Celaleddin Beğ ibn-i 
Mustafa amed. 

Fı 1 5  Z sene [ 1 ]258 [ 1 7  Ocak 1 843] 

Merküın Celaleddin Beğ ma-i mezkfırı Seyyid Ebubekir 
Efendi bin Mustafa'ya kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle 
şerh viri ldi. 

Fl 22 S sene I 263 [8 Şubat 1 84 7] 

Seyyit Ebubekir Efendi mutasarrıf olduğu suyu, Seyyit 
Hacı Mehmet Akif Ağa'ya, Mulıyittin Kocavi malıalle
sinde evine c ereyan etmek üzere ferağ ettiğinden hizmet 
kaydı Azab/ara nakl olunduğuna dair kayıt. 

Hamiş-i temessükde muharrer beher şehr otuz akçe icii
relü n ısf masura ma-i lezlze ınutasarrıf olan Seyyid Ebu
bekir Efend i ınutasarrıf oldığı ma-i leziz-i mezkfırı hüsn-i 
rızasıyla es-Seyyid el-Hacc Mehmed Akif Ağa bin 
Sa'ld'e ferağ u kasr-ı yed itıneğle ma-i ınezkurı ınecra-yı 
kadiınİ olan Yenibağçe kurbında Karabaş mahallesinde 
ınenzi l inden ihrac o l ınarak Horasancı yokış ında ana mes
leğinden bi ' l-ifraz Üskübli kurbında Muhyiddin Foçavl 
mahallesinde hanesine cereyan itmek üzre virilen temes
sük işbu mahalle kayd olmarak Azablar h ıdmetinde ber 
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tasll56 mukayyed olmağla işbu mahalle şerh virildi. 
Fl 2 1  C sene 1 265 [ 1 5  Mayıs 1 849] 

14-l/222hll Kırkçeşme katmalarından iki masura suya 
Seyyit Ömer Ağa ve Hacı Ahmet Harnit Efendi'ler Soft
lar h amamına cereyan etmek üzere aylık yüz yirmi akçe 
icare ile tasarruflarını havi yeniden temessük verildi
ğine dair kayıt. 

[Derkenar] Aksaray cedid defterinün bir ve sekizinci 
sahlfesine nakl olınmışdur. 
Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan Sultan Süleyman 
Han tabe serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldığı 
Kırkçeşme ta'bir ol ınur ma-i lezizlerinün ana tarikına 
mülhak katmalardan iki masura ma-i lezize mutasarrıfan 
es-Seyyid Ömer Ağa ibn-i Osman ve el-Hacc Ahmed Ha
rnid Efendi ibn-i Abdülkadir taraf-ı vakfdan müceddeden 
temessüke tal ib olmalarıyla taraf-ı vakf-ı şerifden işbu 
cedld temessük i ' ta o l ınup ber muceb-i nizam-ı müstah
sene yedierinde olan hüccet natık oldığı üzre asrında İb
rahim Paşa hayatında Ayvaz nam karye s ınurı dahi l inde 
tahte' l-arz lağm ü kanavat ile cem' u tahsil eylediği ma-i 
leziz-i carinün hakk-ı mecrası ifraz ol ındukdan sonra 
ma'lumu' l-mikdar h issesiyle iki masura ma-i leziz-i mez
kur müşarun ileyhün ana tarikına cereyan itmekde oldı
ğından beher şehr yüz yiğirmi akçe icare ile iki masura 
ma-i leziz-i mezkur mutasarrıf oldukları Sofılar hamma
mına cereyan itmek üzre merküman es-Seyyid Ömer Ağa 
ile el-Hacc Ahmed Hamid Efendi yedierine taraf-ı vakf-ı 
müşarun i leyhden müceddeden temessük i 'ta olmdığı iş
bu mahalle şerh virildi . 

Fl 7 B sene [ 1 ]254 [6 Ekim 1 838] 

Hacı Ahmet Harnit Efendi hissesini Seyyit Mehmet Na
zif Ağa 'ya ferağ ve Seyyit Ömer Ağa 'nın vefatıyla ço
cuklarından ikisinin de hisselirini Nazif Ağa'ya ferağ 
ettiklerine dair kayıt. 

İki masura ma-i lezizün bir masurasına ei-Hacc Ahmed 
Harnid Efendi hüsn-i rızasıyla es-Seyyid Mehmed Nazif 
Ağa ibn-i Mehmed'e ferağ u kasr-ı yed idüp ve diğer bir 
masurasına es-Seyyid Ömer Ağa fevt olup oğulları Ömer 
ve Hasan ve Hüseyin ile kerimeleri Elif ve Tı1tı1 ve Şerife 
ve Fatıma namun yedi nefer eviadiarına intikal itmeğle 
merküım1ndan Ömer Ağa bir masura ma-i mezkı1rdan o
lan hissesini asiileten ve hemşiresi El if HiltOn'un hissesini 
vekiileten ınılma i leyh es-Seyyid Mehmed Nazif Ağa 
ibn-i Mehmed'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle defter-i vakf-ı 
şerifde uhdesine kayd olınmış aldığından işbu mahal le 
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dahi kayd alındı. 
Fl 1 3  L sene [ 1 ]258 [ 1 7  Kasım 1 842] 

Ömer Ağa 'nın çocuklarından diğer ikisinin de hissele
rini Nazif Ağayaferağ ettiklerine dair kayıt. 

Bir masura ma-i lezizden hisseye mutasarrıflar Dudu ve 
Şerlfe hatunlar taraflarından fen1ğa vek1lleri Ömer Beğ 
bi ' l -vekale hissedarları es-Seyyid Mehmed Nazif Ağa bin 
Mehmed'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu mahal le şerh 
virildi . 

Fı 20 S sene [ 1 ]259 [22 Mart 1 843] 

Beher şehr yüz yiğirmi akçe icare ile iki masura ma-i 
leZıze mutasarrıf es-Seyyid Mehmed Nazif Ağa bin Meh
med hüsn-i rızasıyla atCıfetlü Mustafa Paşa hazretlerinün 
kayın ı All Efend i i le halllesi Zeyneb Hanım bint-i Meh
med'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ma-i leziz-i mezkG.r ham
mam-ı mezkCıra cereyan eylemek üzre hamiş-i temessük 
işbu mahalle kayd al ındı . 

Fi 29 Ca sene 1 264 [ 4 Mayıs 1 848] 

Hisse salıiplerinden Ali Efendi'nin vefatıyla hissesi kü
çük oğluna intikal ettikten sonra vasisi kanunun dola
narak ulıdesine aldığına dair kayıt. 

Muma i leyh All Efendi fevt olup mutasarrıf aldığı bir 
masura ma-i lezlz-i mezkCır sulbl sağir ağlı Mehmed Safi 
Beğ'e ba'de' l-intikal sağir-i merkümun li ebeveyn amıne
tesi ve tesviye-i umurına bii hüccet-i şer' iyye vasyy-i 
mansubesi Zeyneb Han ım tarafından vekil-i şer'isi Hasan 
Lütfi Efendi yedine virilüp canib-i vakfda hıfz al ınan bir 
kıt'a izin hücceti mantukınca bir masura ma-i 1ezlz-i 
mezkurı ınılma i leyh Hasan Lutfi Efendi b i ' l-vekale ka
dlml vechile Sofılar hammarnma cereyan itmek üzre mG
ma ileyha Zeyneb Hanım'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle v i
rilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd alındı . 

Fi 1 5  S sene 1 268 [9 Aralık 1 85 1 ] 

Sözkonusu hamama cari olan iki masura suya el deği
şimi ile sahip olan Ömer Ağa ve eşi Emine Hanım 'dan 
Ömer Ağa 'nın vefatıyla hissesi eviatiarına intikalinden 
sonra, Mehmet Veysi Efendiye ferağ ettiklerine dair 
senet verildiğinin kaydı. 
Hammarn-ı mezbura cari iki masura ma-i lezize tedavü1-i 
eyadl ile fi 28 Şa'ban sene ( 1 ]280 (6 Şubat 1 864] tari
hinde mutasarrıfan olan Davud Paşa sakinlerinden celeb 
tüccarından Ömer Ağa i le zevcesi Emine Hanım ber 
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veeh-i münasafe uhdelerinde iken muma i leyh Ömer Ağa 
bin es-Seyyid Halil vefat idüp bir masura h issesi dört ne
fer eviadı ei-Hacc Mehmed ve Halil ile kerlmeleri Fatıma 
ve Hediyye hanımiara ba'de' l-intikal ol vechile bir ma
sura ma-i lezlz-i mezkur müteveffa-yı muma i leyh Ömer 
Ağa'nun intikalinden eviad-ı muma i leyhimün uhdelerine 
kayd olmarak bir masurası içün dahi hissedarları Emine 
Hanım yedine zayi'den ve müceddeden temessükinün 
i 'tası lazım geldiği içün fi 27 Muharrem sene [ 1 2]9 1  [ 1 6  
Mart 1 874] tarih inde inhası tastir kıl ınarak her nası lsa 
mu 'amelesi yüridülmemiş ve muahharan eviad-ı muma i
leyhim bir kıt 'a mu'amelelü arz-ı hal üzerine muhrec 
kayd m(icebince mutasarrıfan oldukları ma-i mezburı 
bi' z-zat rızalarıyla Karamürsel sakinlerinden müteveffa 
Tahir Paşazade Mehmed Veys Beğ Efendi'ye harnmam-ı 
mezbüra cereyan itmek üzre b ir masura su içün virilen 
sened-i hakani kayd olındı. 

Fl 8 Teşrin-i sani sene 1 297 [20 Kasım 1 88 1 ]  

Adeviyye Hanım 'ın vefatıyla üç buçuk masura su, Sup
lıi Paşa ya intikal etmeğle altı buçuk masura suya sahip 
olduğuna dair kayıt. 

işbu altı buçuk masuradan başka Zeyneb Sultan vakfın
dan olarak üç çuvaldız ma-i lezlz dahi müşarun i leyh 
Subhl Paşa validesi Adeviyye Hanım'un ber veeh-i müna
safe fi 5 Za sene 1 27 1  [20 Temmuz 1 855] tarihinde uhde
lerinde olup hanım-ı muma i leyhanun vefatıyla hissesini 
müşarun ileyh Subhl Paşa'ya intikal itmeğle işbu mahalle 
kayd olındı . 

Fi 23 Kanün-ı evvel sene [ 1 ]297 [ 4 Ocak 1 882] 

Bir masura su hissesini Emine Hanım, eski mecrasına 
cereyan etmek üzere Bedesiani Hacı Abdülkadir Ağa ya 
ferağının kaydı. 

Bir masura ma-i lezlze mutasarrıfe olan Emine Hanım 
bint-i Abdullah ma-i mezkurı mecra-yı kadimine cereyan 
itmek üzre Bedestani el-Hacc Abdülkadir Ağa ibn-i 
es-Seyyid YCısufa ferağ. 

Fi 20 Cumade' l-üla sene [ 1 2]9 1 
ve fi 22 Haziran sene [ 1 2]90 [4 Temmuz 1 874] 

Sözkonusu suyu Abdülkadir Efendi, Abdullah Tevfik 
Bey'eferağ ettiğinin kaydı. 
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B ir masura ma-i lezize mutasarrıf olan Abdülkadir Efen- ,;.;&� � ;.! �k ,1. /. � .... // .y..ı.tf ,1 jJ ( 
di bin Yusuf rızasıyla Adl iyye nezaret-i celilesi hey' et-i • •  

ithamiyyesi zabt ketebesinden Verdizade Abdullah Tev-
fik Beğ bin All'ye ferağ. 

Fl 24 Şubat sene [ 1 ] 307 [7 Mart 1 892] 
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14-11222b/2 14-l/222b/2 Haslar kazasında, Söğütlüdere civarından 
�;ı,,j.ı; . .;_;f,�,ı,..,,�"'',jj,..f_.�'-''�..b .;..;ı . .., .  . .  . . Jıasıl Savcı suyu yoluyla, Ayasofya katmalarından olan 
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zırı Mehmed Sadık Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed eylemiş 
ve mCıma i leyh Sadık Efendi bila veled fevt olup ma-i 
mezkı1r canib-i mlr1den ma'lı1mu ' l-mikdar mu 'accele i le 
ba mülkname-i hümayı1n Seyyid Mehmed Hadi Efendi'ye 
ftirCıht olınmış ve mCıma ileyh Hadi Efendi fevt olup ma-i 
mezkCır kebir oğlı Ahmed Cemil Beğ ile kebire kerimesi 
Ayişe Sara Hanım'a hasbe' l-ade ba'de' l-intikal merküm 
Ahmed Cemll Beğ ve mezbCıre Ayişe Sara Hanım ma-i 
mezkCırun beş masurasını UmCır-ı maliyye müsteşarı atCı
fetlü es-Seyyid Hüseyin Hüsni Efendi ibn-i Mustafa E
fendi'ye ve ma'ada iki masurasını iffetlü Hafize Hanım'a 
ber veeh-i iştirak feragat ve kasr-ı yed itmeleriyle virilen 
nizam-ı müstahsene şürCıtı mCıcebince yedierinde olan 
hüccet natık oldığı üzre müteveffa İbrahim Ağa haya
tında Havass-ı al iyye kazasında ÇavCış deresi kurbında 
Söğüdlidere nihayetinde kendi malıyla müceddeden on 
üç baca hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat ile ol mevzı 'da 
Saycı suyı yolına andan merhum Sultan Süleyman suyı 
yolına hakk-ı mecrası ifraz ol ındukdan sonra i lhak eyle
diği yedi masura ma-i mezkı1r vakf-ı mezkCırun suyı ta
rlkına cereyan itmekde oldığından beher şehr altmış akçe 
icare takdiriyle ınılma i leyh Hüseyin Hüsni Efendi i le 
Hafize Hanım'un uhdelerine kayd ve Baba Hasan mahal
lesinde hanelerine cereyan itmek üzre canib-i vakf-ı şerif
den müceddeden temessük i 'ta olmdığı işbu mahal le şerh 
viri ldi . 

F1 26 B sene [ 1 ]254 [ 1 5  Ekim 1 838] 

Abdüllatif Suplıi Bey üç buçuk masuradan yarım ma
surasını otuz akçe icare ile başkasına ferağ ettiğine dair 
kayıt. 

işbu derCında muharrer yedi masura ma-i lez!zün üç 
buçuk masuras ına mutasarrıf Sami Paşazade rif'atlü 
Abdüllatif Subhi Beğ ber veeh-i muharrer ma-i mezkı1run 
üç masurasını uhdesinde ibka nısf masurasını b i ' l-ifraz 
otuz akçe icare ile ahara ferağ eylediği ve işbu hızmetde 
mukayyed olmağla şerh virildi . 

Fi 24 Ra sene [ 1 2]75 [ 1  Kasım 1 858] 

Adeviyye Hanım 'ın vefatıyla üç buçuk masura su, Sup-
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hi Paşa 'ya intikal etmeğle altı buçuk masura suya sahip 
olduğuna dair senet verildiğinin kaydı. 

Yedi masura ma-i lezizün üç buçuk masurasına mutasar
rıf olan Subhi Paşa hazretlerinün valideleri Adeviyye Ha
nım vefat idüp üç buçuk masura hissesi mahdfımları mü
şarun i leyh Subhi Paşa hazrederine intikal iderek altı bu
çuk masura ma-i lez1z içün yedierine viril en sened-i ha
kani işbu mahalle kayd olındı .  

Fi 23 Kanun-ı evvel sene [ ı  ]297 [ 4 Ocak 1 882] 

14-11222-Aa/1 Ayasofya katmalarından yarım masura 
suyun salıibesi Şerife Ayişe Hanım, vakfa otuz akçe i
care tayiniyle Halim Paşa 'yaferağ ettiğine dair kayıt. 

[Derkenar] Ma-i mezkfır Sofılar harnmaını kurbında ha
nesine icradur. 

Ayasofya-i kebir vakfı suyı tarikına mülhak katma sular
dan nı sf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Şerife Ayişe 
Hanım ma-i lezlz-i mezkfırı biz zatiha hüsn-i rızasıyla 
Süvari mirl ivası Halim Paşa ibn-i Ali'ye ferağ u kasr-ı 
yed itmiş ve ber mfıceb-i nizam-ı müstahsene yedinde o
lan sılret natık oldığı üzre asrında Su nazırı esbak Osman 
Ağa'nun Küçükköy'de köpriden aşağı lağmağzlarından 
bağa varınca ana tarikına cereyan itmekde aldığından be
her şehr otuz akçe icare ta'yiniyle müceddeden temessük 
tahrir ve müşarun i leyh Halim Paşa yedine i 'ta ol ındığı 
işbu mahalle şerh virildi . 

Fi 29 C sene [ 1 ]254 [ 1 9  Eylül 1 838] 

Halim Paşa 'nın Ali Muhlis Bey 'eferağına dair kayıt. 

Mezbfır Halim Paşa hazretleri ibn-i All ma-i mezkfırı bi
' z-zat feragat-gerde-i becayiş All Muhlis Beğ ibn-i (boş) 
an hacegan-ı Divan-ı hümayfın amed. 

Fi 5 L sene 1 256 [30 Kasım 1 840] 

14-11222-Aa/2 Haslar kazasında, Orta Belrad köyünde 
Kirazlı bahçe civarında hasıl, İbrahim Hanzade suyu 
ile Kırkçeşme katmalarından, yarım masura suyun sa
hipleri tarafindan, Seyyit İbrahim Etlıem Efendi ile eşi 
Rukıyye H anı m '  a Aksaray ' da M u rat Paşa malıallesinde 
cereyan etmek üzere ferağ ettiklerine dair temessük ve
rildiğinin kaydı. 

Cennet-mekan Gazi Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
ihyasına muvaffak oldığı Kırkçeşme ta'bir ol ınur ma-i le
zizinün ana tarikına mülhak katma sulardan nısf masura 
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ma-i lezlze mutasarrıfe olan Şerlfe Adile Hanım ma-i 
mezkCırı hüsn-i rızasıyla hacegan-ı Divan-ı hümayCından 
es-Seyyid İbrahim Edhem Efendi ve ha111esi Rukıyye Ha
nım'a ferağ u kasr-ı yed itmiş ve ber mCıceb-i nizarn ye
dinde olan hüccet natık oldığı üzre Mehmed Paşa haya
tında Havass-ı refi' a kazasına tab i '  Orta Belgrad karye
sine mürı1r iden tarlkun canib-i yemin inde Kirazl ı bağçe 
ile Kirkor bostanı beyninde olan vadlnün fevkinde ki
mesnenün mülki olmayan mevzı '-ı hallde kendi malıyla 
hafr itdürdiği abar-ı müte'addide tahte ' l-arz !ağın ü kana
vat i le cem' u tahsil eylediği ma-i lezlz mahall- i mezbı1ra 
karlb merhum İbrahim Han suyı mesleğine andan vakf-ı 
müşarun ileyhün suyı tarlkına i lhak eylediği dört masura 
ma-i lezlzden müfrez nısf masura ma-i lezlz vakf-ı mü
şarun i leyhün ana tarlkına cereyan itmekde aldığından 
beher şehr otuz akçe icare i le ma-i mezkı1r mı1ma i leyh 
es-Seyyid İbrahim Edhem Efendi i le ha1llesi Rukıyye Ha
nım bint-i Mehmed Avnl Efendi'nün uhdelerine kayd ve 
Aksaray kurbında Murad Paşa-yı Atik mahal lesinde Hor
hor çeşmesi civarında vakı' menzil lerine cereyan itmek 
üzre vakf- ı müşarun i leyh canibinden virilen temessük 
kaydı işbu mahalle şerh viri ldi . 

Fl 4 M [sene] [ 1 ]255 [20 Mart 1 839] 
Etlıem Efendi'nin vefatıyla lıissesi kızı Serife Şeflka'ya 
intikal işleminden sonra Seyyit Alırnet Nimet Efendi'ye 
ferağ ettiğine dair lıamişi temessük verildiğinin kaydı. 
Ber mantı1k-ı temessük nısf masura ma-i lezlze mutasar
rıfan olan Seyyid İbrahim Edhem Efendi ve ha11lesi Ru
kıyye Hanım'dan ınCıma i leyh Edheın Efendi fevt olup 
ma-i ınezkCırda olan nısf hissesi keblre kerimesi Şerlfe 
Ayişe Han ıın'a ba'de ' l-intikal ınılma i leyha dahi h issesin i  
rızasıyla val idesi Rukıyye Hanıın'a ve Rukıyye Hanım 
dah i Ömer Ragıb Beğ ve ha1llesi Şerlfe Şefika Hanıın'a 
ve ınCıına i leyh Ragıb Beğ dah i h issesini ha1llesi ve hisse
darı ınCıına ileyha Şerlfe Şefika Han ıın'a ferağ u kasr-ı 
yed iderek ma-i ınezkı1r tedavül-i eyadl i le sahiban-ı ev
velleri uhdelerinde kalmış ise de el-yevm ınutasarrıfesi 
bul ınan ınCıına ileyha Şerlfe Şefika Hanım ber veeh-i ınu
harrer ınutasarrıfe o ldığı nı sf masura ma-i ınezkCırı hüsn-i 
rızasıyla rütbe-i saniye ashabından ve Meclis-i vala ınaz
bata odası hulefasından izzetlü es-Seyyid Ahmed Ni ' ınet 
Efendi bin Ya'küb'a ferağ u kasr-ı yed iderek ınecra-yı 
kadimine cereyan itınek üzre hamiş-i temessük işbu ma
halle kayd olındı . 

Fl gurre-i Ca sene 1 269 [ 1 0  Şubat 1 853] 
Harameyn vakfının işaretiyle icaresi on beş guruşa ta
mamlanarak Alırnet Nimet Efendi'nin, ferağından İs
mail Bey ululesinene verildiğine dair lıamişi temessük 
kaydı. 
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Muma i leyh Ahmed Ni 'met Efendi ibn-i Ya'küb muta
sarrıf o ldığı ma-i mezkfırı rızasıyla sadr-ı ali hulefasından 
İsma'll Beğ ibn-i Mehmed Paşa'ya ferağ u kasr-ı yed it
meğle icare-i kadlmesinün üzerine zamm olmarak senevi 
on beş guruşa ibiağı nizarnı muktezasından oldığı Hare
meyn varidatından derkenar olmağla mfıcebince icaresi 
on beş guruşa iblağ kılınarak ol vechile defter-i vakfda 
ma-i lezlz-i mezkfır mfıma ileyh İsma'll Beğ'ün uhdesine 
kayd olınmış olmağla viri len hamiş-i temessük işbu ma
halle dahi kayd olındı . R gurre-i Ca sene 1 278 [5 Kasım 1 86 1 ]  

İsmail Bey sözkonusu yarım masura suyu, Murat Paşa 
mahallesinde cereyan etmek üzere Seyyit Cafer ile vali
desi Şerife Necibe Hanım'a ferağ etmeğle, ulıdelerine 
verildiğinin kaydı. 

Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Mektfıbl-i sadr-ı 
all hulefasından isma'll bin Mehmed Şakir Paşa mutasar
rıf oldığı ma-i mezkfırı kema kan mahall-i kadirni olan 
Murad Paşa mahallesinde Şakir Paşa zokağında otuz bir 
numrolı haneye cereyan itmek üzre mutasarrıfı Asakir-i 
nizamiyye j urnal müdiri sabık es-Seyyid Ca'fer Efendi 
bin Mehmed Sermed'e ve diğer nısfını dahi mfıma ileyh 
Ca 'fer Efendi'nün val idesi Şerife Neclbe Hanım bint-i 
Ahmed ile halilesi Şerlfe Hamide Hanım bint-i İsma'll'e 
altı bin guruşa kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ma-i 
mezkfır dört hisse i'tibarıyla iki hissesi mfıma ileyh 
Ca'fer Efendi'nün ve bir hissesi validesi mfıma ileyha Şe
rife Neclbe Hanım'un ve bir hissesi dahi halllesi muma i
leyha Şerlfe Hamide Hanım'un defter-i vakfda uhdelerine 
kayd olınmış o lmağla işbu mahalle dahi kayd olındı . 

R 10 Cumiide' l-ahir sene [ 1 2]83 [ 1 9  Ekim 1 866] 

Yarım masura suyun yarısının salıibi Seyyit Cafer 
Efendi'nin vefatıyle, varisileri tarafindan Tosyalı Hüse
yin Efendi'ye ferağ ettiklerine dair kayıt. 

Nısfmasura ma-i lezlzün nısfı Bab-ı ser'askerl nizamiyye 
jurnal müdiri es-Seyyid Ca 'fer Efendi ibn-i Mehmed Ser
med'ün ve diğer nısf hissesi dahi validesi Şerife Neclbe 
Hanım bint-i Ahmed i le muma ileyh Ca'fer Efendi'nün 
zevcesi Şerife Hamlde Hanım bint-i İsma'i'l'ün tasarrufla
rında iken mfıma ileyh Ca'fer Efendi'nün vefatı vukü' ına 
mebnl hissesi keblr oğlı Mehmed Şevket Efendi ve sağir 
oğulları es-Seyyid Ahmed Sermed ve es-Seyyid Mehmed 
Memduh efendilere ba'de' l-intikal sağTran-ı mezbfıranun 
valideleri ve h isse-i şayi 'alarını ahara ferağa ba hüccet-i 
şer'iyye me'zfın vasiyyeleri mezbfıre Şerlfe Hamlde Ha
nım'un kendü hissesiyle vasileri o ldığı sağTran-ı mezbura
nun hisselerini ve mezbfıre Şerlfe Hamlde Hanım'un dahi 
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mutasarrıfe oldığı hissesini ahara ferağa taraflarından 
muma ileyh Mehmed Şevket Efendi bi ' l-vekale ve kendü 
h issesini b i ' l-asale cari o ldığı konak i le beraber hüsn-i 
rızasıyla tüccardan Tosyalı Hüseyin Efendi ibn-i Ah
med'e kat' iyyen ferağ itmeğle şerh virildi . 

Fl 26 Rebl'u ' l-ahir sene [ 1 2] 8 8  [ 1 4  Temmuz 1 87 1 ]  

Tosyalı Hüseyin Efendi sözkonusu suyu Fındıklı/ı Ali 
Rıza Efendi'ye ferağ ettiğine dair hamişi temessük ve
rildiğinin kaydı. 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan tüccardan Tos
yalı Hüseyin Efendi ibn-i Ahmed ber veeh-i muharrer 
mutasarrıf oldığı ma-i mezkurı kema kan mahall-i kadi
mine cereyan itmek üzre hüsn-i rızasıyla Asakir-i şahane 
zabİtanından Fındıkl ı l ı  Ali Rıza Efendi ibn-i İbrahim'e al
tı bin guruşa kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen 
hamiş-i temessük işbu mahalle kayd ol ındı . 

Fi 2 Ramazan sene [ 1 2] 8 8  [ 1 4  Kasım 1 87 1 ]  

Sözkonusu suyun salıibi Yüzbaşı Ali Rıza Efendi'nin, 
Haffaf Hacı Mehmet Sali/ı Ağa 'ya altı bin guruşaferağ 
ettiğine dair hamişi temessük kaydı. 

Murad Paşa mahallesinde Simidci zokağında on dokuz 
numro ile murakkam evkaf-ı saire musakkafatından bir 
bab menzile cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Yüzbaşı Ali Rıza Efendi ibn-i İbrahim ma-i mezkurı mec
ra-yı kadimine kema kan cereyan itmek üzre haffiif esna
fından el-Hacc Mehmed Salih Ağa ibn-i Ömer'e altı bin 
guruşa kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen ha
miş-i temessük işbu mahalle kayd ol ındı . 

Fl 7 Ca sene [ 1 2] 9 1  [ 1  I Temmuz 1 874] 
ve FI 9  Temmuz sene [ 1 2]90 [2 1 Haziran 1 874] 

14-11222-Ab/1 14-11222-Ab/1 Kırkçeşme katmalarından, yarım masu
ra suyun salıibi Şerife Fatıma Hanım, Kasap İvaz ma
hallesinde cereyan etmek üzere Cemal Beyefendi'ye fe
rağ ettiğine dair senet verildiğinin kaydı . 
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�)4� /JJ� ,ıP f. ���;.w c w� L);," varakda mukayyeddur. 
-p:�L Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün ihya

sına muvaffak oldukları Kırkçeşme ma-i lezlzinün ana 
tarikına ınülhak katmalardan nı sf masura ma-i leZıze mu
tasarrıfe olan Şerife Ni'metullah Hanım ibnet-i Es 'ad'un 
vukü'-ı vefatma mebni sulb[iyye] kebire kerimesi Şerife 
Fatıma Hanım ibnet-i Mehmed Sa'ld'e ba'de' l-intikal 
muma ileyha ma-i mezkurı mecra-yı kadiminden bi ' l-ih-
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nlc Sarıgez kurbında Kassab İvaz mahallesinde Aynalı
çeşme sokağında sekiz numrolu haneye cereyan itmek 
[üzre] Rüsumat emanet-i celilesi müfettişlerinden sa'a
detlü Cemal Beğ Efendi ibn-i Mehmed Ağa'ya kat' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed eylediğinden ma-i mezkur sekiz nuru
rolu haneye cereyan itmek içün defter-i vakf-ı şerlfde 
ma-i mezkurun rrılr-i muma i leyh uhdesine kayd i le tan
zim kıl ınan sened-i hakanisi işbu mahalle kayd ol ındı .  

Fl l l  Nisan sene [ 1 ] 3 1 2  [23 Nisan 1 896] 

Ahurkapu'da Akbıyık mahallesinde Ahurkapu caddesinde 
dokuz numrolu konak derCınına cari Sultan Süleyman 
vakfından bir masura ma-i lezlzden müfrez nısf masura 
ma-i Ieziz Serkuma-yı esbak merhum Fuad Beğ bin Ha
san Zühdi Efendi eviadları kebiran Mustafa Mazhar ve 
Mahmud Asaf beğler ile sağiran Adi l ve Pakize Hanım 
uhdelerinde olmak üzre viri len sened-i hakani işbu ma
halle kayd olındı . 

Fl 1 3  Mayıs sene [ 1 ]309 [25 Mayıs 1 893] 
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Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfan olan Mustafa Maz
har ve Mahmud Asaf ve Adi l beğler ile Pakize Hanım 
mutasarrıf oldukları ma-i leziz-i mezkurı mecra-yı ka
dirninden bi '  1-ihrac Sofılar'da Molla Hüsrev mahalle
sinde Sof ılar caddesinde on sekiz numrolu haneye cere
yan itmek üzre Evkaf-ı hümayun muhasebe mümeyyizi 
sa'adetlü Hamdl Beğefendi'ye ferağ olmarak virilen se
ned-i hakani kayd olındı. 

Fl 7 Mart sene [ 1 ] 323 [20 Mart 1 907] 

14-11222-Ba/1 Elvanzade mahallesinde bir buçuk ma
sura suyun sahibi Ahmet Paşa 'nın vefatından sonra va
risleri tarafindan bir masurasının, Hacı İbrahim Bey 'e 
ferağ edi/diğine dair senet verildiğinin kaydı. 

[Der kenar] Esas kaydı Timurkapu hıdmetinde l l  O'uncı 
varakda. 
Hace Paşa kurbında Elvanzade mahallesinde haneye ce
reyan itmek üzre Ayasofya-i kebir vakfından bir buçuk 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Ahmed Paşa vefat i
derek terk eylediği eviad-ı kibarı Mehmed Latif ve Mu
zaffer ve Gal ib Beğ'le Hayriyye ve Adile ve Münire ha-
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nımlara ve Hayriyye Hanım müteveffıye eviadları Salih 
Beğ ile Vasfıyye Hanım'un ve muahharan Münlre Hanım 
müteveffıye bir nefer mahdumı Fuad Beğ'e ba'de' l-inti
kal intikalen mutasarrıf oldukları bir buçuk masura ma-i 
lezlzün nısf masurasını bi 't-tefr1k Horhor kurbında Sofı
lar mahal lesinde Değirmen zokağında yedi nurnrolu ha
neye cereyan itmek üzre İdare-i mahsusa kapudanların
dan Hacı İbrahim Beğ ibn-i Halil'e ferağ eyledüklerinden 
virilen sened-i hakani işbu mahal le kayd olındı . 

Fı 6 Haziran sene [ 1 ]32 1 [ 1 9  Haziran 1 905] 

14-11222-Ba/2 Elvanzade mahallesinde bir buçuk ma
sura suyun sahibi Kayseri Ahmet Paşa 'nın vefatıyla va
risleri, yarım masura bir çuvaldızmı Aksaray Bostan
cıbaşı Abdullah Ağa malıallesinde menzile cereyan et
mek üzere Şey/ı Mehmet Ekrem Efendi'ye ferağ senedi
nin verildiğine dair kayıt. 

[Derkenar] Esas kaydı Timurkapu hıdmetinde. 
Hace Paşa kurbında Elvanzade mahallesinde haneye ce
reyan itmek üzre Ayasofya-i keblr vakfından bir buçuk 
masura bir çuvaldız ma-i lezlze mutasarrıf olan Kayseri li 
Ahmed Paşa vefat iderek terk eylediği eviad-ı kibarı 
Mehmed Latlf ve Muzaffer ve Galib Beğle Hayriyye ve 
Adile ve Münlre hanımiara ve muahharan Münire Hanım 
dahi vefat iderek bir nefer mahdumı Fuad Beğ'e ba'
de' l- intikal intikalen mutasarrıf oldukları bir buçuk ma
sura bir çuvaldız ma-i lezizden nısf masura bir çuvaldızı 
bi ' t-tefr1k Aksaray kurbında Bostancıbaşı Abdullah Ağa 
mahallesinde Tokmaklı Dede zokağında mükerrer otuz 
dört numrolu haneye cereyan i tmek üzre Rufa '1 derga
hına cereyan itmek üzre post-nişini eş-Şeyh Mehmed Ek
rem Efendi'ye ferağ olınarak viri len sened-i hakan! kayd 
o lındı . 

Fı 6 Haziran sene [ 1 ]32 1 [ 19 Haziran 1 905] 

14-11222-Bb/1 Ayasofya vakftndan, Fati/ı Hacı Hasan 
mahallesinde bir masura suyun üçte bir hissesine sahip 
olan Fatıma Fitnat Hanım, Hatice Saadet, Ayişe İsmet 
ve Emine Saime adlı üç hanıma ferağ ettiğine dair se
net verildiğinin kaydı. 

[Derkenar] Diğer nısf masurasın ı dahi Sarıgüzel'de 
Hammarncı İsma'il Efendi'ye ferağ. 

Ayasofya-i kebir vakfından Fatih'de Hacı Hasan mahalle
sinde Tekke caddes inde altı numrolu ma'a oda bir kıt'a 
arsa derCın ına diri bir masura ma-i lezlzün sülüs hissesine 
mutasarrıf olan Karakethuda Ahmed Efendi'nün kerimesi 
Fatıma Fitnat Hanım mutasarrıfe oldığı sülüs hissesini rı-
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zasıyla İstanbul kadisı Gelenbeviziide Hayrol lah Efendi 
hazretlerinün hafideleri Hadke Sa'adet ve Ayişe İsmet ··���'ıJ,'v:;;,,,,.P.> ..:,\.)J,./; il• i,:s.\,;c,..:� ".:..-..v,.,-� 11;-e 
ve Emine Saime hanımiara kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed �t�.:::{IP:.)IY'y,i;�,>:y•,v;;,Jı (!);), ı- �,ı-: AJ:#J,:/ 
it�eğ1e mu�a Ai1ey?�manun zabt [u] tasarruflariyçün o,h(J;j);�;:i.J{�Jı,p ·�,(IJ�ı ;r,;ı.:::��w"Pc.Pf.,�� vırılen sened-ı hakanı ış bu mahalle kay d o lındı . ıJ' · . · . . 1 · · • • • / .  

1 • • · • , . 1 Fi 1 0  Şubat sene 1 298 [22 Şubat 1 883] (JI<'IJ'.i->'�����(�)� ,;)) �J"(\1).1'-' � ',vJlJı! ·u"" 
�.;.;;1�,Pr�<";.Pj; '!h''"' -!;�� ;;ı; ,; , eP 
5;,;;:iV'(,'Ai.Wo�:J'CAf'� �� ��ı;J�.;; �-.,ı ;;,. P��; Çırçır'da Hacı Hasan mahallesinde Ayasofya vakfın

dan bir masura suyun dokuz hissede bir hissesine sahip 
olan Emine Saime Hanım 'ın vefatıyla mezkur hisseyi, 
çocuğunun vasisi tarafından Sofular'de evine cereyan 
etmek üzere Hafize Seza Hanım 'a ferağ ettiğine dair 
kayıt. 

Çırçır'da Hacı Hasan mahallesinde Kubbe tekkesi zoka
ğında altı numrolu konak arsası derunına cari Ayasofya-i 
k e bir vakfından bir masura ma-i lezizün dokuz h isse i 'ti
biirıyla beş hissesine Sa'iidet Hanım bint-i Ali Şefik ve 
üç hissesi İffet Hanım bint-i Ahmed Necib ve bir hissesi 
Emine Siiime Hanım mutasarrıfe oldukları halde ınılma i
leyhimiidan Emine Saime Hanım müteveffiye olarak sa
ğire kerimesi Şefika Hiinım'a ba'de' l-intikal hanım-ı mu
ma ileyhiinun hissesini alıara feriiğa bii hüccet-i şer' iyye 
me'zfın olan Fatıma İffet Hanım bi ' l-vekale Sofılar'da 
Yeşil tekke zokağında otuz üç numro1u haneye cereyiin 
itmek üzre nısf masurası Hafize Seza Hanım bint-i Ali 
Rıza Efendi'ye feriiğ. 

Fi 6 Temmuz sene [ 1 ] 32 1  [ 1 9  Temmuz 1 905] 

14-11222-Bb/2 Yenibahçede Suhte Sinan mahali(!sinde 
mülk bir buçuk masura suyun on hissede dört buçuk 
hissesinin Ermeni Gözmiyan Karabet'in uhdesinde ol
duğuna dair kayıt. 

Y enibağçe'de Suhte S inan mahallesinde Dede Paşa zoka
ğında otuz numrolu konağa cari sırf mülk bir buçuk 
masura ma-i lezizün Defter-i biikani neziiret-i celilesin
den çıkarılan fi 8 Şubat sene [ 1 ]32 1 [2 1 Şubat 1 906] ta
rihl i  derkenar mikebince on hisse i'tibarıyla dört buçuk 
hissesi tebe 'a-i Devlet-i aliyyenün Ermeni milletinden ve 
timur tücciirından Gözümyan Karabet Efendi ve1ed-i Par
sabun'un uhdesinde oldığı mukayyeddür. 
Bir buçuk masura suyun dört buçuk hissesine sahip o
lan Karabet Efendi'nin hissesinin dışındaki hisseler 
Aksaray Bostancıbaşı Abdullah Ağa mahallesinde inşa 
olunacak çeşme için Şeyh Ekrem Efendi uhdesinde ve
rildiğine dair kayıt. 

Bir buçuk masura ma-i 1ezizün dört buçuk h issesine mu
tasarrıf olan Karabet Efendi h isseyi tekrar on üç buçuk 
hisse i 'tibarıyla üç buçuk hissesini uhdesinde bi ' l-ibka 

( • • \ .  1 .  ı • 1 �lı.l t� �, ""--�� 

14-11222-Bb/2 
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ma'ada bir buçuk masura ma-ı lezlzün ternamları otuz 
h isse i ' tibarından n ısf masuraya muslb on hissesini ma
hall-i kadiminden b i ' l - ihrac Aksaray kurbında Bostancı
başı Abdullah Ağa mahallesinde Tokmakl ı  Dede zaka
ğında Rufa'i dergahınun ittisalinde müceddeden inşa o
l ınan çeşmeye cereyan itmek [üzre] reşiidetlü Şeyh Ek
rem Efendi uhdesine kayd olındı. 

Fi 16 Şubat sene [ 1 ]3 2 1  [ I  Mart 1906] 
Kusur bir masura ma-i lezlzi alıara ferağ öteki varakda. 

14-11223a/l Yenibahçede Suhte Sinan mahhesindeki 
bir buçuk masura suyun diğer hissedarlarınca, hisse
darlarda Süleyman Ağa ibni Mehmed'e katiyen ferağ-

' ·'\ /arına dair senedi hakani kaydı. 

[Kenarnotu] 1 09 

[Derkenar] Çizikler sehven çizilmişdür. 

Yenibağçe'de Suhte Sinan mahal lesinde Dede Paşa zo
kağında mükerrer otuz numrolu hane derfınına cari bir 
buçuk masura ma-i lezizün bütüni otuz h isse i 'tibarıyla 
on hissesi fi 1 6  Şubat sene [ 1 ]322 [ 1  Mart 1 907] tarihin
de Şeyh Mehmed Ekrem Efendi'ye ferağ idilerek kusur 
bir hissesi Süleyman Ağa'da ve diğer on dokuz h issesi 
dahi Saryan Agop Efendi veled-i Parsalı uhdesinde iken 
bu kerre on dokuz hisse mutasarrıfı mfıma i leyh Agop 
Efendi kendi hissesi bir hisse müştereki Süleyman Ağa 
ibn-i Mehmed'de fi 5 Temmuz sene [ 1 ] 322 [ 1 8  Temmuz 
1 906] tarihiyle kat' i yy en ferağ eylediğİnden virilen se
ned-i hakani kayd idildi . 

Mfıma ileyh Süleyman Ağa bin Mehmed mutasarrıfı ol
dığı bir masura ma-i lezlzi kema kan hane-i mezkfıreye 
ce re yan itme k üzre . . . 

14-11223b/l Haslar kazasında Küçükköy 'de Kumluk
kemer mevziinden hasıl, Ayasofya katmalarından ya
rım masura suyun sahibi tarafindan, Cellatkapusu ci
varında menziline cereyan etmek üzere Halil Ağayafe
rağ ettiğine dair temessük verildiğinin kaydı. 
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nün tahkiki lazım gelmiş olmağla yedinde olan suret na-
tık oldığı müteveffa Miskali Ömer Ağa Havass-ı refi'a )_,e,� &v�,)ltl/ 
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kazasında Küçükköy nam karyede Kumlukkemer nam . .  • 1 �.>�:.,ı · v · : . '.)6 
mevzı'de kendi malıyla hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kana- • 1.P'./U' _,Ai" � . yj� �,,.)·�-::' .�;,., ·· V 
vat ile cem' u tahsil ve ol mevzı'a karlb kemer-i mer- . ���""� �Sı}ı , . :..ı "!-:....-: � �� I.JJ.'u 
küma ilhak itdürdiği suyından müfrez nısf masura ma-i · � b'.Jı ı� ı j'!. "':'��� �-"' "'.» ��v 
mezkUr vakf-ı şerif-i mezkurun ana tarlkına cereyan it- :J �� P (jJ; � '\r ıS -d 
mekde aldığından beher şehr otuz akçe icare ta'yiniyle � { �J ·��,.s _,q,� :,..,u n ı  sf masura ma-i mezkur m uma i leyh Mehmed Emin Ağa ' "'"-' • · 

ve muma ileyha Fatıma Hanım'un kasr-ı yedierinden mu-
ma i leyh Halil Beğ ibn-i İsma'il'ün uhdesine kayd ve 
Cellad çeşmesi karşusında kain mutasarrıf o ldığı menzile 
kadimi vechile cereyan itmek üzre vakf-ı mezkur tarafın-
dan temessüki i ' ta kı l ındığı işbu mahalle şerh işaret kı-
l ındı. 

Fi 22 S sene [ 1 ]255 [7 Mayıs 1 839] 

Halil Bey 'in vefatıyla dokuz masura su küçük kızı Kad
riye Hanım'a intikalinden sonra vasisi tarafindan Ka
puçukadarı İbrahim Ethem Ağa'ya ferağat edi/diğine 
dair kayıt. 
Muma i leyh Halil Beğ nısf masura ma-i mezkurı sağlre 
Kadriyye Hanım'a ba'de' l-intikal muma i leyha tarafından 
ba hüccet-i şer' iyye vekili o lan sa'adetlü Mustafa Efendi 
bi ' l -vesaye tarafından Kapu çukadarı İbrahim Edhem A
ğa bin Hüseyin bi' 1-vekale feragat-gerde becayiş Şer! fe 
Züleyha Hanım bint-i Seyyid Ahmed valide-i Ahmed E
fendi an ketebe-i muhasebe-i mesarifat an hacegan-ı Di
van . 

Fı 1 5  Ra sene [ 1 ]263 [3 Mart 1 847] 

14-11223b/2 Sultan Bayezid Vakfindan, Hasodabaşı 
Hasan Ağa vakfı musakkafatından Horhor hamamma 
cari suyun sahipleri Şerife Adi/e ve Şerife Nefise ha
nım/ar, Hacı Mehmet Salih Efendi'ye ferağ etmeleriyle 
temessük verildiğinin kaydı. 
[Derkenar] Katması Terkos nahiyesi muzafatından Bak
ras deresP7 nam vadide oldığı . 
[Derkenar] işbu kayd Kırkçeşme Aksaray hıdmetinün 
beşinci sahlfesine nakl olınmışdur. 
Cennet-mekan Sultan Bayezld-i Veli hazretlerinün vakf-ı 
şerlfı odasında umur-ı musakkafatı ru'yet ol ınmakda o lan 
vakfdan merhum Hass odabaşı Hasan Ağa vakfı musak
kafatından iki kıt' a temessük manttikın ca be her şehr bin 
sekiz yüz akçe icare Horhor harnmaını dimeğle meşhur 
hammam ile iki buçuk masura ma-i lezize mutasarrıfan 
Şerife Adile Hanım bint-i es-Seyyid Hüseyin ve Şerife 

57 Bakrac deresi 

14-11223b/2 
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Nefise Hanım bint-i es-Seyyid Ebubekir ber veeh-i müna
safe mutasarrıfe oldukları hammarn-ı mezkur i le ma-i le
zizi bi-zatih ima hüsn-i rızalarıyla ei-Hacc Mehmed Sa-lih 
Efendi ibn-i el-Hacc Mehmed'e feragat ve kasr-ı yed it
meleriyle vakfı tarafından hamiş-i temessüke kayd ol ın
mağla işbu mahalle şerh virildi . 

Fl 13 Ra sene [ 1 ]255  [27 Mayıs 1 839] 

El-Hacc Mehmedin suyunu Osman Bey ibn-i Musta
Jaya ferağ etmesi 

Ma-i mezkura mutasarrıf olan ei-Hikc Mehmed Salih 
Efendi ibn-i el-Hacc Mehmed mutasarrıf aldığı ma-i 
mezkurı rızasıyla Osman Beğ ibn-i Mustafa'ya ferağ. 

Fi selh-i M sene 1 258 [ 1 3  Mart 1 842] 

Osman Beyin vefatıyla Mustafa Asım Beye intikal eden 
suyun Levazımat reisi Hafız Paşazade Mehmed Nail 
Bey 'eferağına dair 

Ma-i mezkura mutasarrıf olan Osman Beğ fevt olup ma-i 
mezkur bir nefer mahdumı Mustafa Asım Beğ'e ba'de
' 1-intikal rızasıyla Levazımart58 reisi merhum Hafız Paşa
zade Mehmed Nail Beğefendi'ye ferağ. 

Fi 1 Mart sene [ 1 ]298 [ 1 3  Mart 1 882] 
� \ . •  

� • • . . - ,. . 1 v �Jl.'� .>AJ' t)� "'::J :  ı,. ,.� � � t' Horhor'da Oruç Gazi mahallisinde hamam ile deru-�:,P.J (A.ı f*: c..P,.. ,� ,... W ı.  eJ..j-ı..".,./ tJ.J ' .  nuna cari iki buçuk masura suyun sahibi Mehmet Nail 
• 

• 
• · "" Bey, Tekaüt sandığı nazırı Kani Paşa 'nın eşi Fatıma :b'; �.�;)-' �� � � 'C1 �./ � � j_' Zehra Hanmı 'a ferağ ettiğine dair verilen senedin kay-

i,VVyf"�./,tV_ '..,.,:.C.J �� �,JJ� · ,  dı. 

' · · • .;:, • 
• �.'A • 

' -: Horhor'da Oruç Gazi mahallesinde Çıngıraklı zokakda yi-��,� f()I.;J ,v'_,_ ' ğirmi iki numrolu Horhor harnmaını dimeğle arif bir bab 
- • harnınarn derunında mevcud gedik ve hammarn-ı mezkur 

1" 1\ ,. , / derunına cari kanavat (ü] müsennatına tebe'iyyetle iki 
v' L_\D�� ( ;_,� v.::....J.� v 1,.� V� t- ı buçuk masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Hafız Paşazade 

f ' "  \ "'...; • '..b'J � , , t.J :.. <' ı; ,  " •  . � � :; � Mehmed Nail Beğ bi 'z-zat hüsn ü59 rızasıyla Teka'üd -'Jr'J ri'(/V 1 "' " ,__,� -,.1 � ' d � ' 'b k h '  K '  ' P  h 1'1 . F' � \,\. • 
• • 

• san ıgı nazır-ı sa ı ı mer um anı aşa a ı esı atıma � l t� ��' � t-ı � '  Zelıra Hanımefendi ibnet-i Abdullah'a kat' iyyen ferağ u t/- \t\J kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i haka-ni işbu mahalle 

,. , ';, '·y. 
kayd alındı . 

. ' (;) ·1. . 

Fi 1 7 Nisan sene [ 1 ] 300 [29 Nisan 1 884] 
� ' f  • : J . • • '1 ' 

Kani Paşanın suyunu İbrahim Bey e ferağına dair 

·Jl ·: "�' . 

1 ;/ 
İki buçuk masura ma-i lezizün mutasarrıfesi merhum Ka
ni Paşa halilesi Fatıma Zelıra Hanım rızasıyla İdare-i 
mahsusa kapurlanlarından İbrahim Beğ ibn-i Halil'e fe-
rağ. 

58 Leviizımiit 
59 hüsn-i 

Fi 1 9  Ağustos sene [ I  ]3 I I [3 I Ağustos 1 895] 
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14-11224a/1 Kırkçeşme katmaların mahlül üç buçuk 
masura suyu Mehmet Raşit Efendi üç bin beş yüz guruş 
ile Çukurçeşme 'de Abdullah Ağa mahallesinde cereyan 
etmek üzere vakfa aylık iki yüz on akçe ile yedine te
messük verildiğinin kaydı. 

[Derkenar] işbu üç buçuk masura ma-i mezkur mün
hedim Çukur hammarnun suyı olmağla işbu mahalle şerh 
viri ldi. 
[Derkenar] işbu n ısf masura ma-i leziz Azablar hıdme
tine nakl ol ınarak vukü'atı yürüdilmişdür. 
Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta'bir o lınur ma-i lezizden üç buçuk masura 
ma-i leziz mahlCıl olmağla mah lCı l-i mezkfırı üç bin beş 
yüz guruş mu'accele ile talib olan Mehmed Raşid Efendi 
ibn-i Abdullah'a ftirCıht ol ınup mu'accele-i mezbur vakf-ı 
şerif içün Evkaf-ı hümayCın hazinesine teslim o lınup be
her şehr iki yüz on akçe icare-i müeccele i le ma-i mezkUr 
uhdesine kayd cellad çeşmesinde Abdullah Ağa mahalle
sinde mutasarrıf oldığı menzi l ine cereyan eylemek üzre 
muma i leyh Raşid Efendi yedine v irilen temessük kayd 
o lındı. 
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Fı gurre-i C sene [ 1 ]255 [ 1 2  Ağustos 1 839] J.'l " ı::; . . . 
• • • ,'i!.t �)i .b ıi.J; ıl.t. t.! : . . . . 

Mehmet Raşıt Efendı, yarım masurasını Fevezıye ma- �J�,� . . ·� ������U�6i�.J,11!�..1 . . . .. . 
hallesinde cereyan etmek üzere Mehmet Tahir Ağa ya .J�Jı-!_��;J��iJr�)�;)��-J;6·f�ı.J..t!J)ı,:,J..f�,.J� 
ferağ etmeğle kaydının Aşağıana hizmetine alındığına · .� · �;..e.;�"1ıi�ı.,.. ,�J..:ıi,.t, L � �  ı,: . . 'J' 
dair kayıt. >---:{..��,J/,._;,)1,�;:..; MCıma ileyh Mehmed Raşid Efendi mutasarrıf oldığı üç ..... 
buçuk masura ma-i lezizün nısf masurasını Ebniyye-i 
hassa müdiri efendi hazretlerinün kethudaları Mehmed 
Tahir Efendi ibn-i ei-Hacc Ali Ağa'ya kasr-ı yed itmeğle 
Çukurçeşme nam mahallde Fevziyye mahallesinde muma 
i leyhün menzil ine cereyanıyçün virilen temessük 
Aşağıana h ıdmetine kayd ol ınmağla işbu mahalle şerh 
virildi . 

Fı 1 7  B sene [ 1 ]255 [26 Eylül 1 839] 

Mehmet Raşit Efendi, yarım masurasını Emini cev ma
hallesinde cereyan etmek üzere Ahmet Ağa ya ferağ et- . 
liğinden kaydının Yedikul/e hizmetine alındığına dair �,;;�":'' �t.lı JJ!.1'�h· · ; . . . . kayıt u .  "' • • . . • � .. � ..... .,JıJ;_ı . ..J • • 1· , ""�V J I ..J ;.-�,JJ.$. ...,, .'_ ' : · • • ?.n;7� c'hJ'.-';j,J:._ IJ.i ;,./. • • ..o: ......... ..,mt-.Ai;.;ı;.�,��_,.,�·;;;�.l':! .  . '':"' ��,. MCıma ileyh Mehmed Raşid Efendi ma-i leziz-i mezkur
dan nısf masurasını dahi Yusuf Paşa hazretlerinün kethu
daları Ahmed Ağa ibn-i Sal ih Efendi'ye kasr-ı yed it
meğle Topkapu civarında Emin-i cev mahallesinde muma 
i leyhün menzil ine cereyaniyçün virilen temessük Yedi
kulle hıdmetine kayd olmağla işbu mahalle şerh virildi . 

Fı 1 7  B sene [ 1 ]255 [26 Eylül 1 839] 
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Mehmet Raşit Ağa, Sepetçi/er civarında cereyan etmek �· · · � · · · .  · · ·. / üzere Hasan Lütfi Ağa 'ya kasrıyet etmeğle temessük .�JtJ-1-: �f�ft:PJ)���uı.:.�..,� ' 
· · · · .. · ·ıd· � ·  · k d .1o/ o..ıt;.ı�;�.�;;)J� . · . . . :.r-�J.ı.s��.,ı�.),ı.;..ıOf,�ı verı ıgının ay ı. ��,,\ •(_" . . ,..,....,�J(.(.�-:";..;ı.ı";kııJI"J'�;ı:...;� • .:.•J :,ıl · . . . '-...... 'll ,1. 7, , <;o � .. , IIJ Muma ileyh Mehmed Raşid Efendi bakf ma-i mezkürdan eJJv(.&.f{�}!!.ı?;ıi:,,.ei)�J_..ı;);.,�, V.-ı1 · ; .:..- • • .4 . . .  , • · • · nısf masurasını dahi Hasan Lutfi Ag-a'ya kasr-ı yed itmeg·-• • • " • • """ • • �J .. ,__.�.., ......... ,�.�,�.�)1  . '.I.J:J. sO.�\. J)7ı(!;JI�ıjiJJ� ::-.;}{��(Jv .. �"';/�";J.·� le Sepetciler civarında mahallesinde menzil ine cereyan 

' ' '-.... · · .... · '"' itmek üzre virilen temessük [ i ]şbu h ıdroetinde mukayyed
dür. 

Fi 1 3  N sene 1255  [20 Kasım 1 839] 
Sözkonusu sudan yarım masurasını dahi Vefa hamamı 
yakınlarında evine cereyan etmek üzere Zeynep Ha
nım 'a ferağ etmeğle kaydının Tahtakale 'ye alındığına 
dair kayıt. 
Baki iki masura ma-i lezizden nı sf masurasın ı dahi Sadr-ı 
esbak Abdullah Paşa merhümun hallle-i mükerrerneleri 
iffetlü Zeyneb Hanım bint-i Abdul lah'a kasr-ı yed itmeğle 
Vefa harnmaını sırasında bostana muttası l  mfima ileyha
nun hanesine cereyaniyçün virilen temessük Tahtakal 'a 
hıdroetine kayd olınmağla işbu mahalle şerh virildi. 

Fı 1 7  Za sene [ 1 ] 255 [22 Ocak 1 840] 

Sözkonusu sudan bir masurasını, Yenibahçe civarında 
cereyan etmek üzere Seyyit Mehmet İzzet Ağa ile Şerife 
Hatice Hanım 'a ferağ etmeğle kaydının Yedikulle hiz
metine alındığına dair kayıt. 

Mfima ileyh Mehmed Raşid Efendi baki ma-i lezizden bir 
masurasını dahi es-Seyyid Mehmed İzzet Ağa ile Şerife 
Hadice Hanım'a kasr-ı yed itmeğle Yenibağçe civarında 
müma i leyhimanun hanelerine cereyaniyçün virilen te
messük Yedikulle h ıdroetine kayd ol ınmağla işbu mahal
le şerh virildi . 

Fı 1 7  Za sene [ 1 ]255 [22 Ocak 1 840] 

Raşit Efendi'nin uhdesinde sadece yarım masura su 
kaldığının kaydı. 

işbu üç buçuk masura ma-i tezizden ancak nısf masura 
ma-i leziz mfima ileyh Raşid Efendi'nün uhdesinde baki 
kalmağla işbu mahalle şerh viri ldi . 

: < : :.!:' · ., . . , , . • • 
Sözkonusu sudan bir masuras ını, Yenibahçe civarında 
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·> ,if 1 ' Ahmed Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed'e kasr-ı yed it-�' > meğle Çukurçeşme kurbında Kızıltaş mahallesinde men
ziline cereyan eylemek üzre defter-i vakf-ı şerlfde uhde
sine kayd ol ınmış olmağla hamiş-i temessük Çukurçeşme 
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hıdroetine kayd olmdığı işbu mahalle dahi şerh virildi. 
Fı 2 C sene [ 1 ] 257 [21 Temmuz 1 84 1 ]  

14-11224a/2 Haslar kazasında Çiftehavz yakınlarmdan 
hasıl, İbrahim Hanzade suyu ile Kırkçeşme katma/arın
dan, yarım masura suyun sahibi tarafından, Sofular 
mahallisinde menziline cereyan etmek üzere Osman 
Paşayaferağ edi/diğine dair temessük verildiğinin kay
dı. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta'blr olınur ma-i lezlzlerinden ana tarlkına 
mülhak katmalardan Ayişe Şefıka Hanım'un mutasarrıfe 
o ldığı nısf masura ma-i lezlze el-yevm maliki olan sabık 
Arz-ı rum valisi atı1fetlü Osman Paşa hazretlerinün uhde
sine kayd olmmak ve ancak ba hatt-ı hümayı1n nizam-ı 
müstahsenesine nazaran yedinde olan hüccet natık oldığı 
üzre asrında mi'marbaşı ve hassa su nazırı olan Hüseyin 
Ağa Havass-ı refı'a kazasında Çiftehavz kurbında De
v[e]cioğlı bestanınun canib kolında ve Mustafa Ağa ke
meri diğer Mustafa Efendi lağmı kurbında kimesnenün 
mülk ve harimi ol ınan611 mevzı'- ı hallde kendi malıyla 
müceddeden yedi aded baca hafr ve tahte' l-arz lağm ü 
kanavat ile cem' u tahsil ve ol mevzı 'a karlb merhum İb
rahim Hanzade suyı yolına andan müşarun ileyh hazretle
rinün suyı lağmına ilhak itdürdiği ma lezlzden müfrez 
nısf masura ma-i lezlz katması mevcfıd olarak vakf- ı  mü
şarun ileyhün ana tarlkına cereyan itmekde aldığından 
beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ile nısf masura 
ma-i mı1ma ileyh Osman Paşa hazretlerinün uhdelerine 
kayd Sofı lar mahallesinde Alaeddln tekyesi civarında 
kadiıni kadlmJ61 vechile menziline cereyan eylemek üzre 
virilen temessük kayd olındı. 

Fi 22 Z sene [ 1 ]255 [26 Şubat 1 840] 

Osman Paşa 'nın vefatıyla varisieri tarafından Mehmet 
Şakir Bey 'eferağmdan sonra, onun dahi Mehmet Şev
ket Bey 'efearğ ettiğine dair hamişi temessük kaydı. 

Ber mantOk-ı temessük nısf masura ma-i lezlze mutasar
rıf olan Osman Paşa fevt olup ma-i lezlz-i mezkur keblr 
oğulları Salih ve Hasan beğlere ba'de ' l-intikal mlr-i mu
ma i leyhima ma-i lezlz-i mezkı1rı hüsn-i rızalarıyla izzet
lü Mehmed Şakir Beğ bin Yusuf'a ba'de' l-ifrağ mir-i mu
ma ileyh dahi ma-i mezkı1rı hüsn-i rızasıyla vüzera-yı i
zam kapu kethudalarından izzetlü Mehmed Şevket Beğ 

60 olmayan 
61 "kadim!" mükerrerdir. 
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bin Mehmed Nedim Beğ'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle o l  
vechile ma-i leziz-i mezkur mecra-yı kadimine cereyan it
rnek üzre defter-i vakf-ı müşarun i leyhde muma i leyh 
Mehmed Şevket Beğ'ün zabt u tasarrufiyçün virilen bii
miş-i temessük işbu mahalle kayd ol ındı . 

F1 gurre-i Ra sene 1 269 [ 1 3  Aralık 1 852] 

14-11224bll Yenibahçe 'de Karabaş mahallesinde Ni
kola çeşmesi fazlasından Rağıp Paşa ve Sultan Ahmet 
vakjlarına yıllık altmış guruş icareli bostan/ara akan 
acı suyun yine vakjlara yüz guruş icare ile Seyyit Ab
dülcabbar 'a verildiğine dair kayıt. 

İstanbul'da Yenibağçe kurbında Karabaş mahallesinde 
Hace Hal'il Attar mescid-i şerifi ittisalinde kain Nikola 
çeşmesi dimeğle arif akar çeşmenün ayağından mahalle-i 
mezkfire kurbında vakı' Benhur(?) ve Toşka-i(?) sağir ve 
kebir bostanlarına senevi altmış guruş icare-i müeccele 
i le cereyan iden ab-ı telh-i müsta'melenün fazlası Vezir-i 
a'zam-ı esbak müteveffa Ragıb Paşa ve cennet-mekan 
Sultan Ahmed Han tabe serahu evkaf-ı şerifeleri musak
kafalından Halıcılar köşkinde es-Seyyid Abdülcebbar 
Beğ mutasarrıf oldığı iki kıt 'a bostanına cereyaniyçün 
akdeınce canib-i vakf-ı mezbfirdan senevi on guruş ica
re-i müeccele takdiriyle yedine virilmiş olan bir kıt'a te
messükün bi ' t-tebd'il müceddeden temessük i ' tası husfisı 
ı:nlr-i muma i leyh ba arz-ı hal istid'a ve istirham itmiş 
çeşme-i mezkurun ab-ı telh-i müsta'meli vakıP2 vakıf-ı 
marrü' z-zikr üç aded bostanda öteden berü ce re yan ve 
fazlası dahi dere-i mezkfir i le Halıcılar köşki canibinden 
deryaya beyhUde cari' ve telef o ld ığı nümayan o lmakdan 
naşi ve çeşme-i mezkurun dahi müstakı l l  vakfı olmadı
ğından mühimmatına meşrfita nüküd vakf iden Kadikar
yel i  merhum el-Hacc Mehmed Ağa vakfından ru'yet ol ın
makda ise de vakf-ı merküm bihası l  aldığından o l  vechile 
ab-ı fazla-i mezkurun icare-i mezkUresiyle ı:nlr-i muma 
i leyhün uhdesine akdeınce bi ' l-icar canib-i vakf-ı mezkfı
reye enfa' aldığından temessük-i mezkfir i 'ta o l ınmış ve 
bu suretle ab-ı telh-i mezkUrun kadiı:nl vech i le cari' oldığı 
üç aded bostanlardan artup eyyam-ı marre(?) kalll(?) ü 
kes ir fazla-i mevcudesi marrü' z-zikr iki kıt' a bostanına 
icra · olmmak üzre neran l i ' l-vakf mezkllru' l-mikdar 
mu 'accele i le takdir kı l ınan yüz guruş mu'accelesi Hazi
ne-i evkaf-ı hümayfina teslim ol ınmış o lmağla ol vechile 
ab-ı müsta'mel-i mezkfirun fazlası mir-i muma i leyh Ab
dülcebbar Beğ'ün uhdesine icar i le defter-i vakfda kayd 
ile zabt u tasarrufını havi virilen temessük kayd o lındı . 

F1 21 R sene [ 1 ]256 [22 Haziran 1 840] 

62 Mükerrerdir. 
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14-1/224b/2 Kırkçeşme katmalarından üç masura su
yun sahibi Mehmet Raşit Efendi yarım masurasını, Se
petçiler civarında cereyan etmek üzere Hasan Lütfi A
ğayaferağ ettiğine dair temessük verildiğinin kaydı. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta'bir olınur ma-i lezlzlerinden üç buçuk ma
sura ma-i lezlze mutasarrıf Mehmed Raşid Efendi nısf 
masura ma-i lezlzi hüsn-i rızasıyla Hasan Lutfi Ağa ibn-i 
Abdullah'a kasr-ı yed itmeğle yedinde olan temessükin
den nısf masurası ifraz ol ınup beher şehr otuz akçe ica
re-i müeccele ta'ylniyle nısf masura ma-i lezlz Sepetciler 
civarında mahallesinde menzil ine cereyan eylemek üzre 
virilen temessük kayd olındı . 

Fi 1 3  N sene 1 25 5  [20 Kasım 1 839] 
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14-1/225a/l Haslar kazasında Çiftehavz yakınlarında 14-:11225a/l 
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sıyla Halil Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed idüp ve nizam-ı 
müstahsenesine nazaran yedinde olan hüccet natık oldığı 
üzre Mustafa Ağa diğer Mustafa Ağa'nun Çiftehavz kur-
bında Kavak deresi dimeğle şehir mevzı'- ı hallde bi ' l-iş-
tirak hafr U63 abar-ı müte'addide ve tahte' l -arz !ağın ü ka-
navat i le cem' u tahsil eylerlükleri sekiz masura ma-i le-
zlzün ol mevzı'a karib Kırkçeşme suyı yolına i lhak ve iki 
buçuk masurası hakk-ı mecra alıkonılarak baki beş buçuk 
masura ma-i lezizden müfrez iki masura ma-i lezizün kat-
ması mevcı1d olup vakf-ı müşarun i leyhün ana tarlkına 
cereyan itmekde oldığından iki masura ma-i lezizden 
müfrez nısf masura ma-i leziz beher şehr otuz akçe ica-
re-i müeccele ile Aksaray kurbında Karakolhane ittisalin-
de ınılma i leyh Halil Efendi'nün menziline cereyan eyle-
mek üzre virilen temessük kayd olındı . 

Fl 25 S sene [ 1 ]258 [7 Nisan 1 842] 
Halil Efendi 'nin vefatıyla oğluna onun da vefatıyla kı
zına intikalinden sonra, Katip Muslihittin mahallesinde 
cereyan etmek üzere Cemal Bey ile eşi Fatıma Cemile 

63 hafr-ı 
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Hanım 'aferağ ettiğine dair kayıt. 
Aksaray'da Çakır Ağa mahallesinde Cerrah Paşa cadde
sinde üç nurnrolu menzile cari nısf masura ma-i lezize 
mutasarrıf olan Halil Efendi'nün vukü'- ı vefatıyla ma-i 
mezkur bir nefer mahdumı Mal iyye hulefasından Ömer 
Beslm Efendi'ye ve anun dahi vefatıyla bir nefer keblre 
kerimesi Saliha Hanım'a ba'de ' l-intikal muma i leyha rı
zasıyla mecra-yı kadiminden bi ' l- ihrac mahall-i mezkur
da Katib Muslihiddin mahallesinde Cami' sokağında on 
üç numrolu konağa cereyan itmek üzre Aydın mutasarrıfı 
Ragıb Paşa hazretlerinün mahdumı Cemal ile halllesi 
merhum Ahmed Paşa kerimesi Fatıma Cemlle Hanım'a 
ber veeh-i münasafe ferağ. 

Fl 29 Mayıs sene [ 1 ]307 [ 1 0  Haziran 1 89 1 ]  
Sened-i hakani fi 22 Haziran sene [ 1 ] 307 

[4 Temmuz 1 89 1 ]  

14-11225a/2 Kırkçeşme sularından Sarıgez yakınla
rında aylık altmış akçe/i menziline cari bir masura su
yun mutasarrıft Mehmet Şakir Ağa'ya zayiden temes
sük verildiğinin kaydı. 
[Derkenar] Müşarun ileyh Osman Paşa diğer bir masura 
acı suyı olmağla işbu hıdmetde mukayyeddür. 
Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan adn-aşiyan Gazi 
Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün ihyasına 
muvaffak oldukları Kırkçeşme ta'blr ol ınur ma-i lezizle
rinden b ir masura ma-i lezize mutasarrıf olan Mehmed 
Şakir Ağa nizarnı üzre taraf-ı vakfdan müceddeden te
messüke tal ib olmağla ve nizam-ı müstahsenesine naza
ran yedinde olan sfıret natık oldığı üzre ma-i mezkUr mül
ga menhfıselarınun mukaddem kışiaklarına cari ma-i le
zlzden olmağla beher şehr altmış akçe icare-i müeccele 
ta'ylniyle b ir masura ma-i mezkur Sarıgez kurbında mu
tasarrıf oldığı menzil ine cereyan eylemek üzre ınılma i
leyh Mehmed Şakir Ağa'nun yedine virilen temessük 
kayd olındı. R 2 1  R sene 1 258 [ 1  Haziran 1 842] 

Mehmet Şakir Ağa 'nın vefatıyla kızı hissesini iki erkek 
kardeşine ferağ ettiğine dair kayıt. 
Bir masura ma-i lezize mutasarrıf o lan Mehmed Şakir A
ğa fevt olup kebir oğul ları Mehmed Sa'deddln ve el-Hacc 
Me h med Sa 'Id efendiler i le kebire kerimesi Hanife Mü
nire Hanım hissesini rızasıyla karındaşları ınılma i leyhi
maya ferağ u kasr-ı [yed] itmeğle işbu şerh viri ldi . 

R 5 B sene 1 260 [2 1 Temmuz 1 844] 

Bir masura suyun yarının sahiplerinden Hacı Mehmet 
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Sait Efendi'nin hissesini Mehmet Saadetlin Efendi'ye 
ferağ ettiğinin kaydı. 
Bir masura ma-i Jezlze ber veeh-i münasafe mutasarrıfiin 
olan ei-Hacc Mehmed Sa'ld Efendi ve Mehmed Sa'ded
dln efendi lerden ınılma i leyh ei-Hacc Mehmed Sa'ld E
fendi ınutasarrıf o ldığı ıı ısf hissesin i bi 'z-ziit rızasıyla ka
rındaşı ve hissedarı ınfimii ileyh Mehıned Sa'deddin E
fendi'ye kat' iyyen feriiğ u kasr-ı yed itıneğle şerh viri ldi . 

Fl 22 Z sene 1 272 [24 Ağustos 1 856] 

Sözkonusu bir masura suyun salıibi Hacı Mehmet Sait, 
eski malıalline cereyan etmek üzere Hacı Mehmet ve 
Hakkı Efendi'ye ferağ ettiğine dair kayıt. 
Bir masura ma-i lezlze ınutasarrıf olan ınfiınii i leyh 
ei-Hacc Mehmed Sa ' ld Efendi ibn-i Mehıned Şiikir ınii-i 
lezlz-i ınezkGrı mahalle-i kadimine kema kan cereyan it
rnek üzre el-Hacc Mehmed Vasfi Efendi ibn-i All'ye kat
' iyyen feriiğ u kasr-ı yed itıneğle şerh viri ldi . 

Fl 2 1  Zi ' I-ka'de sene [ 1 ]278 [20 Mayıs 1 863] 
Hacı Mehmet Vasfi Efendi'nin vefatıya varisieri tara
findan, Büsrev Paşa 'da İvaz malıallesinde cereyan et
mek üzere Gümülcine mutasarrıft Osman Bey 'e ferağ 
ettiklerine dair senet verildiğinin kaydı. 
Bir masura ma-i lezlze ınutasarrıf olan el-Hacc Mehmed 
Vasfı Paşa fevt olup dört nefer keblr ve keblre eviadı 
Mustafa Hakkı ve Ali Atıf beğler ile Fatıma Zelıra ve A
siye hanımiara ba'de ' l- intikal ınılma i leyhimden All Atıf 
Beğ diyar-ı aharda bulındığından tarafından bii hüccet-i 
şer' iyye vekili biriideri Mustafa Hakkı Beğ bi '  1-vekale ve 
kendü hissesini b i '  1 -asiile ve ınG m ii ileyhimii Fatıma ve 
Asiye hanım lar bi ' l-asiile rıziilarıyla mecrii-yı kadiın İ o
lan Hi.isrev Paşa'da İ vaz mahallesinde Dibek cami ' zoka
ğında yiğirıni iki numrolu menzil derfinına cereyiin itmek 
i.izre Gi.iıni.i lcine ınutasarrıfı sa'iidetlü Osman Beğefend i 
hazretleri ibn-i HGrşld'e kat' iyyen feriiğ u kasr-ı yed it
ıneğle viri len sened-i hakani işbu mahalle kayd olınd ı .  

Fı 1 O Nisan sene [ 1 2]99 [23 Nisan 1 883] 

Sözkonusu su salıibi tarafindan, Şerife Hatice ve Fatı
ma Zelıra 'ya eşit olarak ferağ ettiğine dair senet ve
rildiğinin kaydı. 

Bir masura ma-i lezlze ınutasarrıf olan Gi.imülc ine ınu
tasarrıfı sa'iidetli.i Osman Beğefendi hazretleri diyar-ı a
harda oldığından tarafından icrii-yı ferağa bii hüccet-i 
şer' iyye vekili Hazine-i hiissa an bar müdiri siibık Osman 
Necınl Beğ bi ' l-vekiile rızasıyla cari oldığı ınenzil i le be
raber Şerlfe Hadlee Azlze Hanım bint-i Hüseyin ve keri
mesi Fatıma Zelıra Hanım bint-i ei-Hacc Mehmed Vasfi 
Paşa'ya ber veeh-i müniisafe feriiğ u kasr-ı yed itıneğle vi-
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rilen sened-i haldini işbu mahalle kayd alındı . 
Fl 8  Eylü l  sene [ 1 2]99 [20 Eylül 1 883] 

Sözkonusu suyun dört hisseden üç hissesini Hacı İs
mail Efendi'ye ve bir hissesini Ali Efendi'ye ferağ ettik
lerine dair kayıt. 

Hüsrev Paşa'da Kassab İ vaz mahallesinde Dibek cami 'i 
zakağında y iğirmi iki numrolu bir bab menzil derfınına 
cari bir masura ma-i leziz-i mezkfıra mutasarrıf olan 
Şerlfe Hadi'ce Azlze Hanım ibnet-i Hüseyin ve kerimesi 
Fatıma Zelıra Hanım ibnet-i e l-Hacc Mehmed Vasfi Pa
şa'ya64 her veeh-i münasafe mutasarrıflar iken hanım-ı 
muma i leyhima taraflarından Senedat idaresi umfır-ı 
şer' iyye me'mfıriyyeti sicil l inde mahfı1z vekalet muce
bince vekll leri Şeyh Mehmed Muhterem Efendi ibn-i 
el-Hacc Halll bi' l-vekale dört h isse i 'tibarıyla üç hissesi
ni Dağıstani el-Hacc Nasır Beğ ibn-i el-Hacc İsma'll E
fendi'ye ve bir hissesini dahi damadı All Efendi ibn-i İb
rahim'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen te
messük kayd alındı. 

Fl l I Teşrin-i evvel sene [ 1 2]99 [23 Ekim 1 883] 

14-11225b/1 14-1/225bll Haslar kazasında Kemerburgos ve Petna-
;.W��i�ı»ı� · · : . hor karyesinden hasıl, Bahçeköyü 'nde Valide kubbesin-
c./J�)�,;.)!P�Irt�.,.��f)'Jj:'�;"�fkıvJJ��'Ji1,:J. ı den Kırkçeşme katmajanndan yarım masura suyun sa
e;/)lrJISJ� !/)/,."1 f����� di,...Jı�.h.i((l).,j.Jv:Sıtj,;;,) J;.;�ı;; hip/eri, Aksaray 'da Alem Bey mahallisinde menziline 
ı.-)J'll '.lJ tjd ;�,lıf.'').l��ı.. 'ivfl,!)).�·:��� ·�.·.� :·"' · • · icra Mehmet Şemsettin Efendi ile Fatıma Zehra Ha-. ,r fi/F TIJ)..t/.11' , • • • '"1""' r'J// •I.I,.I)')1,.fill_k' ' i/�f!,$;j1�'ı!!)·ı ·� '�(J"/;)�ı..,..)"_,1 ·�(,ı,i;� . ,  · . cı nım'aferağ ettiklerine dair kayıt. 
� ·ı: i· . . . ���J,.,I;).. ı/iJI�,wr· . : , . .l��f'l0ı, . . 

· .  f/"��� ·ll(�/ti,.ı!..ıJI$ ,J� ·�i ;(�;,.ı��; ;?ı., �.;t. U sküdar'da vakı ' cennet-mekan firdevs-aşiyan merhum e �.ıtJ�7,!:W.f� r'��, (�.:J)ıj'ı; �J. . ;.�.J1�;/_�,tl'"':'-"1?-'1� ve mağffırun leha Atik Viii ide Sultan tabet seraha hazretz?j,ıJ�'.f)J.Jf,Jjb��� -:""��''lt���..Y.A;�...f.,;...-� lerinün �vkiifından Havass-ı refı'a kazasına tabi_' suyol ı t-aJ�(It/yl)f!.Jtf).,j, .. �·�t karyelerınden Kemerburgos ve Petnahor karyesı karşu-
• · · 

' sında orman dertınında vakı' Başhavz mesleğinden Vali-
de kubbesi nam mahalle cari olan ma-i lezlzden lağm ü 
kanavatma tebe' iyyet i le nısf masura ma-i leziz ve yine 
Bağçe karyesi kurbında Valide havzı altında dere içinde 
vakı' abar-ı müteferrika ile cem' u tahsil olan ma-i leziz 
merhum Sultan Süleyman hazretleri kemeri suyı yolına 
mülhak olup nısf masura ma-i lezlz ve yine bir çuvaldız 
ma-i lezlz ki cem'an üç çuvaldız ma-i lezize senevi yüz 
seksen akçe icare ile üç ruh' hissesine mutasarrıf olan 
müde[rr]isin-i kirarndan Mehmed Beğefendi ibn-i İsma'll 
ve ruh '-ı alıırma mutasarrıf olan Şerlfe Fatıma Hanım 
ma-i mezkfırı Maliyye mektfıbl hulefasından Mehmed 
Şemseddin Efendi ibn-i el-Hacc Süleyman i le halllesi Fa
tımatüzzehra Hanım ibnet-i Abdul lah'a her veeh-i mü
nasafe ferağ u kasr-ı yed itmeğle ma-i mezkür kadimi 

64 paşa 
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vechi le Aksaray'da Alem Beğ mahallesinde menzile İcra 
olmağla işbu mahalle kayd olındı . 

Fl 27 Z sene [ 1 ]258 [29 Ocak 1 843] 
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14-1/225b/2 Hasan Ağa vakfıdan Aksaray 'da Horhor 
yakınlarında Kırkçeşme katmalarından yarım masura 
su, vakf tarafından mezatla yüz elli bin guruşa Şerife 
Ayişe Hanım'ın uhdesine verildiğine dair kayıt. 

14-1/225b/2 

[Derkenar] Ma-i mezkı1r Hüsrev Paşa çeşmesi karşusın
da haneye icra olmacak olmağla şerh virildi . 

Merhum Hasan Ağa nam sahibü' l-hayrun Aksaray kur
bında Horhor civarında kain medrese-i münif ve hayrat-ı 
sairesi vakfından cennet-mekan Gazi Sultan Süleyman 
Han tabe serahu hazretlerinün ma-i lezizinden bir masura 
ma-i leziz fazla o larak canib-i vakfda kalmış ve fazla-i 
mezkı1run müceddeden münasib vechile icare-i müeccele 
takdiriyle ba mu ' accele tal ibine flirı1htı her vechile en-
fa'-ı vakfı mı1cib idüğinden ol vechi le ma�i mezkı1r ba 
mu'accele talibine flirı1ht olmmak üzre canib-i nezaret-
den virilen mezad kaimesi mı1cebince yüz ell i guruş mu'-
accele i le Recai Efendi validesi Şerlfe Ayişe Hanım ib-
net-i Seyyid Mehmed Efendi uhdesinde karar ve ka-
rar-dadesi üzre ınılma ileyhaya bi 't-tevl iye lcar olınup be-
her şehr otuz akçe icare-i müeccele ta'ylniyle mücedde-
den virilen te-messük işbu mahalle kayd olındı. 

Fl 27 L sene [ 1 ]259 [20 Kasım 1 843] 

El değişimi ile suyun sahibi olan Ahmet Paşa 'nın bila 
velet vefatıyla vakf tarafından diğer varisierine icar o
lunduğuna dair kayıt. 

Ma-i mezkur tedavül- i eyadi i le fi 9 R sene [ 1 2]9 1 [25 ��-·.J' ',..:,t:-- .J� · �,.. f <'ı-otı I" I JJ"'J , •• ./.: 
Mayıs 1 874] tarihinde Taclri(?) sa'adetlü Ahmed Paşa .ıJ,; t.- tJ/� � !'�.Jı:.. , �; �-�/. .  · � · 'J " .- ,.ı, 
uhdesind� iken paş�-yıA �üşaru? i l:_y�ü� b i la �e le� vu- � ;;;_, uıı.--' ,�·�4ıi� � �" .J: JA:.. � '. C," ı:!- ,j1 
kü'-ı vefatma mebnı ma-ı mezkur canıb-ı mahlule aıd o- � ,J. •1 , . '/'..ı "11� I.Jıi \I.J" }; • • 
lup ba irade-i seniyye ma-i mezkGr müteveffa-yı müşarun · 

' J ,lf. ı �.r' 'f '/ı�< .. < �� ;/l1' ' 1 " . � �� ':" �;}� i leyhün zevcesi Fatıma ve müstefreşeleri Hüsnim Melek 'li\ · .'  . � . � ... .,� -; � �N�  1 
ve Mislifer ve La' l idevran hanımlar i le b iraderzadesi Ed- ( tı J;,J.ı 1 rı:J • Lı 11..;... 1 ::""� 
hem Beğ uhdelerine ale' s-seviyye icar olmarak zabt u ta- · � · ��..ıl� """"A·· 
sarruflarını havi virilen sened-i hakani kayd ol ındı. 

Fi 22 Şubat sene [ 1 2]99 [5 Mart 1 884] 

Bir masura suyun dört hissesinin sahipleri tarafından, 
İslimiyyeli Asur Hanım 'aferağ ettiklerine dair kayıt. 

Bir masura ma-i lezizün beş hisseden dörd hissesine mu
tasarrıfan o lan Edhem Beğ ibn-i İbrahim ve Hüsmin Me
lek ve Mislifer ve Fatıma hanımlar benat-ı Abdullah rıza-

• ,. .J 
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larıyla is t imyel i Esved Hanım ibnet-i A ll Beğ'e ferağ . 

..>;.,c.AII .. � ·'� Fl 6 Ağustos sene [ 1 ]3 0 1  [ 1 8  Ağustos 1 885] ...-;. , ., ,,, " 1 ' 1 • • <!.·� • L o :  o o .., )IJ /' � .:. ""-' ' 
" <:Vf.l"l' • •  J. . . . . 

� · - ' ·  <.;J ,._. c_ı.�,� . ., 1 
� ·  ıLP · � � 1/ lt n - ı  ... .(---, t. J. " '  · · .  · :.� ... Sözkonusu suyun kalan bir hissesinin sahibinin de aynı ... _,�!" !.l.> ... { v,.,!.n�' J,,� ı;.,ı; �,u · . � - 1;-....v ı.,.-b�. şahsaferağ ettiğine dair kayıt. <t·\ t � • • • �· (: ":"\1!..•,... '-' ;� " 1  �:.ı:· ... ··\�( t!..ı f ��;...: •( ..; -� 1 �;.. 1 �;, •• -�: Bir masura ma-i lezizün beş h isse i 'tibarıyla bir h issesine 

· ;"'-" t"'"� mutasarrıfe olan La' l idevran Hanım rızasıyla diğer dört 

14-11226a/1 

hisse mutasarrıfesi muma ileyha İs limyeli Esved Hanım 
İbnet-i Ali Beğ'e ferağ. 

Fi 1 8  Kanun-ı evvel sene [ 1 ]30 1 [30 Aralık 1 885] 

14-1/226all Aksaray Horhor'da Hüseyin Ağa vakftn
dan, Kırkçeşme katmalarından bir masura su vakfiara
fından mezatla üç yüz guruşa Hacı Ebubekir Ağa 'nın 
uhdesine karar kılındığına dair temessük verildiğinin 
kaydı. 

[Derkenar] Mezkur suyun nısf masurası 23 5'inci varaka 
nakl idilmişdür. 
[Derkenar] Ma-i mezkur Hüsrev Paşa çeşmesi karşu
sında menzi le İcra o lmacak olmağla şerh virildi . 
Aslıab-ı hayratdan Seroda hiissa merhum Hüseyin Ağa 
nam sahibü ' l-hayrun Aksaray kurbında Horhor civarında 
kain bina ve ihya eylediği medrese-i münifi ve mekteb-i 
şerlfı ve çeşme-i latifleri ve hayriit-ı sairesi vakf-ı şerifın
den cennet-mekan Gazi Sultan Süleyman Han tabe serii
bu hazretlerinün ma-i lezizinden bir masura ma-i leziz 
fazla olarak canib-i vakfda kalmış fazla-i mezkurun mü
ceddeden münasib vechile icare-i müeccele takdiriyle bii 
mu 'accele talibine ftiruhtı her vechile enfa'-ı vakfı mucib 
idüğinden ol vechi le ma-i mezkur bii mu'accele talibine 
ftiruht olmmak üzre canib-i nezaretden virilen bir kıt 'a 
mezad kaimesi mucebince ma-i leziz-i mezkur üç yüz gu
ruş mu'accele ile ei-Hacc Ebubekir Efendi ibn-i Hüseyin 
uhdesinde karar ve karar-dadesi üzre muma i leyh Ebu
bekir Efendi'ye icar ol ınup şehriyye otuz akçe icare-i mü
eccele ta 'y'in o l ınarak müceddeden virilen temessük işbu 
mahal le kayd olındı. 

Fi 27 L sene [ 1 ]259 [2 1 Kasım 1 843] 

Hüsrev Paşa 'da söz konusu bir masura suyun sahibi 
Hacı Ebubekir Efendi'nin vefatıyla varisieri tarafindan 
Ali Rıza Efendi'ye ferağ ettiklerinin kaydı. 

Hüsrev Paşa caddesinde yiğirmi numro i le murakkam 
vakf-ı ahardan bir bab menzil derunına cari bir masura 
ma-i lezize mutasarrıf o lan muma i leyh Ebubekir Efendi 
ibn-i Hasan fevt olup ma-i mezkur kebir mahdumı Meh-
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med Cemal ve sağir mahdfımı Ahmed Cemi! ve sagıre 
kerimesi Fatımatüzzehra Hanım'a zikr olman menzil i le 
ba'de ' l -intikal sağiran-ı mezbfıran hisselerini valideleri 
b i ' l-vesaye ve kebir Mehmed Cemal kendü hissesini bi
' 1-asale kuzatdan Ali Rıza Efendi ibn-i Receb'e ferağ. 

Fl 20 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]  288[ 1 Ocak I 873] 

Ali Rıza Efendi'nin vefatıyla bir masura suyun yarım 
masurası su haritasına bakı/dıktan sonra iki eviadına 
ve diğer yarım hissesi ise Abdülkerim Ağa'ya ferağ et
tik/erine dair kayıt. 

Bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan kuzatdan es-Sey
yid el-Hacc Ali Rıza Efendi ibn-i Receb vefatıyla üç ne
fer eviadı Ahmed Muhtar ve Mustafa Nuri efendilerle 
Seher Hanım'a intikal eyledükden sonra mahall- i mez
kfırenün tersim kılınan haritasında irae olmdığı üzre mec
mfı' ı bin iki yüz otuz sekiz zira'dan ibaret olarak bundan 
bin doksan zira' yiğirmi numrolu bir bab hane i le deri'ı
nma cari mezkı1r bir masura ma-i lezizün nısf masurasını 
evliid-ı mfıma i leyhim uhdelerinde ibka iderek mütebakl 
yüz kırk altı zira'dan ibiiret mükerrer iki defa yiğirmişer 
numrolu dükkan ve hane ile derfınına cari diğer nısf ma
sura ma-i leZızi b i ' l-ifraz rızalarıyla ber mfıceb-i i lm ü 
haber Kırım muhacirlerinden Abdülkelam Ağa ibn-i 
Doktar'a(?) ferağ. 

Fl 1 3 Nisan sene [ 1 ]3 1 4  [25 Nisan 1 898] 

14-11226a/2 Aksaray Horhor'da Hüseyin Ağa vakfın
dan, Kırkçeşme katmalarından bir masura suyun sahi
bi Mehmet Naim Ağa, Kasab İvaz mahallesinde cere
yan etmek üzere Seyyit Mahmut Derviş Efendi 'ye ferağ 
ettiğine dair hamişi temessük verildiğinin kaydı. 

Merhum ve mağfı1run leh Seroda-i hassa Hasan Ağa nam 
sahibü' l-hayrun mahmiyye-i istanbul'da Aksaray kurbın
da Horhor'da Oruç Gazi mahallesinde kain bina ve ihya 
eylediği medrese-i münif ve mekteb-i şerif ve dört aded 
çeşmeha-i latiflerine cennet-mekan Gazi Sultan Süley
man Han tabe serahu hazretlerinün ma-i lezizinden ha
miş-i temessükde muharrer bir masura ma-i lezize muta
sarrıf Mehmed Na'im Ağa ibn-i Mustafa ma-i mezkfırı 
hüsn-i rızasıyla Abdüsseliim Efendi vakfı katibi es-Sey
yid Mahmud Derviş Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed Sa
l im'e feriiğ u kasr-ı yed itmeğle ber minviil-i muharrer bir 
masura ma-i lezize beher şehr otuz akçe iciire-i müeccele 
ta 'yiniyle mı1ma i leyhün Hüsrev Paşa çiirşfıs ı kurbında 
Kassiib İvaz mahalles inde menziline cereyiin itmek üzre 
zabt u tasarrufıyçün virilen hamiş-i temessük işbu ma-
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halle kayd olındı. 
Fi 21 Ş sene 1 262 [ 1 5 Ağustos 1 846] 

Mahmut Derviş Efendi sözkonusu suyun yarım ma
surasını Şerif Ahmet Efendi'ye ferağ ettiği ve kaydının 
yine aynı hizmette olduğuna dair kayıt. 

Mfima ileyh Derviş Efendi ma-i mezkfirun nısf masura
sını bi 'z-zat büsn-i rızasıyla Şerif Ahmed Efendi bin Şe
rif Sa'id Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle mahalle-i 
mezkı1rede menzil ine cereyan itmek üzre viri1en temes
sük işbu hıdmetde mukayyeddür. 

Fi 3 Za sene 1 262 [24 Ekim 1 846] 

Mehmet Derviş Efendi'nin vefatından sonra bir 
oğlunun dahi bila ve/et vefatıyla bir hisse vakfa ait olup 
diğer hisseler varisieri aralarında ferağlardan sonra 
Hatice Şekure ve Emine Münire hanımların uhdelerine 
verildiğine dair kayıt. 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf o lan Mehmed Derviş 
Efendi vefatı vukü' ına mebni dört nefer evladından bir 
neferi Ali Rıza Efendi'nün bila veled vefatı cihetiyle n ısf 
masura ma-i mezkı1run rub ' h issesi canib-i mahlı11e aid 
olup kusur üç rub' hissesi üç nefer eviadı evkaf- ı mülha
ka mütevelli vekillerinden el-Hacc Rif'at Efendi ile Şe
rife Hadlee Şekfire ve Şerlfe Emine Münire hanımiara 
intikal iderek ahiren mfima i leyh Hacı Rif'at Efendi'nün 
vefatı vukü' ıyla iki nefer eviadı defter-i hakani Der-sa 'a
det senedat ketebesinden İhsan ve Salahaddin efendilere 
ba'de' l- intikal mfima i leyhima İhsan ve Salahaddln e
fendiler rub' h isseselerini rızalarıyla diğer iki rub' h isse 
mutasarrıfeleri mCıma ileyhima Hadlee Şekfire ve Emine 
Münire hanımiara bila şart meccanen ferağ eyledükle
rinden ma-i mezkı1r mecra-yı kadimi olan Hüsrev Paşa'da 
Kassab İvaz mahallesinde Hüsrev Paşa caddesinde on 
yedi nururo ile ma'a bağçe menzile cari olmak üzre üç 
rub' hissenün tasarrufını havl virilen sened-i hakani kayd 
o l ındı . 

Fl 5 Şubat sene [ 1 ]309 [ 1 7  Şubat 1 894] 

11 1  1 ;  • • . ,, ', ı., tj 1 J;:·' •• • J �. (• • • Sözkonusu suyun bir buçuk hissesinin sahibi Emine )) r'�,.,.tiV� . r, . t , 1.:/.,J'o�� .. llp/J'! lnıt""'• M'' . u , u R E1r. d' ' fi � · � · · 1 · · · ;_ , .. 
• · .t ' : • • t . , . --.. unıre rıanım ın, rıacı ıza ..,en ı ye erag ettıgının �;:IV I"; J(',Jf'. ";.,Dr_ f' 't,v?.-J.}�ı(·ı;,.� · ka"dl. 

" , • 1 ...,...... .,.,., , 'J 
�� . , . '; �� . .  ( 1.}' L ":_.., ı.ıt? . .. . ı.: • �tv: ' tt.• 1 � • � . . • • • � • \'V • • If .. �f.b Nısf masura ma-ı mezkurun dort h ısse ı 'tıbarıyla bır bu-

çuk hissesine mutasarrıfe olan Emine Münire Hanım ib-
net-i Mehmed Derviş rızasıyla Maliyye hazine-i celilesi 
muhasebe-i umfimiyye kalemi hulefasından Hacı Rıza E
fendi ibn-i Hüseyin'e kat' iyyen ferağ. 

Fi 1 7  Haziran sene [ 1 ]3 1 1  [29 Haziran 1 895] 
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Hüsrev Paşa'da mahallesinde Kassab İvaz mahallesinde 
on beş numrolu menzil derfınına cari nısf masura ma-i le
zize mutasarrıfan olan Mehmed Sa'id Efendi ibn-i Mus
tafa ile zevcesi Fatıma Hanım'dan mfımii ileyh Mehmed 
Sa'ld Efendi hissesini hissedar ve zevcesi Fatıma Zehrii 
Hiinım'a ferağ. 

Fı 3 Kanun-ı evvel [ 1 ]300 [ 1 5  Aralık 1 884] 

14-l/227bll Haslar kazasında Ayvad karyesinde Bak
raçderesi'nden lıasıl, Kırkçeşme katmalarından yarım 
masura suyun, Eski Ali Paşa lıamamına cereyan etmek 
üzere Rağıp Bey ulıdesinde olduğuna dair talışiyeli te
messük verildiğine dair kayıt. 

[Derkenar] Sehven kayd ol ınmuşdur. 
Cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be seralm hazretlerinün ihyiisına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta'blr ol ınur ma-i lezizlerinden ana tarlkına 
mülhak katmalardan hamiş-i temessükde dahi nısf ma
sura ma-i lezize mutasarrıf Abdüsselam bin Sal ih muta
sarrıf o ldığı ma-i mezkfırı mukarreb-i(?) hazret-i şehriya
riden sa'adetlü Ragıb Beğ hazretlerinün Eski All Paşa 
haınıniimına cereyan eylemek üzre feriiğ u kasr-ı yed it
miş ise de ınii-i mezkfırun katınası keyfıyyetinün tahkiki 
lazım gelmiş o ldığından yedinde olan arz-ı hal niltık [ol
dığı] üzre asrında Sekbiinbaşı kethudası Hasan Ağa Ha
vass-ı refi'a kazasında Ayvadlı nam mahallde Bakrac de
resi dimeğle arif ınevzı '- ı hallde abar-ı müte 'addide hafr 
ve tahte' l-arz )ağın u kanavat ile cem' u tahsil eylediği 
ma-i lezlzden müfrez nı sf masura ma-i mezkı1run el-yevm 
katınası mevcfıd olup suyı dahi vakf-ı ınüşarun ileyhün a
na tarlkına cereyan itınekde aldığından beher şehr otuz 
akçe icare-i müeccele ta'ylniyle virilen tahşiyeli temes
sük işbu mahalle kayd ol ındı. 

Fl 2 1  Za sene 1 262 [ l l Kasım 1 846] 

14-1/227b/2 Hacı Mehmet Efendi vakfından yarım ma
sura suyun salıibi Emine Hanım Timurkapu'da Daye 
Hatun malıallesinde su defterine kaydı için lıücceti ol
madığından lıüccet verildikten sonra, Oruçgazi mahal
lesinde cereyanı için Mehmet İzzet Bey 'eferağ ettiğine 
dair kayıt. 
Aslıab-ı hayratdan Kudsi ei-Hacc Mehmed Efendi nam 
sahibü' l-hayrun hayrat-ı müberratı vakfından şehriyye o
tuz akçe icarelü nısf masura ma-i lezize ınutasarrıfe olan 
Emine Hanım bint-i Mustafa'nun ma-i leziz-i mezkı1r ha
nıın-ı mfıma ileyhanun ınutasarrıfe o ldığı Timurkapu kur
b ında Daye Hatfın mahallesinde menziline cari olup men-
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karreb hazret-şehriyarlden sa'adetlü Ragıb Beğ hazretle
rine fediğ u kasr-ı yed itmeğle ancak nizam-ı müstahse
nesine nazaran ma-i mezkurun katması keyfiyyetinün 
tahkiki lazım gelmiş oldığından yedinde olan arz-ı hal 
natık oldığı üzre asrında Sekbanbaşı Hasan Ağa Havass-ı 
refi'a kazasında Ayvad nam mahallde Bakrac deresi di
meğle ma' ruf mevzı '- ı hallde abar-ı müte'addide hafr ve 
tahte' l-arz lağm ü kanavat ile cem' u tahsil eylediği ma-i 
lezlzden müfrez n ısf masura ma-i lezlzün katması mu'a
yene olındukda el-yevm mevcud olup suyı dahi vakf-ı 
müşarun i leyh hazretlerinün ana tarlkına cereyan itmekde 
o ldığından beher şehr otuz akçe idire-i müeccele ta 'yl
niyle nısf masura ma-i leziz-i mezkur muma i leyh Ragıb 
Beğefendi hazretlerinün mutasarrıf oldığı Eski All Paşa 
hammarnma cereyan eylemek üzre virilen hamiş-i temes
sük işbu mahalle kayd ol ındı . 

Fl 2 1  Za sene 1 262 [ l l Kasım 1 846] 

Mehmet Rağıp Bey 'in vejatıyla iki evladından Abdül
baki hissesini uhdesine almayıp sadece kızı Fatıma Ma
ide 'nin üzerine yarım hisse olarak intikaline dair kayıt. 
Nısf masura ma-i lezlz mutasarrıfı Mehmed Ragıb Beğ 
ibn-i el-Hacc Emin'ün vefatıyla iki nefer eviadı Umur-ı 
hariciyye mümeyyizlerinden Abdülbakf Beğ Efendi'yle 
Fatıma Mu'abbede Hanım'a intikali lazım gelmiş ise de 
muma i leyh Abdülbakl Beğ'e intikale rağbet itmediğin
den şimdilik hissesi bi 't-tevkif ma'ada nısf h issenün mu
ma ileyha Fatıma Mu'abbede Hanım'a intikali icra olı
narak sened-i hakanisi i 'ta kılındı. 

FI 25 Temmuz sene [ 1 ]308 [6 Ağustos 1 892] 

14-11227all Haslar kazasında Ayvad karyesinde Bak 
racdesesi 'nden hasıl, Rüstem Paşa suyu ile Kırkçeşme 
katmalarından, yarım masura suyun sahipleri tarafın
dan, Hasan Nüzhet Efendi'ye ferağ ettiklerine dair te
messük verildiğinin kaydı. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta'blr olınur ma-i tezizlerinden ana tarlkına 
mü! hak katmalarından nı sf masura ma-i lez'ize mutasarrıf 
Şemseddin fevt olup kibar eviadları Su'ada(?) Hanım ve 
Nazif Beğ ve Tevfik Beğ ve Ahmed Beğ ve Nuri beğlere 
ba'de' l-intikal muma i leyhimun taraflarından Mahmud 
Efendi ve Ayet Efendi ihbarlarıyle vekil olan Esham mu
hasebesi mürneyiz-i evveli Emin Efendi bi ' l-vekale ecil
le-i ricali Devlet-i aliyyeden Darü' ş-şura-yı askeri a'za
sından merhum İzzet Efendi'nün mahdumı Hasan Nüzhet 
Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed idüp muma i leyh Hasan Nüz
het Efendi ma-i mezkurı Aksaray kurbında Koğacı Dede 
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mahallesinde perlerleri müteveffa-yı mfıma i leyhün bina 
ve ihyasına muvaffak oldığı çeşmeye ta'yin ve İcra olm
mak ve ancak nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i mez
kfırun katması keyfıyyeti tahkiki lazım gelmiş aldığından 
yedinde o lan hüccet natık oldığı üzre bin yüz on beş se
nesi Saliha Hatun Havass-ı refi'a kazasında Ayvadl ı  nam 
karyede Uzunkemer kurbında Bakrac nam mahallde ki
mesnenün mülkine ittisalden ari mevzı'-ı halide kendi 
malıyla abar-ı müteferrika hafr ve tahte' l-arz lağm ü ka
navat ile cem' u tahsil itdirdiği suyını tarih- i merkürnda 
ba'de' l-vezn mahall-i mezbfırda Rüstem Paşa suyı yolına 
andan müşarun i leyh hazretlerinün suyı yolına i lhak u 
idrac bir buçuk masurası hakk-ı mecdi içün alıkonılup 
baki kalan üç masura suyından müfrez nısf masura ma-i 
lezizün katması mu'ayene ol ındukda el-yevm mevcud 
olup suyı dahi vakf-ı müşarun i leyh hazretlerinün ana 
tarikına cereyan itmekde aldığından beher şehr otuz akçe 
icare-i müeccele ta'yiniyle nısf masura ma-i mezkUr ihya
s ına muvaffak oldukları çeşmelerine cereyan eylemek 
üzre muma i leyh Hasan Nüzhet Efendi'nün yerline virilen 
temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fi 7 Ca sene 1 26 1  [ 1 4  Mayıs 1 845] 

14-l/227a/2 Hasan Ağa vakftndan, Oruçgazi mahalle
sinde, Kırkçeşme katmalarından yarım masura suyun 
sahibi tarafından, Hüsrev Paşa 'da Kasab İvaz mahalle
sinde evine cereyan etmek üzere Şerif Ahmet Efendi'ye 
ferağ edildiğinin kaydı. 
Sultan Bayezid-i Veli hazretlerinün vakf-ı şerifı divan o
dasında yevm-i sebt ru'yet olman evkafdan ber veeh-i 
meşrfıta mütevellisi oldığum aslıab-ı hayratdan merhum 
ve mağffırun leh Seroda-i hassa Hasan Ağa nam sa
hibü' l-hayrun mahmiyye-i İstanbul'da Horhor kurbında 
Oruç Gazi mahallesinde kain medresesi ve mekteb-i mü
nifı ve dört aded çeşmeha-i latiflerine cennet-mekan fir
devs-aşiyan Sultan Süleyman Han aleyhi 'r-rahmetü ve' l
gufran hazretlerinün ma-i lezizinden olmak üzre cereyan 
iden ma-i lezlz-i mezkfırun fazlasından beher şehr otuz 
akçe icare-i müeccelelü bir masura ma-i lezlze mutasarrıf 
olan es-Seyyid Mehmed Derviş Efendi ibn-i Mehmed Sa
l im ber veeh-i muharrer mutasarrıf oldığı ma-i lezlz-i 
mezkfırun nısf masurasını icare-i kadimden şehriyye on 
beş akçe ile yedinde olan atik temessükinden ifraz hüsn-i 
rızasıyla Şerif Ahmed Efendi ibn-i Şerif Sa'id Efendi'ye 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i mezkur Hüsrev 
Paşa kurbında Kassab İvaz mahallesinde hanesine cere
yan itmek üzre viri len cedid temessük işbu mahalle kayd 
o l ındı. 

Fi 3 Za sene 1 262 [24 Ekim 1 846] 
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Yarım masura suyun üç hissesine sahip olan Mustafa 
Paşa 'nın vefatıyla beş eviadına intikalinden sonra sa
dece bir kızı hissesine rağbetle, hissesini annesine ferağ 
ettiğine dair senet verildiğin kaydı. 

Nısf masura ma-i lezizün y iğirmi sehm i 'tibariyla on beş 
sehmi Mustafa Paşa'nun uhdesinde iken vefat iderek beş 
nefer eviadına intikal itmiş ise de dört neferi intikiile rağ
bet itmediğinden hisseleri b i 't-tevkTf ma'ada üç sehmi di
ğer bir nefer keblre kerimesi Miralay Hüseyin Hüsnl Beğ 
zevcesi Neyyire Hanım'a ba'de' l-intikal ınılma i leyha taş
rada bul ındığından ba hüccet-i şer' iyye vekili Osman Beğ 
bi ' l-vekale kadimen diğer beş hisse mutasarrıfesi validesi 
Fitnat Hanım'a ferağ ol ınmağla viri len sened-i hakani 
kayd olındı . 

Fi 25 Nisan sene [ l ] 305 [7 Mayıs 1 889] 

. J!; f. r r-i ' (/);y, • · '  · ; . . . . . Mustafa Bey 'in evlatlarından hisselerine rağbet etme-
.'f)�h,(r_N�·;ııs)�,� --:,_rı.JA�t·; rfi,(J cL!. ' �� )r.;:·, ) yenierin hisselerini uhdelerine alanlardan ikisinin üç ,. ... J1'..� ;�.�t .f..�,. ,�  . · •1 · '"", dtt.l!�(tt' t1.11 1 ...:. : ,· 1 • 11 lıisseyi Osman Fevzi Bey 'e ferağ ettiklerine dair kayıt. , .J l(f',CY OO f  ' < (  1;, ' .. ... ' 1' ı.' LS- �  

• ' .- ' ...-y ' . . . r) l . .  Vtı..Sır.u,...,,.,;_ )., . �;:w; ·�.i ��·w�-/;, Evvelce intikiile rağbet itmeyerek h isseleri tevkif o lınan 
< v l  (! . .,/..., ... � >(., dört nefer Mustafa eviadlarından ancak iki neferi Lüt-

• ,/ A 

fiyye ve Adi le hanımiara aid üçerden altı sehm ba'de-
' 1-intikal ınılma i leyhima Latife ve Adile hanımlar altı 
hisseyi ve Fitnat Hanım sal ifti ' l-beyan sekiz hissesinden 
beş hissesini uhdesinde bi ' l-ibka ma'ada üç h issesin i rı
zalarıyla asakir-i şahane binbaşı larından rifatlü Osman 
Fevzi Beğ'e ferağ. 

F1 27 Eylü l  sene [ 1 ] 306 [9 Ekim 1 890] 

[Derkenar] işbu su Sofılar'dadur. 

Cezayirl i merhum Ahmed Paşa'nun bina eylediği cami ' -i 
şerifı ve medrese-i münifine ve vezayif(?) ta 'yin eyleyen 
Kudsi Mehmed Efendi nam sahibü' l-hayrun vakf-ı şeri
finden yevmiyye on beş akçe icare i le bir buçuk masura 
ma-i lezizden müfrez yevmi beş akçe icare i le nısf ma
sura ma-i leziz hamiş-i temessükde muharrer mutasarrıfı 
kuzatdan Hüseyin Efendi fevt olup mutasarrıf oldığı nısf 
masura ma-i lezizi sulbi keblr oğlı Mehmed Neclb ve 
Şerife Leblbe i le sağTre kızları Şerlfe Zübeyde ve Şerlfe 
Emine'ye ba'de' l-intikal mezbılre Zübeyde bila veled mü-
teveffiye ol ınup hisse-i şay i 'ası mahlGI ve canib-i vakfa 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 

14-l/226bll Sultan L Alımet vakfından Alımediyye 'de 
Sarı Nasulı malıallesinde çeşme suyunun, dört aded taş 
tekneleri dolduktan sonra fazla suyun vakfa fayda için 
vakf mütevellisi tarafından Melımet Efendi ile eşi Hibe
tuilafı Hanım 'a icar olunarak balıçelerine icrasına izin 
verildiğine dair kayıt. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Ahmed Han-ı Ev
vel tabe serahu hazretlerinün cami ' -i şerlfı ve i 'maret-i a
mire vesair hayrat-ı celilelerine ba hatt-ı hümayfın-ı şev
ket-makrı1n ve ber mikeb-i vakfiyye i lhak ve ihsan buyu
rılmış olan Ahmediyye nam mahallde kain Sarıgöz nam 
mahallde Sarı Nasüh mahallesinde tarik-ı cadde üzerinde 
vakı' vakf-ı müşarun ileyhün hayritından çeşme-i ma-i 
mürrün zokak yüzine mevzü' dört aded taş tekneleri dol
dukdan sonra dördünci tekneden zokakdan Kal içeciler 
köşki nam mahalle cereyan i le telef olmakda olan suyı 
teberru 'an l i ' J-vakf kanavit ferşiyle dördünci tekneden 
zokağa dökilen suyı kefgir vaz' ıyla vakten mine' I-evkat 
ma-i mezkürı icra kasdıyla zikr olınan taş tekuelerde 
mevcüd suya müdahale itmernek üzre Evkaf-ı hümayün 
müfettiş i efendi hazretleri tarafından bir kıt 'a i ' lam-ı 
şer' iyye sudür itmiş olmağla temessüki tahrir olına diyü 
ferman-ı sami buyurı lınağın beher şehr yüz yiğirmi akçe 
icare-i müeccele ile Samako kapu çukadarı Mehmed E
fendi ibn-i Ali ile zevcesi Hibetullah Hanım ibnet-i Ah
med'e bi ' l-icar mahalle-i mezbürede bağçelerine cari ol
mak üzre balada zikr ol ınan şürüt üzre zevcan-ı mezbfıran 
tasarrutlarına bi 'n-nezare izn virilüp defter-i vakf- ı mü
şarun i leyhde uhdelerine kayd ol ınmış aldığından işbu 
mahal le dahi kayd ol ındı . 

Fi 1 5  C sene 1 259 [ 1 3  Temmuz 1 843] 

14-11226b/2 Haslar kazasında Ayvad karyesinde Bak
raçderesi 'nden lıasıl, Kırkçeşme katmalarından bir ma
sura suyun salıibi tarafindan, yarım masurası Eski Ali 
Paşa lıamamına cereyan etmek üzere Melımet Rağıp 
Bey 'eferağ edi/diğine dair temessük verildiğinin kaydı. 

[Derkenar] Hammarn-ı mezkfıra cereyan itmek üzre 
228'inci varakda muharrer bir masura ma-i leziz i le bir
leşdirilerek bir kıt 'a sened-i hakani i 'ta kıl ındığı şerh vi
rildi . 
Cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be seriilm hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta' bir olınur ma-i lezizlerinden ana tarikına 
mülhak katmalardan bir masura ma-i lezize mutasarrıf 
Şerlfe Fatıma Hatfın müteveffıye olup oğlı es-Seyyid Ab
düsselam'a ba'de' l-intikal merküm dahi nısf masurasını 
ahara ferağ ve nısf masurasını dahi hüsn-i rızas ıyla mu-
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zil-i mezkı1r muhterik olup mürur-ı ezmine ile ma-i le
ziz-i mezkı1r cari olmadığından ve hanım-ı muma ileyha
nun yerlindeki temessükinün ihticaca gayr-i salih olup 
defter-i aba kayd ol ınmasiyçün ba arz-ı hal istid'a itmiş 
olmağla ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkı1r bi 
zatiha hüsn-i rızasıya Asakir-i nizarniyye-i şahane kaim
makam-larından Mehmed İzzet Beğ bin Mehmed Sa'ld'e 
ferağ u kasr-ı yed idüp ma-i leziz-i mezkı1r kadim ma
hall inden bi ' 1-ihrac ınlr-i ınılma ileyhün Aksaray kur
bında Oruç Gazi İsma'll Ağa mahallesinde mutasarrıf o
ldığı hanesine cereyan itmek üzre şehriyye zikr ol ınan o
tuz akçe icare-i müeccele ta'yiniyle zabt u tasarrufiyçün 
virilen cedld te-messük işbu mahalle kayd o lındı . 

Fı 2 1  R sene 1 262 [ 1 8  Nisan 1 846] 

Sözkonusu yarım masura su Seyyit Mehmet İzzet Paşa 
tarafından, Fatıma Zehra Hanım 'a ferağ ettiğine dair 
kayıt. 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan sa'adetlü es-Sey
yid Mehmed İzzet Paşa bin Mehmed tarafından Teftiş 
mahkemesi ketebesinden Mehmed Efendi ibn-i Mustafa 
ve müşarun i leyhün damadı Mehmed Nasfet Beğ bin 
Mustafa Cabir Efendi ihbarlarıyla ferağa vekaleti sabit 
olan Mehmed Ragıb Efendi ibn-i İbrahim Edhem müşa
run i leyh hazretlerinün mutasarrıf oldığı konak derunına 
cari nısf masura ma-i leZızi rical-i Devlet-i aliyyeden za
hlre me'murı sa'adetlü es-Seyyid Osman Efendi hazretle
rinün hallle-i muhteremeleri Fatımatüzzehra Hanım bint-i 
Abdul lah'a bi' l-vekale ferağ u kasr-ı yed al ındığını mü
beyyin işbu mahalle şerh virildi. 

Fl 29 Ra sene 1 274 [ 1 7  Kasım 1 857] 

Fatıma Zehra Hanım 'ın vefatıyla varisieri tarafından, 
İslam 'a satmak şartıyla yüz elli bin guruşa konak ile 

;��_p,,�..-q.�� (ıP:.t!:J�.; beraber Petri Efendi'yeferağ ettiklerine dair kayıt. 
. .,f'; lt" •"..o:' -v ... _,,.�_;;.):OS',._,(;, : "� .,J J ' 

�--J.�J ' P;/ıio .;c�_, h &l)l:f"d)::':-" Fatımatüzzehra Hanım bint-i Abdul lah müteveffiye olup 
• • 

• / • mutasarrıfe oldığı ma-i mezkur mahallesi tarafından vü-,A:I::'.v"J_J,�f!';�"'-'""'Y;,j(,,.>#'� ' rı1d iden i lm ü haber mı1cebince kebire kerimeleri Atiyye J .,..,_....., !,..--....., "" .....: ,...(.� '�lo!!. , tl'� � 'y 1 ,.J,A#. ve Münlre hanımiara evkaf-ı saire ile malı lut konağ-ı /+ ıli' � �J ,.--_, e p� ......,. , J_.:;� 
�.ı.;. ,_;, 'ı;.! ı.,__..�:, ��· �J..c...A , mezkur ile yüz ell i bin guruş kıymetle ba'de' l-intikal mu-

ma ileyhima taraflarından müdir-i umurları All Efendi #�� c:.f-�� � � �  q. f��Ja.-c/!".,;., ibn-i Abdullah ve tebe'adan All Ağa ibn-i Ömer ihbarla� � ""'· c:u ,ll-;. � tL ' "__._,,.., cl .. � j.ı.� rıyla ferağında vekili ınılma i l  ey ha Münlre Hanım'un zev-• ._,--?J?,...,-;...I'IP.:T. tPA-�JJI, ! +Jo;!f-:.;....;..:,. ........... ci sa'adetlü Nurullah Beg- ibn-i Asım Beg- bi' l-vekale ko-� . .  1 1 • • ..-� �-CP �:.:' _, ...,_,� ""::-'J �-� ../; C..VC-:1 n ağ-ı mezkurun derı1nında i skan itmernek ve akar sı1re-z � ���-� :-'_, �,d�;.:.��-'.!Aa tine kon ı l ınayup islamdan talibi zuhı1rında fürı1ht eyle��1' �3 � ��,j, c:J..:J''_;..-;�.!._,.r'_;;, rnek şartıyla tebe'a-i Devlet-i aliyyeden ve sarraf taifesin-
....-� �\- � ,) t;Q:: ı J...A) -, .J .ı-?' ·�ı den Tıngır(?) oğlı izzetlü Petri Efendi veled-i Oseb'e ke-. . zalik konağ-ı ınezkur ile yüz ell i bin guruşa kat' iyyen fe-
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riiğ itmeğle şerh virildi . 
Fı l l  Za sene [ 1 2]86 1 Fı 3 1  Kanün-ı sani [ 1 2]85 

[ 1 2 Şubat 1 870] 

Petri Efendi, konak ve suyu Fatıma Ratibe Hanım ile 
oğlu Rüşti Bey 'eferağ ettiğine dair hamişi temessük ve
rildiğinin kaydı. 

Tıngır(?) oğlı Petri Efendi veted-i Oseb mutasarrıf o ldığı 
ma-i leziz-i mezkfırı konağ-ı mezkfırı ile ma'an rızasıyla 
Bağdad valisi müteveffa Reşid Paşa halllesi Fatıma Ra
tibe Hanım bint-i Mehmed ile mahdfimı izzetlü Rüşdi 
Beğ'e vakf- ı  ahar miyanından olarak iki yük on bin gu
ruşa kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen hamiş-i 
temessük işbu mahalle kayd ol ındı. 

Fı 8 N sene [ 1 2] 90 [30 Ekim 1 873] 
ve fı 17 Teşrin-i evvel sene [ 12] 89 [29 Ekim 1 873] 

Fatıma Fitnat Hanım ile oğlu Rüşdi Bey malik olduk
ları yarım masura suyu dört hisse itibariyle üç hissesini 
Mustafa Paşa'ya ve bir hissesini eşi Fitnat Hanım 'afe
rağ ettiklerine dair temessük verildiğini lıavi Emlak da
iresinden gönderilen ilmülıaberin kaydı. 
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Tahrir-i emlak dairesiyle mahallesi tarafından vürfıd iden ) ;.. � " ....,. _, "'��c('L"' � �� · .. ��· �_;. 
""' 'l· .., � • . . � .s :-v:. .P�.• • co-:-_, �r ·� _, i lm ü haberler mı1cebince Aksaray kurbında Oruç Gazi · �· , ., .- �  c; . .  • • • • • ... a>· &1 ..., , -�{S" .,i ı., -PJ "'-- P .. V::� ._c.,., ,J-0 

mahallesinde Vali de Sultan cami ' -i şerifı caddesinde mu- �-:"';'f::_ :)� � 4& � � ..:..·.,..-... � .. :;/_;: � ,  kaddema yiğirmi dokuz el-yevm on bir numro i le murak- �d � .... ı;..:, u-} ', .. � .... ,Y_,!,.. ı.!_r_;�ı.:.. 
kam konak derfınına cari nı sf masura ma-i lezize ber ,).Ü-; d" J :.:. .. -""� U'_,..._)#�:....<.,_.;..; ı;;..!-? �  
veeh-i münasafe mutasarrıfan olan Bağdad valisi müte- .... � ..;.�·�ı..o. ,.,_.:;..J:ı{. � ..:;. 2:> �\J. ı��M- · 
veffa Reşid Paşa halilesi Fatıma Ratibe Hanım bint-i ;_:g).-.A-.:.'Vvv,ı ı.C.· ... �.r ,.:,� ��i �..-,;_, 
Mehmed ile mahdfimı izzetlü Rüşdi Beğ mutasarrıflar i- d-�,__.,...:(, Af� ��"�� { ı  Q' __,., tO'  _.,..f i.(, 
ken mfıma i leyha Fatıma Ratibe Hanım tarafından Hafız �"':�.'�..v,._.�...-... .s-:=.:.ı ,.ı....:..�_,.��_;,. Ahmed Efendi ibn-i Abdullah ve yorgancı esnafından İs- i.-;r/ � �:� .�:_,�� � ,�_._, c$.J.-"! d-�.,'?·, ma'il Ağa ibn-i Hasan şehadetleriyle feriiğa vekili mah- �J" J� ��(' lP:..;e,#4<-'�·6fo.�ti':� .. .J 
dfimları mfima ileyh Rüşdi Beğ bi' l-vekale ve kendü his- �� "� t �  �_,�..:� ı �tll.·�..-tb •"..:: '=" ;; ,  
sesini bi' 1-asale n ı  sf masura ma-i tezizi rızasıyla dört his- A> lf.$;...,.5':./_.:, _;;.ı :� <:tP�, ı� i--.,e..-; j,!) � 
se i'tibarıyla üç hissesini Şura-yı devlet a'zasından dev- · �;Y,..;-�,.�$�-.;i.C..;,�'--:';.�.,.:, _ _._, , ::U· , ...;�� 
letlü Mustafa Paşa hazretleri ne ve bir hissesini dahi ha- q_;. 4-'U"' �'>'J!'.� _, .. � # ,,.,;;_. ı.J �Je..• .; o-'ıi ıP ..;e; 
lllesi iffetlü Fitnat Hanımefendi bint-i Mehmed'e vakf-ı .c.� . .;· ' _, 1'� '  4..! · , .J  Jç....: ı �-"� ... p- ....... / .. _ . - . ahar miyanında olarak iki bin altı yüz aded lira-yı Osma-
n! bedel ile kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vec-
hile ma-i leziz-i mezkfir mahall ine kema kan cereyan it-
rnek üzre ve müşarun i leyh ileyh65 Mustafa Paşa hazretle-
riyle halilesi mfima ileyha Fitnat Hanım'un uhdelerine 
kayd olınmış olmağla virilen hamiş-i temessük işbu ma-
halle kayd olındı . 

Fı 7 N sene [ 1 2]9 1 [ 1 8  Ekim 1 874] 
ve 5 fı Teşrin-i evvel sene [ 1 ]290 [ 1 7 Ekim 1 874] 

65 "il ey h" mükerrerdie 
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Şerif Alımet Efendi'nin yarım masura suyu Emine Bi
nuset Hanım 'aferağ ettiğine dair kayıt. 

Mfıma ileyh Şerif Ahmed Efendi ibn-i Sa'id ber veeh-i 
muharrer mutasarrıf oldığı n ısf masura ma-i leziz-i mez
kfırı b i 'z-zat hüsn-i rızasıyla Emine Penbeveş Hanım ib
net-i Abdul lah'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle şerh virildi .  

Fı 2 1  Ca sene 1 265 [ 1 5  Nisan 1 849] 

Emine Binuset Hanım sözkonusu suyu Seyyit Hacı 
Melımet Derviş Efendi 'ye ferağ ettiğine dair kayıt. 

Mezbfıre Emine Penbeveş Hanım ibnet-i Abdul lah ma-i 
lezlz-i mezkfırı hüsn-i rızasıyla Köpri l i  cablsi es-Seyyid 
el-Hacc Mehmed Derviş Efendi bin es-Seyyid Mehmed 
Salim Efendi 'ye ferağ u kasr-ı yed alındığını mübeyyin 
işbu mahal le şerh viri ldi . 

Fı 12 Za sene 1 272 [ 1 5  Temmuz 1 856] 

Melımet Derviş Efendi'nin vefatıyle varisieri tarafından 
yine aynı malıaile cereyan etmek üzere Cizyedarzade 
Abdu/la/ı Efendi'ye ferağ ettiklerine dair lıamişi temes
sük verildiğinin kaydı. 

N ı sf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Mehmed Derviş 
Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed Salim fevt olup ma-i 
mezbfır kebir mahdfımları es-Seyyid Ahmed Rif'at ve 
es-Seyyid Ali Rıza efendi ler i le kebire kerimeleri Şerife 
Hadice Şekfire ve Şerife Emine Münlre hanımiara ba'
de' l-intikal mezbfıre Şerife Hadlee Şekfire ve Şerife ha
nıınlar taraflarından Mehmed Tevfik Efendi ibn-i Mah
mud ve İbrahim Şevket Efendi ibn-i Hılfız Hasan şeha
detleriyle ahara ferağa vekili ve biraderi mfıma i leyh 
es-Seyyid Ahmed Rif'at Efendi b i ' l-vekılle ve kendü h is
sesini b i ' l -asale ve ınılma i leyh es-Seyyid All Rıza Efen
di dahi kendü hissesin i b i ' l-asale mecra-yı kadimine cere
yan itınek üzre Cizyedarzade Abdul lah Madih Efendi 
ibn-i İzzet'e ferağ u kasr- ı yed itmeğle virilen hamiş-i te
messük kayd olınd ı . 

Fı 1 7  Nisan sene [ 1 ]287 [29 Nisan 1 87 1 ]  

Abdu/la/ı Efendi sözkonusu suyu, Hacı Melımet Sait E
fendi ile eşi Fatıma Zelıra Hanım 'aferağ ettiğine dair 
kayıt. 

Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Abdullah Madih 
Efendi ibn-i İzzet ma-i mezkfırı mecra-yı kadimine kema 
kan cereyan itmek üzre esbak Fetva emini ei-Hacc Meh
med Sa'id Efendi ibn-i Mustafa i le halilesi Fatıma Zehra 
Hanım'a ber veeh-i münasafe ferağ. 

Fi 1 5  Ağustos sene [ 1 ]300 [27 Ağustos 1 884] 

Melımet sait Efendi yarım masura sudaki hissesini eşi 
ve Fatıma Zelıra Hanım 'aferağ ettiğine dair kayıt. 



İSTANBUL SU KÜLLİYATI 263 

Hammarn-ı mezkfıra cari nısf masura ma-i lezlze muta-
sarrıf olan Mehmed Ragıb Beğ'ün vefatıyle iki nefer ev- . r. , ., .·.J ,/. '.J , .,  :,_,.., " � -.J.r. �-,,./_.;., ( v. � (  

1 '.J -'� •• • 1 � 
ladı Umfır-ı haric iyye mümeyyizlerinden Abdülbakf Beğ- ,.0;1i.�,.., .. ;) j 1'!,/ıiJ,y ı .s;?'J ' �-�'. ,.:. ".; · .  

efendi ile Fatıma Mu'abbede Hanım'a intikali lazım gel- � .... ;�·, (i w! �� �'ı;,. �ı '-ıf"(YL"" 1 �""�/.ı: 
miş !�� de mfıma i !eyh 

_
A�düi?�kf �eğ intikale

A
rağ�et it- itiıv)luı t'u� � \.1 �]J� eN:' ;�CF".u_� �.:fA! ı 

medıgınden nısf hıssesı şımdı l ık bı 't-tevkff ma'ada nısf ..ı.�J' '-.ı.i• w ı��ı.:ı...:... ,.:ı/� ' � ı  L tı;... ' t � ı:-u  
hissenün mfıma i leyha Fatıma Mu'abbede Hanım'a inti- '-<• l 
kali icra alınarak sened-i hakanisi i ' ta kı l ındı . 

Fl 25 Temmuz sene [ 1 ]308 [6 Ağustos 1 892] 

14-1/228b/2 Haslar kazasında Küçükköy yakınlarm
dan /ıasıl, Kırkçeşme kemerine müllıak sulardan bir 
masura suyun salıibi Melımet Ağa tarafindan, Eski Ali 
Paşa hamamma cereyan etmek üzere Rağıp Bey 'eferağ 
edildiğen dair senet verildiğinin kaydı. 

[Derkenar] Hammarn-ı mezkfıra cereyan itmek üzre 
226'ıncı varakda muharrer nısf masura ma-i lezlz i le bir
leşdiri lerek bir kıt'a sened-i hakani i 'ta kıl ındığı şerh vi
rildi . 

Cennet-mekan Gazi Sultan Süleyman Han hazretlerinün 
ihyasına muvaffak oldukları Kırkçeşme ta'blr al ınan ma-i 
lezlzlerinden ana tarlkına mülhak katmalardan bir buçuk 
masura ma-i lezlze mutasarrıf Mehmed Ağa ma-i mezkfı
run bir masuras ını b i ' l-ifraz hüsn-i rızasıyla Mukerrebe-i 
hazret-i şehriyari atfıfetlü Ragıb Beğ hazretlerine ferağ u 
kasr-ı yed idüp ancak ba hatt-ı hümayfın viri len nizam-ı 
müstahsenesine nazaran ma-i mezbfırun katması keyfiy
yeti tahkiki lazım gelmiş aldığından erbab-ı vuküfdan 
bi ' t-tahkfk yedinde olan sfiret natık aldığı üzre asrında 
Sekbanbaşı Mehmed Ağa Havass-ı refi'a kazasında Kü
çükköy kurbında ıskara altında yedi aded hacalardan ha
sıl idüp Kırkçeşme kemerine i lhak eylediği sudan müfrez 
bir buçuk masura ma-i lezlzün katması ınevcfid olup suyı 
vakf-ı müşarun i leyh hazretlerinün ana tarlkına cereyan 
itmekde aldığından beher şehr altmış akçe icare-i mü
eccele ta'ylniyle bir masura ma-i lezlzi mecra-yı kadlmi 
olan malıallden b i ' l-ifraz rnlr-i mfıma ileyhün mutasarrıf 
oldukları Eski All Paşa hammarnma cereyan itmek üzre 
işbu sened i 'ta alındı. 

R 1 8  M sene 1 263 [6 Ocak 1 847] 

Melımet Rağıp Bey 'in vefatıyla oğlu intikali rağbet et
mediğinden bir lıisse kızı Fatıma Muabbede Hanım 'a 
intikal senedinin verildiğine dair kayıt. 

Hammarn-ı mezkfira cari bir masura ma-i lezlze mutasar
rıf olan Mehmed Ragıb Beğ'ün vefatıyla iki nefer eviadı 
Umur-ı hariciyye mümeyyizlerinden Abdülbakf Beğ E-

14-l/228b/2 
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Bala-yı hamişde mahlul olan es-Seyyid Abdülaziz Efen
di'nün bir h issesi bii kaime-i mezad yüz guruş mu'accele 
i le izzetlü Mehmed Zeki Efendi karar-dadesi üzre mu 'ac
cele-i mezkur tesilm-i hazine kı l ınup tasarrufına izn vi
rilmeğle işbu mahal le kayd alındı . 

Fi 3 Ra sene [ 1 2]69 [ 1 5  Aralık 1 852] 

Sözkonusu yarım masura suyun sahibi Mehmet Zeki 
Bey 'in vefatıyla on evladından ikisinin dahi b ila ve/et 
vefatıyla hisseleri vakf tarafından bir hisse Emine Ha
nım 'a ve diğer bir hisse Fatıma Neyyire Hanım 'aferağ 
olunmağla yüz altmış sekiz guruşun hazineye teslim o
lunduğuna dair kayıt. 

[Derkenar] Üçünci varakdakduı-116• 
[Derkenar] 228 varakdan nakl. 
Horhor kurbında Sofı lar mahallesinde Molla Hüsrev zo
kağında dokuzuncı numro i le murakkam evkaf-ı saire 
musakkafatından bir bab menzil derunına cari ber mu
ceb-i tah ş iye-i temessük nı sf masura ma-i lezize mutasar
rıf olan Erzincan mutasarrıfı muma i leyh Mehmed Zeki 
Paşa fevt olup ma-i mezkur on nefer evliidiarı Mehmed 
İhsan Efendi ve Sara Hanım ile sağir mahdumları Meh
med Emin ve Mehmed Celaleddin ve sağTre kızları Hacer 
ve Müfide ve Ayişe Seniyye ve Refi'a hanımlar i le kebir 
mahdfımı Mustafa Besim Beğ ve kebire kerimesi Fatı
matüzzehra Hanım'a ba'de' l-intikal kable't-tahrir evliid-ı 
muma ileyhimden İhsan Efendi ve Sara Hanım bila veled 
fevt olmalarıyla hisse-i şayi' aları mahlul ve canib-i vakfa 
aid ve raci' o lmağla bii kaime-i meziid menzil h issesi mi
yanında lede' l-müzayede yiğirmi dört bin yüz alt-mış se
kiz guruş mu'accele ile on h isseden iki h isse-i mahlu
lenün bir h issesi Banka-i Osmani muhasebecisi sa'iidetlü 
Ahmed Zühdl Efendi'nün validesi Emine Hanım bint-i 
Abdül�adir'e ve bir hissesi dahi efendi-i muma i leyhün 
halilesi Fatıma Neyyire Hanım bint-i Abdullah uhdelerin
de karar idüp bii defter-i arz bi ' l-istizan ol babda müte 'a1-
lık ve şeref-sudur buyurılan irade-i seniyye-i cenab-ı mü
lukane mantuk-ı münlfı üzre meblağ-ı mu'accele-i mez
kureden işbu vakfa tefrlk olman altı yüz altmış sekiz gu
ruşun rusumat-ı adlsi bi ' l-ifraz kusur fi 28 Temmuz sene 
[ I  ]286 [9 Ağustos I 870] tar'ihiyle teslim-i haz'ine olmdığı 
kaimesi üzrerine sergiden sürhle furı1nihade ve tahsilat
dan işaret kıl ınmış o lmağla o l  vechile iki hisse muına 
i leyhima Emine ve Fatıma Neyyire hanımlarun uhdeleri
ne lcar ol ınup anlar dahi istlcar ve kabul eyledükleri ve 
sığar-ı mezbCırunun h isse-i şayi'aların ı alıara ferağa bii 
hüccet-i şer' iyye me'zfın olan vasileri ve valideleri Gülfı-

66 [230-b] 
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dan ve Nazperver ve Münire ve Resminaz hanımlar 
bi ' l-vesaye ve kebire-i mezbfıre Fatımatüzzehra Hanım 
tarafından Mehmed All Ağa ibn-i Mehmed Salih ve ma
halle-i mezbfır imaını Ali Fevzi Efendi bin Hüseyin şeha
detleriyle alıara ferağa vekati sabit olan validesi Münire 
Hanım bint-i Ömer Tahir bi ' l-vekale ve ınılma i leyh 
Mustafa Besim Beğ dahi diyar-ı aharda bulınup tarafın
dan ba hüccet-i şer' iyye vekili Dar-ı şura-yı nizamiyye 
dairesi mu 'avini Mehmed Sa'id Efendi ibn-i Mehmed ke
zalik bi' 1-vekale ınılma i leyh Ahmed Zühdi Efendi ibn-i 
el-Hacc Mehmed Rif' at Efendi'ye kat' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed eyledükleri Su nezaret-i behiyyesi tarafından inha o
lınmış ve mfıcebince temessükinün tahşiye olmması dahi 
evkiif varidatı defterlerinden derkenar kıl ınmış olmağla 
ber ınıleeb-i inha nısf masura ma-i leziz-i mezkılrun ber 
minval-i muharrer intikal ve ferağı Senedat odasında 
bi ' l-icra ve nizarnı mılcebince icare-i kadimesi senevi on 
beş guruşa iblağ olmarak bu sfıretde nısf masura ma-i 
leziz on hisse i 'tibarıyla birer hisseden iki hissesi ma
hall-i alıara ifraz ve icra ol ınmamak üzre mfıma i leyhima 
Emine ve Fatıma Neyyire hanımlarun ve sekiz hissesi 
dahi ınılma ileyh Ahmed Zühdi Efendi'nün defter-i vakf
da uhdelerine kayd olmarak zabt u tasarruflarını havi 
virilen hamiş-i temessük işbu mahalle dahi şerh virilüp 
kayd olındı. 

Fi 28 R sene [ 1 ]  287 [27 Temmuz 1 870] 
ve fi 14 Temmuz sene [ 1 ]  286 [26 Temmuz I 870] 

14-1/228a/2 Haslar kazasına tabi Belgrad bahçesinde 
Kestanelik mevziinden hasıl, iki masura suyun sahibi 
Osman Ağa 'nın, Eski Ali Paşa hamamma cereyan et
mek üzere Mehmet Ragıp Bey 'e ferağ ettiğine dair te
messük verildiğinin kaydı. 

[Derkenar] Hammarn-ı mezkfıra cereyan itmek üzre da
ha iki masura suyı oldığı şerh virildi . 
Aslıab-ı hayratdan Musahib-i hazret-i şehriyari Bizeban 
İbrahim Ağa nam sahibü'.l-hayrun Ayasofya kurbında Yi
rebatan nam mahallde seb'ili ve çeşme-i latifi ve hayrat-ı 
sairesi vakfından olmak üzre Kırkçeşme ta'bir ol ınur 
ma-i lezizlerden Havass-ı refı'a kazasına tab i '  Belgrad 
bağçesi hudfıdı dahil inde Kestanelik nam mahallde mev
zı'-ı halide vakı' menba'dan bi' l-ifraz iki masura ma-i le
ziz cennet-mekan firdevs-aşiyan Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün suyınun ana tankına mülhak katmalardan 
cari olup mutasarrıfı Osman Ağa bin Hüseyin mutasarrıf 
oldığı iki masura ma-i leziz-i mezkfırı hüsn-i rızasıyla 
mukarreb-i hazret-i şehriyariden sa'adetlü Mehmed Ra
gıb Beğ bin ei-Hacc Emin'e kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed 

26 1 

14-l/228a/2 
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sük verildiğinin kaydı. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Sultan Bayezld Han tabe se
rahu hazretlerinün vakf-ı şerifleri müstağallatından Bağ
çe-i cedld cibayetine tabi' Kiçeci ler harnmaını dimeğle 
ma'n1f harnınarn müddet-i viifireden berü münhedim ol
mış ve harnmam-ı mezkfıra mahsus o larak istid 'a olman 
suyun keyfıyyeti su mecl is a'zasından çend nefer erbab-ı 
ıniyah irsaliyle suyun kıl let zemanı olan işbu sene-i mü
barekede erbab-ı miyahun beynlerinde tarz-ı ma'rfıf üzre 
vezn ü ayar olmarak keşf itdirüldükde ber mantilk-ı der
kenar hammarn-ı mezkfır kurbmda Hacı Mehmed menzi
l inden mürür iden ma-i carlnün zahirde vücfıdı olmadı
ğından başka bir mahalle cari oldığı dahi anlaşı laınaınış 
idüğinden işbu sudan sarf-ı nazarla fekat turşucı dükkanı 
tahtında ınahzen derfın ında menba' ında dört masura acı 
su mevcı1d ve cari oldığı ba'de' l-mu 'ayene zahir ü nüma
yan olmağla ancak mezkı1r su mine' I-kadim hammarn-ı 
mezkı1ra mahsus ve cari olarak vakf-ı müşarun ileyhden 
bulmdığı anlaşı lmış ise de harnınam-ı mezkfırun inhida
mından sonra civarında bul ınan bostan lara çirkab suyı 
cari oldığı ınisi l lü zikr olman dört masura su mahalle-i 
mezkı1rda Kaytancı ziının'inün bağçesine ne suretle ise 
cari olarak el-haletü hazibi icra kılmmakda bulındığma 
ve harnmam-ı ınezkfır arsasınun tal ibine ft.irfıht olınınış 
oldığı ve mezkfır dört masura suyun henüz ba sened ki
mesne uhdesinde olmadığı vakf-ı müşarun i leyhden der
kenar olmınış oldığına nazaran işbu suyun dahi nefan 
l i ' l-vakf tal ibine fürfıht olmmasında bir gfıne mahzfırı 
o lmayacağına ve bu ınaküle telefe cari olmakda bul ınan 
acı sularun nef'an l i ' l-vakf talibine ft.irfıht olmması emsil
l inden idüğine ınebnl ma-i mezkür sahibe-i arz-ı hal Ha
dlce Hanım ibnet-i Mehmed ber müceb-i istid'a mahall- i 
mezkı1rda bağçesine cereyan itınek üzre emsali vechile 
münasib mikdar mu'accele ve icare-i müeccele tahsisiyle 
vakf-ı müşarun ileyh canibinden teınessükinün tanzim ve 
i 'tası husı1sı ba arz-ı hal istirham olmmakdan naş'i sali
fü' l-beyan beher masurası yarımışar akçeden yevml iki 
akçe mu 'accele ta'ylniyle zikr ol ınan bağçesine cereyan 
itmek üzre ınılma i leyha Hadlee Hanım'un zabt u tasar
rufıyçi.in viri len ced'id temessük işbu mahalle kayd ol ındı. 

Fl 2 Ca sene 1 268 [23 Şubat 1 852] 

14-11229b/2 Haslar kasabasında Cebelıaneci köyünde 
Koca lıermes tarlasından /ıasıl, Ayasofya katmaların
dan bir buç masura suyun salıibi tarafindan, Hacı Ha
san'a onun dalıi Sarıgüzel'de evine cereyan için Sey
nelabidin Efendi'ye ferağ ettiğine dair temessük veril-
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aid ve rac i '  olup mu 'accele-i ma' lfıme ile hissedarı ve 
karındaşı Mehmed Neclb Efendi'ye lcar olup ve sağTre 
Şerlfe Emine'nün ba hüccet-i şer' iyye vasisi ve validesi 
Şerlfe Netise bint-i Ömer tarafından vekil-i müsecceli 
Mehmed Neclb sağTre-i mezbfirenün hissesini bi ' l-vekale 
ve keblre Leblbe Hanım bi ' l -asale ve Mehmed Neclb da
hi kendi hisselerini b i ' l - [a]sale müderrisln-i kirarndan fa
zlletlü es-Seyyid Mustafa Şeklb Efendi ibn-i Mehmed 
Seyyid Es'ad Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vec
hile ma-i mezkfir defter-i vakf-ı şerlfde efendi-i mfima i
leyhün uhdesine kayd ol ınmış olmağla hamiş-i temessük 
işbu mahal le dahi kayd olındı. 

Fı 15 R sene 1 26 1 [23 Nisan 1 845] 

Şekip Efendi'nin vefatından sonra varisieri tarafindan 
Seyyit Abdülaziz vee Şerife Fatıma Hanım ve Ferhat A
ğa ve Cemile Hanım 'a ferağ ettiklerine dair temessük 
verildiğinin kaydı. 

Mfıma i leyh Şeklb Efendi fevt ı1 1Sf masura ma-i lezlz oğlı 
Mehmed Şefik ve sağTre kızları Şerlfe Ni'metul lah Be
hiyye ve Şerlfe Hadlee (sil ik) ve Şerlfe Ayişe Tevfika'ya 
ba'de' l -intikal sağTr Mehmed Şefik'un vasisi validesi Sa
vur Kadın ve diğer zevcesinden mütevellldt (sil ik) mez
bfırenün vasisi ve validesi Esma Kadın taraflarından ve
kili All Ağa sığar-ı mezbfırun müntakılen mutasarrıf ol
dukları ma-i lezlzi ahara fürfiht ve bedelini defter-i kas
sama idhal olmmak üzre vekil-i merküm All Ağa bi ' l-ve
kale ma-i mezkfırı Dergah-ı all kapucıbaşı es-Seyyid Ab
dülaziz Ağa bin es-Seyyid Osman ve Şerlfe Fatıma Ha
nım ve Perhad Ağa bin Abdullah ve Hadlee Cemile Ha
nım'a kasr-ı yed itmeğle hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd ol ındı . 

F1 1 5  Şa'ban sene [ 1 2]63 [29 Temmuz 1 847] 

Yarım masura suyun dörtte bir hisse salıiplerinden Ab
dülaziz 'in b ila velet fevtiyle hissesi vakfa ait olup diğer
leri hisselerini Niğde kaimmakamı Mehmet Zeki Efen
di'ye ferağ ettiklerine dair kayıt. 

Yarım masura ma-i lezlze mutasarrıffın Abdülaziz ve Per
had ve Fatıma Hanım ve Cemlle Hanım'dan mfıma i leyh 
Abdulazlz Ağa bila veled fevt olup hissesi mahlfıl ve 
canib-i vakfa aid oldığından bakT üç hissesnün mutasar
rıfları her biri mutasarrıffın oldukları hisselerini (sil ik) 
ashabından Niğde sancağı kaimmakamı sabık izzetlü 
Mehmed Zeki Efendi'ye kat' iyyen ferağ. 

Fı gurre-i Ramazan sene [ 1 2]68 [ 1 9  Haziran 1 852] 

Sözkonusu vakfa ait olan bir hissenin de Mehmet Zeki 
Efendi'ye ferağ olunduğuna dair kayıt. 
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fendi ile Fatıma Mu'abbede Hanım'a intikal i lazım gel
miş ise de mfımii i leyh AbdülbakT Beğ intikiile rağbet it
mediğinden nısf h issesi şimdi l ik b i 't-tevkif mii'adii nısf 
h issenün mfımii i leyhii Fatıma Mu'abbede Hiinım'a inti
kali icra olmarak sened-i hakanisi i ' tii kıl ındı . 

Fl 25 Temmuz sene [ 1 ]308 [6 Ağustos 1 892] 

14-l/229a/l 14-11229a/l Haslar kazasında, Küçükköy 'de Koyunge
çidi'nden hasıl, Ayasojjıa suyu katmalarından Bayhurdi 
Mustafa Ağa vakftndan, yarım masura su sahibi tara
findan, Aksaray 'dan ifrazla evine cereyan etmek üzere 
Mehmet Ahdüllatif Efendi'ye ferağ edi/diğine dair te
messük verildiğinin kaydı. 

[Derkenar] Yukarıana'ya nakl olınmışdur. 
Ashab-ı hayratdan Baybu[r]dl Mustafa Ağa nam siihi
bü' l-hayrun dersi 'iim ve meşlhat ve mevl id-i şerif ve Ey
yfıbe' 1-Ensarl cami ' -i şerlfı havlısında iibdest muslukları 
ve muvacehe-i şerif penceresinde evkat-ı hamsede ed' iy
ye İslam Beğ ve Bıçakcı Zühhiid mahal lelerinde çeşme-i 
Iatifleri ve hayriit-ı müberriit-ı sairesiyçün Havass-ı refi'a 
kazasına tab i '  Küçükköy hudfıdı dahi l inde Koyun geçidi 
nam mahallde hasıl eylediği on beş masura suyından 
müfrez bir masura mii-i lezlz Ayasofya suyınun ana tarl
kına mülhak katmalardan cereyan idüp mutasarrıfı Şiikir 
Ağa bin Abdullah'un Sultan Selim c ivarında Debbağ Yu
nus mahallesinde kiiin hanesine cari olup yedindeki atik 
temessüki natık oldığı uzre mfımii i leyh Şiikir Ağa tara
fından Hurşld Ağa bin Abdullah ve All Ağa bin Ahmed 
ihbiirlarıyla feriiğa vekilieti sabit olan Hiifız Süleyman E
fendi bin Mustafa mii-i lezlzün nısf masurasını b i ' l-ifriiz 
ağnam rfıznamçesi ketebesinden Mehmed Abdüllatlf E
fendi bin Abdul liih'a b i ' l -vekale feriiğ u kasr-ı yed idüp ol 
vechile n ısf masura ma-i mezkfır mecrii-yı kadiminden 
b i ' l- ihriic Aksaray civarında müniisib mahallden i fraz olı
narak efendi-i mfımii i leyhün mahall-i mezkurda hanesine 

• • p . ., • /"-' · · • cereyan eylemek üzre beher şehr otuz akçe i care-i müec-J;I.;ı • Y L 1 .,.,.._, '  ... � �, F _, � t,., ce le ta'ylniyle zabt u tasarrufıyçün virilen temessük işbu . . 

�·;1·\ . �"- • : &; � ...,. , J.., � 1 � mahal le kayd olındı. 
/ lıJ-' 4 ... � • .,/ � • • (.; • � R 25 R sene 1 264 [3 1 Mart 1 848] 

. , , . , ('-' t..O •ı v,.....,....., � ''�' "; J 'GoV� � Ahdüllatif Bey 'in yarım masura suyu Salim Efendi'ye 

'-d� ·:_· 11 / t . f.; , �- . : • · 
· ferağ etmeğle hizmet kaydının Yukarı anaya alındığına f'_.,., \- d. �....,)_... N t  <. _  ' �--' dair kayıt. 

'�"'�L .. . 
Mii-i mezbfıra mutasarrıf o lan Anadol ı ciheti mümeyyizi 
Abdüllatlf Beğ bin Abdullah ma-i mezbfırı mahall-i iihara 
cereyiin itmek üzre hasırcı esnafından Salim Efendi ibn-i 
Halll'e feriiğ olmarak Yukarıana hıdmetine kayd olındı. 

R 4 Mart sene 1 292 [ 1 6  Mart 1 876] 
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14-l/229a/2 Kırkçeşme sularından Kumkapu Dül
bentci mahallesinde yarım masura suyun sahibi Seyyit 
Osman 'ın vefatıyla, Mehmet Emin Efendi'nin kanunu 
dolanarak uhdesine alarak Çıkrıkcı Kemalettin mahal
lesinde menziline cereyan eylediğine dair temessük ve
rildiğinin kaydı. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları 
Kırkçeşme ta'blr al ınur ma-i lezlzleri fazlasından Kum
kapu kurbında Dülbendci mahal lesinde şehriyye altmış 
akçe icare-i müeccele ile bir masura ma-i lezlzden müfrez 
hamiş-i temessükde muharrer nısf masura ma-i lezlze 
mutasarrıf olan Mehmed All Beğ bin es-Seyyid Osman 
fevt olup mutasarrıf aldığı nısf masura ma-i lezlz-i mez
kilr sulbl keblr ağlı Osman Ram! Beğ ve sulbiyye keblre 
kızı Şerlfe Sa'lde Hanım i le sulbl sağir oğul ları es-Seyyid 
Mehmed Neclb ve es-Seyyid Mehmed Cemaleddln beğ
lere hasbe' l-ade ba'de ' l-intikal sağiran-ı mezbı1ranun e
nişteleri ve tesviye-i um urlarına ba hüccet-i şer' iyye va
siyy-i mansubeleri Mehmed Emin Efendi ibn-i el-Hacc 
Hüseyin sağiranun ma-i mezkı1rda olan hisseleri-ni ahara 
ferağ birle bedelinün defter-i kassarnma idhal it-rnek üzre 
izni havl Evkaf müfettişi fazlletlü es-Seyyid Mehmed 
Sa'deddln Efendi tarafından virilüp canib-i vakfda hıfz o
l ınan bir kıt 'a izin hücceti mantilkınca sağiranun hisse
sini b i ' l -vesaye ve milma i leyha Şerlfe Sa'lde Hanım ta
rafından Mehmed Emin Efendi ve Ahmed Efen-di ihbar
larıyla ferağa vekili olan birideri ve hissedarı milma i
leyh Osman Ram! Beğ bi ' l-vekale ve kendü hissesini 
b i ' l-asale rıza ve iradetleriyle Evamir-i maliyye kale-mi 
ketebesinden Mehmed Efendi bin Mehmed Ağa'ya ba'
de' l-ferağ milma i leyh Mehmed Efendi dahi mutasarrıf 
aldığı nısf masura ma-i lezlz-i mezkurı der'akab hüsn-i 
rızasıyla muma i leyh Mehmed Emin Efendi ibn-i e l-Hacc 
Hüseyin'e ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ma-i mezkı1r 
mecra-yı kadimden b i ' l-ihrac Sarıgez kurbında Çıkrıkcı 
Kemaleddln mahallesinde kain menzil ine cereyan itmek 
üzre be her şehr otuz akçe icare-i müeccele ta' -ylniyle 
ınılma i leyh Mehmed Emin Efendi'nün zabt u tasarrufiy
çün virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fı gurre-i N sene 1 266 [ l l Temmuz 1 850] 

14-l/229b/l Sultan Bayezid vakfıdan Yenibahçe ciba
yetine tabi Kiçeciler hamamının uzun zamandan beri 
yıkık ve derununa akan suyun kimse üzerinde bulun
madığı an/aşı/dığından, vakfa fayda için dört masura a
cı suyun Hatice Hanım 'a icar olunduğuna dair temes-
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itmeğle ol vechile ma-i teziz-i mezkur mecra-yı kadlm i 
olan mahallinden bi , 1-ihrac mi'r-i mu ma ileyhün u h de-i 
tasarrufında olan Eski All Paşa'da hammarnma cereyan 
eylemek üzre zabt u tasarrufiyçün v irilen temessük işbu 
mahalle kayd olındı . 

Fı 25 R sene 1 264 [3 1 Mart 1 848] 

Melımet Rağıp Bey 'in vefatıyla oğlu intikali rağbet et
mediğinden bir lıisse kızı Fatıma Muabbede Hanım 'a 
intikal senedinin verildiğine dair kayıt. 

Hammarn-ı mezkura cari iki masura ma-i lezlze mutasar
rıf olan Mehmed Ragıb Beğ'ün vefatıyla iki nefer eviadı 
Umur-ı haric iyye mümeyyizlerinden Abdülbakı Beğ E
fendi'yle Fatıma Mu'abbede Hanım'a intikali lazım gel
miş ise de muma ileyh Abdülbakl Beğ intikiile rağbet it
mediğinden nısf hissesi şimdi lik bi ' t-tevklf ma'ada nısf 
hissenün muma ileyha Fatıma Mu'abbede Hanım'a inti
kali icra olmarak sened-i hakanisi i ' ta kıl ındı . 

Fl 25 Temmuz sene [ 1 ]308 [6 Ağustos 1 892] 

14-11228b/l 14-11228b/1 Beğlikçi Melımet Kutsi Efendi vakfından i.�.:.;,J.ı,,(J., ,;ıj.;; eJJ' · · · 1 , bir buçuk masura suııun salıibinin, yarımşar masura o-f--Jı.IJ' I"/•)"'1" ' , • ,' • .J • "':''"'C. (/JI U�>I"J()),_,.,,(J��;,�ıfı 'J 
1ı�;,,;ı,,.�1,. "!.  .uft.Jı.•..(,� (!),.·J?b.;, _;fi.:.- , ,v, 1 ;,; . ·')· , •• 

larak üç kişiyeferağ etmeğle Rağıp Melımet Efendi 'nin ' 1 .. • • \ • �,..... ('N v,.� ı, ,.,(.JJ>AJ-o.• ıb  
"''�>t;. -.-:.�.�,';; &;., .1ı 1  · , ... ;_ 1  · ·1 .- _:_., · : ·  - Eski Ali Paşa /ıamamına cereyanı için yeniden temes-.. '"" '""''.l .r  rft!JJ !J: Iv-ır iJ ı3i '' t)j '!f;yı.r.,c.r� . : � . ,,1� • • • . • .... ' 1 '  ·� siik verildiğinin kaydı. · · .  . �-: J.J ' ı.v.r ' ".� -:);. w ,�ıw ,_,;,·.;:,J;ı, · ·· .!4' ,)! /, . 

• ' l"f· (.;,/>�� eJ.J ) -v/) ) (./ 1; �  • !>'-/- ·;.; A kA A • tK:' . . . . .. . . '. � - � �: t..�...P(�.ı [Derkenar] Harnmam-ı mez ureye cereyan ıtmek üzre 
<"� ' -:'�� �!? �_...bte.ıı��� .J�:..'_k ,-</�N�·..ı daha üç buçuk masura su yı o ldığı şerh viri ldi . 

--:-.J..-!)-,/1 ��"!.<.;) � u.:.; �  ., (, ·, . .  : ' ' 
• 

' ' . . ' ' ' ' ' 1 .i ;,;i;�/ vı-:;y �>..;.J:ı.. ; · � .. �J..,J;,"'·�.: Ash�b-ıA hay�at?��1 Beğlikci-i Divan-ı Ahümay�� .Ku��� E
._<,.;§.> ı · · fendı nam sahıbu' l-hayrun vakf-ı şerıf eyledıgı ma-ı le-

zlzden ba temessük-i atik bir buçuk masura ma-i lezlze 
mutasarrıfe olan Emine Hanım bint-i Mustafa'nun muta
sarrıfe oldığı ma-i lezlz-i mezkfırı Ragıb Beğ ve İsma'll 
Ağa ve Mehmed Efendi'ye ya[rı]mşar masuradan olmak 
üzre ferağ u kasr-ı yed itmiş oldığından ma-i lezlz-i mez
kur muma ileyhün hanelerine cereyan itmek üzre başka 
başka temessüklerini bi ' l-i 'ta yalnız yarım masura ma-i 
lezlz Eski All Paşa hamamma cari olmak üzre harnmam-ı 
mezkurun mutasarrıfı M ukarrebe-i hazret-i şehriyariden 
atfıfetlü Mehmed Ragıb Beğefendi hazretlerine ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle yarım masura ma-i tezize beher şehr 
otuz akçe i care-i müeccele ta 'ylniyle zabt u tasurrufiyçün 
virilen cedld temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fı gurre-i C sene 1 263 [ 1 6  Mayıs 1 847] 

Melımet Rağıp Bey 'in vefatıyla oğlu intikali rağbet et
mediğinden bir lıisse kızı Fatıma Muabbede Hanım 'a 
intikal senedinin verildiğine dair kayıt. 
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diğinin kaydı. 

[Derkenar] Muma i leyh Muhyiddln Efendi uhdesinde 
bir masura su kaldığı şerh virildi . 

istanbul'da vakı' cami'-i şerif-i Ayasofya-i keblr evkafı 
suyı tarlkına mülhak katma sulardan Havass-ı refi'a kaza
sına tabi ' suyolı kuralarından Cebehaneci karyesi sınurı 
kurbında Koca Hermes tarlasında vakı' hakk-ı mecradan 
baki hası l beher şehr doksan akçe icare-i müeccelelü bir 
buçuk masura ma-i lezlz mutasarrıfı Mal iyye katib-i sa
nlsi Ahmed Muhyiddln Efendi ibn-i All ma-i teziz-i mez
kfırdan şehriyye otuz akçe icare ile nısf masurasını fı 2 S 
sene [ 1 ]274 [2 1 Eylül 1 857] tarihinde Sultan Ahmed bö
lükbaşısı el-Hacc Hasan Ağa ibn-i Ahmed'ün Sultan Ah
med c ivarında kemer altında hanesine cereyan itmek üzre 
ferağ u kasr-ı yed itmiş ise de muahharan mfıma i leyh 
Hasan Ağa ma-i mezkfırı Sarıgüzel civarında hanesine 
cereyan itmek üzre bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla hala İstanbul 
kadlsı Anadol ı payelülerinden Zeynelabidln Efendizade 
semahatlü es-Seyyid İmadeddln Efendi hazretlerine ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle viri len temessük işbu mahalle kayd 
o lındı. 

Fl 6 L sene [ I  ]274 [20 Mayıs I 858] 

14-1/230a/l Haslar kazasında Cebeci karyesi sınırında 
Koca Hermes tarlasından lıasıl, Ayasofya suyu katma
larından on beş masura suyun salıibi Hacı Ebubekir 
Paşa, yarım masurasını Sofular malıallesinde evine ce
reyan etmek üzere Seyyit Ahmet Şakir Efendi'ye ferağ 
ettiğine dair temessük verildiğinin kaydı. 

Şeyhü' l-harem-i esbak el-Hacc Ebubekir Paşa hazretle
rinün Havass-ı refı'a kazasına tab i '  Cebeci karyesi kur
bında ıskara-i atik beyninde kimesnenün mülkine ittisal
den ari ve mahall-i halyede ba izn-i hazret-i cihandarl 
müceddeden ma' lfımu' l-aded hacalar hafr eyleyüp tah
te' I-arz !ağın ü kanavat [ü] müsennat i le cem' u tahsil ey
lediği ma-i tezizi ol ınevzı 'a karlb Ayasofya lağınına ba 
izn-i mütevelll i lhak ve erbab-ı miyah ına'rifetleriyle ve 
ma' rifet-i şer' le ba ferman-ı all vezn ve keşf ve mal ik ol
dığı on dokuz masura ma-i lezlzün dört masurasını hakk-ı 
mecraya ba'de' t-ta 'yin si lk-i mülk-i sahibinde baki on 
beş masuranun on masurasını Kuınkapu ve Aksaray et
raflarında bina eylediği çeşınelere hasbeten l i ' l lahi te'ala 
amme-i nas içün icra ve kusfırınun ba'zı mahallere icare 
i le ba teınessük viri lıniş oldığmdan zikr olman beş ına
sura ma-i lezlzden ınüfrez nısf masurası hayl i vakitden 
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berü kirnesneye virilmeyüp el-an lağmda mevcud idüğin
den mu ' accele ve mü eecele i le tal ibine fürilht ve idr ey
lemek vakfına nati' oldığı ecilden mezkilr nısf masura 
ma-i lezlzi ab-ı rahi67 ma' rifetiyle es-Seyyid Ahmed Şakir 
Efendi b in Hasan Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol 
vechi le nı sf masura ma-i leziz-i mezkilr Sofılar harnmaını 
c ivarında I ağından bi ' 1-ifraz Sofılar mahal lesinde kain 
hanesine cereyan itmek üzre senevi üç guruş icare-i mü
eccele ta 'yiniyle viril en cedid temessük işbu mahalle 
kayd olındı . 

Fl gurre-i C sene 1 268 [23 Mart 1 852] 

Ahmet Şakir Efendi sözkonusu suyu evine henüz icra 
etmeden Eyüp 'te Baba Haydar mahallesinde Mustafa 
Efendi'ye on beş guruşaferağ ettiğine dair kayıt. 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf o lan Ahmed Şakir E
fendi ibn-i Hasan ber veeh-i muharrer mutasarrıf oldığı 
ma-i lezlz-i mezkilrı henüz hane-i mezkura icra itmeyüp 
açıkda bul ındığı halde b i ' z-zat hüsn-i rızasıyla Hazret-i 
Eyyub mahallatından Arpaemini çeşmesi kurbında Baba 
Haydar mahallesinde on nurnro i le murakkam hanesine 
cereyan itmek üzre Sultan Bayezld muvakkiti Mustafa E
fendi ibn-i Yilsufa altı bin guruşa kat' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmek üzre ol vechile ma-i leziz-i mezkiirun icare-i 
kadimesinün on beş guruşa ibiağıyla defter-i vakf-ı şe
rifde uhdesine kayd ol ınmağla işbu mahalle dahi kayd o
l ındı. 

Fl I 5 R sene [ 1 ]290 ve Fi 30 Mayıs [ 1 ]289 
[ l l Haziran 1 873] 

Mustafa Efendi vakfina icra için pirinçten yapılmış ya
rım masuralık borular ile Nakkaş Mustafa evinin ö
nündeki meslekten ifraz ile icra olunmasına dair izin 
verildiğinin kaydı. 

Nısf masura ma-i mezkuruun mahall- i mezkurda Nakkaş 
Mustafa merhı1mun hanesi öninde meslekden ahz ve ifraz 
olmmak ve meslek-i mezbkilra pirinçden ma'mill yarım 
masuralık tamgalı ta'yln ve İcrasına Şeyhül islam-ı esbak 

� _..;yr)k,-v-ı;;, ".J-'/;,.)1' tt)_,_/,;,·. v!-� v � Mustafa Efendi dergah-ı şerifiyi e haricinde Arpa emini 
'"',.5-" '; . �c:.AY.-',..)_,,;� ı,�,A:�-"�'0� müteveffa Mehmed Efendi çeşmesi vakfı suyı mesleğin

}e.b-·.._. 'f"J' :f.:;....Jpt_,�.;.ı;.; N-'!.-�('�J_..., den şehriyye otuz akçe icare-i müeccele [ ile] ınılma i leyh ):fb•/ı;..,u,.;ı,..,., ı "�"'ı.f>�_.>.,J:i�.>� ı  Mustafa Efendi vakfı tarafına virilmek üzre meslek-i ��'({(":;, :�<lf?-'J.• .. ;, ı.":rV-'� t:��� mezkilrdan ifraz ve icrasına izni havi viri len hamiş-i te:[( '.P.d{ .... if. ,.,� .... /.....,�P::-.JıtA�_.,...;):t�.:� �ı messük işbu mahalle kayd olındı . 
t� .Jl!_ ?S�-'� f4'�� ����J!-.....-:.,�a_,ıp(_;ı Fi 24 L sene [ 1 2] 91 [4 Aralık 1 874] 
N.r<..., C..'l.. ve 2 1  Teşrin-i sani sene [ 1 2] 90[3 Aralık  1 874] 

67 riih-ı abi 
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14-l/230a/2 Haslar kazasında Küçükköy yakınlarında 
Baş mevziinden hasıl, Ayasofya suyu katmalarından bir 
masura bir çuvaldız suyun sahibi tarafından, Oruçgazi 
mahallesinde cereyan etmek üzere Seyyit Mehmet Halit 
Efendi ve eşi Şerife Emine Hanım 'a ferağ edi/diğine 
dair temessük verildiğinin kaydı. 

İstanbul'da vakı' cami'-i şerif-i Ayasafya-i kebir evkafı 
suyı tarikına mülhak katma sularından bir masura ve bir 
çuvaldız ma-i lezize mutasarrıf olan es-Seyyid Mehmed 
Raşid Efendi bin el-Hacc İsma'il mutasarrıf aldığı ma-i 
lezlz-i mezkı1run nısf masura ve bir çuvaldızını vüzera-yı 
izam kapukethudalarından izzetlü es-Seyyid Mehmed 
Halid Efendi bin İbrahim'e ve nı sf masurasını dahi hallle
si Şerlfe Emine Hanım bint-i Abdülaziz'e ferağ u kasr-ı 
yed idüp ancak nizam-ı müstahsenesine nazaran ma-i 
mezkürun katması keyfıyyetinün tahkiki lazım gelmiş ol
dığı bi 't-tahkik yedinde olan iki kıt 'a hüccet natık aldığı 
üzre asrında Su nazırı Osman Ağa Havass-ı refı'a kaza
sına tabi ' Küçükköy kurbında Kırkçeşme su yı başı nam 
mahallde hafr itdirdiği lağm suyından tefrik olman iki 
masura bir çuvaldız ma-i lezizden müfrez bir masura bir 
çuvaldız ma-i lezizün katması mevcı1d olup suyı dahi 
vakf-ı mezbfır suyı ana tarlkına cereyan itmekde aldığın
dan beher şehr altmış yedi buçuk akçe icare-i müeccele 
takdir olmarak ma-i mezkür mahmiyye-i İstanbul'da Ak
saray kurbında Oruç Gazi mahallesinde kain müteveffa 
el-Hacc İbra-him Efendi vakfı musakkafatından mecra-yı 
kadimi olan menzil ine cereyan itmek üzre müceddeden 
virilen temessük işbu mahalle kayd alındı . 

Fı gurre-i Za sene 1 268 [ 1 7  Ağustos 1 852] 

Sözkonusu suyun on hissede bir hissesine mutasarrıfe 
olan Fatıma Münire Hanım 'ın vefatıyla sağir eviadına 
intikalden sonra vasisi Seyyit Ahmet Zühdi Efendi'nin 
kanunu dolanarak uhdesinde aldığına dair kayıt. 

Horhor kurbında Sofılar mahallesinde Molla Hüsrev zo
kağında dokuz numrolu evkaf-ı saireden bir bab menzil 
derfınına cari ber müceb-i tahşiye-i temessük senevi on 
beş guruş icare-i müeccelelü nısf masura ma-i leziz on 
hisse i 'tibarıyla bir hissesine mutasarrıfe olan Fatıma 
Münlre Hanım bint-i Abdullah müteveffiye olup hisse-i 
mezkı1r sağTre kerimesi Şerlfe Ayişe Latlfe Hanım'a ba'
de' l-intikal sağTre-i mezbürenün ba hüccet-i şer' iyye va
sisi ve vellsi hala Mal iyye nazırı müsteşarı atı1fetlü 
es-Seyyid Ahmed Zühdi Efendi hazretleri ibn-i e i-Hacc 
Mehmed Rif at Efendi tarafından ba hüccet-i şer' iyye ve
kili hazine-i müşarun ileyha Esham-ı umı1miyye tahrirat 
odası mümeyyizi izzetlü es-Seyyid Mehmed Efendi bin 
el-Hacc Ebubekir bi ' l-vekale hisse-i mezkı1reyi rızasıyla 
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KIRKÇEŞME SULARI 2 

Abdullah Ağa ibn-i Hasan'a ba'de' l-ferağ ol dahi der' a
kab rızasıyla müşarun i leyh es-Seyyid Ahmed Zühdi E
fendi hazretlerine kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
ma-i le-zlz-i mezkur mahall-i ahara ifraz ve icra al ınma
mak ve mecra-yı kadlmne kema kan cereyan itmek üzre 
bu sCıretde nısf masura ma-i lezlz on hisse i 'tibarıyla mu
kaddem ve bu defa dokuz hissesi müşarun i leyh es-Sey
yid Ahmed Zühdl Efendi hazretlerinün defter-i vakfda 
uhdesine kayd al ınarak virilen hamiş-i temessük işbu ma
halle kayd alındı .  

F1 7 Haziran sene [ 1 ]29 1 [ 1 9  Haziran 1 875] 

Seyyit Ahmet Zühdi Efendi ile bir hisse salıibi Şerife E
mine Hanım 'ın, konak ile beraber yarım masura suyu 
Ahmet Adil Bey 'eferağ ettiklerinin kaydı. 

Nısf masura ma-i leziz-i mezkCır on hisse i 'tibarıyla do
kuz hissesi Maliyye nazırı esbak atUfetlü es-Seyyid Ah
med Zühdl Efendi hazretlerinün ve bir h issesi validesi 
Şerlfe Emine Hanım bint-i Abdülkadir'ün uhdelerinde i
ken müşar ve ınCıma ileyhima rızalarıyla Yenişehirli All 
Ratib Beğzade Ahmed Adil Beğ'e cari aldığı konak ile 
beraber ferağ u kasr-ı yed itmeğle zabt u tasarrufıyçün vi
rilen sened-i hakani işbu mahalle kayd al ındı . 

Fl I Teşrin-i sani sene [ 1 2]99 [ 1 3  Kasım 1 883] 

Ahmet Adil Bey su ile konağı annesi Nesibe Hanım 'a 
ferağ ettiğine dair hamiş-i temessük verildiğinin kaydı. 

Nısf masura ma-i lezlze ınutasarrıf olan Yenişehirli All 
Ratib Beğzade Ahmed Adil Beğ ma-i ınezbCırı cari aldığı 
konak ile beraber rızasıyla validesi Neslbe Hanımefendi 
ibnet-i Raşid Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen 
temessük işbu mahalle kayd al ındı .  

Fl 9 Ağustos sene [ 1 ] 300 [2 1 Ağustos 1 884] 

14-1/230b/l Haslar kazasında Çavuşderesi yakınların
dan /ıasıl, Saycı suyuna ondan da Kırkçeşme katmala
rından Saraçlıane 'de üç buçuk masura suyun salıibi ta
rafından, yarım masurası Sofular malıallesinde cere
yan etmek üzere Muzaffer Bey 'e o dahi Tevfik Bey 'e fe
rağ ettiğine dair temessük verildiğinin kaydıb 

[Derkenar] Aksaray-ı cedld defterün 1 4  numrolı sahlfe
sine kayd olınmışdur. 

Harerneyn-İ muhteremeyn hazinesinden mazbut evkafdan 
İstanbul'da vakı' cami'- i şerif-i Ayasafya-i keblr evkafı 
suyı tarlkına mülhak katına sularından asrında müteveffa 
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İbrahim Ağa hayatında Havass-ı aliyye kazasında ÇavOş 
deresi kurbında Sö[ğü]dl idere nihayetinde kendi malıyla 
müceddeden on üç baca hafr ve tahte' l-arz lağm ü kana
vat ile ol mevzı 'da Sayıcı suyı yolına andan merhum Sul
tan Süleyman Han suyı yolına hakk-ı mecrası ifraz olın
dukdan sonra i lhak olman beher şehr dörtyüz yiğirmi ak
çe icarelü İstanbul'da Serrachane kurbında Baba Hasan 
Alemi mahallesinde vakı ' keblr menzil derunına cari yedi 
masura ma-i tezizden şehriyye iki yüz on akçe icare ile üç 
buçuk masurasına mutasarrıf olan Sami Paşazade rifatlü 
Abdüllatlf Subhl Beğ ber veeh-i muharrer mutasarrıf ol
dığı ma-i teziz-i mezkurun üç masurasını uhdesinde bi
' 1-ibka n ısf masurasını şehriyye otuz akçe lcare i le ifraz 
idüp Aksaray civarında Sofılar mahallesinde hanesine ce
reyan itmek üzre Muzaffer Beğ ibn-i Mehmed'e ba'de
' 1-ferağ mezbOr Mustafa Beğ dahi bu defa bi 'z-zat 
hüsn-i rızasıyla i cra ol ınacak hanesiyle beraber Yan ya 
defterdan sa'adetlü Tevfik Beğ Efendi ibn-i Hüseyin'e 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkı1r 
mOma ileyh Tevfik Beğ'ün uhdesine kayd i le zabt u tasar
rufıyçün viri len cedld temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fl 24 Ra sene I 275 [I Kasım I 858] 

Tevfik Bey 'in vefatıyla oğl, İbrahim Bey ile eşi Fatıma 
Hanım 'aferağ ettiğine dair kayıt. 

Sofılar mahallesinde Molla Hüsrev sokağında yıgırmi 
numrolu menzile cari nısf masura ma-i mezkura mutasar
rıf olan Tevfik Beğ fevt olup ma-i mezkOr keblr mahdOmı 
Vefik Beğ'e ba'de' l- intikal mOma ileyh rızasıyla Nafı 'a 
nezaret-i celilesi mektObcısı sa'adetlü İbrahim Tevfik 
Beğefendi ibn-i Emin Efendi ile halllesi Fatıma Hanım 
bint-i YusufCemal Paşa'ya ber veeh-i munasafe ferağ. 

Fi 1 6  Receb sene [ 1 2]87 [ 1 1 Ekim 1 870] 
ve Fi 19 Eylül sene [ 1 2]86 [1 Ekim 1 870] 

Sözkonusu yarım masura suyun sahiplerinin vefatıyla 
üç eviadına intikalden sonra biri dahi hila velet vefa
tıyla malılül diğer iki lıisseyi başkalarına ferağ ettikle
rine dair kayıt. 

Ma-i mezkOra mutasarrıfan olan İbrahim Tevfik Beğ ile 
halllesi Fatıma Hanım birbirini müte'akıb vefat itmele
riyle terk eyledükleri üç nefer eviadı Mehmed Ali ve E
min beğler ile Su'eda Hanım'a ba'de' l-intikal kable'
t-tahrlr muma ileyh Emin Beğ dahi bila veled fevt olup 
sülüs hissesi mahiOI olmağla diğer sülüsan hisselerini 
intikiilen mutasarrıfan olan Mehmed All Beğ ve Su'ada 
Hinım rızalarıyla mevallden Salim Efendi ibn-i Mahmud 
ve zevcesi Ayişe Hanım ibnet-i Hasan ve Rıza Beğ ibn-i 
All ve zevcesi Fatıma Hanım ibnet-i Raşid'e sOret-i seviy-
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yede fediğ. 

Fı 3 1  Kanun-ı evvel sene [ 1 ]30 1 [ 1 2  Şubat 1 886] 

1��11230-1�/1 14-11230-1a/1 Kırkçeşme katmalarından yıllık on beş 
�.; '--.' " "'""" �..,,, .;.. .,;.� � .. ;, �� . . . . . guruş icareli Kumkapuda yarım masura suyun sahip-""-' • � ,. .,- 4&/.J -t)"l,. . . ,..) 
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şerifınden ve Kırkçeşme suyından senevi on beş guruş i
carelü nısf masura ma-i leziz Kurnkapu'da Çadırcı Ah
med Çelebi mahal lesinde Tiyatro caddesinde 25 numrolu 
hanesine cari olmak üzre mutasarrıfan olan Mustafa Nuri 
ve Es' ad beğler ile Hadlee Hanım ibnetan-i Ahmed Rif'at 
İzzi ber veeh-i muharrer mutasarrıfı1n oldukları ma-i le
ziz-i mezkı1rı Aksaray'da Mesih Paşa mahal lesinde Aksa
ray caddesinde doksan üç numrolu hanesine cereyan it
rnek üzre Mahal lebici ler kethudası Hacı Mehmed Efendi 
bin Mehmed'e bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla kat ' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle kayd ol ınd ı .  

Fı 16 Eylül sene [ 1 2]97 [28 Eylül 1 8 8 1 ]  

14-11230-1a/2 Vani Seyyit Şeyh Hacı Ahmet Efendi 
i �(�� e;..:..ı::.� .... ..: ı:.., . .. . vakfından Aksaray Hacı Bayram Kaftani mahallesinde 
1�/X" ;., .• '4-ı;;., :.<.;:...(11 ... ��"';.�..ı · ... �; � .. ;.;. _,1 1J • .,;.t1 . yarım masura suyun sahipleri tarafından, yine eski ma-
"''.h�;J�� ·· ·

· 
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:?'..i<\\_ "'-''(•"'Jf."'..ı.�� ,;,;.:;,::.:·j_:, vakf-ı şerifı ma-i lezizinden olarak İstanbul'da Aksaray 
�AJ, kurbında Hacı Bayram Kaftani mahallesinde kain bir bab 

menzil der(}nına cari nısf masura ma-i lezize mutasarrıfan 
olan Şerife Ni 'metullah ve Rukıyye ve Fatıma Zekiyye 
hanımlardan ancak Şerlfe N i 'metul lah ve Rukıyye ha
nımlar bi ' l -asale ve mezbı1re Fatıma Zekiyye Hanım tara
fından Ahmed safa Efendi ve müfettiş ketebesinden Hacı 
İbrahim Edhem Efendi ibn-i Mustafa ihbarlarıyla ferağa 
vekili olan mezbı1re Ni 'metul lah Hanım bi ' l -vekale rıza
larıyla menzil-i mezkur i le beraber ma-i leziz-i mezkı1rı 
İstanbul kadisı müsteşarı Sirozi es-Seyyid Hasan Zühdi 
Efendi ibn-i Mehmed ile halllesi Fatıma Hanım bint-i 
Ahmed'e kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed eylerlüklerin i ve 
ma-i mezkur menzil temessükinde münderic olup nizarn 
ve emsaline tatbikan menzil-i mezkur temessükinden tef-
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rik i le icare-i kadimesine halel gelmeyerek kaydı ve te
messükine şerh viri lerek ma-i leziz-i mezkur mahall-i ka
dimine kema kan cereyan i tmek üzre müceddeden ta 'yi n 
kıl ınan beher şehr altmış akçe icare-i müeccele olarak 
defter-i vakf-ı şerifde zabt u tasarrufiyçün viril en temes
sük işbu mahalle kayd olındı .  

Fl 9 Muharrem sene [ 1 ]273 [ 1 0  Eylül 1 856] 

14-1/230-1a/3 Süleyman Paşa vakfından bir masura 
suyun salıibi Melımet Şakir Efendi'nin vefatıyla üç ev
/adına intikalden sonra ikisinin hisselerini kardeşlerine 
ferağ ettiklerine dair kayıt. 

[Derkenar] Ma-i mezkılr yirli suyıdur. 

[Derkenar] Sarıgez hıdroetine dahildür. 

Fatih-i Limni Süleyman Paşa vakf-ı şerlfı hayratından be
her şehr otuz akçe hakk-ı mecra i le bir masura ma-i tezize 
mutasarrı f  olan Mehmed Şakir Efendi ibn-i Mehmed 
Sa' id (kesik) fevt olup sulbl keblr oğlı el-Hacc Mehmed 
Sa'deddin ve el-Hacc Sa'id efend iler i le kebire kerime
leri Hanife Münlre Hanım'a ba'de' l-intikal muma i leyh 
el-Hacc Mehmed Sa 'Id Efendi i le ınılma i leyhima Hanife 
Münlre Hanım'a intikiilen mutasarrıfan oldukları ma-i 
mezkılrda olan hisse-i şayi 'alarını (kesik) hüsn-i rızala
rıyla hissedarları ve karındaşları el-Hacc Me h med Sa'
deddln Efendi ibn-i Mehmed Şakir Efendi'ye kat ' iyyen 
ferağ fi 24 S sene [ 1 ]273 [25 Ekim I 856] bir masura 
(kesik) mutasarrıf olan el-Hacc Mehmed Şakir mutasarrıf 
oldığı bir masura ma-i mezkılrı ber ınıleeb-i inha bi ' z-zat 
hüsn-i rızasıyla el-Hacc Mehmed Vasfi Efendi ibn-i A
ll'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen temessük işbu ma
halle kayd ol ındı . 

Fl 27 Saferü' l-hayr sene [ 1 2]78 [3 Eylül 1 8 6 1 ]  

Büsrev Paşa 'da Kasab İvaz malıallesinde bir masura 
suya mutasarrıf olan Hacı Melımet Vasfi Efendi 'nin 
vefatıyla varisieri tarafindan Gümülcine mutasarrıfi 
Osman Bey 'eferağ etmeleriyle senet verildiğinin kaydı. 

Hüsrev Paşa'da Kassab İvaz mahallesinde Dibek zakağın
da on dokuz numrolu bir kıt'a bağçenün nısf hissesiyle 
derfinına cari Fatih-i Limni Süleyman Paşa vakfından bir 
masura ma-i leziz el-Hacc Mehmed Vasfi Paşa ve bağ
çenün n ısf-ı diğer hisesi dahi Şerlfe Azlze Hanım bint-i 
Hüseyin'ün uhdelerinde iken müşarun ileyh Mehmed 
Vasfi Paşa vefatıyla eviadı Hıifız Mustafa Hakkı ve All 
Atıf beğler i le Fatımatüzzehra ve Asiye hanımiara nısf 
bağçe ve bütün ma-i leziz ba'de' l-intikal muma [ ileyh] 
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. Ali Atıf Beğ d iyar-ı aharda bulındığından tarafından ba 
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14-11230-lb/1 

.u � "' -
· . � .;..... fendi hazretleri ibn-i Hı1rşid'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle 

. .. 
virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd ol ındı .  

R 1 0  Nisan sene [ 1 2]99 [22 Nisan 1 883] 

Osman Bey 'in, sözkonusu suyu Şerife Azize Hanım ile 
kızı Fatıma Zehra Hanım 'aferağ ettiğine dair kayıt. 

On dokuz numrolu bağçe derı1nına cari Fatih-i Lirnni Sü
leyman Paşa vakfından bir masura ma-i lezize mutasarrıf 
olan sa'adetlü Osman Paşa diyar-ı aharda aldığından ta
rafından ba hüccet-i şer' iyye vekili Hazine-i has-sa anbar 
müdiri sabık Osman Necmi Beğefendi hazretleri b i ' l-ve
kale cari old ığı bağçe ile beraber Şerlfe Azlze Hanım 
bint-i Hüseyin ve kerimesi Fatımatüzzehra Hanı ın bint-i 
el-Hacc Mehmed Vasfi Paşa'ya ber veeh-i müncisafe kat
' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle kayd olm
dı . R 8 Eylül sene [ 1 2]99 [29 Eylül 1 883] 

14-11230-lb/1 Kırkçeşme katmalarından Sofular ma
hallesinde Alaüddin tekkesi civarında yarım masura 
suyun Raşit Bey uhdesinde olduğuna dair zayiden te
messük verildiğinin kaydı. 

Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretleri vakfından 
ve Kırkçeşme ta'blr ol ınur ma-i tezizinden olmak üzre 
ma'lı1mu ' l-mikdar ma-i tezize mutasarrıf olan Trabzon e
yaleti muhasebecisi Mustafa Raşid Efendi'nün mutasarrıf 
aldığı ma-i mezkı1run temessüki mahdı1mları Ma'arif ne
zaret-i celilesi mektı1bi odası hulefasından Emin Beğ'ün 
nezdinde bul ındığı halde bu def'a harik-i kebirde muterik 
almış aldığından balıiste kaydı mı1cebince zayi 'den bir 
kıt'a temessük i ' tası efendi-i mı1ma i leyh tarafından ba 
arz-ı hal istid 'a alınmış ve defter-i vakf-ı müşarun ileyhe 
müraca'at ol ındukda Kırkçeşıne suyından olarak Sofılar 
mahallesinde Alaeddin tekyesi c ivarında kain haneye ce
reyan itmek üzre beher şehr otuz akçe icare-i müeccele 
i le nı sf masura ma-i lezlz esbak Manastır defterdan izzet
lü Mustafa Raşid Efendi ibn-i es-Seyyid Abdülhallm E
fendi'nün uhdesinde oldığı ihrac kı lınmış ve zikr olınan 
nısf masura ma-i mezkürun temessüki Hace Paşa harikin
de muhterik almış aldığından nizam-ı müstahsenesinün 
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derciyle mahall- i  kadimi olan haneye kema kan cereyan 
itmek üzre efendi-i ınılma i leyh yedine zayi 'den bir kıt'a 
temessük i ' tası iktiza itmiş olmağla ol vechile nısf ma
sura ma-i mezkurun atik temessüki zuhur ider ise amel ve 
i 't ibar al ınmamak üzre emsali vechile iciire-i kadime
sinün senevi on beş guruşa ibiağıyla kema fı ' s-sabık ha
ne-i mezkura cereyan itmek üzre müceddeden viril en te
messük işbu mahalle kayd olındı . 

Fi 15 Z [sene 1 282] [30 Nisan 1 866] 
ve Fl 20 Nisan sene [ 1 ]282 [2 Mayıs 1 866] 

Sözkonusu yarım masura suyun sahibi tarafından, Rıza 
Bey ile eşi Şerife Fatıma'ya eşit olarak ferağ olundu
ğuna dair kayıt. 

Nısf masura ma-i mezkı1ra mutasarrıf olan mı1ma i leyh 
Raşid Efendi ma-i mezkı1rı Maliyye katibi sa'adetlü Rıza 
Beğ hazretleriyle hallleleri Şerlfe Fatıma Hanım bint-i 
Mehmed Kamil Efendi'ye ber veeh-i münasafe ferağ itdi
ğinden virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd ol ın
dı . 

Fi 1 4  L sene [ 1 ]284 ve Fi 27 Kanun-ı sani sene [ 1 2] 83 
[8 Şubat 1 868] 

Sözkonusu suyun dörte birine saltip olan Şerife Fatıma 
Hanım, hissesinin yarısını küçük oğlu Mehmet Cema
lettin Bey ' e ferağ ettiğine dair kayıt. 

Rub'  masura ma-i lezlze mutasarrıfe olan Şerlfe Fatıma 
Hanım bint-i Mehmed Kamil rub '  masura ma-i lezlzün 
nısfını uhdesinde ibka diğer nısf hissesini küçük mahdO
mı Encümen-i idare-i maliyye mümeyyizi Mehmed Cela
leddin Beğ'e ferağ itmeğle virilen sened-i hakani işbu 
mahalle kayd olındı . 

Fl 1 Mayıs sene [ 1 ]302 [ 1 3  Mayıs 1 886] 

275 

14-11230-1b/2 Sultan Süleyman vakftndan, Haydarlıa- 14-1/230-1b/2 
ne mahallesinde yarım masura suyun sahibi Mahmut ,:_:.�:;�,-,_ . .� -� .ıl· , . . . 

• 
. 

• , .
. . r e  ,j" '  .,- .. ; · ı. ' ...., H• ·.ı � dJ- �  Mesut Paşa, yarım musara SU" un yarım hissesini eşi ..j. .:. .. ; ıill "' ,  . : , · · ' - �-� "' . "'  "". '.J' • , "' ,  J "" )ll • J.,l.l , • . J .. . . . . 

Raife Hanım'a ferağ ettiğine .dair senet virildiğinin �;;',.; �;,ı .;j_. tl�) :ı,  ,z � "�t·' �· "',�� -:-> � r JJ-'ıl.r_ 
kaydı. ı,�� ı J  · �· Wi.> : - . : J � � j.J J)'-4; ı...� .J�.J/�JJ 
Cennet-mekan Sultan Süleyman vakfından nısf masura 
ma-i 1ezlz Serrachane'de Haydarhane mahallesinde Yeşil
tekye zakağında bir numrolu ma'a bağçe bir bab konak 
ile derı1nına cari ma-i mezbı1ra mutasarrıf o lan Muha
kemat dairesi reisi devletlü Mahmud Mes' ı1d Paşa hazret
leri mezkı1r konak ve nısf masura ma-i lezlzün n ısf his-

("'_ '· , t:..ı • rlt�t o "-� �� '.Jh.:l ;,w. �)j,J . . . 
r. • • • • 41.4.1 \41_., � �-..;/o l '--tP,;y ;, , · �� . · · . . • -· "'.>".rJ 
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selerin i  uhdelerinde bi ' l-ibka n ısf-ı diğerlerini halile-i 
muhteremeleri Raife Bedrimah Hanımefendi'ye kat' iyyen 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i hakanı işbu 
mahalle kayd al ındı .  

R 5 Temmuz sene [ 1 ] 302 [ 1 7  Temmuz 1 886] 

14-11230-2a/l 14-l/230-2a/1 Bezmi Alem Va/ide Sultan vakfından '/t;iiv,(JJ '���;..j)_. �;.Al ��C..::IJ(art,�)("t{ 'rt� t,JJ.- Aksaray 'da Sofular mahallesinde bir buçuk masura bir 
o�:J'II�)�� �"'" !Vf.". J,."!;.:MJ) ";'�-= �ve;.,,.�P,� �).,_:.jı;)-r·ı:... , çuvaldız suyun dörte bir hissesine sahip olan Fatıma 
(IJ.:J: j,:..tPf!' � .. ': .;",.,.J � � (ıi)� )Jı.;_,:.,.:.,�. �-ı;_ı ıg .;,._, Hanım hissesini oğlu ve diğer hisselerin sahibi Mehmet 
t.J.:.Mr-&o� .. ll.i)J .. �� ,,_,;, ı:; ��J-..IJ-�ı-y.:h-:-.·N- ,;)ı " �; Ragıp Bey 'e ferağ ettiğine dair kayıt. 

'Pı,L.s,.J/.j,.J--:=, Merhfıme ve mağffırun leha Bezmi'alem Val ide Sultan 
tabet seraha hazretlerinün vakf-ı şeriflerine tashih olman 
musakkafatdan mahrniyye-i İstanbul'da Aksaray kurbında 
Sofı lar mahallesinde kain bir bab menzil derfınına cari 
bir buçuk masura bir çuvaldız ma-i lezizün dört hisse i 'ti 
barıyla bir hissesine mutasarrıfe olan Fatıma Hanım 
bint-i Mustafa hüsn-i rızasıyla diğer üç hisse mutasarrıfı 
ve mahdfımı kurena-yı hazret-i şehriyariden muhrec sa'a
detlü Mehmed Ragıb Beğ'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
zabt u tasarrufını havl hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd alındı . 

Fl 6 C sene [ 1 ]273 [2 Şubat 1 857] 

Sözkonusu suyun sahibi Rağıp Bey 'in vefatıyla varisieri 
tarafından Rıza Paşa 'nın eşi Hamide Hanım 'aferağ o
lunduğuna dair temesssük verildiğinin kaydı. 

.· .),v../..JY-': !._..e,JV!-: .;,� ;.;; _,_,..q·,;n e::ı:..-.e:�! e:...,.s�_,.� 
'l);.,.ı:..J,;,,� ':<l., • .:u ... ""'../"' ��}..-/�· �.·,;,�.:U .s s; ;..)·.;� 
C;.-�.�.) .r-:--' "!;..� �c.iJ.:.._;.,;::ılii.:,:..;ı ,.c,,ı&ı!:-- �·t� (� ·��ı; I!Uc: •'-:!"! ,Jıj.,/ f . .Jı,,,-:. ,;.',.}' '1�/N' ' '-:-!S �'0�� {U cr:' -c 7' � ı<!.J.ı 'U-'fft>;.f- �� ·--t '!/V,.;i';_,.:.;u.:-_� �.,. �JA-b.;_ �.::-� · -'P-·�.s�.) '��� �-v<J) y, ı .J..J v.;..,..l)_,� .A! •  z_.. ı;..v 'f� ":';ı; �'c.v(" 'P�L-

Sofılar mahallesinde Ragıb Beğ sokağında altı numrolu 
menzile cari bir buçuk masura bir çuvaldız ma-i lezlze 
mutasarrıf olan Kurena-yı hazret-i şehriyari esbak Meh
med Ragıb Beğ bin Mehmed Emin vefat idüp ma-i mez
kfır keblre kerimesi Fatıma Sa'lde Hanım ve sağir oğlı 
Abdülkadir Beğ'e ba'de'l- intikal sağir-i mezbfırun ba 
hüccet-i şer' iyye vasisiyyesi ve val idesi Emine Tirbes
li(?) Hanım bint-i Abdul lah b i ' l-vesaye ve kebire-i ınılma 
i leyha tarafından tebe'adan e i-Hacc Mehmed Faik bin 
Abdullah bi ' l-vekale Tanzimat-ı askeri a'zasından devlet
lü Rıza Paşa hazretlerinün haremleri Hamlde Hanım 
bint-i All Beğ'e cari aldığı hane ile beraber kat' iyyen fe
rağ itmeğle zabt u tasarrufın ı  havl olan hamiş-i temessük 
işbu mahalle kayd al ındı .  

Fl 17 Şa'ban sene [ 1 2]90 [ 1 0  Ekim 1 873] 
ve fi 27 Eylül sene [ 1 2]89 [9 Ekim 1 873] 

Hamide Hanım sözkonusu sudan yarım masurasını if
razla Horhor caddesinde cereyan etmek üzere Mehmet 
Nuri Efendi'yeferağ etmeğle senet verildiğinin kaydı. 
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Bir buçuk masura bir çuvaldız ma-i leziz-i mezkı1ra mu-
tasarrıfe olan H�mide 

.
�e�be�a��?) Hanım bir masura bir .s;;lı!'! !..AI! ��'='� �� y)?j., ,);, �) ,., �!�--:_ �,��� 

çuvaldızı uhdesınde bı 1-ıbka dı ger n ı  sf masurasını Hay- .J • • . /  • �� • .,� •• :. -� .,:,. . ..1 ·.; ,..., ci'!...l'tJ..J.tJ}-.J ı,y � �-·-"'-� ;'.l.,v' ..,V,! ......,- v-p ..,,_,.,,. V.,_, ' • • • . 1""",....... 
darhane mahallesinde Horhor caddesinde doksan sekiz J. ıl.'i;, � J:, · , .  � • .s · · tti�) '_;;p"';ı�· ,  ... ;,,"'l;,-!:g,;•� 

ı h� � . k . . F � � . � .., ıı-.- fU ';; ( /V,.. !1"...0 "::'.i. . . "' numro u aneye cereyan ıtme uzre etva ernını sema- · · ' · '  · �t o�.:,J 1 • " • •  : · • 
hatlü Mehmed Nuri Efendi hazretleri bin All'ye ferağ it- "\"tC '.)��-':'' ı �ı v..:. �-;4' 
meğle zabt u tasarrufını havi viri len sened-i hakiini işbu 
mahal le kayd olındı . 

Fi 1 4  Nisan sene [ 1 ]303 [26 Nisan 1 887] 

14-l/230-2a/2 Fatıma Hanım vakftndan, Mehmet Ağa 14-I/230-2a/2 
h�ma�ına ca�i iki masura üç çuval�ız

_ 
suyun dörte üç �-!�"',vV_u:/.Jf.:..,U} i.:iJ.JjıJ)'.;tfll,. v--(_,f: � �!,�•} 

hıssesıne sahıp olan Mustafa Çelebı nın vefatıyla, kızı ı;l.o; <ı�t,JI�.;�#..u " ... " J' V "I ı. ;;ı.Ao ı' ' . ıf1 " .. . .  . i;,./;. 1 "· , . ....,, 1 If L· ,.nuJ " ..,,..,�,) � ... .,. 
ve 

v
eşi �arı"! mas�rasını Ibarahim Ethem Efendi'ye fe- i.ı ."'lııf,., !·�' ·""'J.'�_,; •. ;•�'�;.''i;;.ı,.j�.Jttj'.).,;., ).-,1(?;�· -;;f,;�-11· �, 

rag ettıklerıne daır kayıt. tQ ��f-1· '' v.l),�.,.,. J�_IA-'?''>;(� ,,{;, J�·r'..llive- ·,s; � 1.#:;-·ı,•IP r/ ,P.)ı' ,.IJI ,),� jtj � 1, •;�•;, " cr./1 v ';ı.iJ • ;< ·.. ' . ;;···�� NN.r l,/, · il  ' {Aj ' \, · �·"· ·' ·V#'II'tf.tJ Kara Hasanzade Mustafa kerimesi merhfime Fatıma Ha- ��� ·." - '�i:)-!� ''11� '·"�...,.,. ,i> · ''� 1y _< , 
kf d ' . . · ı � 1 b '  h d - " '" ''"'()J� 'v ıi'.Ji, ı. � ' ; • ·· ' "'- · fii' (J ,A;,. , nım va ın an ma a muştemı at Çe e ı Me me Aga '·'ı· . , ; ;, ,  �:•' � t"'f 1�.tı..� 7 - :  \ . •,· • • ,�· 1 iJ 

harnmaını dimeğle arif bir bab harnınarn derfinına cari iki • , . ··t•.t}ı L'' .. � l.  . •  . ·  :'' '/ ?�{1""4 
masura üç çuvaldız ma-i lezizün üç rub ' h issesine muta-
sarrıf Mustafa Hi lmi Efendi bin Mehmed ve rub' h isse-
s ine zevcesi Ratibe Hanım ibnet-i Bekir mutasarrıflar i-
ken merk üm Mustafa Hilmi Efendi fevt olup üç rub ' his-
se-i mezkı1run bir nefer kebire kerimesi Hadlee Ferlde 
Hanım'a ba'de'l- intikiil mezbfire Hadice Feride Hanım 
intikiilen mutasarrıfe oldığı üç rub' hissenün iki rub' h is-
sesin i  uhdesinde b i ' 1-ibkii rub' h issesini ve mezbı1re Ra-
tibe Hanım dahi mutasarrıfe oldığı rub' h issesini ki nısf 
h isse harnınarn ve bir masura ve bir buçuk çuvaldız ma-i 
lezlzi hüsn-i rızalarıyla mezbfıre Hadice Feride Hanım'un 
zevci ve sabık İskenderun gümrükcisi İbrahim Edhem E-
fendi'ye kat'-iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle zabt u 
tasarrufını [havi] viri len hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fi gurre-i Rebi'u' l-fila sene [ 1 2]96 ve fi 1 0  Şubat sene 
[ 1 2]94 [22 Şubat 1 879] 

İki masura üç çuvaldız suyun sahibi Hatice hanım lıis
sesini Şerife Hanım 'aferağ ettiğine dair kayıt. 

İki masura üç çuvaldız ma-i lezizün nısf hissesine muta
sarrıfe olan Hadice Ferlde Hanım ibnet-i Mustafa rızasıy
la Üsküdar bidayet mahkemesi a'zasından Cemaleddln 
Beğ zevcesi Şerlfe Hanım ibnet-i Süleyman Paşa'ya fe
rağ. 

Fl 3 Teşrin-i sani sene [ 1 ]306 [ 1 6  Kasım 1 890] 

14-l/230-2bll Haremeyn vakfından Ayasofya katma-
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14-l/230-2bll larından yarım masura suyun dört hisseden üçüne sa-
);;�; /;p�ı�;p tjtJiı.:.. , ... ;,�,� ,.,�?�;J�)\ hip olan Hacı Selim Efendi'nin vefatıyla varisieri tara��Jı.e)�� ;pJJj .... �; �,.d� ,J ·ı�h; )P i ı; ,,v ;;ı.J �� ftndan Kemal Efendi ile eşi Nurcihan Hanım 'a ferağ 
1�.v"-' ·6�-: .ı;ıf. tt!- ' 'l����u ı .. ' t:- � '.4P ..;,_,v�.J,� olunduğuna dair temessük verildiğinin kaydı. (ti��..l .. fo�'-1-r.u�J' :11/ı;.�'-"'t.-�ı.v ���.,.w (li �_; �; ":�'-;:..(� 'f'!v�1t'-.:.- J�Y�i ıJ !!J';.!� �-!('-!..J:ıJ;;'�...I- Haremeyn-i muhteremeyn haZınesinden mazbı1t evkafdan !;._(II�,J �-'::;IÜ.I i�� ;.-:'!('s.�J_,>/.J > (.ıi .> ı; ,,.�;, J /'.Jyı İstanbul'da vakı ' cami' -i şerif-i Ayasofya-i keblr vakf-ı /!J)�f. ttr J ıf�_,w,,. ,ı ... ;�_.,, ıf'�v•.r� .,, ,.._, J • • 

• 

• • • • ' • ..,.,J • to';� ,..)IJ şerlfı suyı tarlkına mülhak katma sularından olup Sofı lar 41.:JJ'-:'W,.riP";J.J/� ı ... .,P.) � :.;  ·ı.J_;�)..r: · · • • 
' � .; A' • • • • • L • . �'( 14�'1!,) mahallesinde bir bab menzil derGnına cari nısf masura " [' ��L_ . 

ma-i lezizün dört hisse i 'tibarıyla üç hissesine mutasarrıf 

· r '),.i; �.,•n'.J � "'' �::�,.ıN�..V��!�--� {;:� ı  vJ4.; .;_,'!;;P",.JL; ��-= ;?.J't �; ',-'' ...... ı...-... v_, ı 

olan ei-Hacc Selim Efendi bin Abdul lah ve bir h issesine 
dah i Şerife Züleyha Hanım mutasarrıflar iken mGma i
leyh Selim Efendi fevt olup üç hissesi kebir oğulları 
Me h med Tahir Efendi ve Me h med Sa 'Id Efendi ile ke
bire kerimesi Fatımatüzzehra Hanım'a ba'de' l-intikal 
mezbı1ran Mehmed Tahir ve Mehmed Sa 'id efendiler bi
' 1-asale ve mezbure Fatıma Hanım tarafından Kolağası 
Me h med Emin Efendi bi '  1-vekale mezbGre Şerlfe Züley
ha Hanım bi' l-asale rızalarıyla sabık Meclis- i vala reisi 
Kamil Paşa hazretlerinün akribalarından rifatlü Hal i l  
Kemal Efendi i l e  halileleri Hadice Nurcihan Hanım ib
net-i Abdul lah'a kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle 
virilen hamiş-i temessük kayd o l ınd ı .  

Fi 28 R sene [ 1 ]285 ve fı 5 Ağustos sene [ 1 ]284 
[ 1 7  Ağustos 1 868] 

Yarım masura suyun sahiplerinden Kemal Efendi 'nin 
vefatıyla lıissesi üç eviadına intikalden sonra ikisinin 
hisselerini kardeşlerine ferağ ettiklerine dair hamişi te
mess ük verildiğinin kaydı. 

i), -;_,6 • • rı· · ·  ,j · .., v..b · � � �  �tl"-"'�ıi: ;v,J-..;J ���� � fi" • ;'� l1 · .. Horhor'da Sofılar mahallesinde Molla Hüsrev zokağında /)(biJI /IZI'� �...;, 1 ':":' (.' J. 'J. � !�J�<-:!" f 1 on bir ve on üç numrolar i le  murakkam evkaf-ı saireden �:tJ·��WJ"J�J .s/�.tJV:.v�-:J.;'�--'�.JI� ' � '. olan ma'a arsa bir bab konak derGnına cari nısf masura ıJ.�,��.J'--:' t-'J� Y.'�.J u.��ı (-' ma-i lezizün nısfına ya'nl rub'  hissesine mutasarrıf olan 
Halil Kemal Efendi'nün vukü'- ı vefatma mebni mezkGr 
rub' hisse iki nefer eviad ı  Ömer Haşmet ve İbrahim Mü
nih efendi lere ba'de ' l-intikal mGma ileyh Ömer Haşmet 
Efendi intikalen mutasarrıf oldığı h issesini hissedarı ve 
biraderi muma ileyh Münlb Efendi'ye kat' iyyen ferağ i
derek viri len hamiş-i temessük kayd ol ındı . 

�,;(e.-:!? � ;�fı� ı Y.J_���,;, 1�J; ,;;ı�V �.J4 1l� 
"'";; ..,�ı�;,_cf �' c;; u: " ��-'"' tJJ � �� "'.; 'f..w ""' 111 ������ı,;,� �ı;;y������ , �wJ�J.J�� 

;ıt;ı( II!A!ırf'!ı;, , �'"'- '  ti)ı,t!ır, ,.;.. ı;, ıi� J,./;. ... ı. . 
ıL� l ı:;�_u ı;,�J.( tv. <� 

Fı 17 Mart sene [ 1 ]30 1 [29 Mart 1 885] 

Sözkonusu suyun yarısına mutasarrife olan Nurciltan 
Hanım 'ın vefatıyla varisieri tarafindan, yarım masura 
suyun İsmail Efendi ile eşi Ayişe Hanım 'a ferağ olun
duğuna dair kayıt. 

Nısf masura ma-i lezlze ber veeh-i münasafe mutasarrı
fıln olan İbrahim Münih ile val idesi Nurcihan Hanım'dan 
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mumii i leyhii Nurcihan Hanım'un vukü'- ı  vefiitına mebnl 
terk eylediği bir nefer mahdumı ve nısf- ı  diğer mutasar
rıfı mumii ileyh İbrahim Münlb Efendi'ye ba'de' l-intikal 
rıziisıyle nısf masura ma-i ınezkurı Yenişehir hanedanın
dan İsmii'll Efendi ibn-i Ahmed ve zevcesi Ayişe Hanım 
ibnet-i İs m ii ' il'e ber veeh-i ınüniisafe kat' i yy en feriiğ. 

Fl 29 Ağustos sene [ ı  ]308 [ ı  O Eylül ı 892] 

14-11230-2b/2 Dayezade Mustafa Efendi vakfından So
fular malıallesinde konak derunına cari yarım masura 
suyun salıiplerinden Mislieda Hanım 'ın vefatından 
sonra varisieri borçlarına karşılık Müslüman 'a satmak 
şartıyla Kayserili Todoraki Sarıoğlu 'na ferağ ettikleri
nin kaydı. 

Diiyeziide Mustafa Efendi vakfından olup Horhor'da So
fılar mahallesinde Simidci sokağında sekiz numroıu ko
nak derunına cari nısf masura mii-i ıezize Karesi valisi a
tüfetıü Atıf Beğefendi hazretlerinün validesi Bezınitarab 
Hanımefendi i le halllesi Misliedii Hanım ınutasarrıf ol
dukları halde ınumii ileyhiıniidan Misl iedii Hanım vefat i
düp nısf hisse-i şiiyi ' ası Ma'iirif neziiret-i celilesi encü
men-i teftiş ve mu'iiyene a'ziisından malıdilını izzetlü 
Ahmed Şiikir Beğ'e ba'de ' l-intikal ınir-i mumii i leyh i le 
ınuınii i leyhii Bezmitab Hanım mezkur konak ve mii-i le
zlzi rıziilarıyla derun ında iskiin itmernek ve akar sOretine 
konıl ınayup isliima satmak şartıyla o deyne mukabil o
larak Kuşe sarriifı Kayseriyyeli Todaraki Sarı oğl ı veled-i 
Hac i Bodos'a kat' iyyen feriiğ u kasr-ı yed itmeleriyle 
virilen sened-i hakani kayd olındı . 

Fi ı 7  Eylül sene [ ı  ]308 [29 Eylül ı 892] 

14-11230-3bll Haslar kazasında, Belgard karyesinden 
hasıl, inebey vakftndan, Soğanağa malıallesinde cari 
bir masura suyun salıibi tarafından, yarım masurası 
Baba Hasan Alimi mahallesinde cereyan etmek üzere 
Hüsni Efendi'yeferağ olunduğuna dair temessük veril
diğinin kaydı. 

[Kenarnotu] mülk 

Merhum İnebeğ n ii m siihibü' 1-hayrun vakfı ınusakkafii
tından olmak üzre Kırkçeşıne ta'blr ol ınur ınii-i lezizden 
cennet-mekan firdevs-iişiyiin Mustafa Han-ı Gazi haz
retlerinün suyı tarikına mülhak katmalardan olup Ha
viiss-ı refi'a  kazasına tab i '  Belgrad karyesi bağçeleri hu
dOdları dahil inde Şeyhülislam-ı esbak merhum Abdullah 
Efendi'nün hafr itdirdiği kuyulardan biisıl itdiği mii-i le
zizden Sultan Biiyezid kurbında Soğanağa mahallesinde 
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Tavşantaşı caddesinde on bir numrolu haneye cari' bir 
masura ma-i lezlze mutasarrı f  olan Ahmed Efendi ibn-i 
Yusuf ber veeh-i muharrer mutasarrıf o ldığı ma-i mezbu
run nısf masurasını uhdesinde b i ' l-ibka diğer nısf masu
rasını Horhor kurbında Baba Hasan Alemi mahallesinde 
Subhl Paşa sokağında yiğirmi iki numrolu konağa cere
yan itmek üzre rızasıyla Bahriyye a'za-yı sabıkasından 
sa'adetlü Hüsnl Efendi hazretleri ibn-i All Efendi'ye kat
' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle efendi-i müşarun i-leyh 
hazretlerinün zabt u tasarrufını havl müceddeden vi-rilen 
temessük kayd olındı . 

Fl 2 Şa'ban sene [ 1 ] 294 ve Fl 30 Temmuz sene [ 1 ]293 
[ l l Ağustos 1 8  77] 

Sözkonusu yarım masura suyun sahibi Hüsni Efen
di'nin vefatıyla iki oğlundan biri intikalden sonra his
sesini Seyyit Bekir Sadık Bey 'eferağ ettiğine dair kayıt. 

N ı sf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Edirne defterdan 
sabık Hüsnl Efendi ibn-i All vefat itmeğle iki nefer evla
dından ancak bir neferi All Rıza Beğ'e aid nısf hisse inti
kal eylerlükden sonra rızasıyla Der-sa'adet mülhakat rü
sı1mat nazırı sa'adetlü es-Seyyid Bekir Sadık Beğ Efendi 
hazretlerine. 

Fl 9 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]3 1 8  [22 Ekim 1 902] 

14-l/230-3b/2 Hüseyin Ağa vakftndan, Hoca Üveys 
mahallesinde, Hüma Hatun vakftndan, yarım masura 
suyun salıipleri tarafından, yetmiş Osmanlı lirasına 
Dağıstani Ömer Lütfi Bey '  e ferağ olunduğ una dair te
mess ük verildiğinin kaydı. 

[Derkenar] Esas kaydı 225'nci varakda. 
Aslıab-ı hayratdan Seroda-i hass merhum Hüseyin Ağa 
vakfından Cum'airtesi pazarında Hace Üveys mahallesin
de Hüsrev Paşa caddesinde yiğirmi numrolu Bali Paşa ve 
zevcesi Hüma Hatı1n vakfından ma'a bağçe bir bab hane 
derı1nına cari bir masuradan müfrez nısf masura ma-i le
zlz Ahmed Muhtar ve Mustafa Nuri efendiler i le Seher 
Hanım uhdelerinde iken ınılma i leyhimden Seher Hanım 
h issesini bi ' l-asale ve Ahmed Muhtar i le Mustafa Nuri 
efendiler h isse-i muslbelerin i  taraflarından Serkomiser 
İbrahim Hakkı Efendi b i ' l-vekale mezkur hane ve ma-i 
lezlzi rızalarıyla ve yetmiş aded l ira-yı Osman! bedel-i 
makbuz mukabil inde Dağıstani Ömer Lütfi Beğ ibn-i Ha
cı Mehmed Beğ'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle zabt u ta
sarrufını havl müceddeden virilen temessük işbu mahalle 
kayd ol ındı . 

Fi 1 3  Eylü l  sene [ 1 ] 323 [26 Eylül 1 907] 
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14-11230-Ja/1 Haslar kazasında Pirinççi karyesin sını
rında Asiane çayırından hasıl, Kırkçeşme katmaların
dan Kadıasker Mehmet mahallesinde, bir buçuk masu
ra suyun yarınsına sahip olan şahsın diğer yarısına sa
hip olan şahsa ferağ ettiğine dair Davut Paşa mahke
mesinden hüccet verildiğine dair kayıt. 

[Kenarnotu] Mülk 

[Kenarnotu] 1 20 

Asrında Hüseyin Efendi Havass-ı refi'a kazasında Pirinç
ci karyesi sınurında Astane çayırı dimeğle arif mevzı ' da 
hafr ve tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil ve ol 
mevzı 'a karlb Sultan Süleyman Han hazretlerinün suyı 
yolına i lhak itdirdiği hakk-ı mecradan ma'ada baki iki 
masura ma-i lezizden müfrez mahmiyye-i İstanbul'da Ka
dl'asker Mehmed Efendi mahallesinde kain tahtında va
kı '  çeşme i le menzil ine cari bir buçuk masura ma-i lezlze 
bin iki yüz kırk üç senesi  şehr-i Rebl'u' l-ahiriün yiğirmi 
üçünci gün i tarihiyle müverraha Başmuhasebe'den i 'ta 
olman bir kıt'a sfıret ve bin iki yüz el l i  iki senesi Şev
val'inün on sekizinci güni tarihiyle müverrah hüccet-i 
şer' i yy e mikebince mutasarrıfan o lan es-Seyyid Mehmed 
Emin Beğ ve es-Seyyid Ahmed Reşid Beğ'ün seviyyen 
malları ve mülkleri oldığı halde ınılma i leyhimadan Ah
med Reşid Beğ hissesini h issedarı Mehmed Emin Beğ'e 
ferağ u kasr-ı yed eylediği Davı1d Paşa mahkeme-i şer' iy
yesinden virilen bin iki yüz el l i  dokuz tarlhlü hüccet-i 
şer' iyye mılcebince bir buçuk masura ma-i leziz tahtında 
kain çeşmesiyle menziline cari olmak üzre ınılma ileyh 
Mehmed Emin Beğ'ün zabt u tasarrufını [havi] hüccet-i 
şer' iyye kayd olındı .  

Sözkonusu suyun sahibi Mehmet Emin Efendi 'nin ve
fatıyla üç evladından ikisinin Musa Saffet Efendi 'ye fe
rağ ettiğine dair kayıt. 

Derun-ı hüccetde muharrer çeşme i le menzile cari bir bu
çuk masura ma-i lezize mutasarrıf olan mfıma i leyh Meh
med Errıln Efendi vefat idüp ma-i mezkı1r üç nefer eviadı 
Mehmed Sa'id ve Mehmed İzzet efendiler ve Fatıma Na
ciyye Hanım'a mevrı1s olmasına68 ve ma-i mezkı1r Kırk
çeşme suyından olup c ivar ve ta'allük münasebetiyle cen
net-mekan Sultan Süleyman Han hazretleri vakfına tashih 
ve müceddeden nizarnı vechi le kırk beş guruş icare-i mü
eccele tahsis kı l ınarak ol vechi le evliid-ı ınılma ileyhim
den ancak Mehmed İzzet Efendi i le Naciyye Hanım sü
lüsan hisselerin i  cereyan itdiği malıall h issesi bedeli mi-

68 olmağla 
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yanında kağıdcı esnafından Musa Saffet Efendi ibn-i Hü
sameddin'e kat' iyyen ferağ. 

Fi 7 R sene [ 1 ]305 [22 Aralık 1 887] 
ve 3 fi Kanun-ı evvel sene [ 1  ]303 [ 1 5  Aral ık 1 887] 

14-11230-3a/2 Yorgani Hacı Malımut Ağa vakfından 
Katip Muslilıittin malıallesinde yarım masura suyun 
salıibi tarafindan Bedesiani Hacı Abdurrahman 'a ferağ 
olunduğuna dair kayıt. 

Aksaray'da Katib Muslihiddl'n mahallesinde ve zakağın
da 1 5  ve 1 9  numrolu tevsl''-i intikal li ma'a bağçe bir bab 
ahur derlınına cari Yorganl' el-Hacc Mahmud Ağa'nun 
Katib Muslihiddln cami ' ine şem'-i asel vesairesi vakfdan 
nısf masura ma-i lezlz fi 3 Kanun-ı sani sene [ 1 )3 1 0  [ 1 5  
Ocak 1 895] tarihinde Esma Hanım ibnet-i Şerefeddin E
fendi uhdesinde iken rızasıyla Bedestani Hacı Abdurrah
man Efendi'ye ferağ al ınarak virilen sened-i hakani işbu 
mahalle kayd alındı . 

Fi 4 Mart sene [ 1 ] 3 1 3  [ 16 Mart 1 897] 

14-l/230-4b/1 Ayasofya vakfından Kızılminare malıal
lesinde bir buçuk masura suyun Hacı Mustafa ve Nail 
efendilerin eşit olarak ulıdelerinde olduğuna dair ka
yıt. 

[Kenarnotu] Mülk 

Horhor'da Kızılminare mahalles inde Halid Efendi zaka
ğında üç mükerrer numrolu bir kıt'a arsa derlınına cari A
yasofya-i kebir vakfından bir masura bir çuvaldız ve bir 
çuvaldız dahi mülk olarak cem'an bir buçuk masura ma-i 
lezl'z el-Hacc Mustafa ve Nail efendilerinün ber veeh-i 
münasafe mutasarrıf olduklarını müş ' ir virilen sened-i 
hakani kayd o lındı . 

Fi 23 Nisan sene [ 1 ]322 [6 Mayıs 1 906] 

Sözkonusu suyun salıipleri tarafindan yarım masurası
nın, Molla Aşki malıallesinde cereyani için Me/ımet 
Mazlıar Efendiye, ve yarım masurasının da Hızır Ça
vuş malıallesinde cereyanı için Hasan Efendi'ye ferağ
larından sonra ulıdelerinde bir çuvaldız su kaldığına 
dair kayıt. 

Muma i leyh el-Hacc Mustafa ve Mehmed Nail efendile
rün uhde-i tasarruflarında olan Ayasafya-i keblr vakfın
dan bir masura bir çuvaldız suyun yarım masurasını Eğri
kapu civarında Molla Aşki mahallesinde Çıkmaz Takyeci 
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zokağında iki numrolu haneye cereyan itmek üzre Meh- 14-11230-4b/2 
med Mazhar Efendi ibn-i Mehmed Haslb'e ve nısf masu- J,, " • , · · . .  ,:�.., �'' ..V},.J' ,1 /"'.1 f • • " ı ı / . . 
rasını dahi Hızır Çavilş mahallesinde Çorbacı çeşmesi . A .  

• • '-': {I,� J/I ..) ı/, "}' ,.., .v � f" , -: ,:_, ' 
caddesinde mükerrer üç numrolu haneye ce re yan i tmek .. ', �#�� v�Lt.U, 1 ..;  ;,� � ;,�J , . ,_,e; ı • . . 
üzre Hasan Efendi'ye ferağ itmelerine me b ni mezkür su- �,"'. · • .; . · · · 1 • • 

• 
:"'" • "":? -: ' .,. � � 

larun Yukarıana hidmetine kayd olmdığı ve baki kalan "': N_.�-'; �..b ,_ .,...,.,.� ı::, _.� :,. ıJ� .. 
bir çuvaldız Ayasofya-i keblr vakfından su i le diğer bir �ı . "'. � '  
çuvaldız mülk suyun uhde[sinde] kaldığını mübeyyin iş- :.ı-..Pc.-'\.--'b.;, ltf,eJı� , 
bu mahalle şerh virilüp virilen sened kayd idi ldi .  

· 

F1 26 Haziran sene [ 1 ] 324 [9 Temmuz 1 908] 

14-l/230-4b/2 Dülbençizade Hacı Mustafa vakfından 
Alembey mahallesinde nisf masura iki hilal suyun Hes
na Hanım 'ın senet ile uhdesinde olduğuna dair kayıt. 

Aksaray'da Alem Beğ mahallesinde Yeni zokak ve Aksa
ray caddesinde yüz on bir ve yüz on üç nurnrolu bir bab 
haneye cereyan itmek üzre Dülbendcizade el-Hiicc Mus
tafa Efendi vakfından nısf masura iki h ilal ma-i lezlz 
Hesnil Hanım uhdesinde oldığı bir kıt'a sened-i hakani 
i le göritmiş olmağla ol vechi le kayd ol ındı. 

F1 28 Haziran sene [ 1 ] 326 [ l l Temmuz 1 9 1 0] 

Sözkonusu suyu, Hacı Hüsrev mahallesinde cereyan et
mek üzere Seher Hanım 'aferağ ettiğine dair senet ve
rildiğinin kaydı. 

Ma-i leziz-i mezkilra mutasarrıfe olan Hüsna Hanım 
hüsn-i rızasıyla mecra-yı kadiminden bi ' l-ihrac Eğrikapu 
haricinde Hacı Hüsrev mahallesinde Kotra zokakında beş 
mükerrer nurnrolu haneye cereyan itmek üzre fi 30  Hazi
ran sene [ 1 ]326 [ 1 3  Temmuz] tarihinde Seher Hanım ib
net-i Mehmed Efendi'ye ferağ itmeğle viri len sened-i ha
kani kayd olındı. 

F1 30  Haziran sene [ 1 ] 326 [ 1 3  Temmuz 1 9 1 0] 

Seher Hanım sözkonusu suyun yarım masurasını, Ab
dülvedüd mahallesinde cereyan etmek üzre Mösyö 
Hanri Peres 'e ferağ ettiğinden kaydının Ayvansaray 
hizmetine alındığına dair kayıt. 

Müma i leyha Seher Hanım ma-i mezkilrun n ısf masu
rasını Abdülvedı1d mahallesinde ve caddesinde seksen üç 
nurnrolu arsaya cereyan itmek üzre Mösyö Hanri Peres 
veled-i Edvit Pires'e ferağ itmeğle Ayvansaray hıdmetine 
nakl idilmişdür. 

Fl l Temmuz sene [ 1 ] 326 [ 1 4  Temmuz 1 9 1 0] 

İki hilalini de alıara ferağ itmeğle Yedikulle hıdmetine 
nakl idi lmişdür. 

Fl l Temmuz sene [ 1 ] 326 [ 1 4  Temmuz 1 9 1 0] 
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14-l/230-4a/1 Yarısı Ayasofya ve yarısı Derviş Mehmet 
Paşa vakfından Bostancıbaşı Abdullah Ağa vakfından 
olan eve cari suyun sahibi tarafindan, yarım masurası 
Yenibahce 'de Molla Fenari mahallesinde eve cereyan 
etmek için Emin Bey 'eferağ olunduğuna dair senet ve
rildiğinin kaydı. 

[Kenarnotu] 1 27 

[Derkenar] Rub' masurası Eğrikapu h ıdmetinde mukay
yeddür. 

[Derkenar] işbu kayd Aksaray hıdmetinün 4'ünci sahife
sine nakl ol ınmışdur. 

Aksaray kurbında Bostancıbaşı Abdul lah Ağa mahalle
sinde mükerrer otuz dört numrolu hane derünına cari A
yasofya-i keblr vakfından nısf ve Derviş Mehmed Paşa 
vakfından rub' masura ma-i lezize mutasarrıf olan Şeyh 
Ekrem Efendi mutasarrıf oldığı ma-i lezlzlerden Derviş 
Mehmed Paşa vakfından olan rub' masurasını bundan ak
dem fi 28 Haziran sene [ 1 ] 32 1  tarihinde ahara ferağ ey
lediği gibi bu kerre dahi n ısf masurasını mecra-yı kadi
minden b i ' l-ihrac Yenibağçe kurbında Molla Fenari ma
hallesinde Ortaçeşme zokağında otuz bir numrolu haneye 
cereyan itmek üzre Kurena-yı hazret-i şehriyariden atı1-
fetlü Emin Beğefendi hazretlerine ferağ eyleyerek viri len 
sened-i hakani kayd o lındı. 

Fl 2 I Teşrin-i evvel sene [ 1 ]322 [3 Kasım 1 906] 

14-11230-Sa/1 Aksaray 'da Tramvay şirketi için Ebube
kir Paşa vakfından Çakır Hasan Ağa mahallesinde mi
safirhane, fırın ve der un una cari üç çuvaldız suyun bir 
yük on altı bin guruşa ve vakfa yıllık iki buçuk guruş i
care ile ahır ve anbar yapmak şartıyla Hiristaki Efen
di'ye ferağ olunduğuna dair kayıt. 

[Kenarnotu] 1 28 

Tramvay şirketine mahsus bir anbar inşa olmmak üzre 
Aksaray civarında inşa olman arsanun mukaddema ca
nib-i şirketden iştirası tasavvurı üzerine senedi anun na
mına tanzim idi lmesi istid 'a kıl ınmış oldığı halde muah
haran sarf-ı nazar idilerek sa'adetlü Hristaki Efendi haz
retlerinün kendü hisabına olarak iştira ideceği haber vi
rilmiş ve arsa-i mezkürenün şirket tarafından iştirası tak
dirinde mukavele mücebince müddet-i imtiyaziyyenün 
inkızasında tarik i le beraber canib-i ıniriye terki iktiza i
der müştemilatdan add olmacağı derkar ise de ş imdiki 
halde bu bahse mahall kalmamış aldığından ve is lam ma-
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hallesinde h ıristiyan un emlak tasarruf idebilmesi ise şera
it-i mahsusaya tab i '  bulındığından binaen aleyh şerait-i 
mezkfireye tevfik-i mu'amele olmmak lazım geleceği 
muhabereyi şamil tezkire zeyline Şura-yı devlet riyaset-i 
celllesi canibinden yazılan cevabdan anlaşılmış ve ma
hall- i  mezkfir bir bab müsafirhane ma'a furun derfinına 
cari üç çuvaldız ma-i lezlz olup ferağınun İcrasına dair 
mahallesinden varid olan bir kıt 'a ilm ü haber zahrında 
muharrer zabta ve iki kıt'a temessükata nazaran Evkaf-ı 
hümayfin hazinesi senedat odasında pazarirtesi günleri 
icrası mukarrer olan evkafdan merhum Ebubekir Paşa 
vakf-ı şerifi musakkafiitından olarak Aksaray'da Çakır A
ğa mahallesinde Davfid Paşa iskelesi zakakında yiğirmi 
üç numro ile murakkam oldığı Tahrlr-i emlak dairesinden 
vürfid iden ruhsat tezkiresinden müsteban olmış olmasıy
la bir bab müsafirhane ma'a furun ve derfinına cari üç çu
valdız ma-i lezlzün dört h isse i ' tibarıyla bir buçuk hissesi 
es-Seyyid Ahmed Beğ bin Haşim Beğ'ün ve bir buçuk 
h issesi dahi zevcesi Hürmüz Hanım ibnet-i Rif'at'ün kat
' iyyen feritğından ve bir h issesi dahi mutasarrıfı mfima i
leyh es-Seyyid Ahmed Beğ'ün vefaen ferağından otuz altı 
bin guruş bedel-i makbuz mukabi l i  şekerci esnafından 
Ya'küb Efendi b in Ebubekir'ün vefiien uhdelerinde o ldığı 
halde bu kerre merküro Ya'küb Efendi meblağ-ı bedel-i 
mezkfirı temamen ahz birle bir hisse-i mezkureyi sahib-i 
evveli muma i leyh es-Seyyid Ahmed Beğ bin Haşim 
Beğ'e redd ü ferağ eyledükden sonra zevcan-ı mfima i ley
hima es-Seyyid Ahmed Beğ ve Hürmüz Hanım şayi 'an 
ve iştiraken mutasarrıf oldukları müsafirhane ma'a furun 
ve ma-i lezlz-i mezkfirları hüsn-i rızalarıyla üzerine ahfir 
ve anbardan başka ebniye inşa itmernek şartıyla tebe 'a-i 
Devlet-i aliyyeden Hiristaki Efendi'ye fi 1 6  Receb sene 
[ 1 ]287 tarihinde bir yük on altı bin guruşa kat' iyyen fe
rağ u kasr u yed eyledüklerine ve üç çuvaldız ma-i leziz-i 
mezkfir zikr olman emlak temesssüki derilmnda münderic 
bulındığına nazaran ma-i leziz-i mezkurun mecra-yı kadi
mine kema kan cereyan itmek üzre nizarn ve emsaline 
tevfikan temessükat-ı mezkfireden b i ' l-ifraz ferağınun 
derciyle müşarun i leyh Hiristaki Efendi yedine başkaca 
müceddeden bir kıt 'a  temessük i ' tası husfisı Su nazırı iz
zetlü Musa Ağa tarafından inha olınmış ve ma-i leziz-i 
carisinün hadd-i nizarnisine ibiağıyla ber mficeb-i inha 
müceddeden temessük i ' tası lazım geleceği varidatdan 
yazılan derkenardan anlaşı lmış olmağla ol vechile ma-i 
leziz-i mezkurun keyfiyyet-i ifrazı şerh virilen atik temes
sükat-ı mezkfire emlak-ı mezkfireye tahslsen müşarun 
ileyh Hiristaki Efendi yedinde ibka kılındığı misi l lü üç 
çuvaldız ma-i leziz-i mezkur dahi ber muceb-i inha mü
ceddeden senevi yiğirmi iki buçuk guruş icare-i müeccele 
ta 'yiniyle defter-i vakfdan müşarun i leyh Hiristaki Efendi 
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uhdesine kayd i le zabt u tasarrufın ı  havl ifrazen ve mü
ceddeden başkaca işbu temessük tahrlr ve imla ve bi
' 1-vech(?) temhlren yedine i ' ta al ındı gerekdür ki  üç çu
valdız ma-i leziz-i mezkurun müceddeden ta'yin ve tahsis 
kıl ınan senevi yiğirmi iki buçuk guruş icare-i müeccele
sin sal be sal canib-i vakf-ı şerlfe eda vü teslim itmek ve 
kema fi ' s-sabık mecra-yı kadimine cereyan itmek ve icab 
iden kanavatın kendü mal ından teberru 'an l i ' l-vakf ferş 
ve tanzim eylemek şartıyla zabt u tasarrufın ı  havl virilen 
temessük işbu mahalle kayd idi ldi .  

F1 7  Zi' l-ka'de sene 1 287 [28 Ocak 1 87 1 ]  
ve 1 8  Kanun-ı sani sene [ 1 ]286 [30 Ocak 1 87 1 ]  

Hiristaki Efendi'nin ölümüyle iki çocuğuna intikalden 
sonra oğlu So/on ve Jorc 'a ve Solon 'un da ölümüyle kı
zı Matmazel Dominik'e imtiyazen intikalinin kabul e
dilmiş olduğuna dair kayıt. 

Üç çuvaldız ma-i leziz-i mezkCıra mutasarrıf olan Hiris
taki Efendi bundan akdem fevt olup terk eylediği iki ne
fer mahdCımları tebe'a-i Devlet-i aliyyeden Salon ve Jorj 
Zoğrakos'a adiyen intikali lazım gelmiş ise de bunlardan 
Salon'un dahi ahiren vukü'- ı  vefatma mebni h isse-i şa
yi 'ası temamen kerimesi Madmazel Dominik b int-i So
lon'a aid olmağla Hiristaki Efendi'nün vefatından eviad
ları Solon ve Jorj'a ve Salon'un ahiren vefatma binilen ke
rlmesi Madmazel Dorninik bint-i Salon Zoğrak'a mu'a
mele-i intikaliyyesi icra idiimiş aldığından senedat-ı 
mezkCıresi yazı lmışdur. 

Fi 25 Şubat sene [ 1 ]325 [ 1 0  Mart 1 9 1 0] 

Ol vechi le senedi virilmişdür. 
F1 2 Mart sene [ 1 ]326 [ 1 5  Mart 1 9 1 0] 

14-11230-7a/1 Sofular mahallesinde Alaeddin Efendi 
zaviyesine cari acı suyun fazlasından dört masura su
yun sahiplerinin Mustafa Ağa 'nın vefatıyla iki kızına 
intikali için zayiden temessük verilip onların da Rağıp 
Bey ile Fatıma Hanım 'aferağ ettiklerinden sonra teda
vül ile Hamide Hanım 'ın uhdesinde olduğuna dair te
messüğün Evkaf varidatından derkenar olması gerekti
ğinin kaydı. 

[Kenarnotu] Şeyh Alaeddin zaviyesi suyı 

Sofılar'da vakı' Şeyh Alaeddln Efendi zaviyesi vakfı te
tebbu' ol ındukda Fatih Sultan Mehmed Han hazretleri
nün cami' -i şerifı civarında ayakdan ifraz o l ınan beş lüle 
mikdan ma-i telhi Fatih Sultan Mehmed Han hazretleri 
zaviye-i mezkCıra fi sene 880 tarihiyle ihsan buyurmış  ol-
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dığı ve muaharan ma-i mezkurdan senevi bin akçe icare-i 
müeccele i le iki masura ma-i mezkfir Sofılar hammamcısı 
Mehmed Ağa'ya icar ol ınup fi I O Safer sene 1 1 5 1  tari
h iyle sened virildiği ve ma-i mezkfirun Karılar harnmaını 
şadurvanınun ayağında olmak üzre Bakkal sokağında ha
neye cereyan itmek üzre bir akçe icare-i müeccele i le 
hammarncı Hadice Hanım'a icar o lmarak sene 1 162 tari
hiyle sened virildiği mukayyed bulınmış ve Nezaret-i ev
kaf-ı hümayfina mülhak evkafdan İstanbul'da Sofı lar ma
hallesinde vakı '  Şeyh Alaeddin Efendi zaviyesine cari 
ma-i telhün fazlasından senevi bin akçe icare ile dört ma
sura ma-i telh Mustafa ve zevcesi Ümmügülsüm Ha
nım'un münasafeten uhdelerinde iken merküm Mustafa 
fevt olup hissesi kızları Zelıra ve S ıddika'ya intikal ide
cek ise de mezburatun ma-i mezkura dair yedierinden o
lan sened zayi '  oldığından zayi 'den ve müceddeden se
ned i ' tası hususı istid 'a olmarak Evkaf müfettiş i Mehmed 
Necib ve Su nazırı Tevfik Beğ taraflarından olman i' larn
lara nazaran ma-i mezkfirun katması keyfiyyetinün tahki
ki lazım gelmiş oldığından nazır-ı mfima i leyh tarafından 
me'murlar irsaliyle bi ' l-mu 'ayene ma-i mezkur el-yevm 
bir buçuk lüle ya 'ni on iki masuradan ibaret olup bundan 
dört masurası Ragıb Beğ konağına ve dört masurası dahi 
Sofılar hammarnma cereyan itmekde bulınmış ve fakat 
zaviye-i mezkfir derfinında havza icra kı l ınan ma-i mez
kfirun fazlası zaviye-i mezkfire kapusı haricinde taş tek
neli çeşmeye ve işbu taş teknenün fazlası dahi zaviye-i 
mezkfir karşusında Ali Beğ'ün Köpri l i  konağına kırk el l i  
seneden beri cereyan itmekde bulındığı nazır-ı mfima 
i leyhün i ' lamından anlaşı lmış olmağla salifti-' z-zikr dört 
masura ma-i telhün kadim icaresine hale! gelmernek üzre 
dört hisse i ' tibarıyla üç hissesini Mehmed Ragıb Beğ ve 
bir h issesi validesi Fatıma Hanım namlarına olarak fi 9 N 
sene [ 1 ]270 tarihli sened v irildiği ve muahharan bi ' t-te
davül el-yevm Sofılar mahallesinde Ragıb Beğ sokağında 
altı numrolu haneye cari ma-i mürre fi 1 6  Ş sene [ 1 ]290 
tarihiyle Hamide Hanım bint-i Ali Beğ'ün uhdesinde mu
kayyed bulınmış olmağla meal-i mazbata ve muhrec ku
yfidata nazaran iktizasınun Evkaf-ı hümayfin varidat ida
resinden derkenarı lazım gelür. 

Fl l 7  Kanun-ı sani sene [ 1 2]99 [29 Ocak 1 884] 

Muvafıkdur. 
All 

Husus-ı mezkfır Muhasebe-i umumiyye idaresine aid me
vaddan olmağla iktizasınun idare-i mezkfireden ifası la
zım gelür. 

Fl Haziran sene [ 1 ] 305[Haziran 1 889] 

Evkaf-ı hümayfin varidiit idaresi 
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14-1/230-7a/2 Fatih Sultan Mehmet vakfından Sofular 
mahallesinde Alaüddin Efendi zaviyesine cari acı su
yun fazlasından Ali Bey 'in Köprili konağına cereyan 
iden dört masura acı suyun üç hissesi Mehmet Rağıp 
Bey ve bir hissesi annesi Fatıma Hanım 'ın uhdesinde i
ken söz konusu suyun Hamide Hanım 'ın uhdesine 
verildiğinin aniaşılmasıyla teftiş mahkemesinden ilam 
verilmesi gerektiğine dair kayıt. 

[Kenarnotu] Bu dahi 

Mehmed Nizameddin Efendi mühriyle ( . . .  ) malıtümen 
i 'ta a lınan işbu arz-ı halün meali mütevel llsi a ld ığı Aksa
ray kurbında Sofı lar mahallesinde tarik-ı Celvetiyyeden 
gavsü' r-racat(?) ve kutbü' l-arifin Alaeddin kaddese sırra
hü' l-Mu 'i'n hazretleri hangahiarına Fatih Sultan Mehmed 
Han hazretleri zernan-ı sa'd-iktiranlarında ba mülkname-i 
muhassasa bi '  z-zat i h san buyurını ş oldukları beş lüle 
ma-i telh bu ana değin ol vechile hangah-ı mezkfıra cere
yan itmekde aldığı halde bu kerre mahalle-i mezkurda 
kain hammarnun nısf hissesine mutasarrıf olan Adliyye 
nezaret-i celllesi umur-ı cezaiyye kalemi hulefasından 
Abdul lah Efendi ma-i mezkürun mecriisından külliyyetlü 
su ahz i le bi gayrı hakkın hammarn-ı mezkfıra cereyan it
dirmekde ve şu halde hangah-ı mezbfırun ve kapusı ittisa
l inde bul ınup bi ' l-umum marri'n ve abiri'n ve hayvan-ı 
saky ü irvasına mahsus o lan ma-i mezkura haleltari' ola
rak giderek bütün bütün mu'attal o lacağından ve böyle 
bir eser-i kadim ve hayr-ı cesimün imhası ise bir vechile 
tecvlz buyurılmayacağından ve bu babda umfım mahalle 
alıiiiisi tarafından tanzim olman mazbata takdim kı l ınmış 
aldığından bahisle defter-i hakani ve evkaf kalemlerinde 
mukayyed bulınan kuyfıd mucebince ber nehc-i şer'- i şe
rif muma i leyh Abdul lah Efendi'nün ol vechi le  olan mü
dahalesinün men ' i  hususından ibaret bul ınmuş ve Safı
lar'da vakı ' Şeyh Alaeddin Efendi zaviyesi vakfı defter
leri tetebbu' ol ındukda Fatih Sultan Mehmed Han hazret
lerinün cami '-i şerifı c ivarında ayakdan ifraz a l ınan beş 
lüle mikdan ma-i telh i  Fatih Sultan Mehmed Han hazret
leri zaviye-i mezkfıra fi sene 880 tarihiyle ihsan buyurı l
mış aldığı ve muahharan ma-i mezkürdan senevi bin akçe 
icare-i müeccele i le iki masura Sofı lar hammamcısı Meh
med Ağa['ya] icar ol ınup fi 1 Ca sene 1 1 5 1  tarihiyle se
ned viri ldiği ve ma-i mezkfırun Karılar harnmaını şadır
vanınun ayağından olmak üzre Bakkal zakağında haneye 
cereyan itmek üzre yevınl bir akçe icare-i müeccele i le 
hammarncı Hadlee Hanım'a icar o l ınup fi sene 1 1 62 tari
h iyle sened virildiği ve zaviye-i mezkureye cari' akçe ica
re i le dört masura ma-i telh Mustafa ve zevcesi Ümmü
gülsüm Hanım'un münasafeten uhdelerinde iken merküm 
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Mustafa fevt olup hissesi kızları Zahira69 ve Sıddika'ya 
intikal idecek i se de mezburanun ma-i mezkura dair yed
Ierinde olan sened zayi '  oldığından zayi 'den müceddeden 
sened i ' tası hususı istid'a olmarak Evkaf müfettişi Meh
med Necib Efendi ve Su nazırı Tevfik Beğ taraflarından 
o lman i ' lama nazaran ma-i mezkurun katması keyfıyyet
inün tahkiki lazım gelmiş oldığından nazır-ı mOma i leyh 
tarafından me'mOrlar irsaliyle bi ' l-mu 'ayene ma-i mez
kur el-yevm bir buçuk lüleye ya 'ni on iki masuradan iba
ret olup bundan dört masura ise zaviye-i mezkOre ve dört 
masura ise Ragıb Beğ konağına ve dört masura ise So
fılar hammarnma cereyan itmekde bulınmış fakat zaviye-i 
mezkOre derOnında havza icra kı l ınan ma-i mezkurun ka
pusı haricinde taş tekneli çeşmeye ve işbu taş teknenün 
fazlası dahi zaviye-i mezkOre karşusında Ali Beğ'ün Köp
ri l i  konağına kırk el l i  seneden berü ve7° cereyan itmekde 
bulındığı nazır-ı mOma i leyhün i ' lamından anlaşı lmış ol
mağla sal ifli'z-zikr dört m�sura ma-i telhün kadim ica
resine hale! gelmernek üzre dört hisse i 'tibarıyla üç hisse
sini Mehmed Ragıb Beğ ve bir hissesi validesi Fatıma 
Hanım namlarına olarak fi 9 N sene [ ı  ]270 tarihiyle se
n ed virildiği ve muahharan bi 't-tedavüı el-yevm Sofılar 
mahallesinde Ragıb Beğ zokağında altı numrolu haneye 
cari ma-i mürre ı 1 Nisan sene [ ı  ]260 tarihl i  Hamide Ha
nım bint-i Ali Beğ'ün uhdesinde oldığı Senedat-ı umO
miyye idaresinden ihrac olman kuyud-ı atikadan anlaşıl
mış ve zikr olman zaviye ve cami '-i şerife cari ma-i mür
re hakkında olan fıkra-i vakfiyye c ihat kaleminden derke
nar kıl ınmış olmağla meal-i istid 'a ve muhrec kaydiara 
nazaran icab-ı şer' isinün mahkeme-i teftişden i ' lam bu
yurılması lazım gelür. 

Fi ı Temmuz sene [ ı  ]305 [ 1 3  Temmuz 1 889] 

Evkaf-ı hümayOn muhasebesi 

14-1/230-7b/l Sofular mahallesinde Alaüddin Efendi 
zaviyesine cari acı suyun fazlasından dört masura su
yun salıipleri Mustafa Ağa ve eşi Ümmügülsüm Ha
nım 'dan Mustafa Ağa 'nın vefatıyla hissesinin iki kızına 
intikali için zayiden temessük verilip onların da Ragıp 
Bey ile Fatıma Hanım 'aferağ ettiklerine dair temessü
ğün kaydı. 

[Kenarnotu] Bu dahi 

Veeh-i tahrir-i huruf oldur ki :  
Nezaret-i Evkaf-ı hümayOna mülhak evkafdan İstanbul'da 

69 Zehra 
70 "ve" fazladır. 
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Sofılar mahal lesinde vakı' Şeyh Alaedd!n Efendi zaviye
sine cari ma-i telhün fazlasından senevi bin akçe icarelü 
dört masura ma-i mezkılra mutasarrıf o lan Mustafa Ağa 
ve zevcesi Ümmügülsüm Hanım'un münasafeten uhdele
rinde iken ınılma i leyh Mustafa Ağa'nun vefatıyla nısf 
hissesi sulb[iyye] kebir[ e] kızları Ş eri fe Zehra ve Ş eri fe 
Sıddika hanımiara intikal idüp ancak muma i leyhanun71 
ma-i mezkCıra dair yedierinde o lan senedieri zayi '  almış 
aldığından zayi'den ve müceddeden bir kıt 'a temessük 
i ' tası ba arz-ı hal istid'a olmakdan naşi Evkaf- ı  hümayfın 
müfettişi fazlletlü Mehmed Necib Efendi ve Su nazırı iz
zetlü Tevfik Beğ Efendi taraflarından a lınan i ' lamlara 
nazaran nizamma tevfıkan (boş) veli katma keyfiyyetün 
tahkiki lazım gelmiş aldığından nazır-ı mir-i muma i leyh 
tarafından me'mCırlar irsaliyle bi ' l-mu 'ayene i ' lam-ı mez
kCır natık aldığı üzre ma-i mezkılrun menba'a  hacası Çe
lebi Mehmed Ağa Camcı civarında Haydarhane mahalle
sinde Serrac Halil Ağa'nun hanesi derılnında o lup işbu 
bacadan ni hayeti yiğirmi yedi arşundan ibaret olup ya 'ni 
ma-i mezkılr bu havailden hası l  ve nübfı' eylediği tahak
kuk eylemiş ve işbu menba' hacasınun müstakıl l salma 
!ağın i le  zaviye-i mezkılr derılnına gel ince yüz kırk arşun 
ve işbu lağmdan b i ' l-ifraz kezal ik salma !ağın i le Sofılar 
cadde-sinde kain ana [maslağa] gelince yüz altmış arşun 
ve işbu m aslakdan b i '  1-ifraz müstakıll kanavat ferşiyle 
fi ' l-asl Muhsin Efendi konağı dimeğle arif el-yevm72 Ku
rena-yı sabık Ragıb Beğefendi'nün el-yevm mutasarrıf ol
dığı konağına gel ince üç yüz elli arşun ve işbu maslakdan 
Sofılar hammarnma müstakıl l  kanavat ferşiyle yüz arşun 
mesafeleri bulındığına ve el-haletü hazihi menba' -ı mez
kCırdan mecmfı' ı  sahiF3 olan bir buçuk lüle ya'ni on iki 
masuradan ibaret olup ve ma-i mezkurun ale' t-tesavi dört 
masurası zaviye-i mezkCıra ve dört masurası dahi ınılma 
ileyh Ragıb Beğ Efendi'nün konağına ve diğer dört masu
rası dahi zikr ol ınan Sofılar hammarnma el-yevm cereyan 
eylemekde bulınmış ve fakat zaviye-i mezkfır derılnında 
havza icra kılınan ma-i mezkılrun fazlası zaviye-i mezkfır 
kapusı haricinde zokak yüzinde taş tekneli çeşme ve işbu 
taş teknenün fazlası dahi zaviye-i mezbılr karşusında All 
Beğ'ün Köpri l i  konağına cereyan eylemekde bulındığı ve 
kırk elli seneden tecavüz vechi le cereyan eylemekde oldı
ğı tahakkuk iderek el-yevm mevcud olup bu vechile cere
yan eylemekde bulındığı nazır-ı mir-i mu ma i leyh i ' la
mından müsteban almış olmağla bu sılretde yedinde olan 
arz-ı hal taraf-ı vakfda hıfz ol ınup salifti 'z-zikr senevi bin 
akçe icare-i müeccelesine halel gelmernek üzre mütevel-

71 ileyhiım1nun 
72 "el-yevm" fazladır. 
73 hasıl 
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llsi oldığum hasebiyle zayi' inden ve müceddeden işbu 
cedesdeyf4 temesük tahrir o lınup muma i leyha yedierine 
i 'ta olınup gerekdür ki dört masura ma-i lezizün nısf his
sesi şerl'asınun75 mutasarrıfesi mezbur Gülsüm Hanım'a 
ve n ısf-ı ahar hisse-i şeri' asınun76 mutasarrıfeleri mezbu
retan Şerlfe Zehra ve S ıddika Hanım ma-i mezkUrun dört 
hisse i 'tibarıyla üç hissesi muma i leyh Ragıb Beğefendi 
ve bir hissesi dahi valideleri Fatıma Hanım bint-i Musta
fa'ya ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle ol vechile ma-i mez
kGr konak-ı mezkura kema kan cereyan i tmek ve mürGr-ı · 
zernan i le suyolları ta'mir ol ındukda hissesine isabet iden 
mesarifatı öteden berü olageldiği vechile bila cevr [ü] eza 
eylemek ve işbu temessük zahrına nazır-ı mir-i muma i
leyh dahi tahşiye ve defterine kayd ve imla eylemek ve 
zikr olman icaresi taraf-ı vakfa eda eylediğİnden kirnesne 
tarafından dahi [ü] ta'arruz alınmaya. 

R 4 N sene 1 270 [ 1  Haziran 1 854] 

Evkaf-ı hümayGn nazırı 
Ahmed Ziver 
İmza-yı müsaddak(?) 
Eş-Şeyh Mehmed Emin vakf-ı müşarun i leyh(?) 

14-11230-8all Laleli vakfından dört masura acı suyun 
dörtte bir hissesine sahip olan Fatıma Hanım hissesini 
Mehmet Rağıp Bey 'eferağ ettiğine dair inhanın kaydı. 

[Kenarnotu] Bu dahi 

Mukaddema Lalel i  vakf-ı şerif divan odasında salı güni 
hususatı ru'yet ol ınmakda iken bu def'a bii iriide-i se
niyye Evkaf-ı hümayun hazinesinde teşkil buyurılan se
nedat odasında yine yevm-i mezkurda icrası mukarrer o
lan evkafdan derun-ı temessükde muharrer senevi bin ak
çe icare-i müeccelelü dört masura ma-i mürre dört hisse 
i 't ibarıyla üç hissesine mutasarrıf Kurenii-yı hazret-i şeh
riyari sabık sa'adetlü Mehmed Ragıb Beğ ve bir hisse
sine mGma i leyhün validesi iffetlü Fatıma Hanım bintil 
Mustafa mutasarrıf o ldığı halde muma ileyha Fatıma Ha
nım bint-i Mustafa mutasarrıf oldığı hisse-i mezkfırı her 
muceb-i n izarn su nazırı sa'adetlü paşa hazretleri tarafın
dan varid olan ilm ü haber müntak77 üzre ol vechile his
se-i mezkGrı bi zatiha hüsn-i rızasıyla muma i leyhanun 
mahdfımı ve diğer üç h isse hisssedarı mfıma i leyh Meh
med Ragıb Beğefendi hazrederine ferağ u kasr-ı yed it-

74 cedid 
75 hisse-i şayi 'asınun 
76 şayi 'asınun 
77 mantfikı 
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meğle mecmu' ı  dört masura ma-i mürrün b i ' t-tevl iye ta
sarrufına izn virilüp defter-i vakfda uhde-i alllerine kayd 
o lındı. 

Mehmed Em1n 
1 4/5068 
Mehmed Hasib 

Fi 25 Za sene 1 272 [28 Temmuz 1 856] 

Nazır-ı Evkaf-ı hümayun 
F1 5 Şa'bfin [ 1 ]290 [28 Eylül 1 873] 

14-11230-8a/2 Sofular mahallesinde konak derununa 
cari dört masura acı suyun Mehmet Rağıp Bey 'in vefa
tıyla varisieri tarafindan, yine eski mahalline cereyan 
etmek üzere ferağ ettiklerini h avi ilmühaber kaydı. 

Sofı lar mahallesinde Ragıb Beğ zokağında altı numro i le 
murakkam evkaf-ı saire musakkafatından bir bab konak 
derunına cari nısf Sofı lar mahal lesinde Ragıb Beğ zoka
ğında altı numrolu i le murakkam evkaf-ı saire musak
kafatından bir bab konak derunına cari dört masura ma-i 
mürre mutasarrıf olan Kurena-yı hazret-i şehriyari esbak 
Mehmed Ragıb Beğ ibn-i Hacı Mehmed Emin fevt olup 
sulb[iyye] kebir[e] kerimesi Fatıma Sa'ide Hanım ile 
sağir oğlı Abdülkadir Beğ'e kabde' F8-intikal sağir-i mez
burun ba hüccet-i şer' iyye vasiyyesi validesi Tirbes(?) 
Hanım bint-i Abdullah b i ' l-vesaye ve kebir-i ınılma i ley
ha tarafından mahalle-i mezbur imaını Ali Fevzi Efendi 
ibn-i Hasan ve kapu çukadarı ei-Hacc İsma'il Efendi 
ibn-i Yusuf şehadetleriyle vekil i  tebe 'adan el-Hacc Meh
med Faik Ağa ibn-i Abdullah b i ' l -vekale mecra-yı kadi
mine kema kan cereyan itmek diri oldığı konağ ile israr7y 
el l i  bin guruşa kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed eyledüklerini 
Su nazırı izzetlü el-Hacc Ahmed Gal ib Ağa tarafından in
ha ol ınmış ve ma-i mezkurun beher masurasını senevi o
tuz guruş icare-i müecceleden dört masura ma-i mezku
run senevi cem'an yüz yiğirmi guruş icare-i müeccele 
tahsisiyle varidat idaresince kaydı tesviye olmdığı varidat 
idaresinden derkenar kı l ınmış olmağla ol vechile ma-i 
mezkı1run ber ınıleeb-i nizarn senevi yüz yiğirmi guruş 
icare-i müeccele tahsis olmarak defter-i vakfda. 

Fi kayd şod 3 Z sene [ 1 ]290[22 Ocak 1 874] 

adet/226 

14-11230-8a/3 Sofular mahallesinde konak derununa 

78 kable' l 
7Y beraber 
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cari dört masura acı suyun Mehmet Ragıp Bey 'in vefa
tıyla varisieri tarafından, yine eski malıalline cereyan 
etmek üzere Hamide Hlinım 'a ferağ ettiklerini havi il
mühaber kaydı. 

[Kenarnotu] Bu dahi 

Sofı lar mahallesinde Ragıb Beğ zakağında altı numro ile 
murakkam evkaf-ı saire müsakkafatından bir bab konak 
derı1nına cari dört masura ma-i mürre mutasarrıf olan Ku
rena-yı hazret-i şehriyari es-Seyyid Mehmed Ragıb Beğ 
ibn-i Hacı Mehmed Emin vefat idüp ma-i mezkGr bir ke
bir Fatıma Sa'lde Hanım ile sağTre oğlı Abdülkadir Beğ'e 
ba'de' l-intikal sağTr-i mezburun bii hüccet-i şer' iyye va
siyyesi validesi Emine Tirbes(?) Hanım ibnet-i Abdullah 
bi ' l-vesaye ve keblr-i mfima i leyha tarafından mahalle-i 
mezkfirun imaını All Fevzi Efendi ibn-i Hasan ve Kapu
çukadarı ei-Hacc İs ma 'll Efendi ibn-i Yusuf şehadetleriy
le ferağa vekili tebe'adan el-Hacc Mehmed Faik Ağa 
ibn-i Abdullah b i ' l-vekale rızalarıyla mecra-yı kadimine 
kema kan cereyan itmek üzre Tanzimat-ı askeri a'zasın
dan kiramından devletlü All Rıza Paşa hazretlerinün ha
rem-i muhteremeleri Hamlde Hanım bint-i All Beğ'e 
vakf-ı ahar miyanında el l i  bin guruşa kat' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed eyledükleri Su nazırı izzetlü el-Hacc Ahmed 
Galib Ağa tarafından inha al ınmış ve ma-i mezkurun be
her masurasını senevi otuz guruş icareden dört masura 
ma-i mezkurı senevi yüz yiğirmi guruş icare-i müeccele 
tahsis olmarak kaydı mahal le tesviye olmdığı varidatdan 
derkenar kıl ınmış o lmağla ol vechi le ma-i mezkurun ber 
mikeb-i nizarn senevi yüz yiğirmi guruş icare-i müeccele 
ile defter-i vakfa ve mfima i leyha Hamide Hanım'un uh
desine kay d olmarak mutasarrıf ve tasarrufına b i '  1-vekale 
izin ve işbu mahalle şerh ve temhlr ol ındı .  

Fi 16 Şa'ban sene 1 290 [9 Ekim 1 873] 
fi 26 Eylül sene 1 289 [8 Ekim 1 873] 

Mehmed Eınln 
Es-Seyyid Ahmed Kemal 
Nazır-ı Evkaf-ı hümayfin 

14-1/230-8b/1 Suların hangi vakjlara ve nerelere cari 
olduğuna dair notlar. 

[Kenarnotu] Bu dahi 

Ma-i Şeyh Alaeddin Efendi vakf ( . . .  ) şud defter-i ab 
Fi 9 N sene 1 270[7 Haziran 1 854] 

Su Nazırı Mehmed Tevfik 
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fediğ-gerde 
Fl 2 Ra sene [ 1 2]72 [ 1 3  Kasım 1 855 ]  

ferağ-gerde 
Fl 1 6  Şa'ban sene [ 1 ]290 [9 Ekim 1 873] 

Es-Seyyid Ahmed Galib 
Su Nazırı 

işbu vakfdan olan dört masura ma-i merremiz All Çavuş 
ve Bezmialem Valide Sultan ve Emine HatGn ve Yase
min Daye Hatlin ve Müezzin Hacı Mehmed Efendi ve 
el-Hacc Halll Efendi ve Fatıma Hatlin ve Mısrl Hacı 
Mustafa vakfıarından olan konağa cari oldığı Ragıb Beğ 
zokağı. 

umlimiyye: 209 
husiisi: 6 

Fi 27 Zi' l-hicce sene [ 1 ]290[ 1 5  Şubat 1 874] 
ve fi 6 Şubat sene [ 1 2]89 [ 1 8  Şubat 1 874] 

14-l/23lb/l Ebubekir Paşa vakfından yarım masura 
suyun sahipleri Hasan Şükri Efendi ve kardeşi Hacı 
Hüseyin Ağa sözkonusu suyu altı hisse itibar ederek, 
dört hissesini yine eski mahalli olan Kızılminare 
mahallesinde cereyan etmek üzere ferağ ettilerine dair 
kayıt. 

Ebiibekir Paşa vakfından nısf masura ma-i lezize muta
sarrıf olan Hasan Şükrl Efendi ibn-i Mehmed Emin ve bi
raderi ei-Hacc Hüseyin Ağa ma-i mezkfirı hüsn-i rızala
rıyla ve altı h isse i ' tibarıyla iki hissesini hala Beğlikci- i 
Divan-ı hümayfin klsedarı sa'adetlü Abdullah Niyazi E
fendi'ye ve bir hissesini pederleri fütüvvetlü All Efendi 
bin Mustafa'ya ve bir hissesini dahi valideleri Ayişe Ha
nım bint-i Mehmed'e ve iki h issesini dahi zevceleri iffet
lü Adile Hanım bint-i Mehmed'e kat' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle ma-i mezkiir mecra-yı kadlmi olan Aksaray 
c ivarında Kızılminare mahallesinde Horhor caddesinde 
doksan iki numrolu konağa cereyan itmek üzre defter-i 
vakfda uhdesine kayd olmarak zabt u tasurruflariyçün vi
rilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fi 15 Muharrem sene [ 1 ]274 [4 Eylül 1 857] 

Yarım masura suyun altı da bir hissesine sahip olan 
Ayişe Hanım 'ın vefatıyla varisieri tarafindan Ali Efen
di'yeferağ olunduğuna dair kayıt. 

N ı sf masura ma-i mezkfirun altı h isse i 'tibarıyla bir hisse-
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sine mutasarrıf o lan Ayişe Hanım b int-i Mehmed müte
veffiye olup h isse-i mezkfıresi keblr oğlı ve iki h isse mu
tasarrıfı sa'iidetlü Abdullah Niyazi Efendi ve keblre keri
mesi Emine Şefika Hiinım'a ba'de' l-intikal mfımii i leyhi
miin Niyazi Efendi ve Emine Şefika Hanım taraflarından 
Hiifız Ahmed Efendi bin Hüseyin ve Osman bin All şehii
detleriyle feriiğlarına vekili Hüseyin Ağa bin Hüseyin 
mezkfır bir h isseyi rızasıyla iihar bir hisseye mutasarrı f  
ınılma i leyh Niyazi Efendi 'nün pederi A l i  Efend i  bin 
Mustafa'ya feriiğ. 

Fl 1 6  Muharrem sene [ 1 ]27 5 [26 Ağustos 1 85 8] 
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sını feraga tarafından Mahmud Efendı ıbn-ı Hasan ve · • 

es-Seyyid Hidiiyet Efendi ibn-i es-Seyyid el-Hiicc Abdul-
lah şehiidetleriyle vekilieti sabit olan es-Seyyid el-Hiicc 
Hüseyin Ağa ibn-i Hüseyin b i ' l-vekiile müvekki lesinün 
biriideri müşiirun i leyh Abdul lah Niyazi Efendi hazrede
rine feriiğ. 

Fl 2 Şa' biin sene [ 1 ]28 1 [3 1 Aralık 1 864] 

Adi/e Hanım 'ın vefatıyla hissesi oğluna, oğlunun da ve
fatıyla Mehmet Ali Cevad Bey ile Ayişe Hanım 'a inti
kalinden sonra Niyazi Efendi bir hisseyi uhdesinde bi
rini eşi Fatıma Saadet'e, birini Emine Şefika 'ya ve bi
rini de Mehmet Ali Cevat Bey 'e ferağ ettiğine dair ka
yıt. 

Nısf masura ma-i mezkfırun altı h isse i 'tibiirıyla dört his
sesine mutasarrıf o lan Beğl ikci-i Divan-ı hümiiyfın atfı
fetlü Niyazi Efendi bin All'nün ve iki h issesi zevcesi Adi
le Hanım'un uhdelerinde iken mfımii i leyhiinun vefiitıyla 
hissesi bir nefer mahdCımı Tal 'at Beğ'e ve Tal ' at Beğ da
hi vefiit iderek h isse-i mezkfıre keblr mahdCımı Mehmed 
All Ceviid Beğ i le kerimesi Ayişe Hiinım'a intikalleri icrii 
ol ındukdan sonra müşiirun ileyh Niyazi Efendi hazretleri 
mezkfır dört hisseden bir hissesini uhdesinde bi' 1-ibka 
kusur üç hissesinün b irini zevcesi Fatıma Sa'iidet Hanım 
ve bir hissesini Emine Şefika Hanım ve bir hissesini mfı-
mii ileyh Mehmed All Ceviid Beğ'e kat' iyyen feriiğ u 
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kasr-ı yed itmeğle ma-i mezkGr mecra-yı kadlmi olan 
Horhor caddesinde doksan iki numrolu konağa cereyan 
itmek üzre ınılma i leyhiman sa'adetlü Niyazi ve Ali Ce
vad beğefendiler i le Fatıma Sa'adet ve Emine Şefika ve 
Ayişe hanımlarun h isseleriyçün virilen sened-i hakani iş
bu mahalle kayd o l ındı . 

Fl 7 Mart sene [ 12]98 [ 1 9  Mart 1 882] 

Niyazi Efendi'nin vefatıyla su küçük kızına intikal et
tikten sonra vasisi ve diğerleri, müslümandan ta/ibi çı
karsa satmak şartıyla Emniyet sandığı müdürü Agop E
fendi 'ye ferağ ettiklerine dair senet verildiğinin kaydı. 

Nısf masura ma-i lezlzün altı h isse i 'tibarıyla iki hissesi 
Fatıma Sa'adet Hanım ibnet-i Abdullah ile Emine Şefika 
Hanım ibnet-i All'nün ve bir h isse Beğl ikci-i Divan-ı hü
mayun-ı sabık Niyazi Efendi hazretleri ibn-i All'nün ve i
ki h issesi Mehmed All Cevad Beğ ibn-i Tal 'at Beğ'ün ve 
bir hissesi dahi Ayişe Nezlhe Hanım ibnet-i Tal 'at 
Beğ'ün uhdelerinde iken müşarun i leyh Niyazi Efen
di'nün vefatıyla hissesi sağTre kerimesi Fatıma Sablha 
Hanım'a ba'de' l-intikal sağire-i ınılma i leyhanun münta
kılen mutasarrıfe o ldığı bir h issesini validesi olup ba hüc
cet-i şer' iyye vasiyy-i mansubesi bul ınan Fatıma Sa'adet 
Hanım tarafından vekll-i müseccel-i şer'lsi Divan-ı hü
mayı1n kalemi hulefasından İbrahim Müfid Efendi ibn-i 
Mehmed bi ' l-vekale ve mı1ma i leyhim Fatıma Sa'adet ve 
Emine Şefika ve Nezlhe hanımlar ve Mehmed Ali Cevad 
Beğ beş hisse-i mezkı1releri b i ' l-asale rızalarıyla mezkur 
konak derfinında iskan itmernek ve akar suretine konıl
mayup islamdan talibi zuhı1rında satmak şartıyla Emniy
yet sanduğı müdiri izzetlü Agop Efendi veled-i Kiforg'a 
ferağ itmeğle virilen sened-i hakani kayd ol ındı . 

Fl 24 Nisan sene [ 1 ]302 [6 Mayıs 1 886] 

Sözkonusu suyu Agob Efendi, Yeşehir müfettişi Malik 
Bey 'eferağ ettiğine dair kayıt. 

Agop Efendi'nün uhdesinden müdir-i lahık Süleyman 
Beğ uhdesine tashlh kaydı irade-i aliyye Icabından bulın
dığından ınılma i leyh Agop Efendi'nün takrlriyle Süley-

�(..v��?u��.'�a.�.' J����t�r;">'�� f..:-I(.P_f�.·.�_ı man Efendi uhdesine ferağ ol ındu�d�n s�nr� :enişe�ir 
P;.>.-:'ıtı'�CAIII ��ef.6 ...... .J, t � ��ıt.ı ',!""""' �'�� �-:-'' �· müfettişi fazlletlü Mal ik Beğefendı ıbn-ı Raşıd'e ferağ �:vu,� lc...�J-: ··z�·· ,.:.;, , t·-' ol ınmağla şerh viri ldi . 

F1 28 Eylül sene [ 1 ] 304 [ 1 0  Ekim 1 89 1 ]  

14-l/231b/2 Halil Hamit Paşa vakfından yarım ma
sura suyun salıibinin vefatıyla varisieri tarafından, ha
ne temessükkinden ayrılarak, Aksaray Çakır Ağa ma-
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hallesinde cereyan etmek üzere Mehmet Şehab ve eşi 
Gani-me Hanım 'aferağ olunduğuna dair kayıt. 

Halil Hamld Paşa vakfından nısf masura ma-i lezlze mu
tasarrıf olan Mehmed Edib Efendi bin All Haydar fevt o
lup ma-i mezkur iki nefer eviadı Ahmed Muhtar ve Meh
med Şefik efendi ler i le bir nefer sağir oğl ı Mustafa Ha
mid Beğ'e ba'de' l -intikal kebiran-ı muma i leyhima bi
' 1-asale ve sağir-i muma i leyh Mustafa Hamid Beğ'ün sü
lüs hisse-i müntakı lesini ahara ferağa ha hüccet-i şer' iyye 
vasiyy-i mansubesi ve val idesi tarafından vekili Mehmed 
Atıf Efendi b i '  1-vekale rızalarıyla nı sf masurasını Erkan-ı 
harb miralaylarından izzetlü Mehmed Şihab Beğ ibn-i 
Süleyman ve nı  sf masurasını dahi halllesi Ganime Hanım 
ibnet-i Mehmed Vasfi'ye ferağ ol ınmış ve ma-i mezkur 
hane temessüki derunında münderic bul ındığından te
messük-i mezkura ma-i leziz içün başkaca sened virildiği 
tahşiye olmarak yalnız ma-i leziz-i mezkur içün muma i
leyhima Mehmed Şihab ve Ganlme Makbfile Hanım yed
Ierine başka başka sened-i hakani virilmeğle ma-i mezkur 
Aksaray'da Çakır Ağa mahal lesinde Sorguçcı zokağında 
on altı numrolu arsaya cereyan itmek üzre her minval-i 
muharrer işbu mahal le kayd olındı. 

Fi' 2 1  Teşrin-i evvel sene [ 1 ]297 [2 Kasım 1 88 1 ]  

Süleyman Paşa vakfından bir masura suya sahip olan 
Hacı Mehmet Vasfi Paşa 'nın vefatıyla varisieri tarafın
dan, Hüsrev Paşa 'da Kasab İvaz mahallesinde cereyan 
etmek üzere Gümülcine mutasarrıji Osman Bey 'eferağ 
olunduğuna senet verildiğinin kaydı. 

Sehv 
Fatih-i Limni Süleyman Paşa vakfından bir masura ma-i 
lezlz el-Hacc Mehmed Vasfi Paşa Paşa80 ve bağçenün 
nısf- ı  diğer hissesi dahi Şerife Azize Hanım bint-i Hüse
yin'ün uhdelerinde iken müşarun i leyh Mehmed Vasfi 
Paşa'nun vefiitıyla eviadı Hiifız Mustafa Hakkı ve All A
tıf beğler i le Fiitımatüzzehra ve Asiye hanımiara nısf ve 
bütün ma-i leziz ba'de' l-intikal muma i leyh Ali Atıf Beğ 
diyar-ı aharda bul ındığından tarafından bii hüccet-i şer'
iyye İbrahim Niyazi Efendi ibn-i Sali h  ve ma-i lezlzün fe
rağına b iriideri Mustafa Hakkı Efendi ve Fatımatüzzehra 
ve Asiye hanımlar i le Şerife Azize Hanım bi ' l-asale bü
tün bağçe ve bir masura ma-i lezizi rızalarıyla mahall-i 
kadlmi olan Hüsrev Paşa'da Kassab İvaz mahallesinde 
Dibek cami 'i zokağında on dokuz numrolu bağçeye cari 
olmak [üzre] Gümülcine mutasarrıfı sa'adetlü Osman 
Beğefendi hazretlerine kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed it-

80 "Paşa" mükerrerdir. 
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meğle virilen sened-i hilldini i şbu mahalle kayd olındı . 
Fı 1 0  Nisan sene [ 1 2]99 [22 Nisan 1 883] 

1
_
!-11231b/3 14-11231b/3 Sultan L Ahmet vakfından yarım masura 

��\. su mezatla Şeyh Temimi Efendi'nin üç bin guruşa uh-
- desinde kalarak, Kırkçeşme suyuna katılıp Atik Ali Pa-
,-y '• .:';�-\ . şa kubbesinden ifraz ve yeniden künk döşenerek Bali 

f:;,���� .... � ,))b•. ı:,..,�.rt�("�',..,:x.ı'o�.:.ı -.v "',.,�;J�.:!:-i �;)l.ı)�;,..l�w::lt:.. Paşa civarında evine cereyan etmek üzere temessük ve�,:-s:;:.;� •;_'?.o;..iY�·.:.iJt! r�.'n·:-ilfl.".::,,,�··��� (� �·),•vl)j,:ı( rifdiğinin kaydı. cı.u;u,..(. , , .rfl•ıtv'tJ ı . · • ' ' •  · ı:ı· • · • • · 
• :· .. . . . • '..! /hJll '"""' '- ; ',ı ;.J;;� .v;r,,AJ,.,.,,./<Miır'-'1• .. ı.., ·,.,. t1,ı;,_,6 
�"-�;,(;f��...v�,y.;":'�';.;f;,ııp,.;�,�· .J,��--�l���.:,);;u-t' [Derkenar] Ma-i mezkür dahi Sultan Ahmed Han-ı Ev-

�\ıf;l · ·  ' �·;. i�J.·�;.,_, �  o.-}�o�_'!n:ı;'1,;ı,il":;�,�ı' t·p:AJJ ,.,�·-?,; j· ·� vet vakfına tashlh o lınarak sened-i hakanisi virilmiş
<'fl''�'l';;,ı.V-.N•.-;,.u,;,,, . • . . ,:·� .. ı. � •. . .  · �  .,_,·. : . ; ' ,� ·) d '' (?) · · . ':'. -' "'"'!w<:..ı' ... �eı-":'/.',.,.� "'�J�'"" ur. · 

'� (J;J,ı-:i,v;, c..ı) .. ..., '" . ,',:, �'\ . · .  �"-' C:: [Derkenar] Efendi-i ınılma i leyhün işbu sudan ma' ada 
bir masura dahi acı suyı o lup hane-i mezküra cereyan it
rnek ayruca i lm ü haberi oldığı işbu mahalle şerh virildi 

Fi 25 Şevval sene [ 1 2]79 [ 1 4  Nisan 1 863] 

Cennet-mekan Sultan Ahmed Han-ı Evvel hazretlerinün 
hayrat-ı celilelerine cari ma-i lezlzden kusur kalan yarım 
masura suyun ba kaime-i mezad mu 'accele-i mukaneresi 
olan üç bin guruşun hazinece lrad [ve] masraf vechiyle 
tesviyesiyle fazlletlü Şeyh Temlml(?) Efendi'nün uhdesi
ne karı husüsına irade-i seniyye-i cenab-ı padişahl mü
te'al l ık ve şeref-sudür buyurılmış oldığına dair beyaz ü
zerine sadır o lan ferman-ı all mücebince meblağ-ı mu'ac
cele-i mezkür üç bin guruş fi 1 3  Teşrin-i evvel sene 
[ 1 2]72 tarihiyle lrad ve masraf vechiyle tesilm-i Hazi'ne-i 
Haremeyn kı l ınmış ol vechi le nısf masura ma-i mezkGr 
Kırkçeşme ana suyı tarlkına i lave ol ınarak Atik All Paşa 
caddesiyle tarlk-ı mezkürdan kubbe ve andan mücedde
den ferş olman künk ile Bali Paşa cami '-i şerlfi plşgahın
da kain efendinün müma i leyhün hanesine cereyan itmek 
üzre beher şehr otuz akçe lcare-i müeccele ta'ylniyle vi
rilen cedld temessük işbu mahal le kayd o lındı .  

Fı 26 Safer sene 1 273 [27 Ekim 1 856] 

· Hoca İlyas mahallesinde yarım masura acı suyun sa
hibi Şey/ı Temimi Efendi'nin vefatıyla, kızının vekili ta
rafından, Kibririzade İsmail Kamil Efendi'ye ferağ o
lunduğuna dair ayrı ayrı senet verildiğine dair kayıt. 

Cum'airtesi pazarı nezdinde Hace Üveys mahallesinde 
Hüsrev Paşa caddesinde on numro ma'a bağçe bir bab 
menzil derünına diri cereyan iden derün-ı senedde mu
harrer nısf masura ma-i tezize ve bir masura ma-i mürre 
Şeyh Temiml(?) Efendi mutasarrıf iken ınılma i leyh vefat 
idüp ma-i mezkür bir nefer keblre kerimesi Fatıma Ha
nım'a ba'de' l-intikal ınılma i leyha diyar-ı aharda bulındı-
ğından ba hüccet-i şer' iyye vekili validesi Hamide Hanım 
ibnet-i Abdul lah b i ' l-vekale mevaliden faziletlü Kebirl-
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zade İsma'il Kamil  Efendi ibn-i Abdülhallm'e ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ma-i mezkfırun zabt u tasarrufını havl 
ayru ayru virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı . 

Fl 24 Nisan sene [ 1 ]301 [6 Mayıs 1 885] 

DER HIDMET -İ YEDİKULLE 

14-1/232a/1 Kırkçeşme katmalarından Muallim-i sul
tani kemeri katmalarından, yarım masura suyun sahibi 
tarafından, Murat Paşa-yı Atik mahallesinde evine ce
reyan etmek üzere Şerife Hatice Hanım'a ferağ olun
duğuna dair temessük verildiğinin kaydı. 

Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan Gazi Sultan Süley
man Han hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları K ırk
çeşme ta'blr olınur ma-i lezlzlerinün ana tarlkına mülhak 
katmalardan bir masura ma-i lezlze mutasarrıf Mehmed 
hüsn-i rızasıyla Şerlfe Hadlee Hanım bint-i e l-Hacc Os
man Paşa'ya ferağ u kasr-ı yed idüp ancak bu def'a ba 
hatt-ı hümayfın virilen nizam-ı müstahsenesine nazaran 
yedinde olan sfıret natık oldığı üzre asrında Mu'all im-i 
sultani kemerine i lhak eylediği beş masura ma-i lezlzün 
sülüsi hakk-ı mecra ma'ada sülüsanından müfrez bir ma
sura ma-i leziz vakf-ı müşarun i leyhün ana tarlkına cere
yan itmekde aldığından yedinde olan sfıret taraf-ı vakfda 
battalda hıfz ol ınup beher şehr altmış  akçe icare ile cedld 
temessük tahrlr o l ınup mfıma i leyha Şerlfe Hadlee Ha
nım'un yedine i 'ta olmarak bir masura ma-i lezizi Aksa
ray kurbında Murad Paşa-yı Atik mahallesinde mutasarırf 
oldığı hanesine cereyan itmek üzre virilen temessük kayd 
ol  md ı .  

Fı 15  Za sene [ 1 ]255 [20 Ocak 1 840] 

Mfıma i leyha Hadlee Hanım'un bi kazai ' l lahi te 'ala se
nedi zayi' olm ış o ldığından fı I 8 Z sene [ I  ]256 tarihinde 
temessüki zayi'den virilmiş olmağla işbu mahalle kayd 
o l ındı .  

Fı sene-i minh [ l l Şubat 1 84 1 ]  

14-l/232a/2 Kırkçeşme katmalarından, yarım masura 
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14-11232a/l 

14-11232a/2 
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Hanım ve mahdumları Mehmed Raif ve İbrahim beğler 
i le kerimesi Fatıma Hanım'a intikal itmeğle muma i leyhi
mii-lar Mehmed Raif ve İbrahim beğler ve kerimesi Fa
tıma Hanım ve halilesi Zübeyde Hanım hüsn-i rıziilarıyla 
herbirerleri hacegan-ı Divan-ı hümiiyundan Abdüllatif E
fendi'ye feriiğ u kasr-ı yed idüp ve ber ınıleeb-i nizam-ı 
müstahsene yedinde olan yedinde o lan81 silret niltık oldığı 
üzre İsmii'll Paşazade İbrahim Beğ'ün suyol ı  kuralarından 
ifriiğ Belgrad82 karyesine karlb mevzı ' -ı halide abar-ı mü
te 'addide hafr ve tahte' 1-arz lağm ü kanaviit i le cem' u 
tahsll ve ol mevzı 'a  karlb merhume Viiiide Sultan hazret
lerinün karye-i mezbura gelen dere yolına i lhiik itdürdiği 
beş masura ma-i lezizden müfrez nısf masura ma-i lezi'z 
vakf-ı müşiirun i leyhün ana tarlkına cereyan itmekde ol
d ığından beher şehr otuz akçe iciire-i müeccele ile ma-i 
mezkılr ınılma i1eyh Abdüllati'f Efendi'nün uhdesine kayd 
ve Bayram Haftiini' mahallesinde menzil ine cereyan eyle
mek üzre virilen temessük kayd ol ındı .  

F1 1 0  B sene [ 1 ]255 [ 1 9  Eylül 1 839] 

Ahdüllatif Efendi'nin Mustafa Tosun Paşa 'ya ferağ et
tiğine dair kayıt . 
Mılmii i leyh Abdül latlf Efendi ma-i mezkurı feragat-ger
de-i beciiyiş asiikir-i muntazama feri'kanından atlıfetlü 
Mustafa Tosun Paşa ibn-i Mustafa amed. 

F1 2 1  R sene [ 1 ] 258  [ 1  Haziran 1 842] 

Mustafa Tosun Paşa 'nın vefatıyla eviatiarına intikalin
den sonra onların da Mehmet Paşa 'yaferağ ettiklerine 
dair hamişi temessük verildiğinin kaydı. 

Ma-i mezkura mutasarrıf o lan Mustafa Tosun Paşa'nun 
vukü'- ı  vefatıyla ma-i mezkur keblr mahdumları All ve 
Mustafa ve Ahmed beğler i le kebire kerimeleri Adile ve 
Müzeyyen hanımiara ba'de' l-intikal anlar dahi rıziilarıyla 
Asiikir-i şiihane mlrliviilarından sa' iidetlü Mehmed Pa
şa'ya feriiğ itdüklerinden zabt u tasarrufını [havl] viri len 
hamiş-i temessük işbu mahalle kayd ol ındı. 

F1 selh-i Z sene [ 1 ] 286 [ 1  Nisan 1 870] 
ve fi 2 1  Mart sene [ 1 2]86 [2 Nisan 1 870] 

Mehmet Paşa 'nın sözkonusu suyu Hasan Şerif Efen
di'yeferağ ettiğine dair senet verildiğinin kaydı. 

Yusuf Paşa'da Hacı Bayram Raftani mahallesinde Haseki 
caddesinde yiğirmi üç numrolu konağa cari ma-i mezbılra 
mutasarrıf olan Mehmed Paşa rızasıyla halı tüccarından 
Hasan Şerif Efendi ibn-i Mustafa'ya feriiğ itmeğle virilen 
sened-i hakani kayd ol ınd ı .  

Fl 3 Teşrin-i sani sene [ 1 ] 303 [ 15  Kasım 1 887] 

81 "yedinde olan" mükerrerdir. 
82 Efrenc 
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Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman haz
retlerinün ihyasına muvaffak oldukları Kırkçeşme ta'bir 
olınur ma-i lezizlerinden üç buçuk masura ma-i lezize 
mutasarrıf Mehmed Raşid Efendi nısf masurasını bi 'z-zat 
hüsn-i rızasıyla Yusuf Paşa hazretlerinün kethudası Ah
med Ağa ibn-i Salih Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
beher şehr otuz akçe icare-i müeccele i le nısf masura 
ma-i mezkfır mfıma i leyh Ahmed Ağa'nun uhdesine kayd 
ve Topkapu civarında Emin-i cev mahallesinde menzil ine 
cereyan eylemek üzre virilen temessük kayd o lındı . 

F1 1 7  B sene 1 255 [26 Eylül 1 839] 

Ahmet Ağa 'nın vefatıyla eviatiarına intikalinden sonra 
vasileri ve anneleri olan Züleyha Hanım 'ın kanunu do
lanarak sözkonusu suyu uhdesine aldığına dair kayıt. 

Ber mantük-ı temessük nısf masura ma-i lezize mutasar
rıf olan Ahmed Ağa bin Salih fevt olup ma-i leziz-i mez
kfır sulbi kebir oğlı Mustafa Beğ ve Mürahık İbrahim 
Beğ i le sağTre kızları Afife ve Fehlme ve Saime hanımla
ra hasbe' l-iide ba'de ' l -intikal eviadan-ı mezbfıranun ba 
hüccet-i şer' iyye vasileri ve valideleri Züleyha Hanım 
bint-i Abdul lah tarafından Evkaf müfettiş i fazlletlü efen
di tarafından viri len hüccet-i şer' iyye mucebince ferağa 
vekili mfıma i leyh Mustafa Beğ kendi hissesini bi ' l-asale 
ve karındaşlarınun h isselerini b i ' l-vekale ma-i leziz-i 
mezkfırı mezbfıre Züleyha Hanım bint-i Abdullah'a ferağ 
u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i lezi'z-i mezkur ma
hall-i kadimine kema kan cereyan itmek üzre defter-i 
vakfda müşarun i leyhde mezbfıre Züleyha Hanım uhde
sine kayd ol ınmış olmağla işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fl 27 Ra sene 1 270 [28 Aralık 1 853] 

3 0 1  
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14-1/232b/2 Kırkçeşme katmalarından iki masura suya 14-1/232b/2 
s�hip ola� Mehmet Raşit

. 
Efendi, bir masu��sını Ye- :�;>Jı1/._,';,.;i.JJıJJJ�ı�.!iP����1r''(vJ,��·.��(�-..:-J!�!,;, 

nıbahçe cıva�ında hanelerıne cereyan etmek uzere Sey- !/;-!fi,J\.tı�ı _J)�ı)'<jh�.j?,ti�,JJ'!,"('ılJ,' "':�"j;'-'.IJI�-:-:''�!K-(ı;-.:);,;ı 
yit Mehmet /zzet Ağa ile Şerife Hatice Hanım 'a ferağ 1/ıJı�fj)ı,�il;j;,..,/Jb! �����\"'�1d)-r� . .  ''!'-j'�('J4.lı!cf;'.r..., 
ettiğine dari temessük verildiğinin kaydı. · ;,/_ :.r.:ı,1�df't>::'�_.;,ıe;; ı���);.14�/����,-:'.:--e.;�:ı:.�.., t;�l-... . .  
Hüdavendigar-ı esbak cennet-mekan adn-aşiyan Gazi � ' � 
Sultan Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün ihyasına 
muvaffak oldukları Kırkçeşme ta'blr olınur ma-i lezizle-
rinden iki masura ma-i lezize mutasarrıf Mehmed Raşid 
Efendi ibn-i Abdullah bir masurasını hüsn-i rızasıyla 
es-Seyyid Mehmed İzzet Ağa ibn-i es-Seyyid Ebubekir 
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i le Şerlfe Hadlee Hanım bint- i Mehmed'e ferilğ u kasr-ı 
yed itmeğle beher şehr altmış akçe idire-i müeccele i le 
bir masura ma-i mezkı1r merkürnan es-Seyyid Mehmed 
İzzet Ağa ve Şerlfe Hadlee Hanım'un uhdesine kayd ve 
Yenibağçe c ivarında hanelerine cereyan eylemek üzre vi
rilen temessük kayd ol ındı . 

Fl 1 7  Za sene [ 1 ] 255 [22 Ocak 1 840] 
Sözkonusu suyun sahipleri tarafindan, Miralay Ethem 
Paşa 'ya ferağ ettiklerine dair hamişi temessük verildi
ğinin kaydı. 
Es-Seyyid Mehmed İzzet Ağa ibn-i es-Seyyid Ebubekir 
i le Şerlfe Hadlee Hanım ibnet-i Mehmed mutasarrıf ol
dukları bir masura ma-i mezkfırı hüsn-i rızalarıyla Mira
lay Edhem Beğ ibn-i (boş) ferağ u kasr- ı yed itmeğle vi
ri len hilmiş-i temessük işbu mahalle dahi kayd olındı. 

Fl 1 5  L sene 1 264 [ 1 4  Eylül 1 848] 

Etlıem Paşa 'nın vefatıyla bir masura su dört küçük ev
/adı ve bir oğluna kaldıkdan sonra birisinin bila ve/et 
fevtiyle vakftn olup, diğer üç çocuğun vasisi anneleri
nin kanunu dolanarak suyu uhdesine aldıktan sonra 
Mehmet Fevzi ve Şerife Hesna 'nın uhdelerine verdiği
ne dair kayıt. 
Bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan mfıma ileyh Ed
hem Paşa'nun vukü' -ı vefiltıyla ma-i lezlz-i mezkfır dört 
nefer evlildları sağir mahdfımları Mehmed Feyzl Beğ ve 
Emin Edhem Beğ ve sağTre kızı Şerlfe Emine Hesnil Ha
nım ve keblre mahdfımı es-Seyyid Mehmed Atıf Beğ'e 
ba'de'l-intikal kable't-tahrlr sığar-ı mfıma i leyhimden E
min Edhem Beğ bila veled fevt olup hissesi mahlfılen 
canib-i vakfa aid olmış ve sağTran-ı mezbfıran Mehmed 
Feyzl Beğ ve Şerlfe Emine Hesnil Hanım'un bil hüccet-i 
şer' iyye hisselerini ahara ferağa vekll olan vasileri Şerlfe 
Hadlee Hanım bint-i Hasan sağTran-ı mezbfıranun hisse
lerini b i ' l -vesaye hissedarları ve karındaşları mfıma i leyh 
Atıf Beğ'e ba'de' l-ferağ mfıma i leyh Atıf Beğ dahi inti
kalen ve şira'en mutasarrıf oldığı üç rub' h isse-i ma-i 
mezkfırı rızasıyla vasiyy-i mfıma i leyha Şerlfe Hadlee 
Hanım'a ba'de ' l-ferağ mfıma i leyha Şerlfe Hadlee Hanım 
dahi üç hisse ma-i mezbfırdan iki rub ' h issesini iki bin 
guruş deyni mukabi lesinde sağTran-ı mezbfıran es-Seyyid 
Mehmed Feyzl Beğ ve Emine Şerlfe Hesnil Hanım'a ve
filen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i mezkı1run 
iki rub ' hissesi vefilen mürnil i leyhima Mehmed Feyz! 
Beğ ve Şerlfe Hesnil [Hanım'un] uhdelerine ve rub' his
sesi dahi şira'en(?) mfıma i leyha Şer!fe Hadlee Hanım'un 
uhdesine kayd olmarak zabt u tasarrufları içün virilen ha
miş-i temessük işbu mahal le kayd ol ındı .  

Fl 19  Muharrem sene [ 1 2]82 [ 1 3  Haziran 1 865] 
ve fi 1 Haziran sene [ 1 2] 8 1  [ 1 3  Haziran 1 865] 
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Sözkonusu bir masura suyun dörtte iki hissesine iki bin 
guruş ile sahip çocukların vasisi, Hatice Hanım 'ın uh- ��- :.-� � ...... � �  tv_,h.- LJ ��.,.., .,� eA.f Q 
desinde olduğu kısmeti askeriye ilmühaberinden sonra, L.. � �-:� .�"f' .../ �'  '� ;_;.-""� (;_l:ı1•J.v � kendi hissesiyle beraber dörtte üç hisseyi Hacı Ahmet .... �7:J.�·.W: t'Jı..c ,.�� � "! •_;V_..i, ; G�� 
Arif Efendi'ye oda, Hacı Mehmet Tahir Efendi'ye do- .,)�'c, ... �; u.:,�. , .,...2J' ;.:Fı� (}),;'!;_, , ı. �-;:,_... ,� kuz bin guruşafierag� ettig�ine dair temessük verildig"'inin "'..,.,:.(-? � uP..ı j.P_s-_;ı�, . .' . ·,.. ;,_ . . :'�'.�h--: ,.,_., , .,h· ... ..-uı "" . j) • • • � ........ ........... < '-' ,.- ..P ';1' kamdı - ":'.'-' ' t:',j.ı.>.> .,. t  (.(1 ı.... ı-P c1, . • , c-U"  L.-ı ı;..� ı..:ı 'J • ,, • "'· - ..- .-' .s,,._ 1 • 

� . . . . . � 
. � ':"�,�� �� ... �,.; ... ı.s-,... , c-e; 1  .. 

', " -L"t!/(.. n .;:h ı 
Hamış-ı temessukde muharrer bır masura ma-ı mezkurun rr'!(-'!::'::"".J'�;-, v,e , ,J ı-�...J ... }' 1• Z·� ' .(.;. ' J) 1.1,_., rJ 
iki rub' hissesine iki bin guruş bedel mukabelesinde saği- �� .. �����..:..D>���� ı ...,.h' ,�_.. 0Vı �:t> ,  
ran-ı mezbfiran es-Seyyid Mehmed Feyzi Beğ ve Şerife l;j).?ı,.;:� ·v..or, ... �,, t-·/·J;v.;fı<w:: �.'--f�"'.:...ı.:zs. ,  
H � H �  �� f1 'k bl ... b � · J.J�.,...,_. ı.  6 · ·  · " v u.._, ..ıJ  •-' ,. • esna anım veıaen mutasrrı ar ı en me ag-ı mez ur CJ.I.;,�r: · -:--: • ... � ?e-ı.s-v �O? , ":"-' '-'..-� 1 
sahibe-i evvel i mfima i leyha Hadice Hanım'dan temamen ("ı:ı.l,... r� ����,..� ��,;,�.,X. _..;r-<Y d���� 
kabz olmarak ma-i mezbfirun istiğlalden fekki zımnında � ... � ;:,�_:.pt-'� ... .:. �-ı...: '\l �- r,�� l � ... �� 
Kısmet-i askeriyye mahkemesinden vürfid iden bir kıt'a �.-cb 't':J.f.J. ' -!ı-c, );•�.� ->;..J '<c::-' tj:.  ..... y..,./ 
i lm ü haber mucebince iki rub '  h isse ma-i mezkur fekk ve �.J.J.V • . � ,.. • 1'kD-f:;'j • .t;... ,. ; 1 �� ' /.;� ,ı_, .o ,ı/ cro�(Hf. ' · · • 0 .... lt.�� . • L: tahlls birle sahibe-i evveli mfima i leyha Hadice Hanım ;ej�_.:/<J�ı ·�"':-' �--:'-(.v (.-1. 9,:: •_· ;,-;;�."/.�'�..., , ,  
uhdesine ba'de' l-kayd Hadice Hanım dahi ma'a kadim (· �fA.I.I� � 

... ' ·"' �'' " 'U� ..... , u ' � ..:J. 1 • • .r" c:ıv-_, � :r·· "' . . ---"b ...... 
mutasarrıf oldıg"' ı  üç rub' h isse ma-i mezkurı rızasıyla i- � �..u'_,..!. ,,.., :.  · � ,_. _ ,.., , ll ! ..D • . . • •  A.<.. . ...........lv{j) 5): f� �k/. 
kinci ordu-yı hümayfinı üçünci tali'a tabun kolağası "��, l_,. - ��-',.J,.. ;J_, ı...J� �  
el-Hacc Ahmed Efendi ibn-i Arife dokuz bin guruşa ba'-
de ' l-ferağ mfima ileyh ei-Hacc Ahmed Efendi dahi muta-
sarrıf oldığı üç rub' hisse ma-i mezkfirı rızasıyla Ebniye 
mecl is a'zasından Tahir Efendi ibn-i es-Seyyid Mustafa'-
ya kezal ik dokuz bin guruşa kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
iderek ve mah!Ulen vakf-ı müşarun ileyhe aid ve rac i '  o-
lan rub' h isse ma-i mezkur dahi üç rub ' hisse mutasarrıfı 
muma i leyh Tahir Efendi uhdesinde takarrur iderek ba 
defter-i arz lede' l-istizan müte'al l ık buyurılan irade-i se-
niyye mantuk- ı münifı üzre mu 'accele-i mukarreresi olan 
meblağ-ı mezkfirun rüsfimat-ı adiyesi ifraz kusfirı fı 1 6  
Temmuz sene [ 1 2]80 tarihiyle teslim-i hazine kı l ınarak ol 
vechile rub ' h isse ma-i mezbur ol mikdar mu 'accele i le 
muma i leyh el-Hacc Mehmed Tahir Efendi'ye icar olınup 
ol dahi isticar ve kabul iderek senevi otuz guruş !care-i 
müeccele tahsisiyle bir masura ma-i mezkurun üç rub '  
hissesi teferruğan ve b i r  rub' h issesi dahi mahlfilden 
cem'an bir masura ma-i mezbur defter-i vakf-ı şerifde 
muma i leyh e l-Hacc Mehmed Tahir Efendi uhdesine 
kayd olmarak virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd 
o l ındı . 

Fı l l  Haziran sene [ 1 2]82 [23 Haziran 1 866] 

Mehmet Talıir Efendi'nin, yarım masurasını Şerife A
yişe Hanım'a ferağ etmeğle, Ayişe Hanım 'ın ulıdesine 
kayd olunduğuna dair kayıt. 
Bir masura ma-i tezize mutasarrıf olan Ebniye meclisi a'
zasından el-Hacc Mehmed Tahir Efendi mutasarrıf oldığı 
ma-i mezbfirun nısfını uhdesinde b i ' l-ibka ma'ada nısfını 
tarafından damadı Üçünci daire me'mfirı Mehmed Eşref 
Efendi ibn-i Hasan bi ' l-vekale mahall-i kadimine cereyan 
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itmek üzre halllesi Şer'ı'fe Ayişe Hanım ibnet-i Mehmed 
Salim'e kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed iderek nısf masura 
ma-i mezkfır mfıma i leyha Şer'ı'fe Ayişe Hanım uhdesine 
kayd ol ınup zabt u tasarrufına izn virilerek işbu mahalle 
kayd alındı . 

F'ı' 1 9  Şevval sene [ 1 ]285 [2 Şubat 1 869] 
ve 20 Kanun-ı sani sene [ 1 2]84 [ I  Şubat 1 869] 

Mehmet Tahir Efendi ile eşi Şerife Ayişe 'nin vefatıyla 
dört eviadı tarafından, Hacı Şerif Hüseyin ve Ayişe Ha
nım'aferağ olunduğuna dair senet verildiğinin kaydı 
Yenibağçe'de Ördek Kassab mahallesinde Yenibağçe 
hastahanesi caddesinde yiğirmi sekiz numrolu ma'a müş
temilat bir bab konak derfınına cari Sultan Süleyman vak
fından bir masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Mehmed 
Tahir Efendi ibn-i es-Seyyid Mustafa ve zevcesi Şerlfe 
Ayişe Hanım ibnet-i Mehmed Salim ber veeh-i münasafe 
mutasarrıflar iken zevcan-ı mezbfıranun vukü'- ı  vefatia
rına mebni dört nefer eviadı İbrahim Edhem Efendi i le 
Mün'ı're ve Ayişe Hesnil ve Emine hanımiara ba'de' l-inti
kal evliid-ı mfıma i leyhim dahi rızalarıyla Hacı Şerif Hü
seyin Efendi ibn-i Mehmed ve Ayişe Hanım bint-i Hacı 
Şerife kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle 
virilen sened-i hakani kayd a lındı. 

Fi 5 Şubat sene [ 1 2]98 [ 1 7  Şubat 1 883] 
Hacı Hüseyin Şerif Efendi'nin, yarım masura suyu ko
nak ile beraber Manav Hasan Ağa'yaferağ ettiğine da
ir senet verildiğinin kaydı. 
B ir masura ma-i lezizün nısf masurasına mutasarrıf mu
tasarrıF3 olan Hacı Şerif Hasan Efendi ibn-i Mehmed rı
zasıyla nısf konak i le beraber manav esnafından Hasan 
Ağa ibn-i müteveffa Hacı Abdi Efendi'ye ferağ itmeğle 
virilen sened-i hakani kayd a l ındı . 

Fi 23 Şubat sene [ 1 ]305 [7 Mart 1 890] 

14-11233a/1 Haslar kazası Çavuş karyesi yakınında 
Söğütlüdere 'den Büyükayasofya suyoluna mü/hak Os
man Ağa katmasularından bir masura suya mutasarrıf 
olan Ahmet Efendi'nin suyuna isteği yönünde tasarruf 
etmek üzere temessük talebi ve verildiğinin kaydı. 

Cami ' -i şerif-i Ayasafya-i keblr evkafı su yı tarikına mü i
hak katma sularından bir masura ma-i lezlze mutasarrıf 
olan Kapu çukadarı Ahmed Efendi mutasarrıf o ldığı ma-i 
lezlz-i mezkfırun nısf masurasını ke' l-evvel menzi l ine ve 
nısf masurasını dahi menzi l i  tahtında çeşmeye tahsisiyle 
müceddeden nizarnı vechi le yedine senedi i 'tasına talib 
olmağın ve ber mfıceb-i nizam-ı müstahsene yedinde olan 
hüccet natık aldığı üzre asrında Su nazırı Osman Ağa'nun 

83 "mutasarrıf'' mükerrer 
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Havass-ı al iyye kazasında Çavfış karyesi kurbında Gü- . , . _ 

zelce kemerden Sö[ğü]ddere nam mahallde hafr-ı abiir ve ��!r-.... .,..u,�� /�_;, · "  .�� -vi,;__;_:;- , :;,.,. �, ..(;,t. 
tahte' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil itdiği sudan "'�!"? Jı;;;)'� r:_:)J,;� ı..;� - , ,- : . .  _ 

,J �� . . , � • � • r J- � .,.,  ..,� -.�"', ,.., 
işbu bir masura ma-i leziz vakf-ı şeriflin ana tarlkına ce- <Ai · �r . ""=" ">�.) _, �:. ��i.;,,.,�.���-� _ -�J 

� . kd Id � d b h h 1 k . � . 'ZrY, _,_._, AJ , · · ·  - . . _...:._.p._ reyan ıtme e o ıgın an e er şe r a  tmış a çe ıcare-ı - ·  - l_. ,.: �--::· .V �J_, ,.,_,_.... ,ıı ·- · :.. 
müeccele i le bir masura ma-i lezlzün nısf masurası mürnil c,_s: , - (' � .( � 011 
i leyhün Bayezid-i cedid mahallde mutasarrıf oldığı men- ' JJ " i J __::, ,� ..v�, 
zi l ine ve diğer nısf masurası dahi menzi l i  tahtında çeşme-
ye cereyan itmek üzre viri len temessük kayd ol ındı. 

R 1 5  Za sene [ 1 ]255 [20 Ocak 1 840] 
Ahmet Efendi'nin vefatıyla suyunun eviatiarına intikali 
ve Seyyit Mehmet Galip Efendi'ye ferağlarına dair ha
miş-i temessük kaydı. 
Ma-i mezkfıra mutasarrıf olan Ahmed Efendi fevt olup 
ma-i mezbür eviadları sağir Seyyid Mustafa ve Şerlfe E
mine ve Şerlfe Zeyneb ve kebiran Şerife Fatıma ve Şerlfe 
Ayişe'ye ba'de' l-intikal sağTran taraflarından bii hüccet-i 
şer' iyye valideleri Zekiyye Hanım bi ' l-vekale ve kebiran 
taraflarından dahi Süleyman Efendi bi '  1-vekale Nizamiy- . .... . ; , � -�.- · . - o > � - ... ,.; rn-1 ·�· 

•• A '  • _ . � ,  ... ....,._......,.,.J'-"':: c.rvr...-"_....- v -;::..:. .....-.-6�""": , ""'�....,.-: ı  y� �ok�ama o?�sı mu
A�ır� es-�eyyı.d. Meh�e� �alıb Efe.�- cr-:-f.l:. . .ı.� �·..;}.V�_/ )-,�;,,;..:, ,ı.. �� "'rf dı ıbn-ı Osman a ferag ıtmegle vırılen hamış-ı temessuk ;o..v - ,  _ ,  . _  r _ • • • ••1 ı... .r -� • . b h ll k d ı d . ::;..-- Y/.> '-f--; ,._, u.. 1 ,..., J�.r ,_. l.ıUJ('.rJ (7 • •  _,..--�J.)f-'':' .. ış u ma a e ay o ın ı . · · · c. . 1 • • 

• 

R 1 I Za sene [ 1 ] 264 [9 Ekim  1 848] ��o ( ..t-.J:...;ıd-:ı 
Bayezid-i cedid mahallesinde eve bağlı suya mutasarrıf 
olan Mehmet Galip Efendi'nin vefatıyla suyunun oğlu-
na intikaline dair sened-i hakani kaydı. 
Etyemez civarında Biiyezld-i cedid mahallesinde Ş imen
düfer sokağında yiğirmi bir numrolu haneye cari n ısf ma
sura ma-i mezküra mutasarrıf olan Mehmed Galib Efendi 
fevt olup ma-i mezkür mahdümı Bab-ı valii-yı ser'askerl 
p iyade dairesi hulefasından Nuri Beğ'e intikal iderek viri
len sened-i hakani i şbu mahalle kayd ol ındı. 

Fl 25 Şubat sene [ 1 ]302 [9 Mart 1 887] 
Nuri Bey 'in suyunu Kumkapı Bostan Ali malıallesinde 
evine bağfatmak üzere Yazıcıoğlu Hacı Kosti 'ye ferağı
na dair kayıt. 
Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Nuri Beğ muta- ıJ�ıS;) , 'v  ıi>J_,ı .)_b (!..ı. • • 
Sarrif o ldığı ma-i }ezizi mecra-yı kadiminden b i ' l- ihrac c(.;': t'..-).J I �.-... \. • • • ' �,_,ı j;..JI ,..,_,e:, # _;,.;.,1 1.1  ı � Kumkapu'da Bostan Ali mahallesinde hanesine cereyan · ::;. r� e/�.#- A>�� r-'....,4; •

• 
ı ... _..p v . 

itmek üzre Yazıcıağlı Hacı Kosti veled-i Hacı Panayot e::::-�t .  L (��-&ı.: • ._, t-��� .-v�.j 
uhdesine feriiğ. 

· • vf...J., � elLA .� 
R 1 0  Mart sene [ 1 ]3 1 9  [23 Mart 1 903] 

14-11233a/2 Çavuş karyesi civarında Güzelcekemer Sö
ğütlüdere 'den Tunalağmı aracılığıyla Büyükayasofya 
lağmına müllıak sudan müfrez bir masura suya muta
sarrıf olan Şerife Adi/e Hanım 'ın rızasıyla suyunu 
Hayreddin Paşa'ya Molla Gürani mahallesinde menzi
line bağfatmak üzere kasr-ı yedine dair temessük kaydı. 

· • �.J I 
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14-11233a/2 
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Cami ' -i şerif-i Ayasofya-i kebir evkafı şerlfı suyı tarlkına 
mülhak katma sularından n ısf masura ma-i lezize muta
sarrıfe olan Şerlfe Adile Hanım bint-i Mehmed Efendi 
mutasarrıfe o ldığı ma-i lezlz-i mezkGreyi bi' z-zatiha 
hüsn-i rızasıyla devletlü Hayreddin Paşa hazretlerine 
kasr-ı yed idüp virilen n izam-ı müstahsenesine nazaran 
yedinde olan hüccet natık oldığı üzre Su nazırı e1-Hacc 
Osman Ağa hayatında Çavfış karyesi c ivarında Güzelce 
kemere karlb Söğüdlidere nam mahallde abar-ı müte'ad
dide hafr ve tahte ' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil 
eylediği suyın ı  ba'de' l - ifraz tarnın ü kamil beş masura 
ma-i lezlzini ol mevzı 'a karlb Tuna lağmı ta'blr ol ınur 
vasıtas ıyla Ayasofya-i keblr lağmına bir masura hakk-ı 
mecra ta 'yin i le ba'de' l- i lhak cari olan dört masura ma-i 
lezlzden müfrez n ısf masura ma-i leziz vakf-ı mezbfırun 
suyı tarlkına cereyan itmek üzre oldığından beher şehr o
tuz akçe icare-i müeccele takdir olmarak nısf masura 
ma-i leziz-i mezkı1r Taşkassab kurbında Molla Gürani 
mahal lesinde paşa-yı müşarun i leyhün menzi l ine cereyan 
itmek üzre viri len temessük kayd ol ındı . 

Fl 16 Ra sene [ 1 ]256 [ 1 8  Mayıs 1 840] 

Haslar kazasında Çiço çiftliğinden Kırkçeşme suyuna 
müllıak konağa bağlı mülk bir masura suya mutasarrif 
olan Hayreddin Paşa 'nın vefatıyla eviatiarına intikali 
ve rızalarıyla konak ile birlikte suyu Alırnet Mulıtar 
Paşa 'ya Turunçluk suyuna müllıak olarak sattık/arına 
dair 
işbu Kırkçeşme suyınun cari oldığı konağun temessüki 
derı1nında ba hüccet-i şer' iyye ve ber veeh-i mülkiyyet 
bir masura ma-i leziz mukayyed olup ve yedierinde olup 
irae eyledükleri bir kıt'a atik hüccet natık oldığı üzre 
Havass-ı refi'a kazasına tabi ' Çiço çiftliği kurbında ki
mesnenün mülkine ittisalden ari mevzı '  -ı hallde izn-i sul
tani ve kendi malıyla hafr u84 abar itdirdiği iki masura 
ma-i lezizden müfrez bir masura ma-i lezizün tedavül-i 
eyadl i le el-yevm mal ik ve mutasarrıf o lan Hayreddin Pa
şa'nun vefatı vukü' ıyla ma-i mezkGr irsen kebir mahdı1m
ları sa'adetlü Mahmud Paşa hazretleriyle izzetlü İsma'll 
ve [Rı]za beğlere münhasıra olup müma i leyhima dahi 
hüsn-i rızalarıyla konağ-ı mezkür ile beraber İkinci or
du-yı hümayün müşlri devletlü Ahmed Muhtar Paşa haz
retlerine bey' u ternllk iderek ma-i mezkı1r Fatih Sultan 
Mehmed Han hazretlerinün Turunçluk suyı tarlkına mül
hak oldığından hıdmet-i mezkür aranı lmak üzre işbu ma
halle kayd ve işare[t] ol ındı .  

84 hafr-ı 

Fl 22 Receb sene [ 1 2]90 [ 1 5  Eylü l  1 873] 
ve fi 2 Eylül sene [ 1 2]89 [ 1 4  Eylül 1 873] 
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Hayreddin Paşa 'nın vefatıyla suyunun eviatiarına inti
kali ve rızalarıyla konak ile birlikte sularını Ahmet 
Muhtar Paşa ya ferağlarına dair hamiş-i te mess ük kay
dı. 
Müşarun i leyh Hayreddin Paşa'nun vefatı vukü' ıyla kebir 
mahdumları sa'adetlü Mahmud Paşa hazretleriyle izzetlü 
İsma'il ve Rıza beğlere ba'de' l-intikal mı1ma i leyhim in
tikalen mutasarrıf oldukları ma-i mezkurı cari oldığı ko
nak ile beraber İkinci ordu-yı hümayunı müşiri devletlü 
Ahmed Muhtar Paşa hazrederine ferağ u kasr-ı yed ide
rek fi 2 Receb sene [ 1 2]90 tarihinde bii takr[ir] inha al ı
narak fi l l  C sene [ 1 2]90 tarihinde hamiş-i temessük 
kayd olındı. 
Gazi Ahmet Muhtar Paşa 'nın suyunu Halil Kamil E
fendiye rızasıylaferağına dair kayıt. 
Nısf masura ma-i mezkura mutasarrıf olan Mısır fev
ka' l-ade komiseri müşiran-ı izamdan devletlü Gazi Ah
med Muhtar Paşa hazretlerinün bii hüccet-i şer' iyye veki
l i  Hazine-i hassa-i şahane hububat anbarı müdiri izzetlü 
Mustafa Mazhar Beğ bi ' l-vekale rızasıyla Rüsumat mü-
fettişi sabık sa'adetlü Abbaszade Halil Kamil Efendi'ye 
ferağ. 

Fı 3 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]306 [ 1 5 Aral ık 1 890] 
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14-l/233b/l Atik İbrahim Paşa 'nın Uzunçarşı 'da va- J4-11233b/l 
kıjlarına bağlı Saraçhane yakınında Mimar Ayas ma- � .... .J�}-� �.wA(..(A.iJ � \.lj !l ı:  .. I(A�. . . . . . , . � · ' ' • '-":' ..< , ,  • ""' 1'-"'� ..J.);.J I �_,b ..:_��;!.Jo.<o�'t;:. hallesinde Çiftehamama ve bağlı Kırkçeşme suyuna :;ı_··�"�::o:.<?:.A:o<Y.-*��cg;..._.ıl�ı,ı;""�);.�,:......,..;ı;.,ce') .... .'_;,.:.·, �  
mutasarrif olan Seyyit Mehmet Ağa 'nın suyunun yarım ;.:t; '-!.(ı.o��<t.;..-�1-f.'�.-L..:._;ı.�oo!�· .Sı-lJo;""..r,:f;_.-L-� ...;_...J,..,� "?",..,......, .. �&.)c. LJ.ı�.ı •A-s-.,.�.,, ""'"-:, ,;::; . " .::. , � ., /  · /. masurasını Melıveş Hanım 'a Davutpaşa yakınında Ba- · ·  · · · · · ---: .., -7. � � " .., . ..;.-- --�·� ' ·-"�-Y-'�.!...1'6 
yezid-i cedid mahallesinde menziline bağfatmak üzere :J<f5....1.:JJ,.Jf!)./,J!'��·�--;,, 'e� • ..�b,·:.J· ferağına dair te mess ük kaydı. "'" '--- · · "" 
Cennet-mekan Atik İbrahim Paşa hazretlerinün Uzunçar
şu'da kain bina ve inşa huyurdukları cami '-i şerif ve mek
teb-i şerif ve medrese-i latifi ve hayrat-ı sairesi evkafın
dan Serrachane kurbında Mi'mar Ayas mahal lesinde 
vakf-ı mezburun Çiftehammamına cari ma-i Kırkçeşme 
mutasarrıf olan hammilm-ı mezkur hammamcısı Seyyid 
Mehmed Ağa ibn-i Seyyid Ömer ma-i leziz-i mezkı1run 
nim masurasını Saraylı Demhoş(?) Hanım bint-i Abdul
lah'a kasr-ı yed itmeğİn şehr[iyye] yiğirmi akçe icare ta'
yiniyle ma-i mezkur hanım-ı muma ileyhanun uhdesine 
kayd ve Davud Paşa kurbında Bayezid-i cedl'd mahalle
sinde menzi l ine cereyan itmek üzre virilen temessük 
kayd ol ındı . 

Fı 20 Ca sene [ 1 ]256 [2 ı Temmuz ı 840] 

Evkaf-ı hümayun hazine odasında işleri Çarşamba gü
nü görülen vakıflardan yarım masura suya mutasarrif 
olan Saraylı Mehveş Hanım 'ın çocuksuz olarak vefa
tıyla suyunun mahlülden vakfa ait olup mezat sonu-
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cunda Saraylı Emine Feslan hanım 'a kiralandığına ve 
zaptma dair kayıt. 

Ba iriide-i seniyye Evkaf- ı  hümayun hazinesi senedat(?) 
odasında çiharşenbih güni umur u hususatı ru'yet olınan 
evkafdan ber manti'ık-ı temessük beher şehr yiğirmi akçe 
icare-i müeccelelü nlm masura ma-i lezlze mutasarrıfe 
olan Saraylı Demhoş(?) Hanım bint-i Abdul lah bila veled 
mütevef-fiye olup nlm masura ma-i leziz-i mezkur mah!Ul 
ve taraf- ı vakf-ı şerlfe aid ve nic i '  olmağla bii kaime le
de' l-müzayede rağbetü' n-nas inkıta ' ından sonra yalnız 
beş bin iki yüz yiğirmi guruş mu'accele i le Sarayl ı  Emine 
Füslan Hanım bint-i Mustafa uhdesinde karar eylediği ba 
defter-i arz lede' l- istlzan ol babda müte'al l ık ve şeref-su
dur buyurılan irade-i seniyye-i cenab-ı piidişahl mantük-ı 
münlfı üzre Icabı b i ' l-icra mu 'accele-i mukarreres i  olan 
meblağ-ı mezburun rüsumat-ı adlsi b i ' l-ifraz kusurı dört 
bin yedi yüz guruş fı 1 5  Teşrin-i sanı sene [ 1 ] 278 ta-ri
hiyle teslim-i Hazine-i evkaf-ı hümayun olmağın ber 
muceb-i kaime sergiden sürhle ftirunihiide ve tahsilatdan 
işaret kı l ınarak kaime-i mezkur taraf-ı vakfa vürud itmeğ
le ol vechile nısf masura ma-i leziz-i mezkur taraf-ı vakfa 
vürfıd itmeğle ol vechile nısf masura ma-i 1ez1z-i mezkUr 
mezbure Emine Püslan Hanım bint-i Mustafa'ya lcar o l  
dahi istlciir ve kabul itmeğle mezburenün zabt u tasarrufı
na bi ' t-tevliyye izn virilüp defter-i vakf-ı şerifde uhdesi
ne kayd olındı . 

FI S C sene [ 1 ] 279 [27 Kasım 1 862] 
Saraylı Emine Feslan Hanım 'ın suyunu el-Hacc İbra
him Ağayaferağına dair kayıt. 
Nısf masura ma-i lezize mutasarrı fe olan muma i leyhii 
Saraylı Emine Füslan Hanım b int-i Mustafa mutasarrıfe 
o ldığı nı sf masura ma-i leziz-i mezkurı tarafından Maliy
ye hazinesi mesiirifat muhasebesi ketebesinden Reşad E
fendi ibn-i Ahmed Kaşif ve ketebe-i mezbureden Ahmed 
Nuri Efendi ibn-i Hasan şehadetleriyle ferağa vekili zevci 
hazine-i mezkurede Ma'aş mümeyyizi rifatlü Ahmed E
fendi ibn-i el-Hacc İbrahim Edhem b i ' l-vekale Selatin-i i 
zam imaret-i amireleri teftiş me'murı el-Hacc İbrahim A
ğa ibn-i Mehmed Salih'e ferağ u kasr-ı yed eylediği su 
nazırı izzetlü Musa Ağa tarafından vürud iden bir kıt 'a 
inhiidan anlaşı lmış ve icare-i kadimesinün senevi on beş 
guruşa ib iağı husus ı evkaf varidatından derkenar ol ınmış 
olmağla ol vechile senevi on beş guruş icare-i müeccele 
ile nısf masura ma-i leziz-i mezkur defter-i vakf-ı mü
şarun i leyhde muma i leyh el-Hacc İbrahim Ağa'nun uh
desine kayd i-le b i ' t-tevl iyye tasarrufına izn virildiği işbu 
mahal le şerh ve temhir kı l ındı . 

Fı selh-i Muharrem sene [ 1 ]28 1 [5 Temmuz 1 864] 
ve fı 23 Haziran sene 1 280 [5 Temmuz 1 864] 
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Hacı İbrahim Ağa 'nın rızasıyla suyunu Bezmi Hanım 'a 
ferağına dair hamiş-i temessük kaydı. 
Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan mfıma i leyh Hacı 
İbrahim Ağa rızasıyla Bezıni Hanım ibnet-i Abdulll1h'a 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle mahall-i kadimine cereyan it
rnek üzre hamiş-i temessük işbu mahalle kayd o l ındı. 

Fi 19 R sene [ 1 ]288 [8 Temmuz 1 87 1 ]  
ve Fi 5 Temmuz [ 1 ]287 [ 1 7  Temmuz 1 87 1 ]  

Bezmi Hanım'ın suyunun bir kısmını rızasıyla Fatma 
ve Şefikaya ferağına dair hamiş-i te mess ük kaydı. 
Üç numro i le murakkam Bayezid-i cedid mahallesinde 
Çavfışzade cami ' i  zokağında bir bab menzile cari nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıfe mfıma i leyha Bezıni Ha
nım ma-i mezkfırı üç hisse i 'tibarıyla bir hissesini uhde
sinde ibka ma'ada birerden iki hissesini rızasıyla Minka
leli Fatımatüzzehra ve Latife Emine Hanım bintan-ı Ab
dullah'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle mahall-i kadimine ce
reyan itmek üzre viri len hamiş-i temessük işbu mahalle 
kayd olındı . 

Fi 1 3  Şa'ban sene [ 1 ]29 1 [25 Eylül l 874] 
ve fi l l  Eylül sene [ 1 ]290 [23 Eylül 1 873] 

Bezmi Hatun 'un rızasıyla suyunu Manastırtı Mustafa 
Efendiye ferağ ve zaptma dair kayıt. 
Hamiş-i temessüke ve tahrir-i emlak kaleminden vürfıd 
iden ruhsat tezkiresi mantfıkınca mezkfır numro ile mu
rakkam vakf-ı ahardan bir bab menzil derfınına cari nısf 
masura ma-i lezizün sülüs hissesine mutasarrıfe olan Sa
raylı Bezıni Hanım bint-i Abdullah rızasıyla Manastırt ı 
Mustafa Efendi mahdfımı Necib Efendi'ye vakf-ı ahardan 
olan menzil ile ma'an beş bin guruşa kat' iyyen ferağ it
meğle ol vechile sülüs hisse ma-i mezkfırun zabt u tasar
rufına izn virilmeğle işbu mahalle kayd ol ındı. 

Fi 25 Cumade' l-ahir sene [ 1 ] 295 [27 Haziran 1 878] 
ve fi 1 4  Haziran sene [ 1 ]294 [26 Haziran 1 878] 

14-l/233b/2 Ortabelgrad ve Bahçebelgrad arasında 
Çaşnıgir kemerinden Kırkçeşme suyunun anayoluna 
mü/hak katmasulardan müfrez yarım masura suya mu
tasarrıf olan Ahmet Ağa 'nın vefatıyla suyunun mirasçı
larına intikali ve Hüseyin Ağaya Tozkoparan 'da men
ziline bağiatmak üzere ferağlarına dair temessük kaydı. 
Hudavendigar-ı esbak cennet-mekan adn-aşiyan Sultan 
Süleyman Han tabe serahu hazretlerinün ihyasına muvaf
fak oldukları Kırkçeşme ta'bir olınur ma-i tezizlerinden 
ana tarlkına mülhak katmalardan nısf masura ma-i tezize 
mutasarrıfe Ahmed Ağa fevt olup halllesi Na'ime Hanım 
bint-i el-Hacc Hasan i le kebir oğl ı es-Seyyid İbrahim Ed
hem Efendi'ye ba'de' l-intikal mezbure Na'ime Hanım da
hi müteveffiye olup hissesini oğl ı mfıma i leyh İbrahim 
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14-l/233b/2 
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• 
Edhem Efendi'ye ba'de' l-intikal mı1ma i leyh es-Seyyid �ı,, �� ,;� ;..-,.u � -:;. � ·� ---:. ... e!.:..J , " :..A- � İbrahim Ed hem Efendi'nün tarafından Seyyid Mehmed � .:f.:'ll'(.f �,.,t, :,u .� __,, , �;., �·_.:. -� .:...:.e; • Nazif Efendi ve el-Hacc Ahmed Ağa şehadetleriyle fera-

: g�,�� ..... .., � ��·d-'�� .... . >��_:,. � ğ� vek�� i . �apu çu�adar� M�hı:ned Ağa 
.b! ' l-.vek�l: dört 

(J" �.;. .t ,�:; : , ıi � M  1 •· • : •• � 1"'-' hısse ı tıbarıyla uç hıssesın ı müderrısın-ı kırarndan _;w,�;xJIJ��. � · ,-� �.J.·-:' '!-' � , �  es-Seyyid Mehmed Şem'i Efendi ibn-i el-Hacc Mehmed "'-.); : ı,  �� • '/ J "<"'� l� -:� !.J ' 1"' r4- '  Efendi'ye ve bir hissesini dahi halilesi Fatıma Fitnat Ha-
• ." . •  � • ,.!.J v �  <J '../ ).l ı ,., ;;_,,�..../.. · nım ibnet-i Ali Raif Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed idüp ve o4.l) ;V.,l.,.o " .Mo ' � ' • O O __, ,  0 A " h d '  d ı h ' l A k . • ( • , ....,.. ,....-_,.J , .r ...,:_ cr : ·; - nızam-ı musta sene nazaran ye ın e o an arz-ı a natı 

CV ....,.w ,...�:'-' (..�,1 , ,i: 1 ,., 11J . �- :,� � '1:--""' i W ı o ldığı üzre asrında Mir[a]hur-ı evvel Mustafa Ağa ve 
,..t:. J<J • • • �-"' ":.( .. 1; •ı; 1 � Sultan kethudası Hüseyin Ağa Orta Belgrad ve Bağçe ?i o<. / 1 (�" ( 'ı.;�, �  - , Belgrad beyninde Çaşnigir nam-ı diğer Mustafa kemeri 

• ,.,-' :-- ' dimeğle ma' rlıf kemer kurbında hafr itdirdiği lağmlar ve 
bacalardan hası l  olan ma-i lezizün katması mevcı1d olup 
vakf- ı müşarun ileyhün ana tarikına cereyan itmekde ol
dığından beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ile nısf 
masura ma-i mezkı1r mı1ma i leyhimanun Tozkoparan ci
varında menzil ine cereyan itmek üzre virilen temessük 
kayd ol ınd ı .  

Fi gurre-i S sene [ 1 ] 257 [25 Mart sene 1 84 1 ]  

Fatma Fitnat Hanım 'ın vefatıyla hissesi kızına intikal 
ve onun da çocuksuz olarak vefatıyla lıisse malılülden 
vakfa ait olup mezat sonucunda Seyyit Melımet Şemsi 
Efendi'ye kiralandığına dair kayıt lıamiş-i temessük 
kaydı. 
Nısf masura ma-i lezizün dört hisse i ' tibarıyla bir hisse
sine mutasarrıfe olan mfıma ileyha Fatıma Fitnat Hanım 
bint-i Ali'nün müteveffıye olmasıyla hisse-i mezkı1re ke
rimesi Emine Saniyye Hanım'a ba'de' l-intikal kable
' t-tahrir mı1ma i leyhanun dahi bi la veled müteveffiye 
olmasıyla hisse-i mezkı1r mahlı1l ve canib-i vakfa aid ol
mağla bii kaime-i meziid bin guruş mu'accele ile diğer üç 
hisse mutasarrıfı mfımii ileyh ve hala Evkaf-ı hümayfın 
müfettişi faziletili es-Seyyid Mehmed Şem'i Efendi bin 
el-Hacc Mehmed Efendi uhdesinde karar eylemiş ve ma-i 
mezkı1run emsali vechile iciire-i kadimesi senevi on beş 

rf,;;,, �Çıp /,. · �  i/,ı/ sf,.�, 1? C-; t '.P. guruşa iblağ olmarak nısf masura ma-i mezkı1r mecra-yı 

;:.· .• •• �,� 1 1_ · • .  ' ' • . • 
kadimine cereyan itmek üzre viri len hamiş-i temessük V.' -'/V ..j.4,l /., 1.1  (.-.J,.JI': ı ...J '-,�<� -. ."-: ( ı,;; işbu mahalle kayd ol ındı .  

ry..f, ,.v.J� . d�"' · ,. · · · · .. . Fi 5 Ca sene 1 283 [ 1 5  Eylül 1 866] 
• ' 

, 

• 1 � � r' V J ı/,Jip_,/ �� ,;� 
, ..,1,., .,...,; f/.1' Jli,.>' ' . · • . • . 

ve Fi 3 Eylül sene [ 1 2]82 [ 1 5  Eylül 1 867] 

,)jJ · 1 • . , � f iP  r" 11 ;:-;� (f"�j ,t. ı -:-;;, 1 Cerrahpaşa 'da Alımetketlıüda malıallesinde konak ile ( ·  . . .  1 'ır' tl-tb � � .0� ir� 'p ':..:- ;� bağlı suyuna mutasarrif olan Melımet Şemsi Efendi '
t V \ll _,., S!'-:-' !" .J:-'  (Jf ' ,.,.JJ J � � � e). . . nin vefatıyla suyu mirasçılarına intikali ve ferağlarına 

• �· f'. · - _ ...J ' dair sened-i hakani kaydı. ,�_,. G � l '-if .:.VI,j Cerriih Paşa'da Ahmed Kethuda mahallesinde Cerrah Pa-
şa caddesinde otuz yedi numrol ı  bir bab konak i le  derunı
na cari n ısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Mehmed 
Şem'i Efendi vefatma mebni Mustafa Safıyyeddin ve 
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Mehmed Larni ' efendiler i le  kerimesi Hadice Kanite 
Hanım'a ba'de'l-intikal ınılma i leyhimden Hadice Kanite ..... v:,�_..,)ıj.P � ,...;J.J' ;,_h, � :.i.-J 1 v P,� v � .,  
Hanım sülüs hisse-i müntakı lesini biraderleri m uma o, ı';.; ·  • 

• • • · "  • 

.J' .... ��v!'ı �,>',.,'..JV ���J '  u; C-1-.f!;- , i leyhima Mustafa Safiyyeddln ve Mehmed Larni' efen- , · · . - · . 
dilere kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu mahalle "J!>.J..:-'? �:ı.: t..,,.,P'..I ,.,7 ı..� u:.&; u. A ı:_;, 
virilen sened-i biikani kayd o l ındı. �;;''..V,.:_p �;,,.,.; .vpy J�,/ �·: � p;.,._ ..V-l.J>. R 5 Kanun-ı sani sene [ 1 2]98 [ I  7 Ocak ı 883] ���� Lu)�· � ;._,_... �:'..> ,..;��i.J t t ,_.:, r ıs· f 

Mustafa Safiyyiddin Bey 'in vefatıyla su ve konaktaki 
hisselerinin eviatiarına intikali ve Ahmet Mulıtar Bey '-
in lı issesinin Hasan Efendi'ye ferağına dair sened kay-
dı. 

Rub '  masura ma-i lezlze mutasarrıf o lan Mustafa 
Safıyyeddln Beğ vefat iderek terk eylediği dört nefer 
evladından ancak bir neferi Ahmed Muhtar Beğ'e aid 
h issenün konak ve ahfir bedeli miyanında yüz aded lira-yı 
Osman! mukabil inde Bab-ı ser'askerl sevkiyyat odacıs ı  
Hasan Efendi ibn-i Hüseyin Ağa'ya ferağ olmarak viri len 
sened kayd olındı . 

Fi 2 Kanun-ı sani sene [ 1 ]3 I 8 [ 1 5  Ocak 1 903] 

Terkin 
Haremeynü'ş-şerlfeyn şerrefeha' l lahu te'ala fı 'd-dareyn 
evkafı musakkafatından olup Büsrev Paşa korbında Kas
sab Hacı ivaz mahal lesinde kain iki kıt'a temessük natık 
oldığı üzre bir bab menzil arsasıyla derfinına cari iki ma
sora ma-i lezlze üç hisse i 'tibarıyla sülüsanı h issesine 
mutasarrıf Mektfibl-i mal iyye hulefasından es-Seyyid 
Mehmed Aziz Beğefendi  ibn-i Sa'ld Beğ ve sülüs hisse
sine mutasarrıf müderrisln-i kirarndan Mehmed Asım 
Beğefendi ibn-i Abdülhamld Beğ mutasarrıflar iken mez
bfir Mehmed Asım Beğ fevt olup sülüs hissesi sağTre ke
rimesi Şerlfe Tevhlde Hanıın'a adiyen ba'de ' l-intikal va
sisi es-Seyyid el-Hacc Mustafa Efendi ibn-i Seyyid Ha
san sülüs hisse ma-i mezkfirı ba hüccet-i şer' iyye bi
'1-vesaye ve sülüsanı hissesine mutasarrıf mfima ileyh A
ziz Beğ sülüsan hissesin b i ' l-asale İbrahim Edhem ibn-i 
Derviş Mehmed'e feragat ve kasr-ı yed itmeleriyle ma-i 
mezkı1r arsa-i mezkfireden münkatı '  olarak Yedikul le ci
varında Mlrahı1r mahallesinde meslekden ifraz ve mahal
le-i mezkı1rede değirmanma icra olmmak üzre ma-i mez
bı1ra şehriyye altmış akçe icare ta'ylniyle viri len temes-
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sük kayd o l ındı . 
Fl 7 Za sene [ 1 ]256 [3 1 Aral ık 1 840] 

14-l/234a/2 Haslar kazası Çiftehavuz, Akgül ve Paşa
deresi 'nden Kırkçeşme suyuna mülhak katmasulardan 
müfrez yarım masura suya mutasarrıf olan Hafize Ha
tun 'un suyunu rızasıyla Nimetu/lah Hanım 'a Aksaray 
yakınında Katip Muslihiddin mahallesinde menziline 
bağiatmak üzere ferağına dair temessük kaydı. 

[Derkenar] Vukü'atı Aksaray h ıdroetine nakl alındı . 
Fi l l  Nisan sene [ 1 ]3 1 2  [23 Nisan 1 896] 

Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretlerinün ihya
sına muvaffak oldukları Kırkçeşme ta'blr a lınur ma-i le
zizlerinün ana tarlkına mülhak katma sulardan nısf ma
sura ma-i tezize mutasarrıfe olan Hafize Hiiti'ın bint-i Ha
lil ma-i mezki'ırı hüsn-i rızasıyla Ni 'metullah Hanım 
bint-i Es'ad'a ferağ u kasr-ı yed itmiş ve ber mi'ıceb-i ni
zam-ı müstahsene ma-i mezki'ırun katması keyfiyyetinün 
tahkiki lazım gelmiş olmağla yedinde olan arz-ı hal niltık 
aldığı üzre Şiitır Hasan Ağa hayatında Havass-ı refi 'a ka
zasında Çiftehavz kurbında Akgöl ve Paşa deresi dimeğle 
arif mevzı ' da kendi malıyla abar-ı müte'addide hafr ve 
tahte ' l-arz lağm ü kanavat i le cem' u tahsil ve ol mevzı 'a 
karlb Çiftehavz suyına i lhak eylediği sekiz masura ma-i 
lezlzden müfrez nısf masura ma-i leziz-i mezkur vakf- ı 
müşarun ileyhün ana tarlkına cereyan itmekde aldığından 
beher şehr otuz akçe icare i le nısf masura ma-i leziz mu
ma i leyha Hafize Hati'ın'un ferağından mi'ıma i leyha Ni '
metullah Hanım bint-i Es 'ad'un uhdesine kayd ve Aksa
ray kurbında Katib Musl ihiddln mahal lesinde mutasarrıfe 
aldığı menzil ine cereyan itmek üzre vakf-ı müşarun i leyh 
canibinden temessüki i ' ta kı l ındığı işbu mahal le şerh vi
rild i .  

Fi 24 S sene [ 1 ]255 [9 Mayıs 1 839] 

14-1/234bll 14-1/234b/l Safiye Sultan vakıflarından Defterdar Ah-
jt?itp4!)...,ur··"iı'u.i.V!.I/...;.. ıa:}-..,04;,ıtr.i����� met Çelebi mahallesinde bir hamama ve bağlı iki ma-v�· . tvı,r' • . . r,---:.� <'-""-'{ Jt!.��;:�)/ �.8.i!.ı�J,�J · �..1/ 'i'' &{ ;-�J').:;,;;,l s ura suya mutasarrıf olan el-Ha�c Hamdi E�endi'ni� 
.Afit�tl?tc/#.'·Ji,_}.,I,./.J)ı.:ıJ •/�•"'!-�/: A"!-.;.�/�<'11 ham�m_ını rıza�

.
ıyla Mehmet Raşıt Bey 'e feragına daır 

eAiı?���' ��;jlıb��· ·&A:):.-.1 ..ı-"(Ji'�/ (f�� hamış-ı temessuk kaydı. 

t,t,"�� Merhi'ıme ve mağfi'ırun leha Safiye Sultan tabet seraha 
bint-i merhum Sultan Mustafa Han tabe serahu hazret
lerinün evkaf-ı şerlfi ınusakkafatından ber mikeb-i vak
fiyye-i ma'mi'ılün biha İstanbul'da Defterdar Ahmed Çe
lebi mahallesinde vakı '  bir kıt' a harnınarn deri'ınına cari 
iki masura ma-i lezize mutasarrıf el-Hacc Harndi Efendi 
mutasarrıf aldığı ma'a müştemilat harnmaın-ı mezki'ırı rı
zasıyla hacegan-ı Divan-ı hüınayi'ından Mehmed Raşid 
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Beğ ibn-i el-Hacc Mustafa'ya feragat ve kasr-ı yed it
meğle hamiş-i temessük kayd olmdı .  

Fi 19 Za sene [ 1 ]257 [2 Ocak 1 842] 
Fi 1 5  S sene [ 1 ]258 [28 Mart 1 842] 

Mehmet Raşit Bey 'in hamamıyla birlikte suyunu Ab
dullah Sabit Efendi'ye ferağına dair hamiş-i temessük 
kaydı. 
Muma i leyh Mehmed Raşid Beğ mutasarrıf oldığı ma'a 
müştemilat harnmam-ı mezkurı Belgrad muhafızı Veclhl 
Paşa'nun sabık kethudaları Abdul lah Sabit Efendi'ye fe
ragat ve kasr-ı yed itmeğle hamiş-i temessük kayd olmdı .  

Fi 25 L sene [ 1 ]262 [ 1 7  Ekim 1 846] 

Abdullah Sabit Efendi'nin suyunu rızasıyla İbrahim 
Etlıem Paşa 'yaferağına dair hamiş-i temessük kaydı. 

Muma i leyh Abdullah Sabit Efendi rızasıyla ınirmiran-ı 
kirarndan sabık Kıbrıs muhassıl ı İbrahim Edhem Paşa'ya 
feragat itmeğle hamiş-i temessük kayd olındı. 

Fl 3 Ca sene [ 1 ]269 [ 1 2  Şubat 1 853] 
İbrahim Ethem Paşa 'nın vefatıyla suyunun mirasçıla
rına intikali ve ferağlarına dair hamiş-i temessük kay
dı. 

İki masura ma-i lezlz mutasarrıfı İbrahim Edhem Paşa ve
fat idüp keblr oğl ı Zeynelabidln Efendi ve keblre keri
mesi Ayişe Münlre Hanım'a ba'de ' l-intikal ınılma i leyh 
Zeynelabidln Efendi mutasarrıf oldığı bir masura hisse
sini hüsn-i rızasıyla hemşlresi Ayişe Münlre Hanım'a 
kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile iki masura 
ma-i lezlz-i mezkı1r mecra-yı kadlmi olan harnınama ke
ma kan cereyan itmek üzre muma i leyha Ayişe Münlre 
Hanım'un uhdesine kayd o lmarak virilen hamiş-i temes
sük kayd olmdı . 

Fi 27 Ca sene [ 1 2]86 [4 Eylül 1 869] 
ve fi 29 Teşrin-i evvel sene [ 1 2]85 [ l l Ekim 1 869] 

Adı geçen hamama bağlı iki masura suya mutasarrıf o
lan Ayşe Münire Hanım 'ın rızasıyla Mehmet Najiz Pa
şa 'ya katiyen ferağına dair hamiş-i temessük kaydı. 
Harnmam-ı mezklıra cari iki masura ma-i lezlze muta
sarrıfe olan Ayişe Münlre Hanım rızasıyla Serkurna-yı 
hazret-i şehriyari atlıfetlü Mehmed Nilfiz Paşa hazretle
rine kat' iyyen ferağ al ınarak hamiş-i temessük kayd olm
dı .  

Fl 23 Ca sene [ 1 2]95 [25 Mayıs 1 878] 
ve fi 13 Mayıs sene [ 1 2]94 [25 Mayıs 1 878] 

Yenibahçe 'de Defterdar Ahmet Çelebi mahallesinde 
hamama bağlı iki masura su Najiz Paşa 'nın ulıdesinde 
iken vefatıyla suyunun eviatiarına intikali ve ferağları
na dair kayıt. 

3 1 3  
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Yenibağçe'de Defterdar Ahmed Çelebi mahallesinde 
Hammam sokağında altı numrolu bir bab hammam deru
nma cari iki masura ma-i lez'iz Nafız Paşa'nun uhdesinde 
iken vefatıyla terk eylediği üç nefer evladından bir neferi 
All Rıza Beğ'e aid sülüs hisse uhdesine intikal eyledük
den sonra rızasıyla Hassa birinci alayun alay emini All 
Rıza Beğ'e kat' i yy en ferağ. 

Fı 1 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]3 ı 2 [ ı  3 Aral ık 1 896] 

14-11234b/2 14-1/234b/2 Ayvad karyesi yakınında Ortadere 'den 
·.ı. ... ,;e,��;�..,,�,.. �� ek(b .:;.':'Oı .:ı, (V"-(� .;;ıi �'�.s c-� Kırkçeşme suyuna mü/hak H ay darağa suyundan müf
/l'�ı.i/-fJi�#�'(ı;�i:ıP.;�.-.. !-_,A.�,.,..ı);öf.;;p,ı:.,�);.� rez katmasuyuna mutasarrif olan Hatice Hanım 'ın ve)'�,"'!J1ei��;;..rtttıJ�-:ı Jıi:: ı .ı�,e,ı .;."",.. ���J:s-;..!..--..Ji'..s fatıyla suyunun Abdi Efendi'ye mevrus olup Davutpaşa .ı!;'�� ... ��·�V������,?'� ı,-� !le,.J .; ..... , �1;�� ı�ı e;),��� yakınında Sancaktar Hayreddin mahallesindeki menzi� -?.ı.��,e,'�'.ı,�;.il?�ı �� j, -6l.�ı �IS" Ai� e.ı;;,ı., , · line bağiatmak üzere temessük kaydı. �Jlf/4}J;J)'./,� . : • .  . . .  , . • ., :-: ,..��... .� . e(.h��w����...t-�#_....-),..•��.,eıo/:'�'��' Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han ta-rJ'�� "'Y.-::J St,ı �� "'.�:.Jii.ct.JJ, be serahu hazretleri n ün ihyasına muvaffak oldukları 

Kırkçeşme ta'blr ol ınur ma-i lezizlerinden ana tarlkına 
mülhak katmalardan nısf masura ma-i ıezize mutasarrıfe 
Hadlee Han ım ibnet-i Mehmed Sa 'id müteveffiye olup 
hemşlrezadesi Abdi Efendi ibn-i Abdülfettah Efendi'ye 
mevrGs aldığından intikal idüp ve nizam-ı müstahsenesi-

• 

.J#� ...... r>') ,_;_,e; ,ji �..J ·.�,� ı;.�Jb � 
�,./J �vf'J .J:'V1 .r_.J ,·� � �.ıl) ' "'" �' .s.�·,_;,, ı/:)� .V.-.ı:;, � ı)�)'� �:,)..s. -11')'� .1 'vı'i1,;.jv>U�ı--..J '.J-'J,...J I �_u..;..; , ,  II J IJJ 4'; 1  

,....;_;,J� !'�,..,..;� ��  "'��' ;y,J t ii)..J J .::/-J� 
' 1� ·� ı...i,.u ;i;� ;,);: ı.j.:,Ji J.J'":; ,� ... ;.�, � :.��JI tir: 1 -"....efJ f:,; ,..'h: i"""' l& :v$ (l.o"J � ,;ı,;p, �l..',ıJ � .;..ı) ..,.;,; 1 • • • •• � "' • . • ; • , / 

1 

• �---� CA, �·ry.,.. l,iJ· � ı  .... �� �...; ..ıll/...ei v '-� 
� -c..�/ J -'� .15� 1 vfıb,...; � 4>' �-� v- ---- . .  -

ne nazaran yedinde olan hüccet natık oldığı üzre Ayvad 
nam karye kurbında Ortadere'de Haydar Ağa suyı dimeğ
le arif iki masura ma-i lezlzden müfrez nısf masura ma-i 
lezlzün katması mevcfıd olup vakf-ı müşarun i leyhün ana 
tarlkına cereyan itmekde aldığından beher şehr otuz akçe 
icare-i müeccele i le nısf masura ma-i mezkı1r merküm 
Abdi Efendi'nün uhdesine kayd ve DavGd Paşa kurbında 
Sancakdar Hayreddin mahallesinde mutasarrıf oldığı 
menziline cereyan itmek üzre viri len temessük kayd olm
dı. 

Fl ı 7 L sene [ı ]25 7 [2 Aralık ı 84 1 ]  
Abdi Efendi'nin suyunu rızasıyla el-Hacc Mehmet A
ğa 'ya becayiş üzereferağına dair kayıt. 
Mı1ma i leyh Abdi Efendi ibn-i Abdülfettah ma-i mezkfırı 
feragat-gerde becayiş fesci esnafından el-Hacc Mehmed 
Ağa ibn-i el-Hacc Sal ih amed . 

Fı 23 Za sene [ 1 2]57 [6 Ocak 1 842] 
el-Hacc Mehmet Ağa 'nın vefatıyla suyunun eviatiarına 
intikali ve ferağlarına dair kayıt. 
Nısf masura ma-i lezlz-i ınezkCıra mutasarrıf olan mer
küın ei-Hacc Mehıned Ağa fevt olup sulbl sağir oğulları 
İsma'll ve Süleyman ve Mehmed Necib ve Abdurrah
man'a adiyen ba 'de' l-intikal sığar-ı mezbGrun hisselerini 
ahara ferağa azanı85 ha vi Evkaf müfettişi es-Seyyid Meh
med Sa'deddln Efendi'nün hatmini havi ba hüccet-i şer-

85 izni 
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' iyye vasileri olan e l-Hı1cc Şa'ban Ağa yedine virilüp 
taraf-ı vakfda h ıfz ol ınan bir kıt'a izin hücceti mantfıkın
ca ma-i mezkfırı merküm el-Hacc Şa'ban Ağa b i ' l-vesaye 
rıza ve iradetiyle Yahya Ağa bin Salih İrva'ya(?) ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile ta'y'in masura ma-i mezkı1r 
mahal l- i  kadimine cereyan itmek üzre merküm Yahya A
ğa'nun tasarrufına ba'de'z-zin86 defter-i vakfda uhdesinde 
kayd olmdığı işbu mahalle şerh virildi . 

Fl I 5 Muharrem sene 1 266 [ 1 Aral ık 1 849] 

3 1 5  

14-l/235a/l Ortabelgrad sınırında Teryane 'de Çifteha- 14-1/235a/l 
vuz suyundan Kırkçeşm_e suyunun anayoluna müllıak v· ı:;)·.v.�/.J/J)/J�I�ı� P;;.-:-UPr�>�i� �, _:....s rıP. 
katmas ulardan müfrez Ib ra/ı im Paşa suyuna mutasar- iJ;IJ{�� !::;,l:?_i lj )1 // '-(JJ:i; ij;.,_• �'i;_)jl �), v��,.J;))V,j'�� , 
rif olan Yusuf Ağa 'nın vefatıyla suyunun mirasçılarına 0·��'1. • ;r:..�v�.eJ�)':v :J"':'��:S(J�J���)'JJ}I)jJ '"':.tl'�;., 
intikali ve onlar tarafindan da Emine Hanım 'a Aksaray ,"tl'!/.!.-f0g.'.�'!'#J1,!�Ji.l.)�)'l�fl'.'/,j-/ceJ�J'-fJ.;'-'_;J):),AJ:,.> 
yakınında Taşkasap 'ta Selçuk mahallesindeki menzili- i;."f/[ity:J .'.?. ��·�p.,�;l,j.Jjle;' �r:J-;J,�.� .. :ı ;�;;· · · ; : 

� ·· .. �i'.ı4:'':/.lt;J' .ı.YIJUl.J ' ·.J; ıy:ı,u;.;p_,)·•�ı � . w�)��,� ne bag/atmak uzere temessuk kaydı. ;.i)\:ı 11-;JI:,J""' , • .�.. : •• 
. . · . . � .?'�./v ).•iu•/..J.u$_ .� . -w; ,.., Y'J '(.V .t, v Sl.r) • "'  :,_,Al_.. • . . . • • . �e. 

Cennet-mekan adn-aşiyan Sultan Süleyman Han tabe se- ���{����:.�(;! '·V �,..v_,.b��;;;;.�),'�j,..�;,P'iy et. 
rahu ha:retlerinün �h�ası�a m�vaffak oldu�ları Kır

.
�çeş- -�'-:e;t"t;ı;--;N.MI�:..���,·��;;(""':-t;:iJ·�-,"'.� 

me ta'bır o l ınur ma-ı lezızlerınden ana tarıkına mulhak Vv\._ · -0b"'uı t-:'.J..,:.)• 
katmalardan bir masura ma-i lezlze mutasarrıfYfısuf Ağa --
ibn-i Osman fevt olup kerimesi Ayişe Hanım'a kable' l-in-
tikal mfıma ileyha dahi ınüteveffıye olup oğlı Mehmed 
Sa'dul lah Efendi'ye ba'de' l-intikal ınılma i leyh bir masu-
ra ma-i lezizün nısf masurasını Emine Hanım bint-i Ab-
dul lah'a ferağ u kasr-ı yed idüp ve ber ınfıceb-i nizam-ı 
müstahsene yedinde olan arz-ı hal natık o ldığı üzre İbra-
him Paşa hayatında Orta Belgrad nam karye sınurında 
Teryane ta' bir ol ınur kimesnenün mülkine ittisalden ari 
mevzı '- ı hallde abar-ı müteferrika hafr ve tah te' I-arz 
!ağın ü kanavat i le cem' u tahsil eylediği on üç masura 
suyı ol ınevzı 'a karib Çiftehavz suyı yolına i lhak ve ka-
nun üzre hakk-ı mecra alıkomldukdan sonra bakT dokuz 
masura ma-i lezizden müfrez bir masura ma-i lezizün kat-
ınası ınevcfıd olup vakf-ı ınüşarun i leyhün ana tarlkına 
cereyan itmekde aldığından beher şehr otuz akçe icare-i 
müeccele i le nısf masura ma-i leziz ınılma i leyha Emine 
Hanım bint-i Abdullah'un Aksaray kurbında Taşkassab'da 
Selçuk mahallesinde mutasarrıf oldığı menzil ine cereyan 
eylemek üzre virilen temessük kayd olındı . 

Fi 7 Z sene [ 1 ]257 [ 4 Mart 1 838] 

14-l/235a/2 Çevgani Halil Ağa 'nın Kumkapı 'da Ni
şancı-yı atik Mehmetpaşa malıallesinde çeşmesine bağ
lı Kırkçeşme suyunun fazlasından Tozkoparan yakının
da konağa bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan el
Hacc Yahya 'nın vefatıyla suyunun kızına intikali vefe
rağına dair hamiş-i temessük kaydı. 

86 ba'de izn 
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14-l/235a/2a Çevganl Halil Ağa nam sahibü' l-hayrun Kurnkapu kur-
j)J).J/rY,'/)f�·i-,v,JJ,;;,;,ji-!CJ.;/ı�);;J�t;, L,�i� bında Nişancı-yı Atik Mehmed Paşa mahallesinde bina 'l�vJ:j,� ı�!J.Jı.VH, �;i};• . ..,h."f��h��.;; �)..J};);)'�J.?_ (])..;R eylediği çeşmesine cereyan iden Kırkçeşme suyınun faz
f<;;hi.P}.Jp/,Y U//.J(;J•'<� JIJ.W �v,P .);;.s.rı \s •cl)' ...tt· i-_.� -.... lasından Tozkoparan kurbında ber mu'tad-ı kadim ko/h;�.;,;�<��� 1t�.w� j�_; -v» tı..ı;,;e_;� nağa cari olmak üzre beher şehr on akçe icarelü n ısf ma-�iı(WeA'J.#J '-fh)j!.-'rJ:_.I_'fJ:-:.J�_.I)/1,/� t!) �}) sura ma-i tezize mutasarrıf ei-Hacc Yahya Ağa ibn-i Ab-�,���...Y-f-'ıU.../&-4 R , d�rra�man 

_
fevt ol�p m�ta�arrıf

�
old!ğı ma-i leziz-i

_ �ez-� .J kuresı sulbıyye kerımesı Zuleyha Hanım'a ba'de ' l-ıntıkal 
mezbCıre Züleyha Hanım tarafından Mehmed Raşid ve 
Selim Efendi ihbarlarıyla ferağa vekili Hasan Efendi 

ı;;, 1 � •• : . • _ • 

ibn-i Hasan �i ' l-vekale nısf masur� ma-� lezi::_-i me�kCırı 

. htv, ��. �J�-... t;..ı..,t•�·...ıu�!..;.i.J:ll�..;; , rJ.· .... N."; .. ,./ııı ' ı f",... Ka?�c ıbaşızadeler
_ Mehmed ve �elaleddın Bege�endı lere At�'·"'!fl "':"'. tt.�. • �� �..tiJ,_i ';�cN : :ı...: _ .\· 1,,� �:4;.: ferag u 

�
kasr�ı y�d. ıtmeğle 

.. 
de�er�ı vakfda uhdelerıne kayd 

JJ.�. . 

<"- · ' ol ınmagla hamış-ı temessuk ışbu mahalle kayd olındı . 
Fl 1 5  Za sene [ 1 ]257 [29 Aralık 1 84 1 ]  

Mehmet Bey ile Cemaleddin Bey 'in sularını Mehmet 
Paşa ile Zahide Hanım 'a ferağlarına dair hamiş-i te
mess ük kaydı. 

l"',....,..i!J,�ı· tl,: '  ' '  . • :ıc,h? ��11> .. ;.-,ç ,Pfi#.�/.;, � 11.)/ , . 
• 

.
• 

. • MCıma ileyhima Mehmed ve Celaleddin beğefendiler �' -�<;.....r ,,�..{��' � .. � :ı. ma-i teziz-i mezkCırı ferlkan-ı kirarndan sa'adetlü Meh-. �-'f'•-- 'JI"":'fl ":•1 "-"'- : ,.,.., ' med Paşa hazretleriyle kayın valideleri iffetlü Zahide Ha-
nım bint-i Mustafa'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle hamiş-i 
temessük işbu mahal le kayd ol ınd ı .  

F l  29  Z sene 1 272 [ 3  1 Ağustos 1 856] 

Mehmet Paşa 'nın sudaki hissesini Emine Hanım 'a fe
rağına dair temessük kaydı. 
Ma-i mezkCır nısfına ınutasarrıf Mehıned Paşa hazretleri 
h isse-i mezkCıresini halllesi iffetlü Emine Hanım bint-i Ö
mer'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle viri len temessük işbu 
mahal le kayd olındı . 

Fı selh-i Zi ' l-ka'de sene 1 290 [ 1 9  Ocak 1 874] 

14-11235b/l 14-l/235h/l Çiftehavuz yakınında Kavakderesi'nden 
.._ti,.)Jıjr �' eı.:)j;,�./11"(...,� .(<ıe}-_; .... � x;., ;...s ;ıiP, .r:-�ıl;..�;, Kırkçeşme suyoluna mü/hak katmasuyundan müfrez 
t$;�� •;;,ı ,v;,A.-j•:_,v.i�_),�)l.:ı ..,_;.);:('.v ....-.k.JJi'�.,_.; suya mutasarrıf olan Osman Ağa 'nın suyunu rızasıyla 
�J!!�t'/.��:,_ı ,_;)ı.;.j,.l if.ıJ,.,_,.).r. '�/if.-:,./v..iJ-VJ'�.-:' Mehmet İzzet Efendi'ye Davutpaşa iskelesi civarında �tU;!����_, ��-e);,ı(!P'Jilf 9-J·�; !!\i Yt4b-' :-cı�' Hobyar mahallesindeki menziline bağfatmak üzere fe-,;.'r,'."''-"'fw.Y:./.J #J���eJ�.Y':��rfr?�.�.se,, ,.,y rağına dair temessük kaydı. ���1/"'��,_,IJ' �?-"�J..-' ":')»'' e;_.:)-.v ,ı.;.., ;.V� , ..;��''.bf'v;r\J.eJ�),v t;,r',.,j.';.;,,.,,�,;.;.ı .  v :../"'.1. t;'J � � � ,  Hudavendigar-ı es bak cennet-mekan adn-aşiyan Gazi 
��.;:("' ��"� ;;, ... ,p..v !-hJ.•�'d;_· ;...-_���1 �� Sultan Süleyman Han tabe serah� �azretlerinü� 

_
ihya

�
sına 

�ıYP.�t:�e--�.t.i-q.�,,ı. e,ı;..J.:.,...;,s_.l �J'r ,J-ı�-· �!f!J ı� .!.', muvaffak oldukları Kırkçeşme ta bır ol ınur ma-ı lezızle-�"� �� ..... , e-�,1�, ;...-�;.J}.v ."" , rinden ana tarlkına mülhak katmalardan iki masura ma-i · · · · � tezize mutasarrıf Osman Ağa ibn-i Feyzullah nısf masu-
rasını hüsn- i rızasıyla esbak Tomruk katibi Mehmed İzzet 
Efendi ibn-i Ahmed Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed idüp ve 
nizam-ı ınüstahsenesine nazaran yedinde olan hüccet na
tık old ığı üzre Mustafa Ağa diğer Mustafa Ağa'nun Çifte-
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havz kurbında Kavak deresi dimeğle şehir mevzı '- ı  hil-
lide bi ' l-iştiriik hafr-ı abiir-ı müte'addide ve tahte' l-arz -"�:·· ' . '· •. �) � c';) .. t. ı ı - .. k A · ı ' h Al ı d "kl • k' _)VI-"}J'# t>JV��/.Jj l • •. � ir �� • 

• agm u anavat ı e cem u ta s ı  ey e u en se ız masura ...#'). ı>' , ...g ;.,; 1 • •  • 1< _ -:"7 ,..........., ·-ı.. _ ......, , 
ma-i lezlzün ol mevzı 'a karlb Kırkçeşme suyı yol ına i l- .h;;j.J � �-�-:�(fb:Ji,e,..,.)�::-�� -!'.?���_,fJ;�-_t, 
hak ve iki buçuk masurası hakk-ı mecriisı al ıkanılup baki y..· ·0CN.r(;J[;ı.,);/p:;: · ��!J.���cJ,../'.J:- v·� ı;y ,_ 
beş buçuk masura ma-i tezizden müfrez iki masura ma-i V' ,... · � � � � !�-!':"'<;,e,� ;ı.·, 
lezlzün katması mevcfıd olup vakf-ı müşiirun i leyhün ana · · 

tarlkına cereyiin itmekde aldığından iki masura ma-i le-
zlzden müfrez nısf masura ma-i lezlz beher şehr otuz ak-
çe iciire-i müeccele i le mfımii i leyh Mehmed İzzet Efen-
di'nün Diivfıd Paşa iskelesi civarında Hobyiir mahalle-
sinde mutasarrıf oldığı menzi l ine cereyiin eylemek üzre 
virilen temessük kayd alındı . 

Fı 25 S sene [ 1 ]258 [7 Nisan 1 842] 

Mehmet İzzet Efendi'nin vefatıyla suyunun kızına inti
kali ve ferağına dair hamiş-i temessük kaydı. 

N ı sf masura ma-i lezizün mutasarrıfı Mehmed İ zzet Efen
di [fevt] olup ma-i mezkfır sağTre kerimesi Ayişe Hiinım'a 
ba'de' l-intikal sağire-i mezbı1rı1nun bii hüccet-i şer' iyye 
vasisi Esmii Hanım ibnet-i Ahmed bi ' l-vesaye ma-i mez-
kfırı Divan-ı hümiiyfın kalemi ketebesinden es-Seyyid 
Mustafa Fazl ı Efendi b in es-Seyyid el-Hacc Mehmed E-
min ile zevcesi Hadlee Gülferalı Hanım ibnet-i Abdul-
liih'a feriiğ u kasr-ı yed itmeğle hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd alındı . 

F1 8 Ş sene [ 1 ]26 1 [ 1 2  Ağustos 1 845) 

Mustafa Faz/ı Efendi ile eşinin sularını rızasıyla Fatma 
Hanım 'aferağına dair hamiş-i temessük kaydı. 
Nısf masura ma-i mezkfırı mfımii i leyhimii Mustafa Fazlı 
Efendi ile zevcesi Hadlee Gülferalı Hanım hüsn-i rıziila
rıyla ma-i mezkfırı Fatıma Hanım ibnet-i Hasan Ağa'ya 
feriiğ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile viri len hamiş-i 
temessük işbu mahalle kayd alındı. 

Fı 22 R sene 1 263 [9 Nisan 1 847] 

14-1/235b/2 Güzelcekemer yakınında Sarı Süleyman 14-1/235b/2 
katması nezdinden Büyükayasofya lağmına mü/hak ,.)IJJ. ıs' • .v · ·-�: -:, .. 11 • .tı.�...ı,:.)_...,;� %ı.iJ� .• /.)J"t!.f'/t' .... �!J e-! . .  

;r' {'t'"''�""''/..- ,,..'f' . .  . • - . '-':' l-J  
katmasu�und�n müfrez Osman Ağa suyuna mutasarrıf N��:y�.,..J./..f·v���r�p�'�""f.;..s·,/..-�··v ?'_,,"'_;, 
olan Selım Aga 'nın vefatıyla suyunun Zeynep Hanım 'a A)o,JJ,r.!/):,1"8-�,ıb�'/I'�.J'et'-".JıJ;.//tObJ �'--'AJJj!) ,!...<'.., , 
intikali ve İbrahim Ethem Efendi'ye Aksaray yakınında •-!.A:•-:-�.J/;J,;� �/���' f:{;.,_ı)P e/ .i/// i.('.hı.J 't::)..tJ.:.,f ei� , 
Katip Muslihiddin mahallesindeki menziline bağiatmak <v..f.i)J�'�/;ı; eı;).�.�v ..... ��.ıı..:-)•v_.�� ���uı;.;.ı_,_; 
üzereferağına dair temessük kaydı. �!.-:-��;.,.:.;-.v:,A,..ıtı''..ı��;i;6-'����';)���e-tı;.ı::.-ı�.)> 
0 

A A • • A • • A �:..; e-U-�d e-�· ııır'.� v;.ı,P ,_;,;t..)1•w:ı.; 0 � ' 0 0 : ; ', . .  
Istanbul'da vakı '  camı ' - ı  şerıf- ı  Ayasafya-ı kebır evkafı -� . . · · · . �-"'7' �.)..fY ev_.,.,, 
katma sularından nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan tl___ 
Selim Ağa ibn-i Abdul lah fevt olup ma-i mezkı1r kerime-
si Zeyneb Hiinım'a intikal itmeğle mfımii i leyhii dahi ma-i 
mezkfırı hüsn-i rızasıyla İbrahim Edhem ibn-i Hasan'a 
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ferağ u kasr-ı yed idüp ve nizam-ı müstahsenesine naza
ran yedinde olan sfıret niltık oldığı üzre Su nazırı esbak 
Osman Ağa'nun Güzelcekemer kurbında Sarı Süleyman 
geçesi nezdinde hafr itdirdiği abar-ı müte'addi[de]den 
hasıl ve mahall-i mezkura karlb Ayasofya-i keblr lağmına 
i lhak ol ınan ma' lfımu ' l-mikdar ma-i lezlzden müfrez nısf 
masura ma-i lezlzün katması mevcud olup vakf-ı mezkfı
run tarlkına cereyan itmekde aldığından beher şehr otuz 
akçe icare-i müeccele takdir o l ınarak nı sf masura ma-i le
zlz mfıına ileyh İbrahim Edheın Efendi'nün Aksaray kur
bında Katib Muslih iddln mahallesinde menzil ine cereyan 
eylemek üzre viri len teınessi.ik kayd ol ındı . 

Fı selh-i S sene [ 1 2]58 [ l l Nisan 1 842] 

14-11236a/1 14-l/236a/l Şehit Mehmet Paşa vakıflarından Kemer.;;P.t� !V}.v�)jJ)-..ıliJıejjb �� '-M�./..-ı)-ç.ı) .. ,-,.J��ı.r;) ler'de Sultan Süleyman lağımlarına mü/hak sudan 

e>J4.r ,.ı_;,�):� ;i:.b�lfı� ı,); · U ' �  ·. .. .  . . . 
· · müfrez suyun Seyyit Mehmet Raif Paşa tarafindan Per-1);� �� � . .  · · 1 . . : ? "' � !Ef!�J.-11 /V�.J!Jv.. tev Efendi'ye Muratpaşa malıallesinde konağına bağ

�)�J_t,::'� �.�;.-�;!:� ���)Jf' ', ... !.f. �'Z1'J�...v, /atmak üzere satlldığına dair hamiş-i temessük kaydı . 
...: : . • � 1 U1)e);;,..., ,) :�J),.�P I � . : 1 l l . . V A . ' b k h A ş hAd M h d p Ab �'V)ı.?.,!ıS · . . ; · . 1 • . �-< ....v�..r..w' ,MY,.J' L;..ı ezır-ı a zam-ı es a ıner um e ı e me aşa ta e .: .. _� J' tJ��� r'a6JIJ;J ;�..; .i) : ı.,  �J' '  , ·, 1 · 

·. · : '  . serahu hazretleri n ün evkaf-ı şerıtlerinden Kemerler'de .ıvvJI<I ıı ·., �· · ' · • J�CJVJ� r.._;ı� �•ı.. If 1· tv�} .J:VM,J' ıJ.r : . . . . · . . . . . � "'? Ak ' kA s ı A s ı A HA G �/;.Aef�iJJ#�ı;, , :::-:; 1� .. 4.-�·' #�(�l.:-'�,vfJı �)�.P va ı cennet-me an u tan ü eyman an-ı azl hazret-
� U • '.(/ 141�v.,ıv, ıv V,.!ll�f; ._.,,1\ · • (erinün (ağın(arına i lhak Ve ba ferman-ı all tcar o( ınage-ZI'��!.f.l'lıJ ' 1� �:; _ _  ;� : • ır .  uv�=' .. 4h.ı ...ubı �. ��� : �t:)ı - ·  • V�,r. l,;ı; .,.v:  ],, • • �..-Jt;. (en ma-i (eztzesinden ber illtlceb-i temeSSÜk beher şehr . L.A'�J"'f1•.ı � . .. .  . . . '.J! 'YJ rJ�;. ....e,ı, • '  . . • • , · ,(,: · , WV.NM))'· bA. • • • · . J-'t'Jı ....ı�,J)� A. on beş akçe iciire-i müeccelelü nısf masura ma-i leziz-i �VJ'oeJI �ı � • vJI � i /li 1,.$ :, · • · �J(-:L . 'JJ. :.W.);n, ( ,; . C:� · ·  "Y�.I.J"'..J, ı · ... : ınezkfıra mutasarrıf olan Şeyhü' l-harem-i hazret-i nebevi �ııJ,ı·k,�: • , ı-:· t..b,(J,ı _,�J • . . • • rv,� _,� ....ı/..bl -" 11!  � .. . •;ı.ıı;� ; ı,e_;,.. ·.:lı , · ,.....,, �JlbMI . .!A : ı  � .  müşarun i leyh devletlü es-Seyyid Mehmed Raif Paşa 1 '-f.?e,ı ' flV.J" .Y i.{; . . . ":"'"" ' -:,.-� 1.4, 1 IV�� U f1e01 . � �J�;,;,-eAI) • � ':" :-eı...-: e);,ı hazretleri ma-i leziz-i ınezkfırun fürfıhtını Anadol ı  ınüşlri 

(r'WJ).Jô, ı.Jıt i ·. ,  . Y' ;(ı.. ı..ı .ı · .· , • devletlü es-Seyyid Mehıned Haslb Paşa tarafına mahsfı-""' .......... � ,· . . _.vıvJu(.o,.(! • · • ,.,.At)_,ı.;,. I'J,. , . . · �"' sen iş'a[r] ve teınessüki tisyar olmasıyla ma-i lezlz-i mez-
• 1:/l oi!JI (i6_ ';p'... kur vüzera-yı izaın kapu kethudaJarından atfıfetli.i Pertev 

Efendi hazretlerine flirfıht o l ınmış aldığından müşarun i
leyh ferağından efendi-i muma i leyh uhdesine kayd ve 
tasarrufına izni havl ınüşlr-i müşarun i leyh Haslb Paşa 
hazretleri bii takrir lede' I-arz bii ferman-ı all taraf-ı ev
kaf-ı müşarun i leyhden ilm ü haberi vi.irüd itmeğle ber 
muceb-i i lm ü haber b i ' t-tevl iyye tasarrufına izn virilüp 
yine kadimi vechile Yusuf Paşa çeşınesi kurbında Murad 
Paşa mahallesinde konak-ı mezkfıra cari olarak mürur-ı 
zeınan i le suyolları ta'mlr-i kül liyyeye muhtac olup ev
kafı tarafından ta'mlr ol ındukda su ınutasarrıflarınun ına
suralarına göre ber veeh-i mukaseıne hisselerine isabet i
den mesarifıni öteden berü olageldiği vechi le bila cevr ü 
eza i 'ta itmeleri lazım geleceği vakfiarı canibinden viri le
cek senedine dere olmması bii hatt-ı hümayfın-ı şev
ket-makrun-ı şahane nizamından bul ınınış idüğinden ber 
muceb-i nizarn defter-i evkaf-ı ınüşarun i leyhden uhdele
rine kayd olınınış olmağla hamiş-i temessük işbu mahal
le kayd ol ındı . 

Fl l 7  Ş sene [ 1 ]258 [23 Eylül 1 842] 
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Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Ahmed Han-ı Ev
vel tabe serahu hazretlerinün cami ' -i şerif ve imaret-i a
mire ve hayrat-ı sairelerinden ba hatt-ı hümayfın-ı şev
ket-makrfın-ı şahane ve ber mfıceb-i vakfiyye i lhak ve ih
san buyurılmış olan Ahmediyye nam mahallde kain çeş
melerün fazlasından olarak dokuz buçuk masura ma-i le
zlzden iki masurasına beher şehr yüz yiğirmi akçe icare-i 
müeccele ile mutasarrıf olan es-Seyyid el-Hacc Hüseyin 
Nazif Efendi ibn-i es-Seyyid Hüseyin mutasarrıf oldığı 
iki masura ma-i tezizden nısf masuras ını beher şehr otuz 
akçe i care-i mü eecele i l e  atik temessükinden b i '  1-ifraz 
bi ' z-zat hüsn-i rızasıyla hacegan-ı Divan-ı hümayı1n Di
laver Paşa kethudası Ahmed Rif'at Efendi hazretlerine 
ferağ u kasr-ı yed itmiş o ldığından zikr o l ınan nısf masu
ra ma-i leziz İstanbul'da Aksaray kurbında Murad Paşa 
mahallesinde muma i leyhün hanesine cereyan itmek üzre 
müceddeden viri len temessük kayd olındı . 

F1 22 Za sene [ 1 ]259 [ 1 4  Aral ık 1 843] 

3 1 9  

14-11236b/1 Sultan Alımet I vakıjlarına bağlı Alımedi- 14-1!236b/l 
ye 'de dört masura suya mutasarrıf olan Seyyit el-Hacc .1d���)�,._�)v, w .. ,ı;J���� ·.t�J,ı ,.i;,.pı,iıvu:ı.C�� · "'-""'� 
f!üseyin Nazif Efendi'nin suyunda_,n yarım masu��sın� /.!'-":,ı.->JJıô};_�).:v./t.!/J.�"" ��..;��l:..P.' '"-"<�'�"U>ıM·� '�?,;. 
ifrazla rızasıyla Hacı Me/ımet Aga'ya Molla Guranı 1)!tııı.-;;: �� ıH>�'ıl: ı���·�'ihı :..vMo;.ı :t. �· .ı.ti.*'"". '� '�� 

malıallesinde evine bağfatmak üzere temessük kaydı. �·�-:" ,;..;ı.i e;-ıil�"-:-- �"-'� l}/�.�· ·��l�'"'" �;.ı;�� .. ..;c Q_A;� ı..fc?-!'# 4.J:/Jh;.,J �ı ";.IJJ !;� ((J."".ıi.'...f� ..,;j,ı,;,ıJ!A! 41i1ı 
Cennet-mekan adn-aşiyan Gazi Sultan Ahmed Han-ı Ev
vel tabe serahu hazretlerinün cami ' -i şerif ve imaret-i a
mire vesair hayrat-ı celllelerine ba hatt-ı hümayfın-ı şev
ket-makrfın ilhak ve ihsan buyurı lmış olan Ahmediyye 
nam mahallde kain ba temessük dört masura ma-i 1ezize 
mutasarrıf olan es-Seyyid ei-Hacc Hüseyin Nazif Efendi 
ibn-i es-Seyyid Hüseyin mutasarrıf oldığı ma-i lezizden 
şehriyye otuz akçe icare-i müeccele i le ancak nısf ma
surasını yedinde olan temessükinden bi ' l-ifraz hüsn-i rıza 
ve ferağ-ı kat'l- i mu 'tebere ile M onla Gürani c ivarında 
Seydi Beğ mahal lesinde hanesine cereyan itmek üzre 
yağl ıkcı esnafından Hacı Mehmed Ağa bin All'ye ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle defter-i vakf-ı şerlfde mfıma i leyh Hacı 
Mehmed Ağa'nun uhdesine kayd alınmış aldığından viri-
1en temessük işbu mahalle dahi kayd olındı . 

Fi gurre-i Ca sene 1 260 [ 19 Mayıs 1 844] 

Hacı Melımet Ağa 'nın vefatıyla suyunun eviatiarına in
tikali ve ferağlarına dair kayıt. 

'(�ı:!!:"� Cl'�,.d� ı Q.l_j ,.�(J <��1-ı,.}JI�..:- c3oı> 
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N ı sf masura ma-i mezkura mutasarrıf olan Hacı Mehmed 
Ağa fevt olup ma-i mezkur keblr mahdumı İsmii'll Tevfik 
ve sağir İbrahim Şevket efend iler ile sağTre Emine Hür
müs Hiinım'a ba'de' l- intikal s ığar-ı mezburenün vasisi 
Abd[l] b i ' I -vesiiye ve mumii i leyh İsma'll Şevket Efendi 
b i ' l-asiile emti 'a gümrüği ketebesinden Hacı Kamil Efen
di'nün validesi Hiicce Hadlee Hanım ibnet-i Mehmed'e 
feriiğo 

Fl 28 Nisan sene [ 1 2]86 [ 1 0  Mayıs 1 870] 

Molla Gürani malıallesinde balıçe/i bir menzile bağlı 
suya mutasarrıf olan Hatice Hanım 'ın suyunun eviatia
rına intikali veferağlarına dair kayıt. 
Molla Gürani'de Seydl Beğ mahallesinde Saray bostiinı 
sokağında dokuz numrolu ma'a biiğçe bir bab menzil de
runına cari nı sf masura ma-i mezkura mutasarrıf olan mu
ma i leyhii Hadlee Hanım ibnet-i Ahmed'ün vefiitıyla iki 
nefer eviadı Hacı Kamil Efendi ve Zekiyye Hiin ım'a ba'
de' l -intikal Zekiyye Hanım hissesini biriideri mumii ileyh 
Hacı Kamil Efendi'ye feriiğo 

Fl l  Temmuz sene [ 1 ] 308 [ 1 3  Temmuz 1 892] 

14-11236b/2 14-1/236b/2 Haslar kazası Çiftehavuz yakınında Kayış
deresi'nden Kırkçeşme suyuna müllıak katmasuyuna 
mutasarrıf olan Abdurrahman Ağa 'nın vefatıyla suyu
nun oğluna intikali ve rızasıyla Mustafa Belıçel Efen
di'ye ferağına dair te mess ük kaydı. 

�ı;•,-iJi?,o·v�;J;'.!.i?)J�t>ı�t� �ı-?:1-b ,;_,cı �·,v- icrJ,� �ı.:. :.ı:. 1;. 
0:��//�li'!'!�;;,�.J�,ı -d;�;�·�ıt>;,;;, ,�o, .c.  o)�·"" o_:., ı .,ı  • .

'
o � o .J":""...........,IJVt'J o .. o , ....,. ri" 1 roJY I.TVoJJ,:J' .J.) o , :_vp:'o'f'o . �� o :v�i--;.J:'(fliti. • IIJ�,i� '�»:JtbJ�-"'· ; · �  o v.J:b�etft.J�.J.I!)I 'te- o . 0 .. ,6 . .  o .....-,v�,_J o cv.�;, ,.... ı ı;:, o · . .  . /.S �� ���;V.VrtJ� ;y,.� · :0 � J.Jı • -:'1 • •  - . "".1 -:���l)�r>,.JJ,��·..,ı�:.:,� . . .,.,_ ... ��u . /.tl.ic.J;.J•ı.. J..ıJ..oı.i&� . . . : .. . w <.1/L.c t.J�t�ı ·..(.. aı:,:ı. · ?)1 Cennet-mekan huld-iişiyiin Gazi Sultan Süleyman Han tii-

_i•,/� .• :;),',.),..:""o".Jı ,,'fl� t'"'! ''- :..ı:t.t'��, j· . . ı1., . 't!'J i-;  be seriihu hazretlerinün ihyiisına muvaffak oldukları /i.'o ' . . •• "-') ""' l" !:Jı o'� o � . _.,_...,...,.� ,, 0'-":JV.�,;y_, ;.,� .. ;eM, ••. , : :  .f'*j. o'.' . �ı.:..,;;w_;... .&.,ı�J,<,�.�"'"'�,.. Kırkçeşme ta 'bir ol ın ur ma-i lezlzlerinden ana tarlkına • • ..,..,,.,""./'),•� �·_.�. : • 'V("""' 1 ;ı.;� . · o 0,<"'" · ��rf-'!'!�i-.J.�J.. , �- .�·�ı.. mülhak katmalardan nı sf masura nı sf çuvaldız ma-i lezize /.� �tV . ı . O J)) ,.....� • 
' 

" o -: VV -:'� (b;� : . '�.._�.ı, mutasarrıf Abdurrahman Ağa fevt olup oğl ı Mehmed A-. . .  i"!,"�.Ji, rifBeğ'e ba'de' l-intikal mir-i mumii i leyh akdeınce hüsn-i 
rızasıyla sahib-i arz-ı hal Mustafa Behcet Efendi'ye feriiğ 
u kasr-ı yed itmeğle ancak nizam-ı müstahsenesine naza
ran ma-i mezkurun katması keyfıyyetinün tahkiki lazım 
gelmiş ald ığından yedinde olan arz-ı hal niltık oldığı üzre 
asrında Mus l ı  Ağa Havass-ı refi 'a kazasında Çiftehavz 
kurbında Kayış deresinde viikı ' kimesnenün mülkine itti
siilden ari mevzı '- ı  hallde abiir-ı müte 'addide[de] cem' ve 
ol mevzı 'a  karlb vakıf- ı müşiirun i leyh hazretlerinün suyı 
yol ına i lhiik ol ınan hakk-ı mecriidan baki bir masura bir 
çuvaldız ma-i lezlzden baki nısf masura nısf çuvaldız 
ma-i lezlzün katması mu'iiyene ol ındukda el-yevm mev
cud olup suyı vakf-ı müşiirun i leyhün ana tarlkına cere
yiin itmekde aldığından beher şehr otuz yedi buçuk akçe 
iciire-i müeccele ta'ylniyle Diivud Paşa civarında Kassiib 
İ lyas mahallesinde mutasarrıf oldığı menzi line cereyiin 
eylemek üzre muma i leyh Mustafa Behcet Efendi'nün 
zabt u tasarrufiyçün virilen cedld temessük işbu mahalle 
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kayd olındı .  
Fı 15 L sene 1 26 1  [ 1 7  Ekim 1 845] 

Evkaf-ı hümayun hazinesinde işleri Cumartesi günü 
görülen vakıf suyuna mutasarrıf olan Mustafa Behçet 
Efendi'nin suyunu Şengül hamamma bağiatmak üzere 
el-Hacc Hüseyin Ağa'yaferağına dair kayıt. 

Evkaf-ı hümayfın hazinesinde senedat odasında cum'a
irtesi günleri umfır u husfısınun icrası mukarrer olup de
rfın-ı temessükde mastur nısf masura nısf çuvaldız ma-i 
lezize mutasarrıf olan Mustafa Behcet Efendi ma-i mez
kfırı Şengül hammarnma cereyan itmek üzre Telhis-i sani 
el-Hacc Hüseyin Ağa ibn-i el-Hacc Mehmed'e ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ma-i mezkfır Hace Paşa h ıdmetine 
kayd olmdığı işbu mahalle şerh viri ldi .  

Fı gurre-i Ca sene 1 277 [ 1 5  Kasım 1 860] 

3 2 1  

14-11237a/1 Haslar kazası Kömürci Belgrad karyesi sı- . . 14-1/237all 
nırında Mahmut Ağa ile Osman Ağa suları arasında 1j;JJ '��-ı)� . ..>_;.;)J , ����� �').,b P '; ��..;.; � 'Wb- ... ı..: ı ."' .. 
Pavlideresi'nden Kırkçeşme suyuna mü/hak katmasu- l.-.;-1!1� 0 ' �"';1'-'..ı; �;.J:ı,.ı, ..... , �; _ı, .. • ) · ;; .,ı.  .• L · ' "'� • ' • • �- ..._, �J '"J ,IVIJY·�_p (  ' • • 

yuna mutasarrrıf olan Mehmet Salim Efendi'nin suyu- '-b� �.J.J!!,.__..� ,....,.-�'./,...,.-��ı;,� .. A ,_. 1· . , .  • • • 1 '"')�..J:ı. '....)� . .1�! • • • ..,.... ,. ,:; l ,_.ıJ /lo� e-' . .  
nun yarım masurasını ifrazla rızasıyla Seyyit Yakup A- r":lll'..-vft'(.;.v�( ,.;ı; �j,·.� ı_:i; . .  : • . . . '1.11 ": ...-��):1,, 

.V.v, · · · ..... .....,._,(eı�ı ':l. ,  � · . · 

sım Efendi'ye Aksaray yakınında Muratpaşa cami ma- . . "' �"' -ı--" ".ı!:V..-_.d, J.1ı ,J,ı._.; . . ·. · � -:'- .J !,_,�,_ 
hallesindeki menziline bağiatmak üzere ferağ ve zap- 1�l�� e..ılf�-J L�ı (.'..ı.ı. ı.,., Li•·� 1 

,· do.&. �-'I.Jt �� -ıJt '@..S-"'...!�' � ... 

flJ._k�A , ' ' '  Jlr("' j__,.ti /J: f  _.$(!;_ • o , o 

tma dair temessük kaydı. � -v--!1-ucii..� ._;, u)11J� • ··ı; J . . '"'"'=" ·� �...S e;_�· ;,.�-"' "' ·!' j� ;1 J.: .. . . � �1 <::lbi ;.�__.-;/J· , , : . , 1 ( ':" • • • VJ..T (" � ·�U .3 • • • • < � '.!/.le< :u 1,././ 
Cennet-mekan adn-aşiyan Sultan Süleyman Han tabe se- ;..; :;, cifb' u,.e; ;:.,X rfo ·. � . ; --"�' . ..v,.,... .... �' ".ı�-·,�...., ..:V) � 
riihu hazretlerinün ihyasına muvaffak o ldukları Kırkçeş- '/>� c.fbı_,i4 :; "-; r?J:"'ıs.ır��� :'- J�� · . .  �� 
me ta'bir ol ınur ma-i lezizlerinden ana tarikına mülhak "'" � e.t.r�-1��.1 (ı,;v.tl.l�rt.# e .  eı;�, 
katmalardan bir kıt'a  temessükle bir masura ma-i lezize ,. · /.J I <lı4.'t1;� 
mutasarrıf Mehmed Salim Efendi ı11Sf masura ma-i lezizi 
yedinde olan temessükinden ifraz idüp hüsn-i rızasıyla 
müderrisin-i kirarndan es-Seyyid Ya'küb Asım Efendi 
bin Halll'e ferağ u kasr-ı yed idüp ancak nizam-ı müstah-
senesine nazaran ma-i ınezkfırun katması keyfıyyeti tah-
kiki lazım gelmiş ald ığından yedinde olan temessük niltık 
oldığı üzre asrında Miriihfır-ı evvel-i hazret-i şehriyari 
Hasan Ağa Havass-ı refi'a kazasında Kömürci Belg-rad 
karyesi s ınurında Mahmud Ağa suyı ile İmad Ağa suyı 
beyninde Pavli deresi nam mahallde nübfı ' iden bir masu-
ra ma-i lezizün katması mu 'ayene ol ındukda el-yevm kat-
ması ınevcfıd o lup suyı vakf-ı müşarun ileyh hazretleri-
nün ana tarlkına cereyan itmekde ald ığından beher şehr 
otuz akçe idire-i müeccele i le mfıma i leyh es-Seyyid Ya'-
küb Asım Efendi'nün nısf masura ma-i lezi-zi Aksaray 
kurbında Murad Paşa cami ' i  mahallesinde mutasarrıf ol-
dığı menzi l ine cereyan eylemek üzre zabt u tasarrufiyçün 
viri len cedid temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fi 5 Z sene 1 26 1  [5 Aral ık 1 845] 
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14-11237a/2 14-1/237a/2 Haslar kazası Ayvadlıavuzu yakınından Ji;�),,;ı "A;.-ı_,� . . . . Kırkçeşme suyoluna müllıak katmasulardan müfrez 
. .  . • :,- ..._ u , aj..JJA· : <-hı ?,:.#-_....,.. , J��· . · .ov '-C- �l'.l�ti ...... .it.... . . 

_. . suya mutasarrıf olan Seyyit Ali Şevki Efendi'nin rıza-
• •  • ""'� .. .J)·t, 1 �  • • • v.u: ., ı.; ,...,.., � 1 CJ'I-'.sll e.J.,_i .. ı, ıi· · · . 

· , -"b;_.);.,;-uı{J�)ı · . . ' . "' . sıy a suyunu Emine Hanım 'a Yedikule 'de Irgatpaza-
..t,..;ıe.js. ,. . .... �(i, "f.'..-ı..,.-6· . 1 • 

• • '' " .... .;�...ı:ı. ,;.,,, rı 'nda İksirci yakınında anayolundan ifraz/a Yedikule 
• CN.II(/(6, 1, • • .1 .f''r �...,..,W. " • 1 b vl k " fi v d • l-').;1, . : 'llf: ... ,�...,Y..ı'e,· .. . ' �"'!'"'- t:, 1tamamına ag atma uzere erag ve zaptma aır te-

·. �-! J W..- · : "'�ı.,..v.., .  
. . : 

,.,....., messük kaydı. a)). I, I J · · � �-..ı.Jı!,w ı • .  ' ('-'...JI � oı • '.' ' . "'V� . • . ... ,.., � "1 . •  ..-... · , . :� ,,fU �;.· , . • · 
J� ı a; · · · . · · Cennet-mekan huld-aşiyan Gazi Sultan Süleyman Han e;ıt' ı � .ı. .. ...ıı.., 1 . 

�� � •• 

. "'.::"�.),: , <U;.b· : · -:" "..ı-tr-b, �" . , · ıt.Jı.._...., , tabe serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak oldukları >'Jı ı. · .  · .J�ı.:-w · ,.....y..,..,..-t..J. · (: � t'JJ/�,1 • • 
..ı �(/..o�,, ,.., . . · . . 1":-«J� Kırkçeşme ta'blr a l ınur  ma-i tezizlerinden ana tarlkına . � (tl'....., ır • -" ,(. . . J"<Y / 1 • 

fi./;uı . . --: �· ·.17 . . : (;s.,�} eib . mülhak katmalardan nısf masura ma-i tezize mutasarrıf • • ;., (f_., .t .  . . � .-16- . . . 1 "';Lu ("',dJ JiJt · · . · ,J,-, <"...:.._, . , . ·� ; · • ·eı. ı .:lı;) . . es-Seyyid All Şevki Efendi hüsn-i rızasıyla Emine Hanım �.</.;:.-,/'), ·,.. • .,. �.,.,;, e: · . 
· / · "' -v-.-ı.;- ;�·, ibnet-i Mehmed'e ferag· u kasr-ı yed idüp nizam-ı müstah-.., . �.-....,ı ,.,_ıı. . . . .-' c/'_,...Jı e, ' ı • L • 

• 

A l_-· · · · ;..ı (�1Ji' • • "- Jı.,, '->,ı.; c.r senesine nazaran ma-i mezkurun katması keyfiyyetinün \ 0.. , ;VJ rt.,_, � • � . "7'1 ,./}v& �-�� e.u ,  tahkiki lazıın gelmiş aldığından yedinde olan suret natık 
aldığı üzre asrında es-Seyyid Mehmed Es'ad Efendi Ha
vass-ı refı'a kazasında Ayvat havz korbında Ayvat deresi 
nam ınevzı 'da abar-ı müte'addidede hafr ile cem' u tahsil 
eylediği hakk-ı ınecradan ma'ada üç masura ve bir 
çuvaldız ma-i lezlzden ınüfrez nısf masura ma-i lezlzün 
katınası ınu'ayene olındukda el-yevın katması ınevcud 
olup suyı vakf-ı ınüşarun ileyh hazretlerinün ana tarlkına 
cereyan itmekde aldığından beher şehr otuz akçe icare-i 
müeccel e  ta'ylniyle ma-i mezkGr mecra-yı kadlıni olan 
mahall inden bi '  1-ihrac Yedikul le'de lrkad pazarında Ek
serci korbında ana tarlkı terazusından ifraz birle Yedikul
le hamınaınına cereyan eylemek üzre muma i leyh Emine 
Hanım'un zabt u tasarrufıyçün viri len cedld teınessük iş
bu mahalle kayd a l ındı .  

Fl 1 9  R sene 1 262 [ 1 6  Nisan 1 846] 

14-l/237b/l Haslar kazası Ortabelgrad karyesi yakı
nında Andonaki tarlası, Galata ve İbrahim Paşa yolla
rıyla çevrili yerden Kırkçeşme suyoluna müllıak katma
sulardan müfrez suya mutasarrıf olan Zeynep Hanım '
ın suyunu Alımet Efendi'ye Davutpaşa iskelesi yakının
da Kürkçübaşı malıal/esindeki menziline bağZatmak ü
zere ferağına dair temessük kaydı. 

Cennet-mekan huld-aş iyan Gazi Sultan Süleyman Han ta
be serahu hazretlerinün ihyasına muvaffak o ldukları 
Kırkçeşme ta'blr a l ınur ma-i lezlzlerinden ana tarikına 
mülhak katınalardan nısf masura ma-i lezlze ınutasarrıf 
Zeyneb Hanım ibnet-i Hüseyin Hüsnl tarafından Mustafa 
Ağa bin Hüseyin ve Ahmed bin Hüseyin şehadetleriyle 
ferağa vekili Istabl-ı amire anbarı katibi Ahmed Efendi 
bi ' l-vekale ma-i mezkurı Varidat ınuhasebesinün ROmi l i  
odasında mümeyyiz-i sani karındaşı Ahmed Efendi'ye fe
rağ u kasr-ı yed itmeğle nizam-ı müstahsenesine nazaran 
ma-i mezkurun katınası keyfiyyetinün tahkiki lazım 
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gelmiş oldığından yedinde o lan sılret natık oldığı üzre as
rında Sadr-ı a'zam kethudası Hacı Halil Efendi Havass-ı 
refi'a kazasma tabi '  suyolı kuralarından Orta Belgrad 
karyesi kurbında etraf-ı erba'ası Andonaki tarlası ve Ga
lata yol ına ve İbrahim Paşa yollarına tnüceddeden mev
zı '-ı hallde hafr-ı abar-ı ınüte'addide ve tahte' l-arz lağm 
ü kanavat i le tahsil idüp hakk-ı ınecrasından ma'ada lağm 
ü kanavatma tebe' iyyetle malik oldığı dört masura ma-i 
lezlzden müfrez nısf masura ma-i lezlzün katması mu 'a
yene ol ındukda el-yevm mevcCid olup suyı dahi vakf-ı 
müşarun i leyh hazretlerinün ana tarlkına cereyan itmekde 
old ığından beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ta'yl
niyle nısf masura ma-i mezkılr mı1ma i leyh Ahmed Efen
di'nün Davıld Paşa iskelesi kurbında Kürkcibaşı mahalle
sinde mutasarrıf oldığı menzi l ine cereyan eylemek üzre 
viri len temessük işbu mahalle kayd ol ındı .  

R 16 R sene 1 26 1  [24 Nisan 1 845] 

14-1/237b/2 Haslar kazası Cebehaneci karyesi yakı
nında Sultan Mehmet suyoluyla Büyükayasofya suyo
luna mü/hak katmasulardan müfrez suya mutasarrıf o
lan Seyyit Ali Şevki Efendi'nin suyunu rızasıyla Emine 
Hanım 'a Yedikule 'de Irgatpazarı 'nda İksirci yakınında 
anayolundan ifrazla Yedikule lıamamına bağiatmak ü
zere ferağ ve zaptma dair temessük kaydı. 

Ayasofya-i keblr suyı tarlkına mülhak katma sularından 
nısf masura ma-i lezlze mutasarrı f  olan es-Seyyid All 
ŞevkT Efendi mutasarrıf oldığı ma-i mezkılrı bi 'z-zat 
büsn-i rızasıyla Emine Hanım ibnet-i Mehmed'e ferağ u 
kasr-ı yed idüp ancak nizam-ı müstahsenesine nazaran 
ma-i mezkCirun katması keyfıyyetinün tahkTki lazım gel
miş ald ığından yedinde olan sılret natık oldığı üzre asrın
da S u nazırı Osman Ağa Havass-ı refi' a kazasma tab i '  
Cebehaneci karyesi kurbmda vakı ' Iskara-i atik ve Iska
ra-i cedld dimeğle meşhCir nübıl' idüp mahall-i mezkı1re
de Atik ıskara başında merhCim ve mağfı1run leh Sultan 
Mehmed Han tabe serahu hazretlerinün mahmiyye-i mez
bCireye cari suyı lağmı yolma izn-i mütevelll [ i le] i lhak o
lman bir masura ma-i lezlzden ınüfrez nısf masura ma-i 
lezlzün katması mu'ayene ol ındukda el-yevm mevcı1d o
lup suyı dahi Ayasorya-i keblr lağmına cereyan i tmekde 
aldığından beher şehr otuz akçe icare-i müeccele ta'yl
niyle nı sf masura ma-i mezkılr ınecra-yı kadim i olan ma
hal l inden bi ' l-ihrac Yedikulle'de Irgad pazarında Ekserci 
kurbında ana tarlkı terazusından ifraz birle Yediku lle 
harnınamma cereyan eylemek üzre mı1ma ileyha Emine 
Hanım'un zabt u tasarrufıyçün virilen cedld temessük iş
bu mahalle kayd ol ındı . 

R gurre-i Ca sene 1 262 [27 Nisan I 846] 
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14-l/237b/2 
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14-11238a/l 
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14-l/238a/1 Haslar kazası Belgrad karyesinde Kesta
nelik 'ten Sultan Süleyman suyoluna mülhak katma su
lardan müfrez suya mutasarrif olan Tatar Salih Ağa '
nın vefatıyla suyunun oğluna intikali ve ferağına dair 
temessük kaydı. 

[Derkenar] Ced'id Yedikul le hıdmetinün otuz altıncı sa
hlfesine kaydı icrii idilmişdür. 

F'i 2 1  Teşrin-i evvel sene [ 1 ]336 [2 1  Ekim 1 920] 

Salıibe-i hayratdan merhume ve mağffirun lehii Fatıma 
Hiitun bint-i Şiidl salı ibe-i hayrun vakfına tashlh olman 
ma-i lezlzlerinden olarak cennet-mekan Sultan Süleyman 
Han tiibe seriihu hazretlerinün suyı tarlkına mülhak kat
malardan olup yedinde olan atik temessüki niltık o ldığı 
üzre Havass-ı refı'a kazasına tabi '  Belgrad karyesi bağçe
leri hududı dahil inde Kestiinelik derfinında mevzı '- ı  hall
de hiis ı l  eylediği suyından müfrez bir masura ma-i lezl
zün mutasarrıfı Tatar Salih Ağa fevt olup ma-i mezkur 
sulbl keblr oğlı Mehmed Efendi'ye ba'de' l- intikal ve e
fendi-i mfımii ileyh dah i mutasarrıf oldığı bir masura 
ma-i lezlzün nısf masurasını alıara feriiğ ve n ısf masurası 
dahi Ebniyye-i hiissa müdiri kethudası ei-Hiicc Mehmed 
Salih Efendi bin Ahmed'e feriiğ u kasr-ı yed itmeğle o l  
vechi le nısf masura ma-i mezkur mecrii-yı kadlmi olan 
malıallden b i ' l-ihriic efendi-i mumii i leyhün Cerriih Paşa 
kurbında Ahmed Kethudii mahallesinde kiiin hanesine ce
reyiin itmek üzre beher şehr otuz akçe iciire-i müeccele 
ta'ylniyle nısf masura ma-i mezkurun zabt u tasarrufiy
çün mumii i leyh ei-Hiicc Mehmed Salih Efendi'nün yedi
ne i 'tii ol ınan cedld temessük işbu mahalle kayd ol ındı . 

Fl 5 Z sene 1 263 [ 1 4  Kasım 1 847] 

Mehmet Sali/ı Efendi'nin vefatıyla suyunun mirasçıla
rına intikali ve rızalarıyla el-Hacc Alımet Şemseddin E
fendi 'ye ferağlarına dair sened-i hakani kaydı. 

. • . .Q; • !IP l ı .... )J,/)ı ıJ,'.sı>'J'f Jı_.:.l': . . ... (.ı ·.".� ��) l;; . ;.,'Y?' ·il� M uma i l  ey h Me h med Salih Efendi 'nün vukü' - ı  vefiitına t,j�;f r�V/ �/,f. �."">'� ����� @'?�/::,) /P;(�·6: mebnl ma-i mezbür dört nefer keblr eviadı ei-Hiicc .�h
c)J:/(:·.;;fiı ciJ ıi (�� 1J'�w.-i! .;,.�, �;.v ıiJ t". � u .. v�J med Şemseddln ve ei-Hiicc All Vasfı efendi ler ve Um
r;'wt• d�·, ; u e.: ıı;[; "' ı..-�, � i �·..ıJ>')'..Pit,.,ıcr-� ;:v t' mügülsüm ve Hadlee hanımiara ba'de' l- intikal kable' l-ic
� .... �)..ıcr'�) .... �:� .. ı5 �J,u'<r"����·ı;_, ,..ıJ_,ı.urL'r'� ra ınumii ileyhimden All Vasfı Efendi'nün dahi �efiitıyla 

· /,iıd; ı; 0 .'4.) 1  ··p/ j 1 );i; :, ;ı lZ'ı ,. · . 
· .  '.JI rub ' hisse-i ı:ı:ıüntakı lesi bir nefer keblr mahdumı Isınet E

'j) ;./). . :� . ·� .. · .. . ? '  . .  G4lf:".ı.;..t.ı1�ı... fendi'ye ve Ummügülsüm Hanım'un dahi vefiitıyla keza
/�'� '�. · ·��·d"'� � t; l>  .. ()JCJ.JV,J_� ��.I'..I Jlt.b· l ik rub ' hisse-i müntakılesi üç nefer eviadı Nail Beğ ve ıı!�(/,1)�� 11�' ��� .f1:'_;., ' 1_4)(.1 " ' �W d�/,!.,.ı �,;;, L� sağir Sami ve keblre Neyyire Hiinım'a intikal idecek ise �'wli � {<�4J. �'..ı:.ı'� I�J.:ciAJ�.i, � ·� : .

. 
� de mumii i leyh Nai l'ün bilii veled vefiitına mebnl hisse-i 

(t'_.t.n:jl;._ ı t:J �)�.J�_.pı�.� ı ,• 41 ·,'J �"",�:..�:/ münt�kıle�i �a� IQ I :e le��� de:des� .bu�ın? ığı . gibi sağir-i 
• c. ��rS)nlJ tJ,/� ;u mezbur Samı'nun h ıssesınun ş ımdı l ık  ıntıkalınden sarf-ı ��{v ( .s); '...;f'.l� • �i�..:, nazarla ancak kebire-i mumii ileyhii Neyyire Hanım'un 

hissesi ba'de ' l-intikal ve mümii i leyh Hadlee Hanım'un 
dahi vefiitıyla hisse-i müntakı lesi iki nefer keblr mahdu-
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mı İbrahim ve Salih efendilere ba'de' l-intikal ınılma i ley-
hima İbrah.lm ve .s�Jih :�end�ler

.
�iyar�ı ah��da bulın�uk� �)U�"&"!',;:jv:'l'J .. ;:.Y��;.>('..Vı.;..,".!!)--? 

larınd�n hısselerın ı feraga ba h�ccet-ı şer ıyye vekıllerı .-'.>>":(.0..-, rJ-'� .. w ı ()dJ �ı: �,:.11 1 1 • , ·,/ , ,. 
Hacı Akif Efendi bi ' l-vekale ve Isınet Efendi i le Neyyire : · ·�w..i;�·, . :� ' 1 ':' • 1 � Ll .� .tv!�-.ı�},; 1 
Hanım bi ' l-asale hisse-i müntakı lelerini hissedarları mG- 'r. - · "' . . . · � .��"'""'� �:? � ;,.,.Jft/;, � t:.\J; 

A 
· ı h ı HA Ah d ş ddA Eı:' d ' ' ı:' A - . �)"� �.JJ).) ..,a,.,,.. · ; ._;� ... � {. , . • • 

ma ı ey e - acc me emse ın ıen ı ye ıerag ıt- · • " > . · '"'��"" "':'r':'·:.,..r..;.;; o;:.ı , 11  
düklerinden virilen sened-i hakani işbu mahal le kayd o- ��..P ·  .r.;J.J�·,.v'.ı:f > ;,:,.;, l ındı . ,, 

Fl ı 7  Haziran sene [ ı  ]302 [29 Haziran 1 886] 

Sami'nin hissesinin rızasıyla, Nail Bey 'in hissesinin de 
mezat sonucunda el-Hacc Şemseddin Bey 'e ferağına .J�!�.� .:.JJJ ıJ;,_;, ı.�.�.)".� '��� vi:� , 1:!-:; fı.,� Cb-1/-:iy _,.. 
daı·r sened ı· hakan ı· kaydı otr ....-rı � ; , : "'-' ',. • ı .  .1.., � • ı..! • ••· · . t.. • ., , '!" ( "'t'" V Vv, V,r 

• 
oo'J -:> -· ç:..>' l\a.. r ,.J' \> �.of,.r'(,'_);l  

• 
.1ı:- i_, ;{ ;_., !.'ıi.J'-"1 P�.i-.-'  � �;ıı.. �p.;:» ... ,;f',.;ı � .Jci:; Sağir-i mezbı1r Sami'nün hissesi dahi bu kerre ba'de ' l-in- · �ı .. _,v,.ı__ :_.ne::, tikal vasisi tarafından bi ' l-vesaye hissedarı el-Hacc Şern-

seddin Beğ'e ferağı icra olmdığı gibi Nail Beğ'ün i 'tibar-ı 
mezkı1rdan bir hissesi bi la veled vefat itmesine ınebni 
mahlı1linden b i ' l-ınüzayede mir-i ınılma i leyh uhdesinde 
tekarrur itmeğle nısf masura ma-i lezlzün bütün i Şemsed-
dln Beğ'ün uhdesine kayd olmarak zabt u tasarrufını havl 
vi-rilen sened-i hakani işbu mahalle kayd ol ındı .  

Fl ı 1 Haziran sene [ 1 ]304 [23 Haziran 1 888] 

Şemsi Bey 'in vefatıyla suyunun evlatlarındın intikal e 
rağbet eden Medeni Bey 'e intikaline dair kayıt. 
MCıma ileyh Şemsi Beğ'ün vefatıyla terk eylediği iki ne
fer eviadı Şura-yı devlet mazbata kalemi ınümeyyizi 
Mehmed Medeni Beğ ile Fatıma Medine Hanıın'a intikal i 
lazım gelmiş ise de mCıma i leyhimadan Fatıma Hanım 
şimdi l ik intikale rağbet itınediğinden nı sf hissesi bi 't-tev
klf ma'ada diğer nısf hisse ınir-i ınılma i leyh Medeni 
Beğ'e intikal .  

Fl 20 Kanun-ı evvel sene [ ı  ]322 [2 Ocak 1 907] 

14-11238a/2 Haslar kazası Ayvad karyesi Bakraçdere
si 'nden Büyükayasofya suyoluna mü/hak katma sular
dan müfrez suya mutasarrıf olan Şerife Fatma Hanım'
ın vefatıyla suyunun oğluna intikali ve rızasıyla ferağ 
ve zaptma dair temessük kaydı. 
Ayasofya-i kebir evkafı suyı tarlkına mülhak katma sula
rından bir masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Şerlfe Fatı
ma Hanım ibnet-i el-Hacc Ahmed müteveffiye olup ma-i 
mezkCır sulbl keblr mahdCıını es-Seyyid Abdüsselam E
fendi'ye ba'de' l-intikal ınerküm dahi bi 'z-zat hüsn-i rıza
sıyla bir masura ma-i mezkGrun nısf masurasını Şerlfe A
yişe Hanım bint-i Seyyid Lutfullah'a ve diğer nısf masu
rası dahi Hacce Fatıma Hanım bint-i el-Hacc Mustafa'ya 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ancak nizam-ı ınüstahsenesine 
nazaran ma-i mezkCırun katması keyfıyyetinün tahkiki la
zım gelmiş ald ığından yedinde olan sCıret natık oldığı üz-

14-11238a/2 
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- �..e,� ,.ı � ... LP.ı,i ,;_;,�·,.;-A-. (� ���_;.,....,y..,.ı �:.e; p�;.; : u  
�,�,!_d c.:�:, , !!'� � ��·� ,.,.,., az., ,  �,..., )""' � (..) �:>'}..., -�·, 
t. ,e)' u);,� .V ••• ,..�--/j �� � _, ..1 

. � ... � • � • • ( - 1 • 
• � -"": 1 �Af � _,.,-.- ...... � ti. t 

��Jr.; � {� �u. , �-: ��;���_,, ..,_J_,,�_,.-e,,.,c;, 
'h�p..>���/Y{P'AJ��JJV'_,:t� 
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re asrında Hasan Ağa'nun Havass-ı refi' a  kazasında Ay
vad nam mahallde Bakrac deresi dimeğle ma'rlıf mevzı' -ı 
halide abar-ı müte'addide hafr ve tahte' l-arz lağm ü ka
navat ile cem' u tahsil eylediği ma-i lezizinden müfrez 
bir masura ma-i lezizün katması mu'ayene ol ındukda 
el-yevm mevcüd olup vakf-ı mezklırun suyı tarlkına cere
yan itmekde aldığından beher şehr otuz akçe icare-i mü
eccele ta'yiniyle müma i leyhanun Haseki Sultan c iva
rında Taşkonak tahtında ana mesleğinden ifraz birle nısf 
masura ma-i mezklır Taşkassab kurbın da Şerif Çavlış ma
hallesinde kain hanesine cereyan eylemek üzre zabt u ta
sarrufıyçün mlıma i leyha Şerife Ayişe Hanım'un yedine 
viri len cedid temessük işbu mahalle kayd ol ındı .  

Fı 17 S sene 1 264 [24 Ocak 1 848] 
Şerife Ayşe Fatma Hanım 'ın vefatıyla suyunun oğluna 
intikali ve rızasıyla ferağ ve zaptma dair hamiş-i temes
sük kaydı. 
Beher şehr otuz akçe icare lü nısf masura ma-i lezize mu
tasarrıfe olan Şerife Ayişe Hanım bint-i Lütful lah müte
veffıye olup kebir oğlı Rıza Efendi'ye ba'de' l- intikal mü
ma i leyh Rıza Efendi hüsn-i rızasıyla Der-sa'adet ordu-yı 

�·. . . 
• 

,. :,./ . . · , • . • " : hümaylını erkanından Mirl iva izzetlü Mehmed Paşa ibn-i 
J 1"'(111 -./;' a"':/" , ·  (J"".U � 71-'--: -L� ı...:....r Mustafa ve halllesi E lmas Hanım bint-i İbrahim'e kat' iy-
1;���\.l• d";� ,.41 �h �..U�..J �� ·· · . .  i yen ferağ u kasr-ı yed ol ınmış o lmağla zabt u tasarrufla
'Y"'J� _;J ı  i:..ı·,e:;�W .v�\J .t�:.� 1 y�, ' rı nı havi virilen hamiş-i temessük işbu mahalle dahi kayd 

• · • · • • • � J1.! .1-v 1 ,J .JI �, . o l ınd ı .  

'iiJ; J\.ı4�' · "  :.< ·· · · � Fı 22 Za sene 1 273 [ 1 4  Temmuz 1 857] \() • ,.._.,": [ V II- . 
' Mehmet PaŞa 'nın vefatıyla hissesinin kızına intikali ve 
ferağına dair sened-i hakani kaydı. 
Mehmed Paşa vefat id üp ıı ısf h issesi kebire kerimesi Me
slret Hanım'a ba'de' l-intikal intikalen mutasarrıf oldığı 
hissesini diğer nısf hisse mutasarrıfesi Elmas Han ım i le 
birl ikde mevallden fazlletlü Celal Efendi bin Feyzul lah 
Efendi'ye ferağ itmeleriyle virilen sened-i hakani işbu 
mahalle kayd ol ındı .  

Fı 15 Kanun-ı sani sene [ 1 ]300 [27 Ocak 1 885] 

14-1/238bll 14-l/238b/1 Haslar kazası Belgrad bahçesi Kestane-

lf�e;)'fıS;� ·;.s�,cı.ı.i;y•��· · ı.;,uGJ)�I..D · �· . . , .  
li� :ten Kırkç

_
eşme

_ 
suyoluna m_ül�ıak katmasulard�n 

;o.;-'->'��;,);.):ı..,iJ,•.;.,�"'; -�." -�' .. :. · . � · ·.��-:e;. .. ;'!';ısu• mıifrez Arakıyyecı Cafer Çelebı 'nın vakıjlarına bag/ı I'J./III 1 ;;, • • " • rCJ I� .. - ... LM., ua-ı_, a:'-"""' t
• 

o • • �·..Je�� ... nı i� �ıfıP;,);ı;�j,.>•.,.;eı)!. . . � :  -:�U:� <3:) suya mutasarrıf olan Zeynep Ziyneti Hanım 'ın suyunu 
tth ı(vft.r eJ.�cı· e.ll;ı.:.J.,�ı" (J'·: .•• : �;�� � :'���'-".'��&e;- rızasıylaferağına dair hamiş-i temessük kaydı. . . . . . "41 ';..ı. e ı. . i& . . "'� NfiJ.-;_;..; "')'.1' J,i, ,..· l · •. • ...... "'_/� '. . . • .... <"!-� e-/) ı [K t ] M . . l k  . .  ç • · .  ... ... . v..__,..,_,. -/ t:J.-'� • . . enarno u u (""'<lf :t.ı..-c{ı")' ı eA . . . .  ' -� ;)J,,.J -.ı, JO)',I•v-e. . .  .5-,y"'' · , , �ı ., ,; / '-' � �.,ı.;.,,..._.;.�:,.� ;..� 4._' ı;, � /, ': Ashab-ı hayratdan Arakıyyeci Ca'fer Çelebi nam sahibü---:._...,... ..;;-o �.n · · · · · -....-d,�,"� �(,{r�: . .. . . . (�..v"'..t( tfo"�.,b_, j.e).AJı:.- r&.,. G.(.;.;, . ' ' 1-hayrun Hazret-i Eba Eyyub el-Ensarl radıye anhü-

. /-.AJ;---'.J e- .�  "1.< •
. •  CU v-trı ' ] B�  A . A d ç ·· ı k · ı k b d A . , . Afı · • ' :--ı"� '  .... �-:-,.i ı;..; �!! c.r_.ıft,, ..;� e-� · · .. - arı cıvarın a om e cı er ur ın a cam ı -ı şe rı ı ve ���..&� ıeı_i.�;� ,.;.r_,, ��� hayrat-ı sairesi vakfı musakkafiitına tashih ol ınan Kırk-

� ____,__ · ��- � çeşme ta'blr ol ı n  ur ma-i lezlzlerden cennet-mekan huld-
aşiyan Sultan Süleyman Han-ı Gazi tabe serahu hazretle-
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rinün suyı tarikına mülhak katmalardan olup yedinde o
lan atik temessüki natık oldığı üzre Havass-ı refı'a kaza
sına tabi '  Belgrad bağçesi hududı dahil inde Kestanel ik · 

nam mahallde mevzı '- ı halide vakı ' menba'dan hasıl olan 
ma-i lezizden müfrez hamiş-i temessükde muharrer bir 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan Zeyneb Ziyneti Ha
nun mutasarrıf oldığı ma-i mezkurı hüsn-i rızasıyla rüt
be-i rabi 'a ashabından flitüvvetlü Ali Beğ ve Ahmed Beğ 
ibn-i el-merhum mevall-i izamdan İ sma'il Beğefendi'nün 
87ber veeh-i münasafe ferağ u kasr-ı yed itmeğle mecra-yı 
kadiminden bi ' l-ihrac Aksaray kurbında Yusuf Paşa çeş
mesi civarında mutasarrıf oldukları kargir konağa cere
yan eylemek üzre defter-i vakf-ı şerlfde ınılma i leyhima
nun uhdesine kayd olınmış oldığından hamiş-i temessük 
işbu mahalle kayd olındı . 

Fı ı ı Ca sene 1 264 [ 1 5  Nisan 1 848] 
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14-11238b/2 Haslar kazası Belgrad bahçesi Kestane- 14-1!238b/2 
lik'ten Kırkçeşme suyoluna müllıak katmasularına mu- .J'');J).;):ı-/�,,.;.,;., . . 
tasar;if olan Musta[a Tal�t l!fendi'nin suyunu rızasıyla iJı\Jfh�f'J ���;:;/�,...ı�ı�..;ıi��- ��;;ı,:,.ı.u,.._...,. ;;ıj;_.,..., 
ferag ve zaptma daır hamış-ı temessük kaydı. ..p..ı,�ı�·, cıı.;..., ;,. . . . �-cU!,� �...J.§ ı .. JJJ.-J,/;;-,:;ı_ . . ·. :  . 

A • • A A A A A • • A A 
0 0 v;v'-v'Ye.t.JI,/IJI,l,:v • 0 0 o , ,  • t,� ,_"b <';', 

Sahıbe-ı hayratdan merhum e Fatıma Hatun bınt-t Ş adı r.).,<; g;,:_.ı·.ı,.e...e, . • · : .�.r,�..,ı.. ,� ;ıeı--,., ı..:: .,v;. .. �� 
vakfından olmak üzre Kırkçeşme ta'blr o l ı  nur ma-i l ezlz- .Af..i,hf1,.,., Jj�;._, � :_;/� '� ' ;;e,;_� 1.J.j. �;�; . . · _..... 
le_:den ,!I��ass-ı refı�a k�zası!ıa tabi '  Belgrad bağçes� �u- �-0/�·�,.,,,s."J :"�'-"'J(.; �":ı.V·��;..;..��)_,"� dudı dahı l ınde Kestanel ık  nam mahallde mevzı '-ı hal ıde ' . .  �>'�r�..ıv!/�' ... _,6 41; . """ � 
vakı' menba'dan hası l  olan suyını cennet-mekan huld-a- "'>!'�1''-';..fJJ<i.JDı,,, : · ,r 1-"'� <: �' J:t.- � ·(� . vv. wd l$ 1 e.  · . . . . . 
şiyan Sultan Süleyman Han-ı Gazi tabe serahu hazretle- '1' �'"'."-:" <�- ;ı.ı-ı:-we.:..tif �...l ' 
rinün muvaffak oldığı suyınun ana tarlkına mülhak kat- ���JZG.� malardan müfrez hamiş-i temessükde muharrer beher 
şehr otuz akçe icare-i müeccele ile nısf masura ma-i le-
zlze mutasarrıf mektubl-i sadr-ı ali hulefasından Mustafa 
Tal 'at Efendi bin Süleyman mutasarrıf oldığı ma-i mez-
kurı hüsn-i rızasıyla Haffatlar kethudası ei-Hacc İsma'll 
Ağa bin Abdullah'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle mecra-yı 
kadiminden bi ' l -ihrac Avretpazarı kurbında Ahmed Ket-
huda mahallesinde kain hanesine cereyan itmek üzre a-
ğa-yı mfıma ileyhün zabt u tasarrufiyçün viri len hamiş-i 
temessük işbu mahal le  kayd olındı . 

Fı ı 5 R sene 1 264 [21  Mart 1 848] 
İsmail Ağa 'nın vefatıyla suyunun mirasçılarına intikali 
ve ferağlarına dair hamiş-i temessük kaydı. 
Ma-i mezkura mutasarrıf olan İsma'll Ağa fevt olup ma-i "4' ".:;ı o.J '/h '" '""'' r..:.� u l  J- " 1 _ı' • . /-/. ,. • J -..- ..,.,, ;J'.J �.P<J"� , ..,  mezkfır üç nefer kebir ve kebire eviadları Mehmed Tev- - - J"�y_:.., · � ..;_,....._ .Jt ,... r . .  , .._J· _, ; · · 

fık ve Mehmed Neclb efendiler i le Emine Sa'adet Ha- 'ri�A.ı�.! . .' ·• �;..ıC .. ·. · �� ·, · --:: �. "":f'� '-'./.�y_, , 1 b 'd '1 . 'k- ı A A · ı h ' d M h d N Ab .. • • :.ı .r: fi!.J ""-'.� · � · ' \.r.. ' "-' ; .._._5 .r , , .  nım a a e -ıntı a muma ı ey ım en e me ecı �.s' " , · - ,  J· · . . . .  -;' . _ _  ...r,.- ....._ • v.J' f-' J:l _. ""'""' ; w  ;./U t  z.:,._, r' V ' ' " ' 
Efendi intikal en mutasarrıf o ldığı h isse-i şayi 'as ını karın- · · c.iJ)..) �_,/'(.A.I' . r: , , ';"�'-r;' '-'. � �; .../ 
daşları mfıma i leyhima Mehmed Tevfik Efendi ve Emine 

/ �� �'? %.'-',-1...- .:;.� � ?'���<>.:_.w.. ,:., ,  
Sa'adet Hanım'a ferağ itmeğle ma-i mezkfır iştiraken "'-; (' �_, r� L ' _, 

87 Beğefendi'ye 
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Mehmed Necib Efendi ve Emine Sa'adet Hanım'un uhde-
..,,�:ı.-i�.:.�,_, . , . . , . . (. . . . . lerine kayd olmarak virilen hamiş-i temessük işbu ma-\. � ..�  fi.J;.r.;.../ y}l" � ./....ı·. ı. � vw:.e_, halle kayd olmdı. v-,ı....v �� . . . - . 
· t · ·. .. . "'.'� 1� �_/,.&..,w.. ..ı,.!,._,:.,� c� :.� Fi 25 R sene [ 1 2] 84 [26 Ağustos 1 867] 1;.) �w; �  �!ıAiJ,._;, • . . . .-.Y.� ,.r- · . . . 

• ,0 ' · • n' ..s.- � �-..��� Q ı>' . 
• . . • • 

ve R 6 Nısan sene mınhu [ 1 8  Nısan 1 868] "-Z.il- 1-' � \() • · • , ,  ,o1.oo"' J l.l , · · \< L ...._ '" '- "' '� 4.r!i w..:..cr r .  \ . . � Yarım masura suyun mutasarrıjlarınca ferağına dair 
· y<, '-:' _.:.,.) , hamiş-i temessük kaydı. 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfan olan Mehmed Tev
fik Efendi ve Emine Sa'adet Hanım ma-i mezklırı Aydın 
vilayet-i celilesi defterdan sa'adetlü Mehmed Raşid E
fendi ibn-i Hasan i le halllesi Mün'ire Hanım bint-i 
ei-Hacc Mustafa Edib Efendi'ye senevi on beş guruş ica
re-i müeccele ile ferağ olmdığından viri len hamiş-i te
messük işbu mahalle kayd olmdı . 

F'i 23 Za sene [ 1 2]86 [24 Şubat 1 870] ve 
Fl l 2  Şubat sene [ 1 2]85  [24 Şubat 1 870] 

Cerrahpaşa 'da Alımetketlıüda malıallesinde menzile 
bağlı suyun yarısına mutasarrıf olan Münire Hanım 'ın 

�.J�" J;) .. � ;. • . . : vefatıyla suyunun malılülden Raşit Efendi'ye kiralandı-
�c�' · . . .. --:. �...Q'vl &b,....,.,�  t/,r.� 01 • 

ğına dair sened-i hakani kaydı. L· ,-.;: 'J ih� tYA; .. � · · ' () ı..... � 9 J1  �.ı..'t 1 , ., , : ' ·  : • • --;-� tJ/.J, ı, �"'",:_d, t: L· Cerrah Paşa'da Ahmed Kethuda mahallesinde Toprak t-J .... ... ?Al ıtJ' 1 r . ..._...,,� 
· · .. , ,., " o�'- J);,u ,...;� �' ı.. l..),...u' ""' �� Y sokağda altı numrol ı  bir bab menzil derlınına cari mezkür �· � · • ..; . �.""'" ı;, nı sf masura ma-i lezlzün nısfına mutasarrıf olan Münlre <• l ".J • ,.u' -:"ı L ı.i,;� Hanım ibnet-i el-Hacc Mustafa vefat idüp mahlülinden 

ba idide-i aliyye hissedarı sa'adetlü Raşid Efendi hazret
lerine lcar olmmağla virilen sened-i hakani işbu mahalle 
kayd olındı . 

Fl 20 Mayıs sene [ 1 )30 1 [ 1  Haziran 1 885] 

Raşit Efendi'nin çocuksuz olarak vefatıyla Abdülbaki 
Efendi ye tejvizine dair sen�d-i hakani kaydı. 

Mlıma i leyh Raşid Efendi bi la veled vefat itmeğle mah
lülinden Bab-ı all evrak müdiri sa'adetlü AbdülbakT E
fendi hazretlerine tefvlz olmarak virilen sened-i hakani 

;:� kayd ol ındı . J ,;o.J..} 1 [IJo . •  

.t.·l .. · �.J 1 �� .-,.),# ,;J/ı_1;J.) ,;-_ .. , . , 1 Fl 29 Teşrin-i sani sene [ 1 ] 304 [ l l Aral ık 1 888] 
<V,...,.d ,/..,) 1 • • • • • • ) • tt) .V .... )"'_., )!:" 1;..:. �-� ( . )�' lı"'..., :ı-e...,,. ;.ıJ� . ..,;.,·; ;�: . . , : 1 Abdülbaki Efendi'nin suyunu Safvet Paşa ile eşine fe-

. .... l4v , .:.ı ,..6. t.f j; . .uv f!) l w ;.s � d . k i�� ;, ı! , .,. ·:. . .  / ""' 1.., c;<"' ..b' i • ; ı.; •  ; . _ 
• • ragına aır ayıt . . ' --:"' r". , ' L'<'J'o.� /' )' . . '- . � )"/ 'oJ _bl� ,,/ .ı.·��) - .:.. , / ./  r":: ' ·�--:- ����·. ' c_.A...:.�;-v  Ma-i mezkı1ra mutasarrıf olan AbdülbakT Efendi hazret-(. ' L  -

J t... leri ma-i mezkfırı asakir-i şahane müteka' idininden Mir-
liva sa'adetlü Safvet Paşa ibn-i Hacı Abidin i le zevcesi 
Ulviyye Hanıın ibnet-i Abdullah'a ferağ. 

Fl l Teşrin-i evvel sene [ 1 ] 307 [ 1 3  Ekim 1 89 1 ]  

14-1/239a/l Küçükköy 'de Iskara kemerinden Sultan 
Süleyman suyollarına mü/hak sudan müfrez menzile ve 
bağlı suya mutasarrıf olan Abraham 'ın suyunu ilk sa
hibi Mehmet Şemseddin Efendi 'yeferağ ve onun da ve-
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Sahibü' l-hayrat ve' l-hasenat Mehmed Sa'id Efendi mer
hı1mun Eyyı1b el-Ensari civarında Nişancı Mustafa Paşa 
civarında kain tarikat-i Nakşibendiyyeden kutbü' l-arifin 
gavsü' l-vasi lln Şeyh Mehmed Murad el-Buhar! en-Nakşi
bendl hazretlerinün hangahiarında hücre-nişin fukaranun 
ta' amiyyesine vakf ve ta'yln eylediği evkafı musakkafa
tından Davfıd Ağa mahallesinde müceddeden bina ve ih
das eylediği haınınaın-ı Muradiyye diıneğle ma 'rı1f ham
ınama İcra kı l ınmak üzre Küçükköy karyesinde hafr itdir
diği kuyulardan tammü' l-ayar Iskara kemerinden Sultan 
Süleyman suyollarına ilhaken hakk-ı ınecrasından ma'a
da iki masura ma-i lezlzden ınüfrez hamiş-i temessükde 
ınuharrer nısf masura ma-i lezlze ınutasarrıf olan Ab-
raham veled-i Manok ziınınl ınutasarrıf o ldığı ma-i lezlz-i 
mezkfırı sahib-i evveli Mehıned Şeınseddln Seına'l 
Efendi ibn-i Ahmed'e ba'de ' l-ferağ ınfıma i leyh Mehıned 
Şeınseddln Efendi bundan akdem vefat idüp ma-i lezlz-i 
ınezkfır sulbl keblr ağlı Abdülhaınld ve Mehıned 
Sahid(?) efendi ler i le kızları Ayişe ve Nazlfe hanımlar ki 
dört nefer eviadiarına adiyen ba'de' l-intikal ınutasarrıf 
oldukları ll)a-i leziz-i ınezkfırı ınenzi l i le beraber rikab-ı 
hümayı1n kapucıbaşı larından Süleyman Beğ'ün halllesi 
Aşkıyye Cemal Hanım ibnet-i Abdullah'a ferağ, u kasr-ı 
yed itmeğle ol vechile ma-i lezlz-i mezkı1r Monla 
Gürani'de Yokuşbaşı kurbında hanesi derfınında kain 
kadiıni vech ile sahırnıca cereyan itmek üzre yevmi bir 
akçe icare-i müeccele ta'ylniyle zabt u tasarrufiyçün 
virilen temessük işbu mahal le kayd al ındı . 

Fl 26 C sene 1 265 [ 1 9 Mayıs 1 849] 

Aşki Cemal Hanım ' ın suyunu eşine ferağına dair ka
yıt. 

Mfıına i leyha AşkT Cemal Hanım ibnet-i Abdullah muta
sarrıfe oldığı nısf masura ma-i lezlz-i ınezkfırı zevcesi ri
kab-ı hüınayfın-ı şahane kapucıbaşı larından rifatlü Tev
fik Beğ ibn-i Mehıned Şakir'e ferağ u kasr-ı yed-gerde. 

Fl 1 5  Za sene ı 269 [20 Ağustos ı 853] 

Seyyit Süleyman Tevfik Bey 'in vefatıyla suyunun oğ
luna intikali ve rızasıyla Süleyman Efendi'ye katiyen 
ferağ ve zaptma dair lıamiş-i temessük kaydı. 
Molla Gürani'de Topkapu caddesinde iki yüz otuz bir 
nuınrol ı  menzile cari nısf masura ma-i mezkı1ra mutasar
rıf olan es-Seyyid Süleyman Tevfik Beğ fevt olup keblr 
ınahdfıını Mehıned Asaf Beğ'e ba'de' l-intikal ınir-i mı1ma 
i leyh rızasıyla ınevall-i izaından faziletlü Süleyman Şefik 
Efendi ibn-i Ahıned'e kat' iyyen ferağ itıneğle zabt u ta-

329 
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. . sarrufını havl virilen hamiş-i temessük kayd ol ınd ı .  ce;�C;'t'.y..fi e:.-�� <'V!:"t..J r__, _._�l· Fı 27 Receb sene [ 1 2]9 1  [9 Eylül 1 874] -::;:,,: . { ı..., �-:ıCJ., 6ft,"'t;':..: � ..,(;"'-""'""'�� ve fi 27 Ağustos sene [ 1 2]90 [8 Eylül 1 874] ,.. - l .  :"ZPJ ... �,J_,.u'cr�........... • • · '="" A>_, � ı. -<S)"�.ıv�e4/.J'�- . ���v'_,...J.,_;� . ·: ...-ı... Süleyman Şefik Efendi'nin suyunun vefatıyla suyunun 
• 

• .J.�� ı,.����:)>� �.<�?.--· kıziarına intikali ve Rasim Bey 'e katiyen ferağına dair ZU",....rc;: L. t� �.C u CIL!� kayıt. 
• • ( '....,.,A.:,;. Nısf masura ma-i mezkur mevallden Süleyman Şefik E-

fendi uhdesinde iken üç nefer kerlıneleri Fatıma Neblhe 
ve Hadlee Fehlıne ve Sablha Zübeyde hanımları terk ide
rek vefatıyla ahiren Sablha Zübeyde Hanım dahi bi la 
veled vefat itmesiyle sülüs hissesi malılılle aid olup baki 
sülüsan hisse muma ileyhima Fatıma Neblhe ve Hadlee 
Fehlıne han ımiara intikal eyledükden sonra rızalarıyla 
Miralay izzetlü Rasim Beğ'e kat' i yy en ferağ. 

Fl 5 Teşrin-i sani sene [ 1 ]3 1 1  [ 1 7  Kasım 1 895] 

14-l/239a/2 Azaplar civarında Fil yokuşında Kırkçeş
me suyunun ana mesleğinden ifrazla Unkapanı yakı
nında Tepebaşında Elvanzade malıallesinde Çavuşbaşı 
konağına bağlı Ceneviz lağmıyla Büyükayasofya vakfı
na müllıak mülk suya mutasarrıf olan Seyyit Mustafa i· 
le eşinin vefatlarıyla sularının mirasçılarına intikali ve 
onların da Seyyit Malımut Aziz Efendi'ye ferağ ve zap
tma dair temessük kaydı. 
[Derkenar] Azablar h ıdmetine kayd o lınacakdur. 
Terkin 
Ayasafya-i keblr vakf- ı şerlfı katına sularından iki buçuk 
masura ma-i l ezize ınutasarrıflar olan es-Seyyid Mustafa 
bin Yusuf ve halllesi Nefise Hatun ınüte 'akıben vefat it
meleriyle ma-i lezlz-i ınezkur beş sehm i 'tibarıyla ikişer 
selımden dörder sehmi sulbl keblr oğulları Feshane-i a
mire müdiri rif'atlü es-Seyyid Mahmud Aziz Efendi i le  
es-Seyyid Mehmed Eşref Efendi'ye ve b ir  sehmi dahi su l
biyye keblre kızı Şerlfe Asiye Hanım'a irsen ba'de' l-in
tikal mı1ma i leyhimı1ndan es-Seyyid Mehmed Eşref Efen
di mutasarrıf oldığı iki selımini ve Şerlfe Asiye Hanım 
Mehmed Sa'ld Efendi bin Ahmed ve Mustafa Ağa bin 
Mehmed All ihbarlarıyla vekili olan muma ileyh Seyyid 
Mehmed Eşref Efendi bir selımini bi ' l-vekale ve kendi 
hissesini bi ' l -asale hüsn-i rızalarıyla birader ve hissedar
ları muma ileyh es-Seyyid Mahmud Aziz Efendi'ye fediğ 
u kasr-ı yed itmeleriyle ancak nizam-ı müstahsenesine 
nazaran ma-i mezkurun katması keyfıyyetinün tahkiki la
zım gelmiş a ldığından erbab-ı vuküfdan lede 't-tahklk A
zablar civarında Fll yokışı ta'blr o lınur mahat lde kain 
Kırkçeşme suyınun ana mesleğinden bi ' l - ifraz Unkapanı 
kurbında Depebaşı nam mahal lde E lvanzade mahallesin
de vakı ' bir bab konağa cari kanavatma tebe' iyyetle iki 
buçuk masura ber veeh-i mülkiyyet mine' I -kadim konağ-ı 
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mezkfıra icra ve konağ-ı mezkfır fı ' l-asl Çavfışbaşı konağı 
dimeğle meşhur olup kadimen icra vakf-ı şerif-i mezkı1-
run Ceneviz lağmıyla cereyan iden ma-i lezlzden olarak 
beher şehr yüz el l i  akçe icare-i müeccele ta 'ylniyle iki 
buçuk masura ma-i lezlzi mecra-yı kadlmi olan konağ-ı 
mezkı1ra cereyan itmek üzre ınılma i leyh es-Seyyid Mah
mud Aziz Efendi'nün zabt u tasarrufiyçün virilen cedld 
temessük işbu mahalle kayd ol ındı . 

Fl 3 N sene 1 265 [23 Temmuz 1 849] 

14-1/239b/l el-Hacc Ebubekir vakfından Haslar kazası 
Kemerler'de Başhavuz yakınından Kırkçeşme suyuna 
mülhak suya mutasarrıf olan Sarim Hanım 'ın suyunu 
rızasıyla Seyyit Ali Ağa ya Molla Gürani mahallesinde 
evine bağiatmak üzere ferağ ve zaptma dair hamiş-i 
temessük kaydı. 
[Derkenar] Eyyfıb hıdroetine nakl ol ınmışdur. 
Sultan Bayez!d-i Veli Han-ı Gazi tabe serahu hazretleri
nün vakf-ı şerlfı odasında ru 'yet ol ınan evkafdan merhum 
el-Hacc Ebubekir Ağa vakf-ı şerlfı musakkafatından Ha
vass-ı refi'a kazasından Kemerler canibinde Başhavz 
kurbında olan mevzı 'dan olup hamiş-i temessükde mu-
harrer beher şehr otuz akçe iciire-i müeccelelü Kırkçeşme 
suyından nısf masura ma-i Iezize mutasarrıfe olan Sartın 
Hanım bint-i Abdullah mutasarrıfe oldığı nısf masura 
ma-i leziz-i mezkı1rı hüsn-i rızasıyla asakir-i nizamiyye 
b inbaşılarından es-Seyyid All Ağa bin Mustafa'ya ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechile ma-i leziz-i mezkı1r mah-
miyye-i İstanbul'da Monla Gürani mahallesinde kain mu-
tasarrıf oldığı hanesine cereyan itmek üzre ınılma i leyh 
es-Seyyid All Ağa'nun zabt u tasarrufiyçün virilen ha-
miş-i temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fl gurre-i N sene 1 265 [2 1 Temmuz 1 849] 

Seyyit Ali Ağa 'nın vefatıyla suyunun oğullarına intikali 
ve Mustafa Harndi Efendi'nin hissesini ferağına dair 
kayıt. 
N ı sf masura ma-i lezize mutasarrıf olan es-Seyyid All A
ğa ibn-i Mustafa fevt olup mutasarrıf oldığı ma-i lez!z-i 
mezkfır keblr oğul ları es-Seyyid İshak Cemaleddln ve 
es-Seyyid Mustafii Harndi efendilere ba'de' l-intikal mü
ma i leyh Mustafa Harndi Efendi pederinden müntakı l  

3 3 1  

14-1/239b/1 

h isse-i şayi'asını rızasıyla hissedarı ve karındaşı mfıma i- .-;.�• :) � �' ı; , �-''  � .... , .i....t-� " -'·�, , ı;� ı, �  
leyh es-Seyyid İshak Cemaleddln Efendi'ye ferağ u kasr-ı )� IV')' "" � · • .... ' . 11 .:.: / _,.-: • • • • • • 

. . . .  • ... �"" "" � c;./,_._, ı -::: �r' ,/,}.f " �..JJ I ..:>_k 
yed. 

Fl 20 Mart sene 1 28 1  [ 1  Nisan 1 865] �..ei� .ljı  4!../jlb ���_......, cn;;11� �j, .s..,l' b . III)Jı/...,V!.-'ı )'.J/ �/' '.,;.1 " 1 ,u )-� './� . � 
Is/ı ak Cemaleddin Efendi'nin vefatıyla suyunun miras- • · · · " ' ' ,.�  · ' ': � . .  ":' . 
çı/arına intikali ve Molla Gürani'de Sarımusa mahalle- '.?'t;�.}_,.. -:-...P" l� ..I.J·, 
sinde evine bağiatmak üzere Hacı Osman Bey 'eferağı-

· 

na dair kayıt. 
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Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan İshak Cemiiled
din Efendi bin es-Seyyid All Ağa vefat iderek terk itmiş 
oldığı keblr mahdfimı Mu'iiveniit gazetesi muharrirlerin
den Mehmed Ahyii Beğ'le keblre kerimesi Havva Flrfize 
Hanım'a intikal ve intikiilen mutasarrıf oldukları ma-i le
zlzi mecrii-yı kadiminden b i ' l-ihriic Molla Gürani kurbın
da Sarı Musa mahal lesinde Sami Paşa caddesinde yedi ve 
dokuz ve on bir numrol ı haneye cereyiin itmek üzre a
siikir-i şahane kaimmakamlarından İnşaat ve istihkiim da
iresine me'mfır Hacı Osman Beğ'e ferağ. 

Fl 4 Şubat sene [ I  ]3 1 9  [ 1  7 Şubat 1 904] 

[Derkenar] işbu kayd Yedikal 'a hıdmetinün cedld defte
rinün 56'ncı sahlfesine nakl olınmışdur. 
Abdi Ketbudazade Ahmed Ağa nam sahibü' l-hayrun vak
fına tashlh olman Kırkçeşme ta' blr ol ınur ma-i lezlzler
den Havass-ı refı' a kazasına tab i ' Küçükköy hudfidı dahi
l inde Koyun geçidi nam mahallde Ayasofya-i kebirün su
yı ana tarlkına i lhiiken biisı l eylediği suyından müfrez ha
miş-i temessükde muharrer otuz akçe icare-i müeccele ile 
nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan İbrahim Edhem 
Efendi mutasarrıf oldığı ma-i mezkfirı büsn-i rızasıyla 
Kapu çfıkadiirı el-Hiicc All Ağa ibn-i Mehmed'e ferağ u 
kasr-ı yed idüp ma-i lezlz-i mezkfirı mecrii-yı kadiminden 
bi ' l-ihrac ağa-yı mfima i leyhün Aksaray kurbında Tasko
paran nam mahallde Katib Muslihiddln mahallesinde ka
in hanesine cereyan itmek üzre hamiş-i temessük işbu 
mahalle kayd olındı . 

Fi 1 7  B sene 1 264 [ 1 9  Haziran 1 848] 
el-Hacc Ali Ağa'nın vefatıyla suyunun oğullarına inti.s�,.,,�':b1Y�.,;l.'. �_...,);; !j;, · h :Jı• � �'L: iıf,' 1': 'r:.J• ���� , v  :..-Jı-� kafi ve Hasan Hüsnü Bey 'in hissesini biraderine kati'U �t--'/:;;.1�·; ' ,•cJ, ir� ':..'1 t� .. PJ�Jw Jii:y� :d."�-? ...:.� yenferağına dair kayıt. 

�<p('��\._.... . .!. . 1 N f A . ı A f ı ı HA AlA A-IV;�i,f;,JjJ '-'" 'l.'��� �'.t:, �·,.y_ıjJ:.. •. ) �� u') [.AIJ�j lı '_.,_,:,y;, ,. ıs masura
A
ıı:a-ı ez�ze muAtasarrı � an e - a�c ı.. �a 

�c;:.·;..wı-t� ��;..,��t�cjjo/, ,.ft• :·;ı � .. �;- (;1;>. ·�/ �) � ,  f�vt olu� ��-ı �e:�ur .kebır mahdumla�.ı �vka�-ı hum�lt"·:,'..:t rA:ı.Jv� �>'�I:YxP <'ı€);'iı-1/ "J''!...ı (...i)v:-ı'�ır 1'Y G: ı  r.;. yun mesarıfat mudırı Rıf'at ve Hasan Husnı beglere ba -<�:;..ı�� to ı ; c; ıi...:. de' l- intikal mfimii i leyhimiidan Hasan Hüsnl Beğ hisse-i 
muslbesini rızasıyla biriideri muma i leyh Rif'at Beğefen
d i'ye kat' i yy en feriiğ. 



iSTANBUL SU KÜLLİYATI 333 

F1 27 Ramazan sene [ 1 2]95 [24 Eylül 1 878] 
ve fi 12  Ağustos sene [ 12]94 [24 Ağustos 1 878] 0'!-' ... �w '��� �..! �t�! ..... -:-ı "/"Ji ı�'0w 1y11 r'-!ı ...:,.g_., )l.L.I  ,1� 't.l,ı.-;ı -u.,� h  ... X; <'·-':' 'f'; ;W I)"J_.t_,_,...hı. ,..; 1 ı  • • ·, 1 �!..' Me�ımet Rfat Bey 'in v�fatıyla suyı�ııım

. 
evla!l�rma �nt�- ..ı)f:"/!/)v) �:,�,.:.. ,.� ,j &.:_il:" / ıi  ,.;"�.--.;.ı 1 �u� .ı. , :W,� �>'..v L � •. 

ka/ı ve ragbet eden Alı Şefik Bey 'rn lussesının verı/dı- 1/�;�ı .y yıvı �"f!-..ıf'iJ.-;t;�_, fı.t� ;J., .j" .�I".�JI1:ır_.-:-� .. 
� ·  l . 1 . , k " k  d t.: f�- . ->"tr '" /iJ  .... ;,.....t> f" l  Jlı1 ,.b gıne c. mr senec, -ı ıa am ay ı. .ı:.· �ll l· ·. · , · · · · · : � ' '  · ( .· . � "-'\ 1_ / III,.S v ı;-' ' 1!W ".-'Av 
Ma-i nıezküra nıutasarrıf olan Mehnıed Rif at Beğ'i.in ve-
fatıyla dört nefer eviadiarına intikal idecek ise de üç ne-
feri bu kerre İcra-yı nıu 'anıele-i intikal iyyeye rağbet 
itnıedi.iklerinden şimdi l ik bi ' t-tevkif kusür bir neferi sağir 
All Şefik Beğ'e aid bir rub' hissenlin uhdesine intikaliyle 
tevsl'-i intikalinlin icras ı vasisi tarafından istid'a olmarak 
ol vech i le ınu 'aınele-i lazınıe bi ' l-icra sağTr-i ımınıa 
ileyhlin rub' hisses ini ıni.ibeyyin başkaca sened-i hakani 
i ' ta kıl ın nıışdur. 

Fl 7 Kanun-ı sani sene [ 1 ]303 [ 1 9  Ocak 1 888] 

Mehmet Rifat Bey 'in vefatıyla suyunun evlatlarma inti
kali ve önce rağbet etmeyen evlatlarmın hisselerinin ve
rilip ferağlarına dair kayit. 

Evvelce int ikale rağbet itmeyen eviad-ı ınüına ileyh inı
den üç neferi keblre Emine Saniha Han ıın'la· sağir Meh
nıed Bahir ve Abdülkad ir Mahir beğlere intikali ba'
de' l-icra sağTr-i müına i leyh Şefik Beğ dah i bila veled ve 
bila ahfad ve bi la ebeveyn ve bila zevce vefat idlip tev
si' -i intikal nizamnaınesi nıücebince li ebeveyn henışiresi 
müma i leyha Emine Saniha Hanım'a ba'de' l-intikal sağT
ran-ı nıezbüranun val ideleri ve vasiyyeleri Atiyye Hanım 
ibnet-i Hasan bir kıra izn hi.icceti mücebince sağiranun 
iki rub· hisse-i ınüntakı lesin i bi' 1-vesaye intikalen diğer 
iki rub' hisse mutasarrıfesi nıüına i leyha Emine Saniha 
Han ı ın'a ferağ. 

F1 29 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]307 [ 1 0  Ocak 1 892] 

Emine Sanilıa Hamm'm suyunu Vasfiyar Hamm'afe-
ra{iına dair kayıt. · · · · · , ·. 8: ·.:ı ., ' .-ı:  .iıil>. � j,;;,p_rı,.J tJ��j,.., "�),• ?P(v,?ı..- � ı  JJ_, ' .,..,�. "� .' . � ' 

Nısf masura ma- i lezlze ınutasarrıf olan Emine Saniha .l.�.ı: , J_.. � ·;. ��- � ·(IP� �.ı �..b'.{.J.:.r» " '-",b.._ı Jy. 
Hanım mutasarrıfe oldığı ma-i lezlzi devletiLi isınetili Na- ). �· 0.._ zınıe Su ltan al iyyeti.i ' ş-şan hazretlerinlin çerağlarından . 1 , ;J .  
Vasfıyar Han ını ibnet-i Abdul lah'a ferağ. . . 1J� '; /. 

F1 2 1 Mart sene [ I ]32 1 [3 Nisan l 905] . · ; Y.. ·N! �Jı f ,l_/. 
14-1/240a/l Emine Sultan vakıflarmdan Süleyman Çe
lebi malıallesinde Bağlar hamamında Paşaderesi 'nden 
Yekta hamanıt suyundan müfrez suya mutasarrif olan 
Seyyit Melımet Nayap Efendi 'nin suyunu rızasıyla Ab
dülazim Efendi 'ye Hobyar malıallesinde evine bağfat
mak üzere ferağ ve zaptma dair lıamiş-i temessük kay
dı. 
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İstanbul'da Şehremini kurbında Mi 'mar cami ' - i  şerifı de
rı1nında medfOn merhfıme Emine Sultan bint-i Sultan 
Mustafa Han hazretlerinün müceddeden vaz' buyurduk
ları cami '- i  mezkfırda vakı '  ecza-i şerif ve kürsl ve şiidur
van ve hayrat- ı saireleri musakkafatından Eba Eyyfıb-i 
Ensarl radıyye anhü' l-Barl'de Süleyman Çelebi mahalle
sinde vakı '  Debbağlar harnmaını d imeğle şehir ve men
ba' ı Paşa deresinde o lmak üzre üç masura ma-i lezlz bir 
bab yekda harnmam-ı mezkfır suyından müfrez hamiş-i 
temessükde muharrer beher şehr altmış akçe icare-i mü
eccelelü bir masura ma-i lezlze mutasarrıf olan es-Seyyid 
Mehmed Nayab Efendi  ibn-i es-Seyyid Ahmed HulUsi 
mutasarrıf o ldığı ma-i lezlz-i mezkfırı b i 'z-zat hüsn-i rıza
sıyla ağl ı Abdül 'azlm Efendi'ye ferağ u kasr-ı yed itmeğ
le ol vechi le bir masura ma-i leziz-i mezkfır İstanbul'da 
Avretpazarı kurbında Hobyar mahallesinde vakı '  haneye 
icra olmmak üzre beher şehr altmış akçe icare-i müeccele 
ta'yln iyle mfıma i leyh Abdül 'azim Efendi'nün zabt u ta
sarrufıyçün virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd 
o l ındı. 

F1 9 Receb sene 1 266 [2 1 Mayıs 1 850] 

Abdülazim Efendi'nin suyunu becayiş üzere Mehmet 
Raşit Ağa 'ya ferağına dair kayıt. 

Mfıma i leyh Abdül 'azlm Efendi mutasarrıf aldığı bir ma
sura ma-i lezlz-i mezkfırı feragat-gerde becayiş mültezi
mlnden Mehmed Raşid Ağa bin Abdul lah amed. 

Fı 23 Z sene 1 266 [30 Ekim  1 850] 

Raşit Ağa 'nın suyunu Neyzan İsmail Efendi'ye zaptma 
dair /ıamiş-i temessük kaydı. 

Mfıma i leyh Raşid Ağa mutasarrıf aldığı bir masura ma-i 
mezkfırı Neyzan İsma'll Efendi ibn-i Ahmed'e ferağ u 
kasr-ı yed itmeğle ol vechi le ma-i leziz-i mezkfır mfıma i
leyhün zabt u tasarrufıyçün virilen hamiş-i temessük işbu 
mahal le kayd alındı . 

Fı 29 Z sene 1 267 [25 Ekim 1 85 1 ]  

Neyzan İsmail Efendi'nin suyunu rızasıyla Seyyit Halil 
Efendi'ye katiyenferağına dair kayıt. 

Mfıma ileyh Neyzan İsma'll Efendi bin Ahmed mutasar
rıf aldığı bir masura ma-i lezlz-i mezkfırı b i ' z-zat hüsn-i 
rızasıyla ferağ-ı kat ' l-i mu'tebere ile serrac esnafından 
es-Seyyid Halll Efendi i bn-i es-Seyyid Mustafa'ya ferağ u 
kasr-ı yed-gerde. 

Fı 1 9  Z sene 1 269 [23 Eylül 1 853] 

Seyyit Halil Efendi'nin suyunu rızasıyla Ömer Efendi 
ile eşineferağına dair kayıt. 

Mı1ma i leyh Seyyid Halll Efendi ma-i mezkfırı hüsn-i rı-
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zasıyla istanbul Bab mühürbaşıs ı(?) Ömer Efendi bin 
Mehmed i le halllesi Fatıma Hanım ibnet-i Abdu!Hl.h'a fe
rağ u kasr-ı yed itmeğle mahall-i kadimine kema kan 
cereyan itmek üzre i şbu mahalle şerh viri ldi . 

Fı 1 5  Za sene [ 1 ]27 1 [30 Temmuz 1 855] 

14-1/240a/2 Haslar kazası Belgrad balıçesinde Kestane
lik 'te Kırkçeşme suyoluna müllıak katmasulardan müf
rez Bayezitbey sularının Ayşe Ruydil Hanım tarafından 
Seyyit Ömer Raşit Efendi'ye Lütfipaşa yakınında Def
terdar Alırnet Çelebi malıallesinde evine bağiatmak ü
zereferağ ve zaptma dair temessük kaydı. 

Ashab-ı hayratdan Bayezld Beğ nam sahibü' l-hayrun Ka
ragümrük kurbında Kiçeci Pir! nam-ı diğer Sarmaşık ma
hallesinde kain mekteb-i şerifı ve hayrat-ı sairesi vakfı 
musakkafiitından Kırkçeşme ta'bir ol ınur ma-i Iezizler
den Havass-ı refi 'a kazasına tabi '  Belgrad bağçesi kar
yesi hudfıdı dah i l inde Kestanelik nam mahallde şeyhül is
lam merhum Abdul lah Efendi'nün hafr eylediği kuyula
mn ittisalinde kain menba'dan cari bir buçuk masura 
ma-i Ieziz b i ' l-ifraz Sultan Süleyman Han-ı Gazi tabe se
riihu hazretlerinün ana tarikına mülhak katmalardan cere
yan idüp bundan akdem bir buçuk masura ma-i lezizün 
nı sf masurası b i '  1-ifraz ah ara ferağ u kasr-ı yed olınup ve 
yedine müceddeden başkaca temessük virilüp bu defa 
işbu bir kıt'a temessük i le bir masura ma-i lezize şehriyye 
altmış akçe icare i le mutasarrıfe olan Ayişe Rfıyıdil 
Hanım bint-i Abdul lah mutasarrıfe oldığı bir masura ma-i 
Iezlzün nısf masurasını es-Seyyid Ömer Raşid Efendi 
ibn-i es-Seyyid Ömer'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vec
hi le ı11Sf masura ma-i lezlz-i mezkfır Lutfi Paşa kurbında 
Defterdar Ahmed Çelebi mahallesinde kain haneye cere
yan itmek üzre beher şehr otuz akçe iciire-i müeccele 
ta'yiniyle ınılma i leyh es-Seyyid Ömer Raşid Efendi 'nün 
zabt u tasarrufıyçün viri len cedid temessük işbu mahalle 
kayd olındı . 

Fı gurre-i C sene 1 267 [ 4 Mart 1 85 1 ]  

335 

14-11240a/2 

Seyyit Ömer Raşit Efendi'nin suyunu Gümülcineli el- �,J��iji;_,jJ' ,.,�,/"...t..i ;..� /..,.. 
Hac c Mustafa Edip Bey 'e ferağına dair kayıt. .,.._l l N,)' j ı �,;., .4;.J: � Jt:! J.) f.;Jtl.4 "' 
Derun-ı temessükde muharrer şehriyye otuz akçe icarelü L:-;.,t·ı!,�ı.J�_;.�;,.,,J:,,..; '.,� 
nısf masu�� Kırkçeşme ma-i tezizine mutas�rrıf olan ��//Vf � w- � �[ /, ;.J  / 
es-Seyyid ümer Raşid Efendi ibn-i es-Seyyid ümer mu- -

� • · • • • .J 1 � 1 
• � 

tasarrıf oldığı ma-i mezkfırı Gümülcineli ei-Hacc Mus- J�.Ji;�:..J : v�l�,:.,�:,i!,; 
tafii Edib Beğ ibn-i ei-Hacc Hüseyin'e ferağ u kasr-ı yed �J;"(J> .,:� � • ( · J • � tiV • • 

itmeğle ol vechi le ma-i lezlz-i mezkı1r mecra-yı kadimine .. '( �-J �-":' '"."'-"' (' � �-+' 
kema kan cereyan i tmek üzre viri len hamiş-i temessük � �.,J ,Jf ...,.,� � a,_;.. 
işbu mahalle kayd olındı . c- 8(._\ '--· .. 

• 

Fı 2 1  C sene 1 270 [2 1 Mart 1 854] 
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l�-11240b/l 14-I/240b/l Halil Efendi'nin Süleymaniye 'de Hoca �r.J!����:/�·.:;-;�II'f-4;�,�;.:.1�..:.;1� . '..;fi; " Hamza vakıflarından bir menzile bağlı suya mutasarrıf ;;.J�t'J e,:..,(.{-"'/�)j�j�,;�,.Y;:,.J: ".ıfı ," ,��-Ct:� . ,f: d..J;_. ı.: • olan Mehmet Sait Efendi 'nin vefatıyla suyunun evlatla
....:.-' ....,_.� ,  "� -.:-:..ı:l. �.ril.- ,_h...J.i, · · · .. - �  �'"':"' ��'.t'j rına intikali ve Tevfik Bey 'e ferağlarına dair lıamiş-i te-

• 1 ,, . NW �, UNh.J ....tJ,;.:, � �  ;ıi4ı ..  c.....JJ J.J.J.dv"N�,x.; ;:.ı · v (ii;�.J I · • . · . • · . . .;"' · ı  messuk kaydı. 
GJv ·: . · 

.• : . "� .'.h ı ,..,_.,(..;_,ı ,.,_;,.)J t;J • ..--....} . 
. � � 1\)...,yV}�"ıo..-...v�;L, u ...ı),/rj"' , ,, .: "':· Istanbul'da vakı' Kethuda katibi merhum Halil Efen-.�- -')1 1 A ( ' 

• {r', .._..,J ..,. (A) �J ""' "'"' ' "'C.' ,_ 'J c.�J,...,)_, ı..A 1 � ,y.ı 1 0 ; ı . .  · . · · . . ' . · · di'nün mahmiyye-i mezbı1rede Süleymaniyye kurbın da Q.t . . : · .  · · · ' -;.) ceı• "� u: ,.,.....;)ı 'ı, w · ' . �-"-""..ıi.A- t)w��)� ... )'..J I C) ';.J : ı. ,.ıl{ ( z'J) Hoca Hamza cami '-i şerifine hasbeten l i ' l lahi te 'ala vaz' P_,� IJ �)J 1 '".;.. � / �·· , . · 1 .. b ':' .  � � � ": ,,hwı eylediği minber-i şerifı musakkafatından olup yine mah-
. • .vv /.)t;J _......, , L.oJ"CJ.,-dtıe,ı t t1lr J . , .. ;r,j;J��,.,.;;�ı(,(y ;.�;J ıiYı.J.'"'ı: . . . -:'.bJ(��riı·..._� --.  miyye

_
-i mez�ı1rede M�nla Güran! kurbında 

.. 
Şer�e? m�-.. /"' lS --:-"r..ı�,Ji ;,..J : ı. ? �  halles ınde vakı' ma' lumu' l-hudud ve' l-muştemı lat bır �;\&..:J)·�ıü'..ı?aG,��>:.�J bab menzil- i  kebl'r derunına cari hamiş-i temessükde mu-

. harrer bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan Mehmed 
Sa'id Efendi bundan akdem fevt olup mutasarrıf oldığı 
ma-i leziz-i mezkur sulbi kebir mahdumları Emin Beğ ve 
Raif Beğ ve kebire kerimesi Rukıyye Hesna Hanım'a ba'
de' l-intikal muma ileyhimundan Emin Beğ ve Rukıyye 
Hesna Hanım tarafmdan Arif Efendi ve biraderleri Emin 
Beğ ihbarlarıyla vekil i  olan Attar Sadık bin Hüseyin bi '-
1-vekale ma-i lezl'zde olan h isselerini Zabtiyye mu 'avi ni 
sa'adetlü Tevfik Beğ bin Hüseyin Efendi'ye ferağ u kasr- ı 
yed itmeğle ol vechi le bir masura ma-i l ezlz-i mezkı1ra 
şehriyye otuz akçe i care-i müeccele ta 'yiniyle ma-i l e-
ziz-i mezkı1r mecra-yı kadimine kema kan cereyan itmek 
üzre muma ileyh Tevfik Beğ'ün zabt u tasarrufıyçün viri
len hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fl 25 Ca sene 1 266 [8 Nisan 1 850] 

Tevfik Bey 'in suyunu müslümana ferağ etmek şartıyla 
Karahel 'e ferağına dair Jıamiş-i te mess ük kaydı. 

Muma ileyh Tevfik Beğ tarafından Mal iyye katibi odası 
hulefasından Nuri Efendi ve tebe'adan Mustafa Efendi 
ihbarlarıyla müdir-i umurları es-Seyyid Mehmed Efendi 
bi ' l-vekale bir masura ma-i lezl'z-i mezkurı cari oldığı ha
ne ile beraber islama ferağ u kasr-ı yed i tmek şartıyla re' 
aya-yı Devlet-i aliyyeden ve Ermeni taifesinden Büyük 
yenihanda sakin Sarraf Karabet veled-i Mirat zimmiye 
ferağ itmeğle hamiş-i temessük işbu mahalle  kayd ol ındı .  

Fi 3 Ra sene 1 269 [ 1 5  Aralık 1 852] 

14-1/240h/2 Melıterçeşmesi malıallesinde İpciler(?) 
köşküne bağlı Haremeyn 'e müllıak suya mutasarrıf 
olan Ümmügülsüm 'ün suyunu rızasıyla Seyyit Mehmet 
Emin Efendi'ye katiyen ferağına dair Jıamiş-i temessük 
kaydı. 

[Derkenar] Yedikulle hıdmetinün cedid defterinde ve 
1 57 numrolı sahifesi zirinde muharrer miyiih-ı vakf mü
dlriyyetinün tasvib-i all-i nezaret-penahiye ( . . . ) 7 Mart 
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sene 1 337 [7 Mart 1 92 1 ]  tarih ve 302 numrol ı  müzekkire
sine müraca'at. 

14-l/240b/2 

Astane-i aliyyede Mehter çeşmesi mahallesinde İpciler(?) 
köşkinde merhum Yazıcızade Mustafa Paşa'dan eviadia
rına müntakıl olan bir kıt'a arsa ki bir taraf Mehmed E
mir halife menzi li ve bir taraf Kaşıkcızade haclikası ve iki 
tarafı tarik-ı amın i le mahdud müşarun ileyh hazretleri
nUn vakfı olup ve binası mülk olarak bundan akdem ha
rik-ı azlınde muhterik menzil-i mezkurun derunında cere
yan iden kanavatma te be' iyyetle bir mikdar ma-i tahiri 
vesair ahcarlarıyla ve cemi' tevabi '  ve levahıkıyla ha-
miş-i temessükde muharrer Harerneyn-İ muhteremeyne 
mülhak Sultan Bayezi'd-i Veli divan odasında pençşenbih 
güni ru'yet olman evkafdan beher şehr doksan akçe mu-
kata'a-i kadimelü bir bab bağçe ve ma-i lezize mutasar- rıj) I�:VJıy) ıNJ�'-�# , . ({;�, 6,J.;J� . . . 
rıfe olan Ümmügülsüm Hanım bint-i İbrahim mutasarrıfe � l(J-IIi.;,lJ4ı) c;-��#.,,. J:; ".'�� ' ·:. ·. - ·.

'���).'o���.?":" : ; � , 
ıd � b � ' . ) ' . k' b ' ' � k d "  h ' ' . ei {· ' • • . ' "r:J:u c.U.;J ı�,A-)"� 4 ...,_ı.,., j-* � o ıgı agçe ve ma-ı ezız-ı mez urı ı z-zat en u usn-ı ;JIIJ U�,J.;I6)es-,.f,P(:.O:,ı . ' ) au.-·� · . : � . . . . � 

' ı i:' - - k , . G ı .. . . - · d K� 'b 
. . . ,..,_.�rJI )\ . J �.ib ' (!»J ,..v� ..ı� .;.,J,f rızasıy a ve ıerag-ı at ıyyen a ata gumrugın e atı . ·.-��J.�\.ıJ � '·., LPJ �) ı!•> � u· <'�"·. ı.. . ' · . . .. , . :  · 

.. . � c d ' b' d' c � � crv:'r:- J t�;'. C: . � .  ,_,.J -"' �� � "" ..., "'·':.'>J'-.Pb--''J es-Seyyıd Mehmed Emın Eıen ı ın Ahme e ıerag u u.JJ �J 'f' eı ı .;J/(:J, <J- 6---A:ı ı .ı 'hC.I,..,; ";� -ır . 
.. .  

# , . 
k d . - ı  h '  . . "k . b h (} k d . . ' 1\.- ' • ' .. . N>'"f';/.vJ,A.J � asr-ı ye ıtmeg e amış-ı temessu ış u ma a e ay o- ��i�$�' :ı.. j.;,1� ·, ·., , ; ; . ..  :: ı ... � ,  · • .ı.: " . . , : • ı . . (:, · "':  ( C � hJ ":""" ."':'-" ' ")�, �: �),r..J·.-Jı r�.V"'. l ındı . ı.,/"'· Cb'N:'.J.fo.' 1 �� ,,Jj,tl. � i')J ":- ı:,"""""'Jj,..ı,;JL,u,:Ji �):r,ıj Fi 1 8  L sene 1 266 [27 Ağustos ı 850] 

.c..� · · · • y-- �1\�i;J��(Diı--:.int'j 
Temessükte yazılı balıçe ve Kırkçeşme suyundan bağlı 
bir lüle suyun Seyyit Mehmet Emin Efendi 'nin tasarru
funda olduğunun onaylanarak bundan sonra da suyun 
bahçeden nakil ve tasarruf yönünden ayrıimamasma 
dair kayıt. 

Derun-ı hamiş-i temessükde muharrer bir bab bağçe ve 
kanavatma te be' iyyetle bir lüle ma-i leZız fi 4 Muharrem 
sene [ 1 ]265 [ ı  Aral ık 1 848] tarih inde Galata gümrüğinde 
Katib es-Seyyid Mehmed Em1n Efendi'nün defter-i vakf
da uhdesine kayd olınmış aldığından defter-i aba dahi 
kayd al ınması i t timasında olup ma-i mezkur eğerçi 
temessük-i mezkurda muharrer ise de nizam-ı müstahse
nesine nazaran katması ve ne maküle sudan icra ol ındığı 
ve henüz cereyan eylemekde midür keyfiyyeti erbab-ı vu
küfdan lede' t-tahkTk ancak bağçe-i mezkur ve civarında 
cadde üzerinde İbrahim Ağa çeşmesi dimeğle arif çeşme
nün kebi'r su hazinesi bağçe-i mezklır derunında müstakı l l 
tarik ile icra ol ınan Kırkçeşme suyı evvel emirde hazi'ne-i 
mezkureye bi ' l -icra imla olmdığı halde fazlası bağçe-i 
mezklıreye mahsus bul ınan havza mine' I -kadim icra ve 
henüz bu vechile cereyan eylemekde aldığından başka 
hazine-i mezkurun vasatında bir lüle mikdan ta'y'in 
mahall i  dahi mevcud olup halbuki çeşme-i mezkurun iki 
masura suyı old ığı dahi ihbar kıl ınmış olmağla bu slıretde 
temessük-i mezkurede muharrer olan bir lüle sekiz ma
sura dimek olmayup sal ifü ' z-zikr hazine vasatında bul ı-
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nan ta'yln mahal li oldığı tebeyyün eylemiş aldığından bu 
takdlrce çeşme-i mezkurun fazlasından bağçe-i mezkura 
ancak yarım masura isabet ideceğinden ol vechile yarım 
masura ma-i leziz kema fi' s-sabık icra ve fakat mahal l-i 
ahara ifraz ve icrasiyçün ferağ u intikaline müsa'ade 0-
l ınmamak ve bağçe-i mezkfıra her kim mutasarrıf olur ise 
ber minval-i muharrer fazla-i mezkfıra mutasarrıf o lmak 
üzre defter-i aba kayd birle işbu mahalle şerh viri ldi .  

14-1/241all . . . . 14-1/241all Haslar kazası Küçükköy 'de Koyungeçi-
rı•;:J!'��,..,;��Ifl"'�..iuJ ı ..ıRıı#,�, ����J �}...b JJı .,ılı'..J•.,� di'nden Kırkçeşme suyuna mü/hak suya mutasarrif o

.b.Jt �·;.-ıi,J;1.;ı_,p.ıJ)�')�,,YJJ ı�/:..J)A�.;;ıWr)i.J eJ�ı":''Jfıi.'..l ı lan Beki� Efendi'nin suyunun bir kısmını ifrazla rıza
& r : ';..bı,ı ;) : v,t-.Jf.1�1);11���.AJ- ı JI&DJJ/i�J;;D� ıJ IJJJ�iJ} sıyla Şerife 1-!af!ze Hanım 'a Aksaray yakın!n.

da Yusuf
'.(.�'. · :  . · , :  ; c· · · . paşa çeşmesı cıvarında Şermetçavuş mescıdı mahalle
t��!J '.ı,t� P;!, ·.ı.ı}�� �·�� � ��� ı-:.V�J�'"'�,..J),;u·��);'�lı sinde evine bağfatmak üzere ferağ ve zaptma dair te-

V ����;rJ'.ı.ı �JifJ;,r)Jiı J,.e.:���ı �ı;(i� �J C� t� messük kaydı. 
2.��/j����<:)-!';;� ı � ıP;�Ij ı),·�JN.Ji....;(ıı;,., s.

ultan
. �hmed Han-ı Evvel ha:retlerinü

A
n vakf-ı :ellle'�ıWtteıeıı � ı�.,t.ı)!.t'·���� · . .  �· ·: · cı· · · · sınde ıdare ol ınan evkafdan aslıab-ı hayratdan Abdı Ket

..V � ���_..s'-'J,ı, ;t:ı · ·,. G;��� : �,...�tt!;� -�'.J' '� ı lıudazade Ahmed Ağa nam sahibü ' l-hayrun vakfı musak-l'A._j : . ' �� ��u:--/,ı.:� uz..� �;..>�ıeı, �ıv&-t1J; ;,.J . �  kafatından Kırkçeşme ta 'bir o l ınur ma-i tezizlerden Ha-,...�(��Jr..f.'..bJ�84(\6�.A! : �,vtı' D ' , ,.ı: : . . vass-ı refi'a kazasına tab i ' Küçükköy hudfıdı dahi linde 
• � • /IJ '"ır: w�,... ·�  Koyun geçidi nam mahatlde has ı l  eylediği su yından müf-,r.:;ü.. c.i;J ı ., .• jrtf� ı rez bir masura ma-i leziz Ayasofya-i keblrün ana suyı ta

('{;."'l:.,__.:_ rlkına mülhak katınalardan cereyan idüp şehriyye altmış 
akçe icare i le bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan Atik 
All Paşa vakfı katibi Bekir Efendi ibn-i el-Hacc Ali mu
tasarrıf o ldığı bir masura ma-i lezlzün nı sf masurasını ye
dindeki atik teınessükinden şehriyye otuz akçe icare i le 
ifraz idüp hüsn-i rızasıyla Galata gümrüği ketebesinden 
es-Seyyid Ahmed Efendi'nün zevcesi Şerlfe Hafize Ha
nım bint-i el-Hacc Haslb Ağa'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğ
le ol vechile nısf masura ma-i lezlz-i mezkfır hanım-ı mü
ma i leyhanun Aksaray kurbında Yusuf Paşa çeşmesi ci
varında Şirıned Çavüş mescidi mahal lesinde kain hanesi
ne cereyan itmek üzre ınfıma i leyha Şerlfe Hafize Hanım-

• • • • : • • " .: ,_: 1 'un zabt u tasarrufıyçün virilen cedld temessük işbu ma-ı A .:..� • . \ ()  •"J  � I ..,,_)J I '"' ......... ".W.J ,;,., ,-.. • -'X/ � """ " �  � 
• 

-. . 
• • • . . hal le kayd ol ınd ı .  �� ı ..,;; ; � � �,_;, ""� .J 1 A� -' �� · � F1 gurre-i Ş sene 1 266 [ 1 2  Haziran 1 850] 

· · �  · r 
· 

· · ) r ,J.,.e.., ri-- � ... f!,; rJ;;.ı · 1.1 !.-� v �  � J . , · Şerife Hafize Hanım 'ın suyunu rızasıyla el-Hacc Me/ı-
.� LS,  , · ; ., ·� , � ._;. � 1 � � � (:P -• met Ağa ya Sermetçavuş malıailesinden ifrazla AlemC. � ı.&. :.:� "' 

. 
· . . � :  .. ';. • : .:.>,,., bey malıallesinde evine bağfatmak üzere katiyen fera-

- 1 _J A ' .;.ı · "..1 1 ..... � / /"' , � t/,...) 45� "�.;./ � · "'  • � : . ":" j ğına dair /ıamiş-i temessük kaydı. 
,:,;.,. d';� "" �  _}. � )  :y·? � � .A.- .J! "" .� 1 İş bu temessükin derfınında şehriyye otuz akçe iciirelü e,; ·.; �  :&.:��� ���� ..a.! ��;;/.Y� nısf masura ma-i lezize ınatasarrıfe olan Şerlfe Hafize 

• � . 
• 

· • : . , � � �.; Hanım bint-i el-Hacc Haslb mutasarrıfe o ldığı nısf mae/.1'1 � l,..p &.-_...6_.... ...: �"" � P..v- ('\-7 • ( sura ma-i lez(zi bi zatiha rızasıyla ve ferağ-ı mu'tebere-i . .... 'l d�> · : .;t�.ı:) C!;..i �(��.J kat'! i le Gavvas el-Hacc Mehmed Ağa ibn-i el-Hacc 

7�e,:::_ �' ' Mustafii' [ya] ferağ u kasr-ı yed id üp ma-i lezlz-i mezkur (..C mecra-yı kadim i olan Yüsuf Paşa çeşmesi kurbında Ş ir
med Çavfış mahallesinden b i ' l-ifraz ınılma i leyh Gavvas 
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el-Hikc Mehmed Ağa'nun Aksaray kurbında Alem Beğ 
mahallesinde kain hanesine cereyan itmek üzre virilen 
hamiş-i temessük işbu mahalle kayd olındı . 

Fi 25 Za sene 1 269 [3 1 Ağustos 1 853] 

el-Hacc Mehmet Ağa 'nın suyunu Zelilıa Hanım 'a Şey/ı 
Vefa yakınında Şemseddin malıallesinde evine bağfat
mak üzere ferağına dair kayıt. 
Muma i leyh Gavvas el-Hacc Mehmed Ağa mutasarrıf ol
dığı nısf masura ma-i lezlz-i mezkurı müteveffa Çil  Emin 
Ağazade Mehmed Emin Beğ kerimesi Zeliha Hanım'a 
ferılğ u kasr-ı yed itmeğle mahall-i kadiminden b i ' l-ihrac 
Şeyh Vefa kurbında Şemseddin NCıreddin mahallesinde 
kain hanesine cereyan i tmek üzre Yenicami '  ko lı na cari 
olan tarikun ana mesleğinden b i ' l-ifraz müma i leyha Ze
liha Hanım'un tasarrufına izn v irilmeğle Tahtakal 'a  hıd
roetine nakl olmdığı işbu mahalle şerh v irildi . 

Fi l ı  Receb sene [ 1 ]272 [ 1 8  Mart 1 856] 

14-l/24la/2 Haslar kazası Belgrad balıçesinde Kırk

339 

14-11241 a/2 

çeşme suyoluna müllıak katmasulardan müfrez suya ;���' �,.e_,,,.,�Jva;J ��;,I <S- ��-""' ..,..;ı.�ı.,.ıt.;�.;�;ı ,..,ıe;,:- -?! · �  
mutasarrıf olan el-Hacc Rüstem Efendi 'nin suyunu Le- 4;:��,vı)�)�,;ıı�),.v.,ie;1, ,..l1 ı,.,...;A;; eJ_;J·�ı...çı-·�.>1 , ·,;..,���· 
hibe �anım '� Taşk::sap civ�rında M�lla Gürani m�- u� �ıo��of&-e;J�. ei)_J .{����· '�-��Y'f!�tfıYfı_);ı t.•· 
hallesınde evıne bagfatmak uzere ferag ve zaptma daır ,.,.;..,.; v r ;..J" , · ,: .,� •. ;, ... . 11.- . · ., :  . . • • . 

·""" , �"'"""''/,.f vA>'' ,.t.!,vty/J � 1 1:/Y/...61 �vac>,tı:..ı�"ırJ--"' Ib- PP.Ji " hamiş-i temessük kaydı. · · · , . .  · · · . . 
·. 

. 

· . · . · c· · �)J '"�'1�":/b 1(' 1,)'-•JJI..J� �;_..J �),'N/.e.H'-��1 'A"I j •,'jJJ r 
Ba irade-i seniyye-i nezaret-i Evkaf-ı hümayfına mülhak 
evkafdan umur [u] hususı çeharşenbih güni Süleymaniy
ye vakfı divan odasında idare ol ınan Fatıma Hatun bint-i 
Şadi nam sahibetü' ı-hayrun vakfından olmak üzre Kırk
çeşme ta'bir olunur ma-i ıezlzlerden Havass-ı refi'a  kaza
sına tabi '  Belgrad bağçesi nam mahallde Şeyhülislam 
Abdul lah Efendi'nün hafr itdiği kuyularun ittisalinde 
mevzı'- ı  hallde kain menba'dan b i ' I-ihrac Sultan Süley
man Han-ı Gazi tabe serahu hazretlerinün ana suyı tari
kına mülhak katmalardan hamiş-i temessükde muharrer 
şehriyye otuz akçe icare i le nısf masura Kırkçeşme ma-i 
lezizine mutasarrıf o lan ei-Hacc Rüstem Efendi bin Ab
dullah mutasarrıf old ığı ma-i l ezlz-i mezkurı müteveffa 
Topuzzade Hacı Mustafa Ağa kerimesi Lebibe Hanım'a 
ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vechile nısf masura ma-i le
ziz-i mezkur Taşkassab civarında Molla Gürani mahalle
sinde kain handa cereyan itmek üzre mı1ma i leyha Leblbe 
Hanım'un zabt u tasarrufıyçün Fl 1 7  Za sene [ 1 ]267 [ 1 4  
Eylül ı 85 1 ]  tarihinde virilen hamiş-i temessük işbu ma
hal le kayd olındı . 

Fi gurre-i L sene 1 268 [ 1 9 Temmuz 1 852] 

Lebibe Hanım 'ın suyunu el-Hacc Mehmet Sait Ağa'ya 
ferağına dair kayıt. 
Muma i leyha Lebibe Hanım mutasarrıfe oldığı ma-i mez
kurı mahall-i kadimine cereyan itmek üzre yorgancı esna-

);1-'�lfihtt6i'--:-6) t-eJ;iP�C::)�ı�":foC;�-� i� d�j,·>_; v &r���(r(ıle,;)\eı:\NY.'a.:.ı.l..; IS e:.r.� 2ı,_l_.ıt:. O;),JI>c.ı.e_,·c;{p,.J/;�) Lo 

,c'\�JjJ'..:: p' ;;f!)..f,_<J>;hJ es. �-�"- (·pi.j,)-� �'\._ • • • • • < �p,,;cc· ' 
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fından el-Hacc Mehmed Sa'id Ağa ibn-i Ömer'e fe
rağ-gerde. 

Fl 1 4  Zi' l-ka'de sene 1 278 [ 1 3  Mayıs 1 862] 
el-Hacc Mehmet Sait Ağa 'nın suyunu Yusuf Ziya Bey 
ile eşine katiyen ferağ ve zaptma dair kayıt. 
Muma i leyh el-Hacc Mehmed Sa'ld Ağa ibn-i Ömer ta
rafından Monla Gürani mahallesi imaını Abdullah Efendi 
ibn-i Osman ve Muhtar-ı sani Mehmed Ağa bin Hüseyin 
şehadetleriyle ferağ vekili mahalle-i mezkure mektebi hil
eesi el-Hacc Hafız Hasan Efendi bin Mustafa b i ' l-vekale 
ma-i mezkur mahall-i kadimine cereyan itmek üzre rıza
sıyla Nabulus(?) kaimmakamı izzetlü Yusuf Ziya Beğ 
ibn-i Abdul lah i le halllesi Emine Adeviyye Hanım ibnet-i 
Hasan Haydar Paşa'ya iştiraken kat' iyyen ferağ u kasr-ı 
yed itmeğle muma ileyhimanun zabt u tasarruflarını havl 
virilen işbu mahal le şerh viri ld i .  

Fl selh-i Ş sene 1 281  Fi 1 6  Kanun-ı sani sene [ 1 2] 80 
[27 Ocak 1 865] 

14-l/241b/1 14-1/241b/l Ahmet Ağa vakftna ayrılan Kırkçeşme su
;.J;)�,j.JJı�):"';,y�1e,;J;J.J�;f'":''-P/ıi. '..Pu J.ı'.:.:;;.f.ı-'f larından Haslar kazası Küçükköy 'de Koyungeçidi'nde tit.�"�(�ıJ..j"'���'�ô:J�ıl.ıi���.��ıi;J,.,j,CJ"� elde edilen sudan müfrez Büyükayasofya anayoluna 

�vV"',/tf-/',_,ıJ).,J),iii�:.J!'.)#�J<Pı ı "':(:"'!#� ı --�(�.- müllıak katmasuyuna mutasarrif olan Bekir Efendi 'nin ;I)J'�tfY;Jı,.,cf;ıj"'JJ'J.?.,�) .. w�J<b"..Y!.Pj.dA"'jv, suyunu taliplerine ferağına dair hamiş-i temessük kay
";l)y ':'.N.;j;;;.·,,?ı.:��"'-'"·":'�',;1, :vıJ. �_.'..J:���16, dı. 
�����!/ı;)Jı ':'..;.,�).i��1-0'·�·i.J����·�-'-':'t!i"_;·, Abdi Kethudazade Ahmed Ağa nam sahibü' l-hayrun vak.o:-',.-_t.'!.(�ı�J:''�)��-:'..<!� ı.;..,..._.pt).>ı��.:.J:IJJ.-ı.� fına tashih ol ınan Kırkçeşme ta'bir alınur ma-i leziz1er�....l' ';'"',;;�t:.-',.f.�"'f'.i:.J_:ı-tt.pıJ:tlii '��-_,f;;:� den Havass-ı refı 'a kazasına tab i '  Küçükköy hududı dahi
-"";'C!L� -v �"'�--:-' :..f.b.-� �""'"'J' � ' ".ı--:'.;..;�,;li�

,v l inde Koyungeçidi nam mahal lde hası l eylediği suyından � u.;.J,�,_,�ı 1.1' müfrez Ayasafya-i keblr ana suyı tarikına mülhak katma-
: .J-� ·· ( lardan hamiş-i temessükde muharrer şehriyye altmış akçe 

iciire-i müeccelelü bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Bekir Efendi bin ei-Hacc Ali mutasarrıf o ldığı bir masura 
ma-i lezizün şehriyye otuz akçe icare ile nısf masurasını 
i şbu temessükinden bi ' l-ifraz ahara ferağ idüp başkaca 

.:..., C ."·,s-J U"""*>..J I  , .. / L � .. • '  , , , . 1 . , bir kıt'a temessi.iki i ' ta kı l ınmış Ve baki kalan şehriyye 0-
. • • � '- .; ""' . ., ��Lo &.A.l..ı .-.,..ı.!� :  ı. ,_,.'..J , "'"' _,� .;L. � ; . ... , " . · � 

tuz akçe i care i le nı sf masura ma-i lezlzi dahi hüsn-i rıza-
oJ ı,/) LJ.,· tp 1 1 '..1 : •l-:-�' -v: "-:...S� � sıyla hayriyye tüccarlarından es-Seyyid el-Hiicc Mehmed 

rf:>;J. ·��/ J�." ':' -"'-,.ilJJ "-: G ,.., Y.J' Ağa bin es-Seyyid Mustafa'ya ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
b " . ·  · ı.t'� d ı,���� +.J 'i AJ - ol vechile ma-i lezlz-i mezkur Yenibag�çe kurbında Def-r./�) • . . . . ;....ır � J / L ', :� .J.� ı .. ;...J (!._ �";.5--,-t.' � ·ı;·�, . �erdar Ahmed Çelebi mahalle�ind� �ain h�n�si�e cerey�n 
· �  � · � • .J '., / 1\1 ��-�'-'� { ... ..� ıtmek üzre zabt u tasarrufıyçun vırı len hamış-ı temessuk 

·"'�� � � �,.,j ı�""'�� işbu mahalle kayd o lındı .  
""V'..J...P ,.,),;_, ı (/'� ,,h)...,� ,"""'- . . ��...IV Fl gurre-i Ş sene 1 266 [ 1 2  Haziran 1 850] 
N'-� -1.1  if!:.;.;. : .- ' �  · • · � '"';'/t>G el-Hacc Mehmet Ag�a 'nın çocuksuz olarak ve'atıyla su-

•• • • .. . . ......... u� � � . (""' · :1 '  tıLr .V EJ � .;,.. � ·., • .. •. 
• 

: � ·.".., G 1 yunun nıahlülden vakfa ait olup mezat sonucunda Ze-
'-t. tt{!:>< �·.J .,.J.J � ........ j ,  ,.; , li/ıa lıanını 'a kiralamlığına dair kayıt. <=:T.Y �.Jli' , . '..J '� , -_.; � ,  \<.' --·· , -.fr.Jtf.s'� Nısf masura ma-i lezize mutasarrıf olan Kal içecibaşı 

el-Hacc Mehmed Ağa bin Mustafa bila veled fevt olup 
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ma-i mezkı1r mahlı1len canib-i vakfa aid ve raci '  olmağla 
ba kaime-i mezad üç bin guruş mu 'accele ile mütevef
fa-yı muma ileyhün zevcesi Züleyha Hanım bint-i All uh
desinde karar itmiş  ve bu takdlrce müte'al l ık ve şe
ref-sudur buyurılan irade-i seniyye-i cenab-ı mülukane 
mantı1k-ı münlfı üzre meblağ-ı mu'accele-i mezkı1r tes
llm-i Hazine-i Haremeyn olarak senevi on beş guruş ica
re-i müeccele ta 'yiniyle mecra-yı kadimine kema kan ce
reyan itmek üzre defter-i vakfda uhdesine kayd ol ınan te
messük işbu mahalle dahi kayd olınd ı .  

Fı 1 2  Cumade' I-ahir sene 1 278 [ 1 6  Aralık 1 86 1 ]  

Fehime Hanım 'ın suyunu Gülşen Hanım 'a katiyen 
ferağına dair hamiş-i temessük kaydı. 
Hamiş-i temessükde muharrer nısf masura ma-i tezize 
mutasarrıf olan Fehlme Hanım bint-i Ali ma-i leziz-i 
mezkurı Yenibağçe kurbında Defderdar Ahmed Çelebi 
mahallesinde kain kema kan cereyan i tmek üzre Rüsı1mat 
emini devletlü Mehmed Kani Paşa hazretlerinün kerimesi 
Dar-ı şura-yı askeri a'zasından Eşref Beğ'ün hallleleri 
Gülşen Hanım'a kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed olınmış ol
mağla zabt u tasarrufıyçi.in viri len hamiş-i temessi.ik işbu 
mahalle dah i kayd ol ındı . 

Fl 9 Şa'ban sene 1 280 Fl 7 Kanun-ı sani sene [ 1 2]79 
[ 1 9  Ocak 1 864] 

Gülşen Hanım 'ın suyunu Nafiz Paşa'ya katiyen fera
ğına dair hamiş-i temessük kaydı. 
Yenibağçe kurbında Defterdar Ahmed Çelebi mahalle
sinde Saraybosnal ıRR zokağında iki nururulu bir bab konak 
derunına cari Kırkçeşme ta'blr olunur ma-i tezizden nısf 
masura ma-i lezize mutasarrıfe olan muma i leyha Gülşen 
Hanım tarafından tebe'adan İbrahim Ağa ibn-i Ahmed ve 
Hasan Ağa ibn-i Abdul lah ihbarlarıyla ahara ferağ veka-

34 1  

. . . 
!eti sabit olan devletili Kani Paşa hazretlerinin vekil-i . . . , ? , ,, • • .11 J �"A. 

• • • • • • ' . , 1./"' /,<j' �-u ;1 "' -" .!':' )  _. .r.?, "':-harcı Mustafa Ağa ibn-i Mehmed nısf masura ma-i teziz-i 6iJ''' .. V�v.r • • •  • •. 1 
mezburı bi' l-vekale rızasıyla B irinci hassa ordu-yı hü- '0' . . . . � viVtl-- ' 

,).:: ,.,v1:..,•,• "-" '*'/.:; '{ �'"'�"'J� v.F � , •
•

• • • mayunı erkanından Süvari mlrlivası sa'adetlü Nafız Paşa ,._,,. ,,-,...,- � hazretlerinün ibn[i] Ahmed'e kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed .: , • � , ;j ..,;�)J,_;\J.)';�,;__ı)'v�,tl "/ .)1 r:.v--- 1/, 'vv- :-'. • . 

• 

olınmış olmağla virilen hamiş-i temessük işbu mahale , 
• 1 V' , . �t:.,ı,... ,)lı":' 1 • • ' , ... ' � �..;.'h ,ll y • 

kayd olındı .  
• ıh7,'/P)�j,vl' ""�� . ;NT; • • •  • , . ·  � 

Fl 24 C sene [ 1 )284 Fl 1 O Teşrin-i evvel sene [ I  2]83 �. • , .:�,, ' ., .})_, oı,�j,; � �J ,i# Alj) ""-: 
[22 Ekim 1 867] �./t;1�:.f'VV'_.?: : . , ' t.Je�;,)'V �,..V 

• ,, /;' • w" S.·�,J'v VI. • Nafiz Paşa 'nın vefatıyla suyunun eviatiarına intikali ve ,ı;J , ,.,.f.lt>ft'!(Jc//,. t-: "'. : "'  ; yrJ.>, 'J"" rağbet eden ikisinin hisselerinin intikali ve ferağlarına . '/ ;. .,, 1 �· ftP � )ı;JI'�.; ll',/ . · · . ..  'h., /!.·.( ,.V �.l'.v , 1 • ../' . dair kayıt. ] f"�v- -.r • • J • ' • ,.,_,...: , . , .• ; .. �}·J �., -� v .;  
N f • · 1 " M h "k " d" ' · sa"bık • ... �� � _;JI...., ,,., ,�tt·� .;,;--,' 

ıs masura ma-ı ezız u a emat aıresı reısı ••.') , "' (...k'• ··V', 1 i...;... /"i J 
Nafız Paşa'nun uhdesinde iken vefatıyla terk eylediği üç ' .ı . l\' .? 1 ...... · ..:--.:�'--""'> ... ı...�- r-"" ... � 
nefer evladından bir neferi şimdil ik intikale rağbet itme-

RR Sarayhastanı 
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diğinden sülüs hisse-i aidesi b i ' t-tevkTf ma'ada nısf ma

J . . . .. . �)��,--�ı..� sura ma-i mezkCırun sülüsan h issesi diğer iki nefer eviadı 
A · '�� �.., (��J',;!ı.., iı� Mekteb-i hazine-i şahane şakirdanından Ali Rıza Beğ ve ':J.'1..:,���'"'!>'��.,ı J: '�.J;ı�;,ı;�J tabib kolağalarından Mehmed Beğ'ün halilesi Ayişe Sıd-

UV·�• ... 1 • • • �f}tZ"'t.!Jt�(' .. ��.c....v (�..i.ı��i dlka Hanım'a ba'de' l-intikal muma i leyhima dahi mezkur w'Ji.'J�/��A fJ4; ı.ı� A.Iı J • C I .I"J"',VI" [..L. A, {. . . ı · · � h
' . .. k 1 1 . . 

1 1 A � . 
K U. . •  ·. . ..... �, '7"'�,J'I";J�0}":,rt �B .. ��-"'"''"""% su usan ısse-ı munta ı e erını rıza arıy a zızıyye ara-

. /'.I.Y'-'ÇiMJ;:J� L ';�iJ.,f·;�;e)r;;; ).; � ... ��� ;�,':�-"� golhane-i hümayCını kumandanı sa ' adetlü Mustafa Paşa 
• 1, • • , 

��,�}� • • :. ;:.� -!J.�w-_,"}; ıiJ hazretlerinün halilesi Münlre Emine Hanım ibnet-i Ö-ft���cr'<;'f·��� ..:;;�·tti ·� .  ··c.v;�l .L����(16: 1 1� "'� mer'e ferağ �,....r L 1 ( ;: t �'iP't".J).tblı)' ��.J, v !,�v.� Fi 1 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]3 1 1  [ 1 3  Ekim 1 895] \� 
Emine Hanım 'ın rızasıyla suyunu Naciye Hanım 'a fe
rağına dair kayıt. 

Nısf masura ma-i lezizün sülüsan hisse mutasarrıfesi mu
ma i leyha Emine Hanım rızasıyla Nafız Paşa merhCımun 
kerimesi Naciyye Hanım'a ferağ. 

Fi 1 9  Teşrin-i  evvel sene [ 1 ]3 1 1 [3 1 Ekim 1 895] 

14-1124lb/2 14-1/24lb/2 Murtaza Efendi vakfından Sarımusa ma-

�1::';'' ·�-f, (�,!;;����(·;,;.p� . .��;IJ'Aır ... , ... .,jı.ı-���·(ri'r hallesinde konağa bağlı suya mutasarrif olan Şerife �,;�·. :ı�,.. , · · .. ., . . ı .. . �. . . . , . . Ümmügülsüm Hanım 'ın suyunu rızasıyla Abdurrah-,�e:; .. .,, :·· .J'tj,)l,ıJ,IP;�,J.J� ':�'· tJfr..,lf"J'.I,IIi•.,..ı.'J ıi..J1iJ4'./"":"'(11"i: • 1 • � • • • 

. ,_, ';;t.OII, �···ı .  l · ; . . , . , . •
. 1 • • J" .  , , . . . man Samı Paşa ya katıyen feragına daır hamış-ı temes-

� .. ;.; 'fluu-'!'�ı,>'/ t..ı)".I'P�..r:..V�"'')j�� "" " ' >'� "'� ''.),v . . k l . • . . . . • . · , ••' . �� .:r. suk ayı, ı. CJJ lH))fı•�J �'":...tll t:,. �.-(..Uv!;u'v,v)� ;-:ı.�, 1 :r; ,..,., , 
�'ı.L [Derkenar] Bir buçuk masura ma-i mezbfir Fi S sene 

1 227 [ 1 5  Şubat- 1 4  Mart 1 8 1 2] tarihlü mütevel li-i vakf 
Mehmed Emin imza ve mühürl i temessük dereınında 
münderic bulındığından katması keyfıyyeti mechuldür. 

Şeyhülis lam-ı esbak es-Seyyid Feyzul lah Efendi medre
sesi vakfı mülhakatından merhCıme Şerife Ümmügülsüm 
Hanım ibnet-i el-merhum Şeyhülislam-ı esbak Murtaza 
Efendi vakfından Sarı Musa mahallesinde vakı '  bir bab 
konak derCınına cari bir buçuk masura ma-i lezlze muta
sarrıf olan Anadol ı payelülerinden semahatlü Mehmed 
Rifat hazretleri tarafından ferağa vekili es-Seyyid Mus
tafa Efendi ibn-i Osman b i '  1-vekale rızasıyla Abdurrah
man Sami Paşa hazretlerine kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
itmeğle virilen hamiş-i temessük işbu mahalle kayd o
lındı . 

Fi 4 Ca sene [ 1 ]2  73 [3 1 Aral ık 1 856] 

Sami Paşa 'nın vefatıyla suyunun eviatiarına intikali ve 
üç eviadının hisselerinin verildiğine dair sened-i haka
ni kaydı. 

Sarı Musa mahallesinde Topkapu caddesinde yüz yetmiş 
bir nururulu haneye cari bir buçuk masura ma-i lezlze 
mutasarrıf olan Sami Paşa'nun irtihal-i dar-ı na'im itme
sine mebnl on iki nefer eviad-ı mükerremine intikali la
zun gelmiş ise de dokuz neferine aid h issenün icra-yı in
tikaline bu kerre talib al ınmadığından bi 't-tevkTf kusfir i.iç 
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neferi Abdülhallm ve Abdülbakı ve Mahmud Hüdayl 
beğefendi lere iiid olan on iki h isse i ' tibiirıyla birerden üç 
hissenün intikali ba'de' l-icrii müma i leyhimden Mahmud 
Hüdayl ve Abdülbakl beğefendiler hisse-i müntakı lelerini 
rıziilarıyla Abdülhallm Beğefendi'ye feriiğ itmeleriyle vi
rilen sened-i hakanı işbu mahalle kayd alındı . 

Fi 6 Kanün-ı sani sene [ 1 ]302 [ 1 8  Ocak 1 887] 

343 

�-: ..ı- � �; ı:,_,....._,._;.. -: � -·� .. � , '! �,....ı. .. ..:- ..,-.,-;'� - ..,  ..,.li �',; t ,/ ;  .... �i t� ... '.t1 J .J', ,  �·, : .,..,. v �. ,_:_ .. �_. , · · .. . �. ı _,.. . . . c· - · � --- / - . ... ... ,... "" � .. _..,;:. �·�· . ... �· Jl '.t.' � · � .:..;:.;;_.::ı, -v�;,;-;.. , ı.,;,;.·:.:. I'. • 

,.:,..y · · -e . 1 n _, • 1 ,j · ,;. · 1. - .rv -'> -' ı  1 • _,, • �-., •• o ı ':'�� r: � ... ....;.; � .. ·�..-;�_.:;ı --�,;; · �  1,-.J\) I.J ' 1 • • - • • • _, ,  . •J" • .r� ��� /..Lıı- ı �- �(' • 1 - ' , . • •• ' • 
• 

" • • • • · · - ,. J , r.,.., ,t,# Cr , ,.... 
,)'�..1 /_.N ı 4;_,-i:;ı .t ..u ı -. . : .: • � ,._, _, • ., ,  . . . � . . , . � ,.._,n .. � "...-'� �  . . n .  

:.. .. • . .�-'' :- Z.':'.!.s_, . · . • �<""" L"-'-· '-'rl. . . . : 
Şekip Bey 'in hissesini Abdüllıalim Bey 'e ferağına dair ıe-· • .t, ,.:,.-_,.:_; ·, ı., • 1 · --:- •  �L>�....:.. 
sened-i hakani kaydı. ;:;� �. "'- ,. ·, ·;, J,,�ı,., �,&P tı;.� .... �;ı.:,,.,_,...;, (_·_,.. i"V' (f'Ç,T 1"_, 1 � ( • ' Malıdüm-ı müşanın i leyhden Bab-ı ali hukük müşaviri '&-'_...:, i� i? · ' -

-
. · . .. �.-> ;,... ,_�_;, � t.:. :  

mu'avini izzetlü Seziil Beğefendi hisse-i şiiyi'a-i mezkü- " :.-" ;�!�.' 7 � ,;.-�_p .e;, i Y 
resini hüsn ü89 rızasıyla üç hisseye mutasarrıf olan sa' ii- �;.:::v, v., '- · 

· ( : '-!' 
detlü Abdülhalim Beğefendi hazretlerine feriiğ itmeğle 
viri len sened-i hakani kayd alındı . 

Fi 5 Mart sene [ 1 ] 305 [ 1 7  Mart 1 889] 
Ahmet Necip Paşa 'nın vefatıyla suyunun oğluna intikal 
ve onun da Karagözyan Kirkor Efendi 'ye katiyen fera
ğına dair kayıt. 
Merhum-ı müşarun i leyhün evladından bir neferi Ahmed 
Nec'ib Paşa'ya iiid bir hisse uhdesine ba'de' l-intikal mü
şiirun i leyhün dahi vukü'- ı vefiitına mebnl bir nefer sağir 
mahdı1mı Sami Beğ'e mezkı1r bir h isse kezalik intikal ey
ledükden sonra tarafından bii hüccet-i şer' iyye vasisi ve 
amucası sa'iidetlü Abdülhal'im Beğefendi hazretleri bi ' -
1-vesiiye tebe 'a-i Devlet-i aliyyenün Ermeni mil letinden 
tüccardan Karagözyan Kirkor Efendi veled-i Ohannes'e 
kat' i yy en feriiğ. 

Fl 23 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]309 [4 Kasım 1 893) 
Karagözyan Kirkor Efendi'nin rızasıyla suyunu Ali E
fendiye katiyenferağına dair kayıt. 
On iki hisse i 'tibiirıyla bir hisse mutasarrıfı Karagözyan 
Kirkor Efendi rızasıyla Arapkirli All Beğziide All Efen
di'ye kat' iyyen feriiğ. 

Fl 2 Şubat [ 1 )309 [ 1 4  Şubat 1 894] 
Adı geçen su Abdurrahman Sami Paşa 'nın uhdesinde 
iken vefatıyla mirasçılarına intikali ve rızalarıyla Arap
kirli Ali Beyzade Ali Efendi ye ferağlarına dair kayıt. 

Ma-i mezkı1run temiimı esiisen Abdurrahman Sami Pa- . .. 1 
. , . 

şa'nun uhdesinde iken vefatı cihetiyle on iki nefer evliid-ı �.>'�;w�{ ... � ': c.: �_.lı.,�,. (')_, y_, •Bı,l!. ı../�_, 
ki barı Subhl Paşa ve Abdülhallm Beğ ve Hasan ve Ab- $J;'��; .u;-- � ..tu''- (;(.J..:J �...P� � ;:ı.i.) �_;,;;-' Jıvı v 
dülbaki beğler ve Ahmed Nec'ib Paşa ve All Gal ib Beğ- 'f:i� ��:.f ��"';-:_�-�.lf:(_;.:..f ":-:_j_;, t4J'...r ı 

� d '  h ı · M ı Ad H"dA A s AA b V I \. t::"" �.J (i; '-'r/ t'  _ _,_, e/,.,.J,..t51".-JJVJ , ,t � , · eıen ı azret erı ve a 1mu u ayı ve ezaı eg er ve · ot.W....! 
· 

· / • :.>"� <::u� 
Dürre v� �eyyire v� Ze�neb :e Melek h�nı�Iara iidiye

A
� ,J.�_,.s.;�ıı ... )./, ı.;f4j j�.41'.-; � ... � •..u i •n • ba'de' l-ıntıkal müşarun ı leyhımden Abdulbakl ve Sezaı - .  � i.'.? \�3 ..ti ı�/.> �.;:i .6 ve Hüdiiyl beğler hisse-i irsiyye ve müntakı lelerini ak- <. L::.. • · "  

dernce biriiderleri müşarun i leyh Halim Beğ'e feriiğ ol-

89 hüsn-i 
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dukları gibi müşarun i leyh Subhl Paşa'nun irtihal iyle his
• ı;_, ,.f- ı?ı-c-i �:� :- .A.  �./� i..- L.. r ., ı;  ��Y�� v se-i müntakı lesi yiğirmi iki nefer eviad-ı sığar ve kibarı '"iı:ı ';,;,r.l'-" �,�� .... ı.:.j vS;"<>.- ':(,y_, ,�;.fı ... _, • ,_S·· Sami ve Mahmud ve All ve Yusuf ve İbrahim ve Meh
L..%:.,�!.>-:� ........ ..: .... �/...6•�'.-:C: ·:-·Me-� .ı.: � <::�--" '-· �� med ve Kerim ve Abdülvehhab ve Hüseyin ve Hamdul ��vJ� .. v� ��.":'"�"''-""��___, � .... �_,_,__. �, lah beğler i le Adeviyye ve Mihrişah ve Adi le ve Şefika .s,;,,,:., ,J..., , ..,...),u-,.., ,... ., , �  �""· ı�__. {. !.;- .  : w ı_. � . .. 1 . . � � . ..r..u::.v;/� ı-i' ı: ;vS:''='� �U'(-.;,:_..,__. , ; 0  ,..(�;, � E

ve �yı şe v
s
e G�

h
sum v

H
e H

d
�sıb

h
e Ave Zl

ehra Avd
� Hamıyye_� �e ....?� ,;i;JJ � .;.... ,., ,.;, , __ J_ ; . / • ... • 

• •  • · - m ın e ve em ı a ve a ı ce anı m ara a ı yen ve muşa-�-··. .. • .;� _ J .)/..:J� --:,. w� _.. u..,_:, J)'J t.,J..J � �  • / . ,... . . . � • ... ::: 1 .� .,ı:-,., . .. · .. , .L. 1 ;., ... • '' � run ıleyh Ahmed Necıb Paşa'nun dahı vefatıyla h ıssesı � ,...., �v..> <"�..- r  _.NV • -· · .y...t' ·-.:,.ı ı 
l--'"'"'���� ... ;,:;�·L. � .... �� .. �:; 14 � �-y..h ?ir nefe�_:;ağı; �ahd?mı Sami

. 
Beğ'e �a'de' l - i

.n�ik�l m�m.a f,;�...J;,;,/�_;J., d'.LI' ·l.·ı; · , :  ·. -' (�(-!u.__, ı leyh sagır Samı Beg malıal l-ı mezkurun on ıkı h ısse ı ' tı�..t'-: l:��iı,-� ııUL:;'t-'-4!. �! 0..J''(! G._, barıyla bir hissesini muk�ddema Karagözyan Kirkor E..J_,�),;i�v,,s_;,j..ı � � , �1 • ·,�-t'""�l..v-d ıı;·.v �  fendi'ye ferağ olınmış ve Ibrahlm Beğ i le Hadlee Hanım 
. �\f.'#"�·..çj>dC�:.:,�;�!..-.)�,ı-;....r .. ? ı.._i, akdeınce bila veled vefat itmeleriyle h isse-i mahlUlleri ta
t).)ı �� i-:-.1 )-,ı.;sı.v&ı,.,-7 1 "'' • · ,  , :,.ip � (o#. ı .... ı;_, raf-ı vakfdan müşarun i leyh Halim Beğ'e ba mu 'accele 1-

• 
• , • W/.f'--.- ., �� �...-J. �-�\u�ı,.,.._!_,�(->u-�1, )::;.- : e--;� ... .;.ç�1 car _kı_l ın�ış i�ü.ği�den b�_ suretde_ mecın�'-_ı �a-i lezlzü� g;ı.IJ �_c.,u,_,_":"'.;_,�-H..-J • · · ·"(v. . l ,,:_�,ı� on ıkı hısse ı 't ıbarıyla dort ve yıne on ıkı h ıssenün yı

�Ç�'<f::.;-�P� ,".r�cufr"l;"'-"-;. c.J.,"': � �  � ğirıni iki selım tertibiyle iki h issesi Halim Beğ ve on iki JG;.;.,� ':-''(':.;!-: A-!;'_, � �W_,I.!.> ��r..,_,;,.., f;; ı_,_..;..f h isse i ' t ibarıyla birer h issesi Hasan ve Galib beğlerün ve � - � "'�; ., �':... .:.J'. (.I • . J ,:.)_,_,._,"- ..., b ' h ' ı ' D ' '  N . z b M l k h� "..;.;�·��; ;.,".) J,i., • . -' jiV., _, �-' (_)41;, :.ı. ı$ • •  ,--' �_, ı rer ıs se e rı urre ve eyyıre ve eyne ve e e a-
�.(���,J-'ı.��t-'.-"'..>fı�J-�0;{�;1�;; nıın.�arun �e. b ir_�_iss�s_i �i�kor Ef�n�i'nü� _ve on iki . hi��t'fj�_,� �.!.P_,�'="--"-'w...�_,e_,..�ut.-� · . . 1 senun kezalık yıgırını ıkı h ısse tertıbıyle ıkışer selımı Sa

..i..p;_, �../_,��..-*;..; � .7 :�....-.. (..-:-:_"""'_, .!V.Jı;.;,..:..,...;_;�.� ml ve Mahmud ve All ve Yusuf ve Mehmed ve Kerim ve 
• • Z: . .  ...v � � .,.t.t '-"'·'-' U 1-' ,...,.:_...;_,;; � Abdülvehhab ve Hüseyin ve Hamdul lah beğler ve Ade-�...eJ 'tı?\.A: eJf..-J-��L.�,.,,r �..)ı-1,. d'�/,Jl->.v �i� viyye ve Mihrişah ve Adile ve Şefika ve Aişe ve Gülsüın - '0-.\ı..... .__ ve Hasibe ve Zelıra ve Hamiyyet ve Emine ve Semlha ha-

"� nıınlara ba'de' l-intikal isabet iderek Halim Beğefendi 
h issesini bi' 1-asale ve Hasan ve All ve Galib beğler ve 
Di.irre ve Neyyire ve Zeyneb ve Melek hanımlar ve Sami 
ve Mahmud ve All ve Yusuf ve Adeviyye ve Mihrişah ve 
Adile ve Ayişe ve Gi.ilsüm ve Hasibe hanımlar tarafların
dan bi ' l-vekale ve sığar Kerim ve Vehhab ve Hüseyin ve 
Hamdullah beğler ve Hamiyyet ve Emine ve Semlha Ha
nım taraflarından val ide ve vasiyy-i mansubları hanımlar 
ba hücec-i şer' iyye bi ' l-vesaye ve Mehmed Beğ ve Şefika 
Hanım bi' l-asale ki cümlesi rızalarıyla arsa bedel i  ınİya
nında Arapkirli All Beğzade All Efendi 'ye ferağ. 

Fl l l  Şubat sene [ 1 ] 309 [23 Şubat 1 894] 

14-1/242a/1 Alırnet Ketlıüda vakfından İsmihan Hatun 
vakıf suyundan Çıkrıkçı Kemal malıallesinde menzile 
bağlı suya mutasarrıf olan Ayşe Kamer Hanım 'ın suyu
nun bir kısmını ifrazla Mehmet Efendi'ye evine bağiat
mak üzere ferağına dair temessük kaydı. 
Evkaf-ı hümayuna mülhak evkafdan merhum Ahmed 
Ketbuda vakfı mülhakatından İsmihan Hatun bint-i 
el-merhum e' l-vakıf vakfı ma-i lezlzinden Çıkrıkcı Ke
maleddin mahallesinde vakı' bir bab menzil derunına cari 
bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan Miralay Süleyman 
Beğ halilesi Ayişe Kamer Hanım bint-i Abdul lah ma-i 
mezkurun nısf hisses ini uhdesinde bi ' l-ibka ma'ada nısf 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 345 

hissesini bi ' l-ifnlz Kağıdcı Mehmed Efendi ibn-i el-Hacc 14-11242a/l 
Hüseyin'e ferağ u kasr-ı yed itmeğle ancak ma-i mezku- � ... ..AJ� �.IJ'..:f �)� ... �� �...;; �.;;_, ı..J!.,, <'-""-"' ,....; �_,:.,ıı-;-:ıJJ..;.;,, 
run başkaca temessüki olup menzil temessükinde m ünde- .;_�> ı . .:>.,i,. .. ��··'-' �"- ��;.:_,_,_, .ı;.; '-::"--: i� -ı.:..,v�_.,,Jıt�_,.;.,.,.;;.:, , �.  
ric olarak katma ve ne maküle sudan olup olmadığı bi- ı:,z:::::z��wt� �.t;, ... <t�;.:<'·0 .. ..--���ı; ... , �  
l inernemiş idüğinden me'mfır-ı mahsus irsaliyle bi ' l-mu- :-� �':�•�,-:'� �  �t'(·�· :� ... t;;,;...oı�ı.:·ıb.!lo('....iı U; .. .  
'ayene ve erbab-ı vuküfdan tahkık ol ındukda mecrası ,;,..;� r'..i. •- • - �:A..J.1 �' 'bJ';.&:-. u:'..l_,ı�,8"'-'" )..;/,.; ,; ,-!1 ... ' (;..:. 

� . . , , " "--�r.-J'f?.�.? �p',..).-�J · ,., , __ , . . . . . . 
mevcud olup el-y�v� menzıl-ı m:_zkur d:r�nında �ırk- �:f..J; ıl  �_;,·;n.;� .Vv. 

.
. . '-' 1."". -:<1')-'-:!:'{� ı>� ... �."_..,..._.. 

çeşme suyından can olarak mahzurdan sal ım oldıgı te- '-'!'r!:.I,-VJ..;.-;•!.1 { '  -f. �..ı,��-:�.r_...At��'�ı-..;. �.-ı ... •;ı.
beyyün itmiş olmağla bu takdlrce bir masura ma-i leziz-i ��;.?.<1�5_; ;.,.::.;: ��.J.:J:',;s l,./,:� .J:-. .. � ... -? ��-· 
mezkurun nizarn ve emsaline tevfikan hane temessükin- .ı·ıt;�":"�;_,ı�,,.,':.A,., ;_,7"U '1�'!::_!.:':..6� .... '4'.Y �vw= ,,;_,, 
d b . , f 'k k d b' l ' 1 ' ' k · k' h · �;ı· 1 • • . ? ·: " J e,JP,..-"'(� 'rov?.n-ı_,.AY/ d,' · 

en ı t-te rı ay ı a asıy a temessu - ı mez ura ta şı- . .:.J.ı 9.� ''.:.V,_t J . . ,., ; , ·  · . . . c ,\: . -: ..- �..ı..ı.. , . -vı_.., .. .. L · -"' " -'  t":',.._...,aı_., �,.. . .. :J.A ye olındukdan sonra nısf masurası mecra-yı kadlmıne ke- · . . -�"'�·.....u�o:.ı;:... f.J,:_.· ·, ı- . · , . :�,,.� , , . (-J-.rl.-
� k� � · k .. hd · d b ' ' l  'bk f ,.. ı, ll, � · ' 't'Vı.I'_,.,-,AI '-""tl ..s v CJ. ,J-.  9 �  ; · ma an cereyan ıtme uzre u esın e ı -ı a ve nıs -ı · / · :  .-' '� t�v�)..Jı...iJL.- - .  . . . 

_ .-:-'�"': ;Lr 
diğer masurası dahi Çıkrıkcı Kemaleddln mahallesinde "',...ı>.Z:�w )'-.... _, r...-i'.ı 0,:.-.:; JU,J.ç-:-' ... :-;�"il t:..u ... J:-.,.u,-:, 'lW.. ı1 - - u.-'(IJ,/?_ .s. 'ıJw . . · 
Dağramacı çeşmesi caddesinde Sarı Nasfıh sokağında bi- "' �p'� l · "� c.ı v->--o_,J.,;, 
rinci numro i le murakkam hanenün kadim suyına ilave 

• ı  

olmarak cereyan itmek üzre müceddeden temessükatınun 
tanzlmi lazım geldiğinden icare-i kadlmesinün hadd-i 
nizamlsine iblağ o lmarak menzi l-i mezkur temessükinden 
ihrac olmdığı atik temessükine şerh viri lerek ma'ada nısf 
masurası dahi kat' iyyen ferağmdan senevi on beş guruş 
icare-i müeccele i le icab iden temessüki tanzim ve mef-
rfığun lehi yedine ol ındığı misi l lü salifti 'z-zikr nısf ma-
suranun dahi ol mikdar icare i le zabt u tasarrufını havl 
ınılma i leyha Ayişe Kamer Hanım uhdesine kayd olma-
rak virilen temessük işbu mahalle kayd olındı . 

FI 26 Şevval sene [ 1 ]290 ve ;._.; J J_;jJn :.  , ..,.#.·_ . .  "" ....,.....,...., � ,.... ı..--vJ- .-I.,!_s.Jt t!/,ı/, 1 ıf . Fi 5 Kanun-ı evvel sene [ 1 2] 89 [ 1 8  Aralık I 873] .-�;/�;#-;�h ,;, (V.}p.s YJ' , . _7....,� 'J ��11�"" 1"�..:.-"y-,o�ıl:; ,:vt,..- · ·  . ·. � 11./..J ıt. !,__..., • 

• 
Ayşe Kamer Hanım 'ın suyunu Hayri Efendi ile teyze- · · · · � 1  <'"'.!i>)ı,:,J,,; (-:.,; ,.,.,;� J:- " 
sineferağına dair sened-i hakani kaydı. �Jı....'� L �����,.r� 
Sarıgez'de Çıkrıkcı Kemaleddln mahal lesinde Dağramacı 
sokağında on bir numrolu menzil derfınına cari nısf ma
sura ma-i lezize mutasarrıfe olan Ayişe Kamer Hanım 
ma-i mezkfırı Mahkeme-i teftiş ketebesinden Hayri Efen
di ibn-i All ile teyzesi Fatımatüzzehra Hanım ibnet-i Sü
leyman'a ferağ itmeğle virilen sened-i hakani işbu ma
halle kayd olındı . 

Fl 24 Şubat sene [ 1 ]302 [8 Mart 1 887] 

Yarım masura suyun mutasarrıjlarınca Hacı Osman 
Paşayaferağına dair kayıt. 

Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Mahkeme-i teftiş 
ketebesinden Hayri Efendi ibn-i Ali i le teyzesi bila zevc 
Fatıma Zehra Han ım bint-i Süleyman'un uhdelerinde iken 
rızalarıyla mecra-yı kadimine akmak üzre sa'adetli.i Hacı 
Osman Paşa ibn .. i Hacı Mehmed Beğ'e ferağ. 

Fi 2 Eylül sene [ 1 ]3 1 8  [ 1 5  Eylül 1 902] 

14-1/242a/2 Şalılıuban Hatun vakfından Muratpaşa 

J �f'S� ,  
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14-I/242a/2 malıallesinde eve bağlı suyun lıissedarlarından Aliye 
,. . 1�J021� .ı,�;�,) ;� -:�-: f.', e/.J .;,j_. ().;� , ·· ., (' ·�; :.ı' . • Kamile Hanım 'ın hissesini Mehmet Rıfat Bey 'e katiyen ,\J;u · / j· · '  . . .; _ _, ,., ,  • .., ,ı-,J. · 1 • --:"� . .... .,..� ' ı.. �.-lJ ı.Lb �1J;':• J;t..: ,.ı,)Jı 4.-.:...· ";.L· j;, J �. . . ferağına dair sened-i lı ak ani kaydı. , .1-'M ��../,.., Iii ' '.-' . . . c �./..l, ı.. '?(.���;ı;���o';;"��:;,�:_{""'�f';..u (�. (�411 � ;.�"":' ş_

ahhuban Hatun v.akfınd�n 
,
m�hm�yye-� İstanb�l'da M

_
u= .�.�.../,w, � ı..L�.:.; ' cı .. ::: <"'�'ıj"!-CS"".-4J.t�f• , .. "\1!,-_.- rad Paşa mahalles ınde vakı bır bab hane derunına carı 

L vc.i ' / , , • • ' /,Y f,JiıT-v� ... ��� ..... ı ,ı- ..; ,j / 't. • f A ' ı A '1 • kA k' ""' .ı:'-:''Y-"�..;;, �-�.;;.v., .iı;.',ı ·1. ·); : > . .�� r:_ • ,..,; -!-.... �ıc..ı; , n ıs masura ma-ı ezız menzı -ı mez ur temessü ınde 

14-11242b/l 

· u ·'/ 4'.-t ' ";..tJ..ı(...:.; ·�·�·--·�ı münderic o larak tedavül-i eyadl i le  n ı  sf masura ma-i le-�v(. "f.ıı..... l ";.,"''�,<�� ziz-i mezkur sekiz h isse i ' tibarıyla beş h issesine Havva 
'" · · ' Melek Hanım ve iki hissesine Al iyye Kami le Hanım ve 

bir h issesine Eyyub Sabri Efendi ibn-i Mehmed İzzet mu
tasarrıflar iken muma i leyhimiidan iki h isse mutasarrıfesi 
Al iyye Kamile Hanım mahalle-i mezkurede Sofılar cad
desinde on numrolu haneye kema kan cereyan itmek üzre 
mezkur iki h isseyi rızasıyla Orhaniyye fırkateyn-i hüma
yun süvari-i sanisi B inbaşı rifatlü Mehmed Rifat Beğ 
ibn-i Es'ad Efendi'ye kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle 
mezkur iki h issenün zabt u tasarrufın ı  havl efendi-i mu
ma i leyhe viri len sened-i hakani işbu mahalle kayd o
l ınd ı .  

FI I 8  Şubat sene [ 1 ]303 [ve] Fl 7 C sene 1 304 
[3 Mart 1 887] 

14-l/242b/l Emine Sultan vakfından Cerrahpaşa .te,ı;ı;., ,.,.;.·��,;.ı:,{;P,19:;.;"'1ı;�,..cv-� , w-�· 'ıJ.;.v_. 1_. Kürkçübaşı malıallesinde konağa bağlı suya mutasarrıf 
.}j "pü_,io/,1·. 11  �-"".n""'"ı)',.,;J•P.� ·ı.y;;; •. � e.-"'' ,;, cf..i c olan Mehmet Esat Efendi'nin çocuksuz olarak vefatıyla C:ofJ.fl--!jj'j .. v.;}J.J'J� "V,,·..: : .h>" .,,., , ·.�; ı.� , � .,  ,...:, • , : . , suyunun malılül ve vakfa ait olarak mezat sonucunda (;�•ri/.JJ.._;,..� .. ;:'.A!,.,.Y.;�,� f, )� ;,.�:.�:;�� ��' ; :.n;� : Süleyman Paşa'ya kiralandığına dair 

... • • . . • tl 
. 

• . v .r . .ı '/ " " . ,.,-J ... !.#,., r< "'?"!f(J;-��L '-�M�ı l j;,� � ;ıt;.· , ��b--ev ı.:,i.iv--. ..:.�. '. L' r.� Merhum ve mağflırun Jeha Emine Sultan bint-i Sultan ��!�;....w-::� 1.lf'�W1);, :-?··v �A1"-: >��M -,ı; )PJ �· k ,ı Mustafa Han tabet seraha hazretlerinün vakf- ı  şerlfı mu('1�;--;J,OI.}/J"��··ı- !-"11": �_,;�� � .... J �j, ;.i�P/oi.i. ,IL!;);, sakkafatın dan İstanbul'da Cerdih Paşa kurbın da Kürkci.S,..J,'--:'.u'.;ıcu y..� ... ;p'� ... ..ıı,o.e·ı: · 1vVil.u ,...;,,�.:, ."· . ..ıt. . . " . . . . vv , .,,. başı mahallesinde kain konağa cari beher şehr altmış �c.\l ' • ' 
akçe icarelü bir masura ma-i lezlze mutasarrıf olan zahlre 
hazinesi veznedarbaş ıs ı sabık Mehmed Es'ad Efendi 
ibn-i All bi la veled fevt olup mutasarrıf oldığı ma-i le
ziz-i mezbur mahlul ve canib-i vakf-ı şerife aid olmağla 
bii kaime-i mezad b i ' l-ınüzayede yalnız iki dört yüz guruş 
mu 'accele i le Der-sa ' adet ordu-yı hüınayun erkanından 
Mirl iva sa'adetl i.i Süleyman Paşa uhdesinde karar itmeğle 
meblağ-ı mu'accele-i mezkur Fi 1 I Kanun-ı evvel sene 
[ I  ]272 [23 Aral ık 1 856] tarihinde gayr-i ez rüsum tes
llm-i Hazine-i Haremeyn olmağla mucebince iki kıt'a ka
ime-i mahfüz mantukınca bir masura ma-i leziz-i mezkur 
ınılma ileyh Süleyman Paşa uhdesine bi ' l-lcar muma i
Jeyh dahi kabul itmeğle b i 'n-nezare tasarrufına izn viri
lüp defter-i vakf-ı şerlfde bir masura ma-i leziz-i mezkür 
kema kan mahal le-i mezbureden konağa cereyan itmek 
üzre muma i leyh Süleyman Paşa'nun zabt u tasarrufiyçün 
virilen teınessük işbu mahalle kayd olınd ı .  

Fi  21  Ca sene [ 1 ]273 [ 1 8  Ocak 1 857] 
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14-11242b/2 Sultan Mahmut Han I vakıflarından Has
lar kazası Davutpaşa yakınında Çıfttburgazı karyesinde 
Validesu/tan suyuna mutasarrıf olan Seyyit Halil Efen
di'nin suyunu taliplerine ferağına dair temessük kaydı. 

[Derkenar] Heklmoğlı h ıdmetine kayd olındı. 

Cennet-mekan Sultan Mahmud Han-ı Evvel tabe serahu 
hazretleri mülhakatından val ideleri Val ide Sultan tabet 
seraha hazretlerinün Havass-ı refı'a kazası muzafatından 
Davfıd Paşa kurbında Çıfıt Burgazı nam karye civarında 
ihya huyurdukları ma-i lezlzün mecrası Mevlevihane ye
nikapusından içerü dah i l  oldukda S i livrikapusı yolında 
Emirler tekkesi kurbında bina ve inşasına muvaffaka ol
dukları çeşmeye Yenikapu ve Si l ivrikapusı havalisinden 
Davfıd Paşa cami '  -i şerlfı etrafına varıncaya kadar as
bab-ı hayratun kadimden bina eyledükleri çeşmelerine ve 
mahall-i saireye cereyan itmek üzre i hya ve icra huyur
dukları ma-i lezlzden olarak beher şehr otuz akçe icarelü 
bir masura ma-i lezize mutasarrıfı olan hasırcı esnafın
dan es-Seyyid Halll Efendi ibn-i el-Hacc Musa mutasar
rıf o ldığı ma-i teziz-i mezbfırun nısf masurasını derfınına 
cari hane i le beraber Ceride muhasebesi ketebesinden Ali 
Efendi ibn-i Mehmed'e ve nısf masurasını dahi temes
sük-i mezburdan b i ' l- ifraz Davfıd Paşa mahallesinde kain 
hanesine ce re yan i tmek üzre Süvari mlrlivası sa 'adetlü 
Ahmed Paşa'nun halilesi Ayişe Sıddlka Hanım ibnet-i 
Mustafa'ya ferağ u kasr-ı yed itmiş olmağla ol vechile 
n ısf masura ma-i teziz-i mezkfırun ifrazı temessük-i mez
bfıreye şerh ve defter-i vakf-ı şerlfde uhdesine kayd olı
narak zabt u tasarrufına ve ifrazını havl i şbu cedld temes
sük bu mahalle kayd olındı .  

Fi 1 0  Ra sene [ 1 ] 274 [29 Ekim 1 857] 

347 

14-l/243a/1 14-1/243a/l Aksaray 'da Şirmet çavuş mahallesinde . . 
bahçeli eve bağlı Halil Efendi vakfından suya mutasar- �� �'-': � �  h..-JJ ,., \.A.. • ...;... ., �  �..ıı .;..,u- ,..., � ..;..,;. ,; ı : ,  

<tı• .,ı.• t '  .... . � . 1 "' 
• • . .  ' -

rif olan Agop Efendi'nin suyunu Sebah Efendi'yeferağ iiiJ,� ,� : � <�· cJ;.p �� �k ·�..ı ' "  '....h -:  ... � .. :;_, , �  ;G . .y 
ve zaptma dair sened-i lı akan i kaydı. · '"-" ' �� ' ��-' t � � eti• !� � j _,,.u. '!"� , ı.. �� , .J 
Aksaray'da Ş i  rm et Çavfış mahallesinde Topkapu cadde- ,._��'ı. L �_.;,..V�·· .:ı.:�...:... "'.)<ı..:., j . . .. ... 
sinde seksen numrolu ma'a bağçe ve derfınına cari Ket-
buda katibi Halil Efendi vakfından bir masura ma-i lezlze 
mutasarrıf olan Sarraf Yazıcı oğlı Agop Efendi veled-i 
A vanis ma-i mezbfırı Maksudzade Sebah Efendi'ye ferağ 
u kasr-ı yed eylediğİnden ma-i mezburun zabt u tasarru
fını  havl viri len sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı . 

Fi 1 4  Nisan sene 1 296 [26 Nisan 1 880] 

14-l/243a/2 Taşkasap 'ta Şirmert Çavuş malıallesinde 
çiftehamam ile el-Hacc Mehmet Ağa vakfından iki 
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14-11243a/2 masura suya el-Hacc Mehmet Sadık Efendi ile eşi ((V�':'.� )J.,......;�J' -� • .:... ··� �_.ı, .�,..v,.,.._,� ,_,.,_:.. e. �  ...... aı mutasarriflar iken Mehmet Sadık Efendi'nin vefatıyla 
..,J�e.v •J.;· � .;;.ı , ı; �� ). ,..,,;;;, .:s.•� cıJ' , u: • .,-,rt , hissesinin mirasçılarma intikali ve onlarm da rızala-cl' · ' ' ı.: "-':'" <r ,&'.,., n -..JI I  , :r��?, � �  .. �...:;, ,.,,�.� J"'..iıj �j;._.ı iY� .. ; � ·�.....ıı,.,, .�:  rıyla !smail Efendi'ye ferağlarma dair sened-i hakani 
�...l-"'_.u.., � J  .. 1 �-' c.J.j .:,  _,;.ı.; P,.., ;.,, • .;ı; �  .;ıl r. . . : . .  · . kaydı. 
/,..ı.,Dı ;..f;. • 1 o • • \ • • : o • <- ' . ! -bt ..J.:. .l..ı.. ;,�' . , .� ('� � !.' ı.; .,-. .' e.ti ı.ı  ,.(J �""" -:.;, ı, ;...,.__r . . · � Taşkassab'da Şlrmerd ÇavCış mahallesinde Topkapu cad-
• • liJ () ,J• c! ... .J ı ı., � ..,,.. ,.,_.. � '  ' · • · -'' c;. •  d · d .. b 1 b ' b "b 'ft h " · ı D" .,,}1 �J •ca , .:. . ,-. .  · · . "• �-' cf..;,ı .:.f,;. ,)' ·: . es ın e yuz on eş nu m ro u ır a çı e arnınam ı e a-
�� ,s.�; -�·:, �. �� ı:'�.>O' ,.1) r .,V �JI :;ı,, .;:� ;...,.;.r � •. <-'-"-' , ı.. rü, s-sa' ade tü ' ş-şer! fe ağası es bak ei-Hacc Mustafa Ağa l . , . � V"V" I v, �  "�• l . .

. - e-'�J • ' c-v"'�A ' 1 �1 et,J.. ...,.... .;: ı.  . . ' ;  vakfından iki masura ma-i lezize mutasarrıf olan el-Hacc w�,,� \...�_;, ..V.,;.', 1uı:. f' .. ::'-' j• Mehmed Sad ık Efendi ibn-i es-Seyyid Mustafa i l e  zev-
. · ... ,ı:JJ, cesi Emine Zekiyye Han ım'dan Mehmed Sadık Efen

di 'nün vefatı cihetiyle nısf h issesi terk eylediği Şevket 
Efendi ve Beslme ve Gülsüm hanımiara ve mezbCıre Gül
si.im Hanıın'un dahi vefatıyla nısfdan si.ili.is hissesi iki ne
fer kerimesine ve ahiren ınılma i leyha Zekiyye Hanım'un 

:/.. - -� ,  . . . . . . , dahi vefatıyla nısf hissesi ancak Şevket Efendi ile Be-U"'f .,L' . �� ' �.:-- ' ... �/ .,;_,(v(Pf',..,..,>/ .-:,;, slıne Hanım'a ve müma ileyh Şevket Efendi'nün dahi ..!,....,, ... vıJıv- e/ J YL- •  ,. ı,s. �_, J: , .tV ı.P J: · ı. ·  &:· ı b" . . b"t" ı ·  · · · ı · .. It . • . . ·.� · . . � 
. · . . . � ,� u veıatıy a utun u un ıammam ve ma-ı ezızun otuz a ı t !/���� U, 'if( i;"' WJ_..p'VzJ f �_..J_,t ....i...Jı..;,,Y � ( �� hisse i ' t ibarıyla peder ve val idesinden kendüsine aid olan 

' ·  on beş sehmi üç nefer eviadına intikal idecek ise de bun
lardan ancak Sadık Efend i'ye aid beş hissenün intikal i ve 
Fl 1 8  Teşri'n-i sani sene [ 1 ]303 [30 Kasım 1 887] tarih in
de İsma'll Efendi ibn-i İbrahim'e ferağ ol ınmağla virilen 
sened-i hakani işbu mahalle kayd o l ınd ı .  

14-11243b/1 
·; , �j �t, ,<, l' )J..(; .:,/ ,,..1_; r;... ,, ıP_ ��� ) •>.ıf C::- J� H --; ' ')/ i' .r . . . r; o 

� .:,  • .,•..J ,.rı •.P-..r- ')/J' ..;_.,;., •/J ,v �AJ .� ,;�;) V:.(� ,.p � �  .;_1:'  

Fl 1 8  Teşrin-i sani sene [ 1  ]303 [30 Kasım 1 887] 

Ümmügülsüm Hanım 'ın vefatıyla suyunun mirasçıla
rına intikali ve Hatice Hanım 'ın hissesini İsmail Efen
di 'ye ferağına dair kayıt. 

MezbCırCından Ümmügi.ilsüm Hanım dahi vefat idüp altı 
sehmi iki nefer kerimesi Fatıma ve Hadlee hanımlar ib
ney-i Veysel Ağa'ya intikal lazım gelüp müma i leyhima
dan Hadice Hanım intikalen mutasarrıf oldığı üç sehmi 
rızas ıyla İs ma 'll Efendi ibn-i Edhem'e ferağ. 

Fl 6 Mayıs sene [ 1 ]307 [ 1 8  Mayıs 1 89 1 ] 

14-1/243bll Aksaray 'da Muratpaşa malıallesinde balı
çeli bir konağa bağlı Büyükayasofya vakif suyuna mu
tasarr�f olan Mehmet Yaver Paşa 'nın vefatıyla suyunun 
taliplerine münasafe üzere ferağ/arına dair sened-i ha
kani kaydt. Jıi.v!·�;���' ?..-;. }'� �_..·, � ü..>Lı' •', ı.fıt .. ı ü: ;ı d, ı �-·�· 

i.!� ��;)P ;�to) I.D Pd, /j )14)1 �  ./'; lP �)_, :?..ı ;. /_, �· 4Aoo j.} t�l._,, 
� tJ �� !II_,.ıt.Jı�4� , � ��,v\rli-ı .� u : • ·'ı; J>.,t� ...ı; Aksaray'da Murad Paşa mahallesinde Topkapu caddesin

·;;� i;pıl-; (l"�"..)ııJ, .ı. ,f-:,...,i ,;.J, 1 �� c;;, t ,)' (/ ;:; L . .'ı: . de kırk dört numrolu ma'a bağçe bir bab konak derCınına 
• - (" o o _,. .JUo .,_..o L  >�ıP� t,ymJ''� j.;;!.J _ı;, � �  ... � � ,. , _;; 1 , •• • ,; , 1 • • • cari Ayasofya-i keblr vakfından nısf masura ma-i tezize �·. -:·,ov . . ',' r-V '-" ": ,.rorf"I) JJ'' '' /-"'"".• ....-' l l�  . , . . "-;.t�/ ıl .ı . . , 1 

• 
mutasarrıf olan . S

_
er

_
'�sker-ı es?ak �ehm�d

-
Ya ver Pa-' :1{-, L -:; -:ı şa'nun vukü '- ı ırtıhal ıne mebnı eviad-ı kıbarı Mehmed 

Vasıf Beğ ve Hüsn iyye ve Saliha ve Avniyye ve Lutfiyye 
hanımiara ba'de' l-intikal mCıma i leyh im Mehmed Vasıf 
Beğ ve Hüsn iyye ve Avniyye ve Lutfıyye han ımlar bi ' l-a-
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sale ve mezbCıre Saliha Hanım tarafından ba hüccet-i 
şer' iyye vekili Asakir-i şahane sağ kolağısı Osman Galib j.';)� .ı%�ıy_, ı..J..,L,;_,.u � tJ :/..1 , v , • .  

Beğ ibn-i el-Hacc Mehmed bi ' l-vekale rızalarıyla Zab- ..w!./'.Jo�.-� ,., .,.... t:.-"' ·;L-e}' t-ıi (· . ' , ; :  .. � � .  
• 

A A ..- ) " KA · ı B - ..- d '  h I · I M k ' · "  / .J.-.;;� '..t " ';i.J!i-• r t ıJ '' tıyye nazırı atuıet u am ı egeıen ı azret erıy e e - · · " . . . "' . ıJ u 
te b-i Osman 'i müdiri All Rıza Efendi hal'ilesi Ziynet'i Ha- "2 ( :.J , '7 �:(')U; ,.,. ı ,;; ı 
nım'a münasafeten ferağ itm iş olduklarından senevi on 

. ' L  � · · 

beş guruş icare-i müeccele ile zabt u tasarruflarını hav'i 
viri len sened-i hakani kayd ol ınd ı .  

R 26 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]304 [7 Ocak 1 889] 

Kamil Beyefendi'nin hissesini rızasıyla Tulumba mü
dürü Mehmet Esat Efendi 'ye ferağına dair kayıt. 

Nısf masura ma-i lez'izün nıfs hissesine mutasarrıf olan 
Zabtiyye nazırı atCıfetlü Kamil Beğefendi hazretleri his
se-i mezkCırı rızasıyla Tophane-i amire tulumba müdiri 
Mehmed Es'ad Efendi ibn-i Mustafa'ya ferağ. 

R 1 4  Haziran sene [ 1 ] 305 [26 Haziran 1 889] 

14-1/243b/2 Haremeyn-i Şerifeyn 'e katılmış Vani E- 14-11243b/2 
fendi vakıf suyundan Aksaray Hacı Bayram Kaftani -:r:;·�..:�:.ı ,v�:;..o;_, �_!.l ı9J I ;J'.J ı J '  "' ' v ı N ' . _ ; t • • • ı,.,..- J (,'./ r,.J J N'  �_,-,., ..." mahallesinde menzil ve bağlı suyun mutasarriflarınca ;� �'?�.s ... ı:ı�:., ... ,J.;;..:, :;ıt�,;..� · .:.U ·_- �.;' . . · :  : .  
S. . S . rr Z "' .. Eli'. d' '1 . fi -� w,ı; •..v�· .; . •  , . .  . ., ( . . . 6-...J " !r-' ' �-" ı,... l ırozı eyyıt nasan utıtu '.fen ı ı e eşıne erag arına . , . · . ':''J "'',.,'-'!.r,f • o.AiıPI')ıi ; , . .; . : , , . ·. · . .  

• .. "-"" ' '-" ' ' '  .. ,� • . . ... J ":'/J (lo ,.,�,... )'J' ... � ·  ... ..ı, ... daır temessuk kaydı. JC./:ı,· . �,.,_•<to(J'/?ı� "'�''..:...� <ti• :4..r , ".) . -1  .. ) . 
· 

. ' r ""-" � ı " )'  . . (
· 

· v- ' ....J l 11 • • " ._,_., 
Harerneyn-İ şer'ifeyne mülhak evkafdan merhum V ani /J;,�J A) , _.,]; (ı�1·�� � � '::-�� .ı; (J�. �ı.ı) \  ;.:-• •  ;; •• -:;. -; .. .'·J-(. 

.> '  • • J "" �,.., \.1'{"' ).>4 1 1 . .  . 
es:S.eyy�d . 

eş-Şeyh ei-J:Iacc A?med Efe
A
ndİ vakf-ı şe�'ifı �����,.;,,�,�_;,j,.;l_iJ';J · .. .  ��'":'t1·�-!,;�� ���J� 

ma-ı lezızınden olarak Istanbul da Aksaray kurbında Hacı .ı,..ıJ�C..U).JJ ·;,..,.i ��IC\f"l r';,.l o'J .Vf'.,j/�·'11J•ı�-- '..VJ,;; 
Bayram H aftan i mahallesinde ka in bir bab menzil derCını-

· · ,�ot .
. ' ,�_"",y � h...J ,ı. ö ... �of'� p ;i...J., 

na cari cari90 nısf masura ma-i lezize mutasarrıfan olan "�l 
Şer'ife Ni'metullah ve Rukıyye ve Fatıma Zekiyye hanım-
lardan ancak Şerlfe N i' metu I lah ve Rukıyye hanım lar bi ' -
1-asale ve  mezbCıre Fatıma Zekiyye Hanım tarafından Ah-
med Sun''i Efendi ve Teftiş ketebesinden Hacı İbrahim 
Edhem Efendi ibn-i Mustafa ihbarlarıyla ferağa vek'il o-
lan mezbCıre Ni'metullah Hanım bi ' l-vekale rızalarıyla 
menzil-i mezkur i le beraber ma-i leziz-i mezkCırı İstanbul 
kad'is ı müsteşarı S irozi es-Seyyid Hasan Zühdi Efendi 
ibn-i Mehmed ile hal'ilesi Han ım bint-i Ahmed'e kat ' iy-
yen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ve ma-i mezkur menzil te-
messükinde münderic olup nizarn ve emsaline tatbikan 
menzil-i mezkCır temessükinden tefr'ikı ile icare-i kadime-
sine halel gelmemek kaydı ve temessükine şerh virilerek 
ma-i lezlz-i mezkur mahall-i kadimine kema kan cereyan 
eylemek üzre müceddeden viri len temessük kayd olındı . 

R 9 Muharrem sene [ 1 ]273 [9 Eylül 1 856] J.';)� .ı%� ıy_, ı ..J..,L., ;_,.u � t) :.-;'..ı , v 1 .. � � ..w!./'.J .-1 • . ' " '• ' Ü' ı, ?- . ;'· . " ' Hasan Zülıtü Efendi ile eşinin ardısıra vefatlarıyla su- --: -: r' t:,, ' . .; . "/ .;,. ' '..t' ".,.WıV r t J' {{ 
laruıın og-ullarına intikali ve onun da el-Hacc İsmail A- .. :� \ 1 � t' • • ;,�.A, · . .  ' / • 1 .  � ı · ı 
ğa ile eşineferağına dair hamiş-i temessük kaydı. '- "  ··� • ı �  ' "' � � <e-ı 
911 "cari'" mükerrerdir. 
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Ma-i mezkfıra mutasarrıfiin olan Hasan Zühdl Efendi ve ; \P)'ü v-- �· �·ıJ.PJ� Sn '" ı,;....;.. ,,.J.; · "'  halllesi Fatıma Hanım birbirin i  müte'akıb vefat itmele
�� :/,.v;-... .-� J.,?-'....V�".., .i; • "' ��·, .... �.�·J �� ı,.i _,.,.. riyle ma-i mezkfır keblr mahdfımları müderrisln-i kiram. ,,..,w_::�t7"� ...... �.J�.w..ı�::,;. � ·���-!·;·J:J·��,·�·, dan es-Seyyid Ahmed Raif Efendi'ye adiyen ba'de' l-inti

��ıJ'i t.� ' cr:- �. �-���ı .t,ı.,�ı,..�,· r,J-".,_;,., ,. ,  kal mfıma i leyh dah i rızasıyla Der-sa'adet ordu-yı hüma(.:; ::,;_., Cr  0 W../ �·(·�:Ju.';.•); cr;_,., !J ,  yfın niz�miyye altıncı alayun ikinci tabunnun bin�aşısı 
<.�.�t": Al . cJ;J , : • � •. : .  � ·  el-Hacc Isma'll Ağa ibn-i Ahmed ile halllesi Şerlfe Adi le 

• • .... � ..�  .... ' .,) --r C\..I� r,. .. J �.,....,JLı� 
H� b ' . M h d T  P ' .. � fi i:' � -�v . . . C:.\ i . · · · . anım ınt-ı e me osun aşa ya munasa eten ıerag ,,., :?,P� (. lP I,., \1.  ;,.J •;,.;,.,;.;.e_, �_,,;:,.; .,.., �.J"2J� zabt u tasarruflarını [havl] v iri len hamiş-i temessük kayd �.r..J /�,. � ' � 

• ,. ' • .. : • • • d • .. . .... -:J � � � ": "': cJl.'(,.,.,.u � 1 z .:,... v 1 .. ,v ol ın ı . 

?�L 
· · F1 24 Cumade' l-fıla sene [ 1 ]276 [20 Aralık 1 859] 

Adi/e Hanım 'ın hissesini başkasına ferağına dair te
messük kaydı. 
Nısf masura ma-i lezlzün nısfına mutasarrıfe olan Adi le 
Han ım bint-i Tosun Paşa nısf h isseyi ahara ferağ itmeğle 
mefrfığun lehi yedine başkaca temessük virildiği şerh vi-

-:�� ;.-_,ı e;...-o ��e/ ,V i. w t � �t?� ... .4- -!'  rildi . 
�.x;.,,IJ J.�v �  J, "! ;j,.,�;,;, ... ... .... )� ;_ FI S  Nisan sene [ 1 ] 304 [ 1 7  Nisan 1 888] ,;� Y.' ..{ 1 \ • • • ı. .... - • . . . , . t' (.., 1 1 -'VC:-'1.:,� t .,..J.,.....u:v t _,.,.._, ._  !}� �:.�' ..:,.� . · Yusufpaşa Hacı Bayram Haftani malıallesinde balıçeti 

U'"�.;: !.Jt ... !.: � � , ... h ';1.1 ; l-{jt·� '.ı � : ""::,v bir eve bağlı suya mutasarrif olan İsmail Paşa 'nın lıis�(�.J;,t;!J' .:iiiJJI"'A-.J''.b ,..;... ��� � sesini Hacı Alımet Bey ile eşineferağına dair kayıt. 
• 'oL;L� v 1 t' : . ":-'� " �: Yusuf Paşa'da Hacı Bayram Haftanl mahal lesinde Haseki 

" - \  l ;,J ,I  "' � ..:/ caddesinde on iki numro ile murakkam ma'a bağçe bir 
bab hane derfınına cari nısf masura ma-i lezlzün nıfs his
sesine mutasarrıf olan Mlrl iva sa'adetlü İsma''i l  Paşa ta
rafından ferağa vekil i asakir-i şahane çavfışlarından Ce
mal Efendi b i ' l -vekale h isse-i mezkureyi Jandarma da
iresi jurnal kalemi ketebesinden Hacı Ahmed Beğ ibn-i 
Hafız Mehmed ile zevcesi Hacce Fahriyye Hanım'a fe
rağ. 

Fl l Mart sene [ 1 ] 305 [ l 3  Mart 1 889] 

14-11244a/1 Büyükayasofya vakıf suyuna mülhak kat
masularına tedavül-i eyadi ile mutasarrif olan Mehmet 
Raşit Efendi'nin vefatıyla suyunun oğlu Hüseyin Cemi/ 
Efendi'ye intikali ve onun vefatıyla da annesi Lebibe 
Meymenet Hanım 'a intikaline dair Taşkasap 'ta Sar
ımusa malıallesinde evine bağiatmak üzere Jıamiş-i te
messük kaydı. 
Harerneyn-İ muhteremeyn hazinesinden mazbut evkafdan 
İstanbul'da vakı' cami ' - i  şerif-i  Ayasofya-i kebir vakf- ı 
şerifi suyı tarlkına mülhak katma sularından olarak teda
vül-i eyadl ile nısf masura ma-i lezize senevi on beş gu
ruş icare-i müeccele ile ınutasarrıf olan Maliyye mektfıbl 
hulefasından Mehmed Raşid Efendi ibn-i e1-Hacc Mus
tafa Nuri fevt olup ma-i leziz-i mezkfır bir nefer sağir 
mahdfımı Hüseyin Ceınll Efendi'ye ba'de' l-intikal sağTr-i 
muma i leyhün ba hüccet-i şer' iyye vasisi ve l i  ebeveyn 
ammi rifatlü Mehmed Şevki Efendi bi ' l-vesaye sağTr-i 
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mezbCırun validesi Meymenet Hanım ibnet-i Mehmed'e 
ba'de' l-ferağ ol dahi sağlrun mal ından İstidiine eylediği 
altı bin guruş deyni mukabelesinde F1 9 Ca sene [ 1 ] 290 
[5 Temmuz 1 873] tarihiyle vefaen ferağ u tefviz eylediği 
menzil-i mezkCır temessükatı hamişinden müsteban olmış 
ise de ma-i mezkCır temessükine tahşiye olmmaksızın sa
ğir-i mezbur Hüseyin Cemi! dahi vefat idüp kassam-ı as
keri canibinden Fi 1 9  N sene [ 1 2]92 [ ı 9  Ekim ı 875] tari
hiyle i ' ta olınup irae ol ınan bir kıt 'a  ilm ü haberde mu
harrer oldığı üzre verilseti validesi mezbCıre Leblbe Mey
menet Hanım ile li ebeveyn arnmileri Mehmed Şevki ve 
Abdullah Halid efendi lere münhasıra oldığı lede' ş-şer' 
zahir u mütehakkık oldukdan sonra mezbure Lebibe 
Meymenet Hanım oğlı sağir-i müteveffa-yı mezbCırdan 
mevr[u]s ve ber muceb-i defter-i kassam-ı askeri hisse-i 
irsiyyyesine takası ve mahsuben işbu deyni olan meblağ-ı 
mezbCır zirnınetinden silkıt olup ol vechile nısf masura 
ma-i mezkur kema fi' s-sabık salıibe-i evveli  mezbure Le
hibe Meymenet Hanım'un defter-i vakf-ı şerlfde uhdesine 
kayd olmarak bu takdirce ma-i mezkCır Taşkassab'da Sarı 
Musa mahallesinde Topkapu caddesinde 1 12 numrolu 
hanesine cereyan itmek üzre defter-i vakf-ı şerifde mez
bure Lebibe Meymenet Hanım'un uhdesine olarak virilen 
ham iş-i temessük kayd olındı .  

Fi 1 7  Ra sene [ 1 ]296 ve Fi 26 Şubat sene [ I  ]294 
[ 1 3  Mart 1 879] 

Lebibe Meymenet Hanım 'ın suyunu rızasıyla Zineti 
Hanım'aferağına dair kayıt. 

Ma-i mezkCıra mutasarrıfe olan mezbCıre Lebibe Meyme
net Hanım bint-i Hacı Mehmed ma-i mezkCırı hüsn-i rıza
s ıyla val idesi Zineti Han ım bint-i Hüseyin'e feriiğ iderek 
ma-i mezkur mecra-yı kadimine cereyan itmek üzre mez
bCıre Zineti Hanım uhdesine kayd ol ındı . 

Fi ı 9 Nisan sene [ 1 ]297 [ 1 Mayıs ı 88 1 ]  

Zineti Hanım 'ın suyunu rızasıyla Şefik Bey ile eşinefe-
rağına dair lıamiş-i temessük kaydı. 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Zineti Hanım 
bint-i Hüseyin ma-i mezkCırı rızasıyla asakir-i şahane ka-� . 
i mmakamlarından Şefik Beğ zevcesi Ayişe Nadire Ha- ( Lıı,,...,.(;,t\$- : • • , 1 , • 

nıın bint-i AbdulHih'a ferağ u kasr-ı yed itmeğle işbu ma- W:J i• .C � . ..l'�o�\.1...-�ı,  � 
hal l e tah ş iye kıl ın d ı . • • " ( '- ;.J �,...;; ı ( lP) a:{ ,4.1� � 

3 5 1  

Fi 24  Kanun-ı evvel sene [ 1  ]297 [5 Ocak 1 882] �� � ıf'�.J 'ıJ� .....,.:;� _,;, • .... . .  ... . "' _· . /"-'_./Jvl?,.""""' v • • �,., _,...., lZ. . . . � Ayşe Nadire Hanım'ın suyunu rızasıyla Sıdıka Keyale • " l'.S,��u-fi:.!.'• / . 
Hanım 'aferağına dair kayıt. �......-! l � ;  • ' 4f.�'t--

\ { L � [ t:f',.,-. '(• �� Nısf masura ma-i lezlz mutasarrıfesi Ayişe Nadire Hanım ""' 
rızasıyla S ıddlka Keyyale Hanıın ibnet-i Sellm'e ferağ. 

Fi 5 Ağustos sene [ 1 ]308 [ 1 7  Ağustos 1 892] 
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Sıdıka Keyale Hanım'ın suyunu rızasıyla Fatma Ha
nım 'aferağına dair kayıt. 
N ı sf masura ma-i mezkure mutasarrıfesi m uma i leyhii 
Sıddi'ka Keyyiile Hiinıın rızasıyla Yenibiiziir sancağı mu
hiisebeci l iğinden müteka ' id Nuri Efendi halllesi Fatıma 
Hanım ibnet-i All'ye feriiğ. 

Fl 14  Teşrin-i evvel sene [ 1 ]3 1 2  [25 Ekim 1 896] 

14-11244a/2 14-l/244a/2 Haslar kazası Cebeci karyesine yakın Ku-
, '-Hv�v.v . r histan 'dan Kırkçeşme suyuna mülhak Yenibahçe 'de (·�·-ı,, :� ,:,j */,�: .. . "' -:-.·� ir h.�;uf. 1;., A .. . .ı . . Softasinan malıallesinde balıçe/i bir menzile bağlı suya I;,.J).ıQ ·  ·1 · r'.'("'f" l J 'tıf: , ... .lı.>� ı,. ,  p' ' . . 9�-:y·:',.v :� j;_ ,.._ ·, '•< :';..�� ıh..;.; · : . .  - �ı...�r "�� mutasarrif olan Emine Hanım 'ın balıçesinin bir kıs-

{:;_- �ıv.�;,,�:_ı,,1i��,.,�� �� t;.;e;-�6.!1J.: '.��)eı� �� -� mını ifrazla başkasınaferağından sonra su ve balıçenin _.}(.'�e.-':P � .. ı.:. , ·-"� { �..t.ı;� , �-�-� ·, , ;. ,· t� ..... , · ��L (;/ � • kalanının Emine Hanım 'ın u/ı desinde olarak Süleyman V'1 , , J� �� .lı".. , _.. V""'J:,r. • . . .u1 
:..ı/':-'7- \ ı f-'(..:. 1 ;, .� ' < ' �;, e-jJ. ... :.ı • . ... : �  .;4.1�·- . . . Efendi vakfina bağlı olduğuna dair sened-i lıakani. v� '�tl_ • . ...,. ._ı,. . ·VV rJ�-' • ' . . • • ;,-� 

p:,)..i:�· , <·��� ;ı-'!�?;�:� _�( ��U>j �_;�,;��_, <D•_, �ıi"'.-� �enib��çe'de Sühte S inan
_ 
mah�l le: i nde H�l ıcı l�r cadd:

��,J�.·�-� 1?�p,f;_ ';T:· ;�l'»,ı,1�c.;... :. cı:"� e..:.ı.;.;,...,� , sınde ıkı numrolu ına'a bagçe bır bab ınenzıl derunına ca-. ıt " · 6). ,.ı,_..._ 1o1 • "';,.� � f � . 1 " b. k ' "k '" ki E . - Y-:J r ...r ı; · . . ' � • v  !...,u . . ' r:-:..J ... ._; . rı nı s masura ma-ı ezız ır ıt a atı teınessu e ının e 
. . � '  .._. w, . � ;..P . . . .  ,._,ıl-., 

o." �� ... ,.. , � 'J�.J ' v , ' Hanım ibnet-i Hacı Mustafa uhdesinde iken mezbure E-
,, (",..,�, , . ""!1'' ".:. -:: _,.�,_�... - H "  b - 1 ı ı ·  d . d . 

" ' ' " (.,_ - --ı �',lf-- . �· . mme anıın agçe ma 1a ın en yi.ız on ört zıra a şan 
- '�:,ı; mahall ini  bi ' l-ifriiz iihara feriiğ iderek uhdesinde kalan 

malıall ile nısf masura ma-i mezkur hane temessükinde 
münderic ald ığından niziiınına tevfikan keyfıyyeti tahkik 
ve tedklk olmdukda mezbfırenün iriie eyledüği bir kıt 'a 
sôret niitık aldığı üzre Kassabbaşızade merhum Süley
man Efendi vakf- ı şerifine tashlh ol ınup asrında Vezi'r-i 
a 'zam-ı es bak merhum Muriid Paşa hazretleri hayatında 
bin el l i  sekiz senesi Havass-ı refi'a kazasında Cebeci kar
yesi kurbmda Kuhistiin nam mahallde bii izn-i mütevelli' 
hafr itd irdiği abiir-ı ınüte 'addideden cem' u tahsil ve ol 
mevzı 'a karlb merhlıın ve mağflırun leh Sultan Süleyman 
Han hazretlerinün Kırkçeşıne suyalma i lhiik eylediği 
gayr-i ez hakk-ı ınecrii bir buçuk masura ma-i lezi'zden 
müfrez nısf masura ma-i mezkôrun el-yevm hane-i mez
kôreye cereyan itmekde aldığı tebeyyün iderek zikr alı
nan Süleyman Efendi vakfına senevi on beş guruş iciire 
tahsisiyle vakf-ı ınezkur canib inden virilen sened-i haka
ni işbu mahal le kayd al ındı . 

Fi' 1 7  Haziran sene 1 298 [29 Haziran 1 882] 

14-11244bll Büyükayasofya vakfı suyoluna müllıak 
katma sulardan Molla Gürani 'de Seydibey mahallesin
de eve bağlı suyun mutasarrıjlarınca Mehmet Tahir E
fendi'ye ferağına dair sened-i hakani kaydı. 
[Derkenar] Zlde kayd şod . 

Harerneyn-İ ınuhteremeyn hazi'nesinden mazbôt evkafdan 
istanbul'da viikı' cami ' - i  şerif-i Ayasafya-i keblr vakfı ta
r'ikma mülhak katına sulardan suymdan91 Monla Güra-

91 "suyından" fazladır. 
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ni'de Seyd'i Beğ mahallesinde Sanlybostanı sokağında altı 14-11244bll 
numrulu haneye cari nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf .,/)J!V;;v;pıA)')_,;.,,� . . 1  • , /!.� 
Mehmed Şükr'i Efendi i le Şer'ife Emine Zekiyye ve Şer'ife · ıJ •· · • . ' · ·�'f .� l (,J-': '- 't.iv,ı/';ı, ,. ;... i-'.) fll';.f ,..td 

H dA N A J A J f Id ki A . , ljl  r r V).JAJ()ı eJ ıi , . /.t .  . . _,. 
a ıce azıre ıanım ar ımıtasarn o u arı ma-ı mez- .N�·��, · , ,  _! ;:: ' ""�.ı'rfP1.-" l ,j.-.< . ,  ) . : 

bu rı rıza ve muvafakatlarıyla Cezayir-i Bahr-i sefid v ila- )OJ ' "  J · ��.J! ":" /';.:.:. f ,ıif.'JJ;. 1 ·.;,."·. dt 1 "" ;-: -"" . ./ tvf..I IJ • • " r.;.J """"" � · . 
yeti defterdan sabık Mehmed Tahir Efendi ibn-i Musta- ,e>Jo.lıw1/::'.I '!Ji.J.�.)'-"':� ;-;.;,;!.-) · J -� , ı,. �";'11u.e� 
fa'ya kat' i yy en ferağ u kasr-ı [yed] itmeleriyle senevi on · · � � ��;.. i fi"'..V) �.<-: .v.�..>�·� 
beş guruş i care-i müeccele ile mu ma il ey h Tahir Efen- ��� L • • 

• � .... � �I.Jl4oil"':'ıi-' 
d • o  • ' )  d • hAk A 0 b h l l  k d ı d 

,V,._,.) 1 J,)_;',.J ,u 0 0 • 0 
ı ye vırı en sene -ı a anı ış u ma a e ay o ın ı . ot• L · � 1 �ıvı..:.. �<J 

F'i 30 Teşrin-i sani sene [ 1 2]97 [ l l Şubat 1 882] 

14-1/244h/2 Büyükayasofya vakıf suyundan Taşka- 14-1/244b/2 
sap 'ta Şirmentçavuş malıallesinde menzile bağlı suya �w:ı .... � 

rf 1 D ri 1 ,1: f e:.-,/('./';!) e;. ,,/ • ' • '  1 mutasarrı o an ratma nanım ın veJatıy a suyunun ev-
'V 

. ·. · ·,.. 
�""' 1ttJ�..- .t ..> ·. v  ,...,. 11 �  ,;Jt� �1r'· . 

!at/arına intikali ve Molla Gürani'de Seydibey mahalle- · �ı ... o,J"'':' �.J. ı,..;. ı'lp � .; "'" ı ': .:. · . · ' . .  ·-:��· ı.i� " . . . ' ( tr ,.� ......... . ,.... ,c.Aiı ';; ) ' ' ). · .  

sinde evine hag�latmak üzere Mehmet Tahir E1endi 'ye � ..- ... ��,5 ...... � ·  1.· · · · · · · " · · "" :ı./.Y •. v.;(>' './ 1  • • • · • , ..1"".1 ,  ,,... J,.AJ....-> ..!,.ı l .,ı /'._j,..)t J , .  · . 

katiyenferağına dair sened-i hakani kaydı. /ô:;J �ıJ- .rJ/,�f y.:,. J·./: . · . � · .J •. , .J IJ 'JJ  �.>ı J:-- ' "' t>/Oı l.t ı : . . . / :,..ı �,.ı ,\l ı.J,...,).J ı ..u., � �·, N' 1 
. . . 

A f • k bA A . , .  kf d f • �U�>.-JJ ıJj J  ...... j !) • • ' c"'Y .JIJ'.f\4..,-:...ı 
yaso ya-ı e ır cam ı ı va ı suyın an n ıs masura ma-ı , v.'·) · 'ı � · . . · -:  . •  ,, ... . W 'ı'';.P .;. ;  lll J · . ; . • • . ,· . 

. 

•. rtı.,.Oı� \ Wt )'\� '• . • . . '-'} ıJ t-1.h . -J' 1 lez'iz Taşkassab'da Şi rm et Çavuş mahallesinde Topkapu · · . . . 6- �' 'Zr<V,..ı,.., ,, oJ ;.. ,.. .N" , ,. . .  , . . . · oJ..,-
ciiddesinde yüz yiğirmi bir nuınrolu menzile cereyan · · . »  ... t� � �� ...  
itmek üzre ımıtasarrıf olan Fatıma Hanım bint-i el-Hacc �:<L  �.:..ıJ�t'.-!ı i.� 
Mustafa vefat idüp ma-i mezkur üç nefer evliid-ı kibarı 
es-Seyyid Mehmed Şükr'i Efendi ve Şer'ife Emine Zekiy-
ye ve Şer'ife Hadice Naz'ire bintan-ı Mehmed Rıza'ya ba'-
de' l-intikal evliid-ı ınuma i leyhiın intikalen mutasarrıf ol-
dukları ma-i lezlz-i ınezkQrı Monla Gürani'de Seyd'i Beğ 
mahal lesinde Saraybostanı zogakında altı nuınrolu hane-
sine cereyan itmek üzre Cezayir-i Bahr-i sefid vilayeti 
defterdan sabık Mehmed Tahir Efendi ibn-i Mustafa'ya 
kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle senevi on beş gu-
ruş icare-i müeccele i le  ınılma i leyh Tahir Efendi'ye viri-
Jen sened-i hakani işbu mahalle kayd olındı . 

F'i 30 Teşrin-i sani sene [ 1 2]97 [ I  1 Şubat 1 882] 

Talıir Kemal Efendi'nin suyunu Seydihey sokağında 
bahçeye bağiatmak üzere Tophane mulıasebecisi Hüs
nü Efendi'ye ferağ ve zaptma dair sened-i hakani kay
dı. 

Nısf masura ma-i l ezlze ınutasarrıf olan sa'adetlü Tah ir 
Kemal Efendi ma-i mezkQrı ınecra-yı kadiminden b i ' l-ih
dk mahalle-i mezkQrda Seyd'i Beğ sokağında on beş 
numrolu bağçe derun ın a  cereyan itmek üzre Tophane-i a
mire muhasebecisi sa'adetlü Hüsn'i Efendi'ye ferağ it-
ıneğle zabt u tasarrufını h avi virilen sened-i hakani kay d ..1-...C.,, "  �oJ ı.(� U. .,.4..".J ı- -:i--'' �-·•=-��,.:;.. ' " � ,...., v..iı.iı 
ol ındı . _,.ı..�,.....;t'-;'·,... ..... &!Jr -t. ..,"":'"' ,.,_,.J;.- ';....! �';,P.>' � I" ;,J  ... ;.; y • • , • .. .. • • • lı.. .. • R 1 4  Haziran sene [ 1 ]304 [26 Haziran 1 888] ��':',r,...y,..���.� ��.)- .,.,.;, ,cl.i, ·"� ;� - -·/'. 

.J ·�·� "'� ı ' ' lt- ' (" . .  • . . 

14-l/245all Sultan Süleyman vakıf suyundan yarım 
masura suyun zayi arzuhali üzerine Aksaray 'da Gureba 

�;/.� t.( :.ı �  L ·" - ".Y'- ..- <,.!.� �o-'...6 .lı;, , ,  ' • - - -' . � , t� 



354 KIRKÇEŞME SULARI 2 

14-1(245a/1 Hüseyin Ağa mahallesinde Hatice Fitnat Hanım 'ın ü-
:�, ��"''"'-��-b·r.� �( 11/.J. [.ı:, ,Ji,J_ ';), � ı,.ı � . .  · . . . zerinde olduğuna dair sened-i hakani kaydı. b/.-',/J'./1• ,.,".; iv · :.,; ·;;, . .. . .  r· . .-'..AIJ 1./..11 "'"'"' ""� ıJ) 

' · ı; ;,ı. ; /"'": . :�' eJ "· il!/ e;,.� ls.'""" �:.s. t: ı  · , . � Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretleri vakfından W'JV' t "ID- I")A: ·1 • ' • ' ·�ıf :J I  �j, " . J � b ' k ' " . ,  ) " j '  " • ,·11;.J 1 e ( • ';J "'•IV-ı.J _;.tp ·� ;Ji, . ' yarım maSUra ma-ı ezız ır ıt a zayı arz-ı 1a ı mUCe-\ '(l';t "' '---- ( (.� ır:.f.:: b ince zayi' o ldığı beyan o lınan ma-i Jeziz-i mezkürun 
Aksaray civarında Gureba Hüseyin Ağa mahallesinde 
Mehmed Efendi zokağında on altı numrolu hanesine ce
reyan itmek üzre müteveffa Mustafa Paşa kerimesi Ha-

� • 
· · , • ...;, • • · ·:;o) .  � �  � dice Fitnat Hanım uhdesine kayd olmarak viri len sened-i "': .J t' � 1_� .>V' _)# ........ � . � ..... . .  . hakani işbu mahalle kayd ol ındı .  �)� a N V> ,,_, , "!"'! ' 0/--! J>�Y ,AJf_, , Fl 3  Kanun-ı evvel sene 1 297 [ 1 5  Aralık 1 88 1 ]  

j.ı,..�)i ,....� ;..� ' 1-> v �  (.)/� . \o ;� (/'�.J '  J..� Hatice Hanım 'ın vefatıyla suyunun eviatiarına intikali 
· ... "hv \• -"�-;V '.../; 1 -� 1 tY ıJ � � ve .rızalarıyla Hacı Halil Kamil Efendi 'ye ferağlarına 

l. '"1. � _ 
- daır kayıt. 

Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfe olan Hadice F itnat 
Hanım vefat üç nefer eviadı Haydar Beğ ve Hayriyye ve 
Perlde hanımiara ba'de' l-intikal cari oldığı hane ve ma-i 
lezlzi rızalarıyla Konya rüsfımat nazır-ı sabıkı Hacı Halil 
Kamil Efendi ibn-i Mehmed Efendi'ye ferağ. 

Fl l 4  Nisan sene [ 1 ] 30 1  [26 Nisan 1 885] 

14-1/245a/2 14-1/245a/2 Şeyhül/ıarem Ebubekirpaşa vakfından Ye-
""'::'>j':-,, ,;;. v� ;! �'·i-·,J�.w.ıı,.,, �>/.J ;:., ,., �!(. . . . • . , nibahçe 'de Ördekkasap mahallesinde iki menzile b

_
ağlı 

��:;;l�IJ'.V� cJJ;.,tı- ..,.»• j ,: . , • · · : . �,.,�, '-�-f::·(Jf': suya mutasarrıf olan Zehra Hanım 'ın suyunu talıple-. . . . ,.... , .. , .J� · o!. � ,...n,, ;ı · , j. ,  . .  fi � d . k ..-ı..-J.., �. i,v ..;.ı . . · · "" ·"'· . !-' r9u;. rıne eragına aır ayıt. � . . � t:. ,v .<;, ,.,, ıw ı .., �.P � ·· J . ,. · . 
·::�� ��J.' t��./� ,.:� /1 ır�·. ��: :"';�-��:_, ,� : ��� Şe�hü' l-h�re� Ebfıb�kir Paşa va�fından bir ı:nasura ma-i 

;J,w !l,.- '· '�. ' ..r,;.. ·;J . ;;.., �.· .).; �· . l: r . . . - �  � N�;J� lezız Yenıbagçe'de Ordek Kassab mahallesınde Alaca-
. • , . ) . ı,  ,/ ,_\ ... ..lj, 1 • •  • 

• 'fP..ı.lr:'���� ">"" ;..r�� . ' . .  · · · �,..,"':'V)� ı.v • •. çeşme zokağında on iki ve on dört numrolar ı le murak-·,(��.1 (�.1:··"�/�f�� .rA,_}ı:, t' w' · kam iki bab menzil derfınlarına cari olmak üzre mutasar-
<."' · · · "'"' rıfı olan Behcet Beğ zevcesi Fatıma Zelıra Hanım bint-i 

Tevfik Beğ ma-i mezkfırı on dört numrolu menzi le ce
reyan itmek üzre dört h isse i 'tibarıyla bir h issesini Maliy
ye muhasebat-ı atlka ketebesinden Ali Ziya Beğ bin 
el-Hacc Salih ve bir hissesini zevcesi Hadice Huriyye 
Hanım bint-i el-Hacc Ahmed ve iki h issesini Tayfür Beğ 
bin el-Hacc Salih'e kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed iderek 
ma-i lezlz-i mezkfır içün senevi otuz guruş icare-i müec
cele tahsis kıl ınarak mfıma i leyhima Ali Ziya Beğ ve zev
cesi Hadice Hanım ve Tayffır Beğ Efendi'nün zabt u ta
sarruflarıyçün virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd 
ol ınd ı .  

Fl 28 Haziran sene 1 299 [ 10  Temmuz 1 883] 

14-11245a/3 Yedikule civarında Vahdettin mahallesin
de el-Hacc İsmail vakfından bir hamama eskiden beri 
bağlı iken suya mutasarrıf olan Daniş Hanım 'ın elinde 
suyunun müstakil senedi olmadığından temessükünün 
verildiğine dair kayıt. 
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[Derkenar] işbu kayd Yedikulle hıdmetinün cedld defte
rinün 3 5'inci sahlfesine nakl ol ınmışdur. 

Fi 20 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]336 [20 Ekim ı 920} 

Y edikul le civarında Hacı Evhadüddln mahallesinde ve 
caddesinde on yedi numro i le  murakkam el-Hacc İsma'll 
vakfından olan bir bab harnınama kadimden berü cari iki  
masura ma-i tezize mutasarrıfe olan Daniş Hanım ibnet-i 
Abdullah'un yedinde müstakı ll su senedi olmayup ham
mam-ı mezklır temessüki ile tasarruf ol ınmakda oldı
ğından ma-i mezkur içün nizamma tevfikan başkaca bir 
kıt'a su senedinün i ' tası lazım gelmiş ve harnmam-ı mez
klırun temessüki derlınında vakf-ı ahardan iki masura 
ma-i lezlzün muharrer oldığı ve kadimden berü ham
mam-ı mezklıra cereyan eylediği c ihetle lede' l-mu'ayene 
fi ' l-hakTka iki masura ma-i mezklır mesleğinde mevcud 
ve tamgalu ta'yin i le mine' I-kadim harnmam-ı mezklıra 
cereyan eylemekde oldığı anlaşı lmış olmağla ol vechile 
nizam-ı müstahsenesine nazaran ba'de ezln ma-i mezkü
run ferağ ve intikalatı vakf-ı müşarun ileyh canibinden 
ru'yet olmmak ve ma-i mezkürun nizarn ve emsaline tev
fikan keyfiyyeti harnmam-ı mezklır temessükine şerh vi
rilerek ve fakat iciire-i kadimesine hale! gelmernek üzre 
ma-i mezklır içün müşarun ileyh Sultan Süleyman Han 
hazretlerinün vakf-ı celilelerinden müceddeden icare tah
sisiyle kema kan harnmam-ı ınezklıra cereyan itınek üzre 
müına ileyha Dan iş Hanım yedine ınüceddeden viri len te
ınessük kayd olındı . 

Fi 1 5  Cuıniide' l-ahire sene [ ı 2]86 
ve fi 9 Eylül sene [ ı 2] 85 [23  Eylül ı 869] 

Daniş Hanım 'ın suyunu Mustafa Ağa'ya katiyen fera
ğına dair kayıt. 
Senevi altmış guruş iciire-i müeccelelü iki masura ma-i 
tezize ınutasarrıfe olan Daniş Hanım tarafından ferağa 
vekili Hürşld Efendi cari oldığı haınınaın ile beraber ma-i 
ınezklırı İnebolı rüsuınat müdiri sabık Mustafa Ağa ibn-i 
Ömer' e kat' i yy en ferağ. 

Fi 27 Cumiide' l-ahire sene [ ı 2]88  
Fi 30 Eylül sene min  h u [ 13 Ekim ı 87  ı ]  

Mustafa Ağa 'nın suyunu Fatma Hanım 'a ve onun da 
Hafiz Melımet Sali/ı Efendi'ye katiyen ferağına dair 
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,;,Ve:) J ı.J  �h �: ıJ�P/ı.: �0 �....;.. 
�--3.J:-"?�����;;j <>Y i�'J ry J ,  ?r.J!...-.J<"""'"U; /..)1_ (: ı '.>,.J� ,!J -: �  t" '� 

�J L "'-�?JJ.i>.!j L ·� � ·._v ' j,. · ..ı_ •  .._ .:: V - • jo"� ' � '  
kayıt. .J6 . • •  / . -1 . 1 \J ' --" · • •  , , J  . .  

� � � � . .  � . ı... .... /.1" · _.,.,.v � ı  � \IJ ,..J/.J 'v f,..JA.Y�;o� .. n On beş numrolu haınmam derunına carı ıkı masura ma-ı ?-�( '� ( l.; - ıJ' . \� w. 
lezlze mutasarrıf olan m uma i leyh Mustafa Ağa ham- ''\o ! � � : .  ��)'',..J.( � '  '� w 1 \...c) · · .: "'  u u • . • , � 

marn-ı ınezklırı fi 20 Şevval sene [ 1 2]94 [7 Ekim 1 879] : "":' r IP...J.;· � ! , , (� ........ \.S 1� �"' .J � .,AS,.... " 
ve fi 1 5  Teşrin-i evvel sene [ 1 2]93 [27 Ekim 1 877] tari- � �  :,...� yJ'J<v)'t,;"v w ""'  ..... ı A.;· ·. ' , .  
hiyle tebe'adan Sa'id Ağa zevcesi Fatıma Hanım bint-i ..h�t";�ı..-.)ı.. ...... v,; .AS:ı.; �� �.t� 
el-Hacc Osman'a kat ' iyyen ferağ u kasr-ı yed idüp m uma �/ .l �� ... • , • 

'�� �..V 
i leyha Fatıma Han ım dahi ma-i mezkurun nısf hissesini fi ,....< � ' <:.ıl.LZ-' ( �1".:' ' fiJc �� 
1 5  Ağustos sene [ 1 2]94 [27 Ağustos 1 878] tarihiyle Bu-
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cakbağı sakinlerinden Hafız Mehmed Salih Efendi ibn-i 
Ali'ye ferağo 

Fi 23 Za sene [ 1 2]96 ve Fi 27 Teşrin-i evvel sene [ 1 2]95 
[7 Kasım 1 879] 

Mehmet Salih Efendi'nin suyunu Hatice Fethiye Ha
mm'aferağına dair kayıt. 

Nısf h isse ma-i lezize mutasarrıf olan Mehmed Sal ih E
fendi ibn-i All ma-i mezkfırı sahib-i evvel i  Fatıma Ha
nım'un kerimesi Hadice Fethiyye Hanım ibnet-i Mehmed 
Raci Efendi 'ye ferağo 

Fi 6 Teşrin-i evvel sene [ 1 2)95 [ 1 8  Kasım 1 879] 

Fatma ve Hatice Fethiye Jıammların suyunu rızasıyla 
Tersane sermimarı Vasilaki'ye ferağına dair kayıt. 
Hammilm-ı mezkfıra cari iki masura ma-i lezize mutasar
rıfan olan Fatıma ve Hadice Fethiyye Hanımlar rızalarıy
la Tersane-i amire sermi 'marı Vasilaki Beğ hazretlerine 
ferağo 

Fi 28 Şubat sene [ 1 )306 [ 1 2  Mart 1 89 1 ]  

14-11245bll 14-1/245bll Edirne 'de Sultan Bayezit vakfı suyundan 
,-.�.)()• "� ,;i ,., �.-ll ...._, ... � ... Ju� ... .:., � .,:� o

, o 
yarım masura suya mutasarrıf olan Bedesiani Ali A-y;,;() ��,.ı.ı),,� ,� .J»U•;i.f ,, _ 0.�; o o o : : -' "� r�, , ğa 'nuı vefatıyla suyunun eviatiarına intikali ve Hatice 

. o . . , o  o o-ı.r .,_,.ı J "' �·,ı• .; ı.- u ' k . fi �� l . d . ' k . k 1 , ,;;o,�_, ,.')�,Ajt, :j, . 1 ; • • 0 ,  o o o -:- namm a atıyen erag arına c. aır sene -ı ,ıa am ayc, ı. 
' • o • 

o 
� . �-"'! �..-:0 ..... ,.,�, •..V• Jit-,)1!.., � . o '.IJ.I: �·� '  ;., �,;, .;,;,.', .J1, ,.J; ,..IL . , 0: •· � ��: Edirne'de vakı ' Gazi Sultan Bayezld Han-ı Veli vakfı n-

• �:-• .- • o • • • o .,_, ,_.., _.ı..,ı..ıı <'"' ..J d f � o 1 � f 1 B d � ' Al' ,.,A�v-r6J,.ı, ,,... ı,v 01 ,o o . · o � an nıs masura ma-ı ezıze mutasarrı o an e estanı ı A':j;., �o •t-i� ;, .,/ı,v�;tV.,}:�� ,.,-!_...J.JI�,(; :;; ,,;_,L ,.w Ağa bin Ahmed fevt olup üç nefer eviadı kebire Hadice �·iJv...;. ..,�-':' {li•.-. .i, �.,_; . · � ·:;·.�: ..-:� 1 ;;  .. h_,-;.. ve Fethiyye i le sağTre Fahriyye hanım iara altı bin guruş 
· · � "  '":'\J ... ��· .,.ı':"" <L.;· , kıymetle ba'de' l-intikal eviad-ı merküım1ndan kebire ��.·�,.,<J �·;;., Hayriyye ve Fethiyye hanımlar b i 'z-zat ve sağTr-i mezbı1-

o re Fahriyye Hanım tarafından tesviye-i umfırına ba hi.ic
cet-i şer' iyye vekili ve teyzesi Hasfıne(?) Hanım ibnet-i 
İsma'il bi ' l-vesaye n ısf masura ma-i lezlz-i mezkfırı ma
hall-i kadiminden bi ' 1-ihrac Taşkassab'da Sarı MO sa ma
hallesinde yüz on numrolu menzile cereyan itmek üzre 
senevi on beş guruş icare-i müeccele i le müteveffa Bin
başı Eşref Beğ halilesi Hadice Hanım ibnet-i Mehmed'e 
kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle virilen sened-i ha
kani işbu mahalle kayd al ındı . 

Fi 2 1  Teşrin-i sani sene [ 1 ]298 [3 Aralık 1 882] 

Hatice Hanım 'ın çocuksuz olarak vefatıyla evinin ya
rım lıissesi ile suyunun Hacı Nazife Hamm 'a kiralanılı
ğına ve zaptma dair sened-i hakani kaydı. /.. ;; .;? f;, ..,?_,.,v,.,�.;..  ;� .r,; >:J• ;...t,; ... ..:.:., .. ı� � 

:��:.:V<'!',.,.; .t_..-,J;,� , ..,  �;i, .4..i.> I';"P .:�.;,;.;; ;;, .Jt;..U• ıf.� � ı sf ı� as ura nı��� 1e�ı:e nıutasarr�:e ola ı� Hadlee H�n:ı� 
o oıl'.l'fJ'!U' �-ı: �q...- o,,tVh•.o'..;h·-!-': '  ; �...:· -�;ı.ız:; · ıbnet-ı Mehmed un bı la veled vuku -ı vefatına mebnı carı 
� . .  · � �� ı''tit_.;,;�,.;..i·vı.:ı...:.. ,..�)�..i..6 �� aldığı hanenün nısf hissesiyle nıfs masura ma-i lezlz dört · · · o , � bin guruş mu'accele mukabelesinde Hacce N azife Hanım 

ibnet-i Süleyman'a icar a l ınarak ol vechi le 14  Şubat sene 
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[ 1 2]99 [26 Şubat 1 884] tarihinde mu 'amelesi icra olma-
rak zabt u tasarrufiyçün virilen sened-i hakani işbu ma- v;..Jet:f,j;J. c.� t:',.. v_, ... _,....,., ;� �h _(,, .u:, � ' "' �  . · 

h l l  k d ı d 
. ı ' . . ( . . . � 

a e ay o ın ı .  

· �� ��"':"" "":' ı �.? � ,..;:..;J� ,a_; ;. ı;;...tJ. .... �� �_kı . . . 
Fi minhu sene [ 1 2]99 [26 Şubat 1 884] .... �.y·�o\.... • · �,. ı.,� 

Hacı Nazife Hanım 'ın vefatıyla suyunun kızına intikali 
ve rızasıyla Kolağası Melımet Şakir Bey 'eferağına dair 
kayıt. 
N ı sf masura ma-i lez1ze mutasarrıfe olan Hacce N azife 
Hanım ibnet-i Süleyman vefat iderek bir nefer keblre ke
rimesi Fatıma Hanım'a ba'de' l-intika l rızasıyla Asakir-i 
şahane kolağalarından Mehmed Şakir Beğ ibn-i Hüseyin 
Efendi'ye ferağ. 

Fı 1 5  Eylül sene [ 1 ] 309 [27 Eylül 1 893] 

14-l/24Sb/2 14-l/245b/2 Sultan Süleyman vakfı suyoluna müllıak 
katmasulardan yarım masura suııun mutasarrınarınca �;/ o..V�,.,ı).-' ·ı; "" -.;. .. · · · . . . 'J 'J' ' . • l;v- ...... � . �...., .,.,, c.\.-.)'p ,.., � .. �� .... � .. lı(;.ö Üsküp valisi İsmail Paşa 'ya Samatııa civarında Sultan ...w )O•,-�;,.i. · ••·· , · . .  · . .  · · · : . · · · 'J • • , ,......., �,� ,�:" ).)h .uı �� ... ; .. � •-ı;. .,....,... ... "...;... Bayezit malıal/esindeki evine bağiatmak üzere katiyen #1..-•A>� � ·  · , . . . , . . . · . . · 

• ' • ":' /" ,.�_.,, ���� I"JJV IJ)  1':' �  .S..'!' "'." )JJ N:-'' u'!Jı Jerağ ve zaptına dair sened kaydı. . t tJ't-JJJI'J,{j,> -:--.;,,;; �p if;,. �,.b. ; .. �,;,. 'j_, ,.fo; J �  �,;. Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretleri n ün vakfı b <u · · · • · • 
· 

· · · · � c-·�. ·?.ıl'.r �6ı.. �...l �· (�)v�t,ı. !� �-· · � ıl; �  �>.�. ·  ...... � ��. suyı ana tarikına mülhak katma sulardan hamiş-i temes- 1 f'. 
sükde muharrer senevi on beş guruş icare-i müeccelelü ("' "- ''�?!'tJ.�;ıJ./;.;;� ;-:'_..,_ r>(#).- u-,., ;.,_ı1 f'P Jı.. �"..ı:. .N t�.v 

� ' • ı ' b h • • • 'k fi' J._C,.:/'J"Y,.. J)'.P ı/, .ı{..-, \ ·�?J rr!. \) V /., . .J \.o  ,,; '\ ,,; , .,\1 .. ,�.;, nı ıs masura ma-ı ezıze er vee -ı ı ştı ra mutasarrı un {i_ r· _,.., "' · "'" "' ·  

olan sağir Ahmed Cemaleddin ve Fatıma M üzeyyen ve �/),;•;:_, ��, hv-(;.:Vı � if''":.Ü>t-:; WJ � ".+. �.·( �>-
Hadice Ratibe hanımlardan muma i leyha M üzeyyen Ha- '�'t� �'&.(-L . . 

nıın ibnet-i İsma'il Adi l  Paşa sağTr-i mezburun ba hüc-
cet-i şer'iyye vasiyy-i mansubesi dahi mutasarrıfe oldığı 
hissesini ahara ferağa taratlarından vekil ieri Sü leyman 
Ağa ibn-i İbrahim bi ' l-vekale nısf masura ma-i mezkurı 
mahall-i kadim i olan Mahmud Paşay-ı91 cami ' -i şerifı 
kurbında ei-Hacc Küçük mahallesinde kain menzilden 
bi ' l- ihrac Samatya civarında Sultan Bayezid mahal lesin-
de yüz yiğirmi üç numro i le murakkam haneye cereyan 
itmek üzre sabık Üsküb valisi devletili İsma'il Paşa haz-
retleri bin Şehsuvar Abdi Paşa'ya altı bin guruşa kat' iy-
yen ferağ u kasr-ı yed ol ın mağla zabt u tasarrufını havl 
viri len sened işbu mahalle kayd ol ındı . Fı ı O Muharrem sene ı 287 ve fi 3 Mart sene [ 1 ] 286 

[ 1 3  Nisan 1 870] 

14-l/246a/l Sultan Süleyman vakfından ve Kırkçeşme 
suyundan yarım masura suyun mutasarrıjlarından Ha
tice Zalıide Hanım 'ın vefatıyla hissesinin mirasçılarına 
intikali ve ferağlarına dair sened-i lı ak ani kay dt. 
[Derkenar] Ma-i mezbürun esas kaydı Aşağıana hıdme
tinde mukayyeddür. 
[Der kenar] Cedld defterün otuz yedinci sahlfesine nakl 

Yı paşa 



358 

14-11246a/l 

KIRKÇEŞME SULARI 2 

olınmışdur. 
Fı 24 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]336 [24 Ekim 1 920] 

Cennet-mekan Sultan Süleyman vakfından ve Kırkçeşme 
suyından nısf masura ma-i l ezize dört hisse i ' tibarıyla bir 
hissesi Mehmed Beğ ve bir hissesi Hadlee Zahide Hanım 
ve iki hissesi Emine Şekibe Hanım ibnet-i Osman Hulı1si 
uhdesinde aldığı halde mfıma ileyh imden Hadlee Zahide 
Hanım vefatı cihetiyle bir h issesi iki nefer mahdfımı 
Mehmed RaUf ve Ali Rıza efendilere intikalleri icra kı
l ındukdan sonra anlar intikiilen ve Mehmed Beğ kadimen 
mutasarrıf oldukları iki hisselerin i  mfıma i leyha Emine 
Şekibe Hanım'a kat' iyyen ferağ itmeleriyle ma-i mezkii
run mecra-yı kadimi olan hanenün şimendüfer hattına i
lave alınmış aldığından i lerüde irae idecekleri mahalle 
İcra al ınmak üzre uhdesine kayd ile temessükinün tesviye 
al ınması tasavvurında iken Balat'da Karabaş mahallesin
de yetmiş sekiz numrolu haneye cereyan itmek üzre teb
'a-i  Devlet-i aliyyenün Rum mil letinden Sarraf Zenbe(?) 
oğlı Yorgi'ye yiğirmi aded yüzlük kaimeye ferağ itmeğle 
sened inün i 'tası hakkında fi 1 5  Mayıs sene [ 1 ]294 [27 
Mayıs 1 878] tarihinde ve merküm dahi ma-i mezkürı 
mecra-yı kadiminden bi ' l-ihrac mezkiir on yedi numrolu 
Cerrah Paşa'da Kürkcibaşı Ahmed Beğ mahallesinde 
Kürkci zakağında hanesine cereyan itmek üzre Fatıma 
Hanım ibnet-i İbrahim'e kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed olı
nmağla işbu mahalle virilen sened-i hakani kayd olındı . 

Fl 26 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]30 1  [7 Kasım 1 885]  

14-11246a/2 14-l/246a/2 Aksaray 'da Hacı Bayram Hajtani mahal-��t:t.•c.»J-V..I,":;-,, e:- t? �J?JU �,.v' ;-w A:-� �:_;, lesinde evin, Halil Efendi vakfından Şermetçavuş ma
-.. ... � ·�ı,.:_,_,, ..- � t� �.:...-1"' Ao? ..,....,_.:.. ,_;;.; .. .b· .,...; .; \(� hallesindeki suyun mutasarrıjlarından Abdurrahman 
�.Pj-� ı:"?�" L 11'!4P-:- If'�� af• 1-:.ı , "  ;� '.;J., .ı�;. Efendi'nin vefatıyla hissesinin mirasçılarına intikali ve ����·� ı: "�·A(.U ..;_4., --f-'-' 0-..:;, J..)� _,,.:.;., · · · ferağlarına dair sened-i hakani kaydı. �:-'.!/J.!J.,J./...-t)lP.;-.) .... •,/)uJ'cJ...;''...),!.ı 0 ,o f ; 0 • �· 

A ' ' ' ' • ).n J#(...& ... , .. ·, .i . . . . · . . · "": M")7" �· ..... �· .;� Aksaray'da Hacı Bayram-ı Haftanı mahal lesınde Hasekı '• .; • •. , .-...-•• : ::;, " ..J.J� !'_�."-"-: ...... w• .1Jti• .; ;.:.;_, � : caddesinde 22 numrolu hanenün üç rub ' hissesine ve 
'• r _...., C'"'JIIJ �· v ' · • '-"-' �w-�} .... w.i .....

. �· . :., . Jir-:-:P � .:.u. '.L � M J . .  Kethuda katibi Halil Efendi vakfından Şirmet Çavfış 
' · "' .... e.. _, "J ;...!,•,.-,_..... vt:.. · /J r· �.-- · ' b I h k 

· ' · . .  ,':"it"�:..r�· �� ....... �� ;.....J. .: · . (· , """',...,--:-... ;ı:, · mahallesınde vakı ' e ıer şe r otuz a çe ıcare-ı muecce-
ı4,-;,..\l · ' /.ı, • • �� v ... � ' "' .- I � ' · I ' 'k' h '  . , 'b ' I b '  h ' · 

' · " ,,..ı.v._,� '"'"" 'r ... ;;:,ı,_..:;,· · . "'"' ... ..:.. .... .  ...,.... . . . : . le ü nı ıs masura ma-ı ezız ı ı ısse ı tı arıy a ır ıssesı 
� "''":-:" ;;� f ':':f ('�;; �· �J��.::.·� ;���· ......... � . .';,2 Fl 8 Z sene [ 1 ]236 [ 1  O Mayıs 1 83 1 ]  tarih iyle Şerife · ot ·" ��·"t� ;.., ..... #. L; Nefise Hanım ibnet-i es-Seyyid Abdurrahman Efendi-

�"''<"� �_;,;ı,;..,� beğ'ün ve diğer nısf hissesi Fl 1 7  L sene [ 1 ]248 [9 Mart 
1 833]  tarihiyle eşraf-ı kuzzatdan Kayyfımizade es-Seyyid 
Abdurrahman Efendi ibn-i es-Seyyid Ahmed'ün uhdele
rinde ald ığı halde mfıma i leyh Abdurrahman Efendi'nün 
vukü '-ı vefatma mebnl iki nefer evladından bir neferi N e
fi se Han ım bila veled vefat idüp h issesi mah lfıl ve diğer 
bir neferi Halim Paşa'ya aid hisse ba'de' l-intikal müşarun 
ileyhün Divrikli Mehmed Ağa i le zevcesi Habibe Ha
n ım'a duyun-ı mahkfımesinün tesviyesi içün inde ' l-müza-
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yede dayinan-ı muma ileyhima muma i leyhima93 Uhdele
rinde tekarrur eylemiş idüğinden muma i leyhimün rıza ve 
takrirlerine bakilmayarak ferağınun icrası Der-sa'iidet bi
dayet mahkemesi riyaset-i ulasından ba tezkire beyan ve 
izbar olınmış aldığından hükm-i iş 'ara tevfikan 28 Ka
nun-ı evvel sene ı 303 [9 Ocak ı 888] tarih iyle mu'ame
le-i mukteziyye icra o lmarak muma i leyhima Mehmed 
Ağa ile zevcesi Habibe Hanım yedierine viri len sened-i 
hakani kayd ol ındı . 

Fi 28 Kanun-ı evvel sene [ ı ]303 [9 Ocak ı 888] 

359 

14-11246b/l Cevri Usta vakfından Molla Gürani'de 14-l/246bll 
bahçeli bir menzile bağlı suya mutasarrıf olan Fatma ��,�i'.} t)/v., "�� ;..._, ı.s • .Jf>,•.�'-' .s ı.�v:. ,jp ,.. ;, ;;� 
Haver Hanım 'ın suyunu rızasıyla Ertuğrul mirlivası ,;.f- v�j, ı, �...f'.J �; ->. If ;..>._, J:) ... ı..... :� · . • 

• 

Süleyman Paşa ya ferağ ve zaptma dair sened-i hakani ı),�·.11 �·ıP .,ıP) � _ _) ... . .  -1 :1 .
. . � · r .J.J,o' -: -o-lı ... ·-:' 

•. ( ... ı> ,.>  '-' ... ' 6'"'""' V./ u ' · . kaydı. ı...l :  ,. L ır .ı' , · 
\ '- . ....v· .,.APJj(ll ı J,J , 

A A ' o A A  A A 
0 · ·, l · , t'  

• 
.... ...ıu. )J_,Iv)' � .. y ı  ( o l ' ' ' ,  � , 

Hazınedar-ı hazret-ı şehrıyarı merhume Cevrı Usta vak- . . . . . · · · · ' ""  .. .s ... �· , ı.:J t.  _..{ c. ,ı.. ı.; 
fından Molla Gürant'de Topkapu caddesinde yüz altmış ç_...._,,� .. v L•V...: t'��_,.,_,!J>�.:..,; ..ı..; .DIL� • : •1 . • .  : . 't "'"' ... .-i, 1 
bir numrolu ma'a bağçe bir bab menzil derunına cari nısf .ı..��,ı · · · · '.) V 
masura ma-i ıeztze mutasarrıfe olan İmam-ı evvel-i haz- ' ' "  l 
ret-i şehriyari merhum Mustafa Efendi kerimesi Fatıma 
Haver Hanım ma-i mezkurı rızasıyla Asakir-i şahane sü-
vari Ertuğrul alayı miralayı Mirliva sa'adetlü Süleyman 
Paşa'ya kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed eylediğİnden müşa-
run i leyhün zabt u tasarrufını havi viri len sened-i hakant 
kayd ol ındı . 

Fi ı 7 Temmuz sene [ 1 ] 305 [29 Temmuz ı 889] 

14-l/246b/2 Derviş Mehmet Paşa vakfından Sultançeş
mesi civarında Bayezid-i cedid malıallesinde bir men
zile bağlı suya mutasarrıf olan Ferik Bekir Sami Paşa '
nın rızasıyla suyunu Fatma Melek Hanım'a katiyenfe
rağ ve zaptma dair sened-i hakani kaydı. 
Sadr-ı a'zam merhum Derviş Mehmed Paşa vakfından 
Sultan çeşmesi civarında Bayezld-i cedtd mahallesinde 
Sultan çeşmesi sokağında bir numrolu menzi l derunına 
cari nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan ferlkan-ı ki
ramdan Bekir Sami Paşa hazretleri ibn-i Mehmed Emin 
rızasıyla Miralay Mehmed Vasıf Beğ halllesi Fatıma Me
lek Hanım'a kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle zabt u 
tasarrufını hav'i viri len sened-i hakani kayd olındı . 

F'i 2 Mayıs sene [ 1 ]303 [ 1 4  Mayıs ı 887] 

Melek Hanım 'ın rızasıyla suyunu nakşibendi şeylıi el
Hacc Abdüllatif Efendiye katiyenferağına dair kayıt. 
Nısf masura ma-i leztze mutasarrıfe olan Melek Hanım 
rızasıyla tarikat-i aliyye-i Nakşibendiyye meşayih inden 
reşadetlü eş-Şeyh ei-Hacc Abdül latlf Efendi bin Hacı All 

93 "müma ilehima" mükerrerdir. 

14-11246b/2 
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Efendi ile halllesi Zeyneb Han ım ve mahdCımları İzzet ve 
Rif' at efend ilere kat' iyyen fediğ. 

Fı Mart sene [ 1 ] 306 [ 1 3  Mart- 1 2  Nisan 1 890] 

14-11246-1a/1 14-11246-1a/1 Sultanahmet civarında arsaya bağlı Sul-�'\\'.�.·· · .'�_�: tan Süleyman vakfından ve Kırkçeşme suyundan yarım 
, ! . �· masura suya Şefika Hanım ile oğlu Mehmet Salim Bey t'l. �· i' '·� 

. • 
• • • • '" ,.. 

. • 
. 1 • · ',yp � .,;' ," � ·.:· ·,_. mutasarrifl�r i

.
ken

. 
Şefika Hanım 'ı� vefatıy�a s�yun�n. ,_.�;�J rv�1t/11JJ-'I�o_,. f.! ,.pJ� h-�>' rJ er\! - �- t4'J-- eviatiarına ıntıkalı ve Mehmet Satım Bey 'ın hıssesını ;i:;(·.Q�,..�·S:.j•Jıf//;".:,'ı ���·�,� .. '?'.":.6{J.;,V.-;.:..:.ı,ı-,-?' ... ;J Rıfat Efendi'ye katiyen ferağına dair sened-i hakani 

l;� v,/(W,vb� ':J)��{.;, ����,_.v""':.�t'-..l�i,o.J':'tL� k� di . ., (' '>4'-"!/i,'- 'V.�� ;ı'::.'J Y.-J_�/v../:!w.���: (ı/)ı.i.r/J,� y 
� � � . . . ,;;�,.,rJ-:-!-:". � (l,.?tr.l-"(ı "')�J�J�,J,v�..u ..uı.J,.j)J '.;§. :  .. ::. [Derkenar] Mezkur haneye cereyan ıtmek uzre 239'uncı 

-:-.P-' t:; ��tt: .,;.;ı� � .. ·ı.- J-::,�,..��-Vı.P.; v}t •..f , ;  ;: �ı.... ' varakda diğer ı1 1Sf masura ma-i lezlz mukayyeddür. 
�,v � ( ,;.,.,;..;, ,,<�.;, . .:.,>.:.-.:. :;�: Sultan Ahmed civarında Ş ifa hammilını sokağında on 

numrolu arsa derfınına cari cennet-mekan Sultan Süley
man Han hazretleri vakf-ı şerlfınden ve Kırkçeşme ma-i 
lezlzinden nısf masura ma-i lezlze De'avl nazırı esbak 
müteveffa Ömer Cemal Efendi halllesi Şefıka Hanım ib
net-i Süleyman ile mahdCımı es-Seyyid Mehmed Sal im 
Beğ mutasarrıtlar iken mCıma ileyha Şefıka Han ım müte
veffıye olup mahdCımı mCıma i leyh Mehmed Salim i le ke
blre kerimesi Fatıma Tevhlde Hanım'a ba'de ' l-intikal 
ınılma i leyh Mehmed Salim Beğ kadimen ve intikiilen ve 
ınılma ileyha Fatıma Tevhlde Hanım dahi intikiilen muta
sarrıf oldukları nısf masura ma-i lezlzi hüsn-i rızalarıyla 
Etyemez tekyesi kurbında Bayezld-i cedld mahallesinde 
kain on numrolu haneye cereyan Evkaf-ı hümayı1n mesa
ritat müdiri sa'iidetlü Rif'at Efendi bin Hacı All'ye feriiğ 
u kasr-ı yed eyledüklerinden sened-i hakanisi i ' tii olın
mak v iri len inha kaydı olındı . 

Fı 1 1 Kanun-ı evvel sene [ 1 2]95 [23 Aralık 1 879] 
Rifat Bey 'in vefatıyla suyunun eviatiarına intikaline 
dair kayıt. 
Rif'at Beğ'ün vukü'-ı vefatma mebnl ma-i mezkı1r dört 

• nefer evladından bir neferinün bi la veled vefatıyla rub'an �Jj�,:.,j�y_._:_;ı;_:_.....,., _,)_.:, : v  .( ;· �-' �;>dJ� nısf mas
_
ura ı:ıah iCıl ?lmış� v� kus�r üç rub' ��s;esi dl�

_
er 

t'11"''.-AJ��' JN !� · .. ; (. , . · "' üç �efer; �ebıre Emıne Sa� ı�a Hanı� ve
_
sa_gı�a_n_ A�dui-L�_,�,!J,.,� · . •  · , �',..5-(; � v,., ..,& �  kadır Mahır ve Mehmed Bahır efendı lere ıntıkal ı ıcra. 

· .. . ....: / (v ? ı.... �:."--:(Jp '-''fJ ır.u Fı 1 9  Haziran sene [ 1 ]306 [ 1  Temmuz 1 890] �%- ı ,...# l � 1 • ı.. , . L. 
· (' ./ 'A l • .> 1 �-' '-" "' J  J .iJ ı., Emine Hanım 'ın lı issesini kardeşlerine ferağına dair Y/1?�.;...-p':' .;/ �JU.;/..� O ./;., ·> � , . . kayıt . .J?_../ �'-V,-.ı�; ->,-VA b ,.{�.;(,., ;;;_4 ::)� Nısf masura ma-i lezlz-i ınezkfırun dört hisse i 't ibarıyla . 

.. �:iM-v• Vl- t� v.f _))�_,_, w::: ' bir _h �ss�s ine _ı�ut�sarrıfe olan Emine Sani
_
h� Han ı� h�=-

-' C".l:ı-., t''\ · ,.., sesını dığer ıkı hı s se mutasarrıtları ve bıraderlerı sagır 
Mehmed Bahir ve Abdülkadir Mahir beğlere ferağ. 

F1 29 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]307 
Fi 6 Şubat sene minhu [ 1 0  Ocak 1 892] 

14-11246-1a/2 Safiye Sultan vakfuulan Yeniha/ıçe 'de 
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Defterdar Ahmet Çelebi mahallesinde bahçeli bir eve 14-1/246-1a/2 
bağlı yarım masura suya mutasarrıf olan Gümrük ka- y,_J_;c �,..ı...·�Uk.ıi-4 cı(P..Jt ,�_:;J ,j�aÇ :-v'J' ��;;tıJ.oo;., .. , 
tibi el-Hacc Me

_
lımet

.
E_min Efendi'nin rızas�yla s

_
uyunu ·:.;rvJhııJ,.,i,c;j<ır<fo�< .'�·.J, .., ,,;'v � ,;,v;;u;!.P ,: ;< �:: ft!ulıakem

�
at daıre reısı el-H_acc NaJi.z Paşa �le eşıne ka- .r,;� ..... �llvP,.,-..ı����  r:�- .;,j_; , ..,..;ı iıJ.'cV. ' .e�ıj.,,,� , �1 :;:., tıyen ferag ve zaptlarına daır sened-ı lıakanı kaydı. ık')!,+:"' Jlı'J) .ıp .v),l:"'i;l)''ıv.' '0':ıP ı; �.:;�· aJ, ı  .:, \ , / · .... � · � \ d  . .  ,l.;, \  ,. • e, f'"'.J) fi,V� I.r..J u , Merhı1me Safıyye Sultan vakfından olup Yenibağçe'de .�1!" ... "' �..v ... . �;;� � �ceJ,.�:Vt'"j...U ı!��"ı.: ��'"'=_..;) ·�� ·w_,. Defterdar Ahmed Çelebi mahallesinde Lutfi Paşa soka- � L:'..:,.ı_,1-:-; ,;�to'ı.ô�:� ğında sekiz numrolu ma'a bağçe bir bab hane derfınına ,. 

cari nısf masura ma-i lezize ber mfıceb-i hamiş-i temes-
sük mutasarrıf olan gümrük ketebesinden Cebbarzade 
el-Hacc Mehmed Emin Efendi ibn-i el-Hacc Ahmed ma-i 
mezkfırı rızasıyla Bab-ı vala-yı ser'askeri muhakemat da-
iresi reisi müşlran-ı izamdan devletlü ei-Hacc Nafız Paşa 
hazretleri ibn-i Ahmed i le hallleleri Rfıydil Han ım ibnet-i 
Abdul lah'a kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle paşa-yı 
müşarun i leyh hazretleri i le hallleleri han ıın efendinlin 
zabt u tasarrufların ı  havl virilen sened-i hakani kayd ol ın-
dı . 

Fı 20 Eylül sene [ 1 ] 3 1 0  [2 Ekim 1 894] 

el-Hacc Nafiz Paşa 'nın vefatıyla hissesinin eviatiarına 
intikali ve rağbet eden Ali Rıza Bey 'in hissesinin verilip 
onun da Ruydil Hanım 'aferağına dair kayıt. .l' " . .  , t. _ . . 

� . " .. . . � � .  t ... � �  L.. •h. t c;-� .. �J .!..�,. · . ı., ' _,.:J ı.. . . . 
Nısf masura ma-ı lezızun n ısf hıssesı ei-Hacc Nafız Pa- : .ı.: 11 t f � • • • • •. � .- � 

ı d  . d 'k C" ı k ı d· � · .. ti 1"'-,� y . t.;.v '.?f ç.. � C.J....- � "'-' "'  ...... ' �-- � şa'nun u 1 esın e ı en veıatıy a ter ey e ıgı uç ne er • •  ; 1\. ':' , " ·  J_j -· : - � 
e.
vladınd�n iki neferi ! im? i l ik in�ikat: rağ�et i�me�ükl�-

.,c.(�1�;�>��1J!' · --� r/�....:-&� �-r_· 
n nden bı 't-tevkTf kusur bır ne fe rı Alı Rıza Beg'e aıd bır ·,� ,'"". . .-.:-. . J J � !'{'i'*'.. � � � 4::. C"'...ı-'-: _, .J'lJ · 
hissesi intikal eyledükden sonra rızasıyla diğer ı1 1 Sf hisse L 1,/'.f:S>� 1 (.�"'-' .._ .. _,_, (')� �ft � .,.(.__, i:""' �� 
mutasarrıfesi Rfıydi l  Han ım ibnet-i Abdul lah'a ferağ. 'Ç<'��'\.l_ -

Fl 29 Haziran sene [ ı  ] 3  ı ı [ 1 ı Temmuz ı 895] 

14-11246-lb/1 Mimar Hayreddin vakfından Yenibalı
çe 'de Karabaş malıallesinde Kapıcıbaşı bostanının mül
kiyeti, gediği ve bağlı suyu Anasto ve eşi İstori 'nin ulı
desinde iken birbirinin ardısıra vefatlarıyla hisselerinin 
Filo, Eleni ve Bokasya'ya(?) intikaline dair kayıp nede
niyle yeniden temessük verildiğinin kaydı. 
Nezaret-i Evkaf-ı hümayfına mülhak evkafdan merhum 
Mi 'mar Hayreddin vakfından Yenibağçe'de Keçeci ler 
kurbında Karabaş mahallesinde Çeşme sokağında dokuz 
mımro ile ımırakkam Kapucıbaşı bostan ı dimeğle arif bir 
bab bostanun mülk ve gediği ve derfınına cari üç masura 
ma-i tezlzün dört h isse i 'tibarıyla bir h issesi istori veted-i 
Petro'nun ve üç hissesi dahi anaları Anasto bint-i Tariço'
nun taht-ı tasarruflarında aldığı halde birbirini müte'akı
ben fevt olmalarıyla mülk ve gedik ve ma-i lezlz-i mez
kfır kendülere intikal idecek ise de yedierinde olan temes
sükat kazaen zayi' almış aldığından bahisle intikal inün 
icrasıyla yedierine zayi 'den ve müceddeden temessük i ' 
tası husfısı Fi lo ve Eleni ve Bokasya(?) taraflarından ba 
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arz-ı hal lede ' l-istid 'a  vakf-ı mezbGrdan mahalle-i mez
kı1rede senevi beş yüz akçe icare-i müeccelelü bir bab 
kebir bostanun gediğinün rub' hissesi kırk dokuz senesi 
Zi ' l-ka'de'sinün onuncı tarihiyle İstori veled-i Petro'nun 
ve nı sf hisse gedik ve bir masura ma-i leziz Anasto bint-i 
Miço'nun el l i  senesi Ramazanü' l-mübarekinün beşinci ta
rihiyle uhdelerinde o ldığı mutasarrıf oldukları ma-i lezizi 
rızalarıyla İstori ve iki masura ma-i lezizi Miço Bağçe
van'un tasarrufında olan dolapl ı  bostan'a cari idüp mer
küm Miço vakf-ı şerife teberru'an senevi yiğirmi beş gu
ruş viri lmeğle tasarrufa izn v irildiği iki yüz el l i  dört ta
rihiyle bostan-ı mezkGrun rub' h issesi dahi altmış bir se
nesi Ramazanü' l-mübarekinün yiğirmi yedinci gün i  tari
hiyle Anasto uhdesinde oldığı musakkafat defterinde 
mastur u mukayyed olup ik i  masura ma-i lezizi İstori ve 
Anasto'ya fenlğ idenlerün isimleri muharrer olmadığı ve 
kayd-ı mezkGrda s i l indi aldığından ziri kayd-ı sahih müh
riyle temhir olmamadığı ve n izarnı keyfıyyeti Senedat i
daresinden yazılan derkenariardan müstefad oldığı vec
hile ma'lı1mu ' l-hudı1d bostan-ı mezkGrun senevi beş yüz 
akçe icare-i müeccelelü mülk ve gediğiyle derGnına cılr'l 
senevi y iğirmi beş guruş i care-i müeccelelü üç masura 
ma-i leziz Bağçevan Miço veled-i Meliço'nun(?) uhdesin
de iken fevtiyle mülk ve gedik ve üç masura ma-i lezlz 
kızları Franko ve Anasto'ya ba'de' l-intikal merküm Fran
ko intikalen mutasarrıf old ığı nısf mülk ve gedik ve bir 
buçuk masura ma-i lezizi iki yüz kırk dokuz senesi Zi
' 1-ka'de'nün onuncı tarihiyle eniştesi İ stori veled-i Petro 
i le esnaf-ı mezkı1reden Boyço(?) veled-i Avram'a müna
safeten ba'de' l -ferağ merküm Boyço(?) dahi mutasarrıf 
oldığı mülk ve gedik-i mezkı1rdan rub ' h issesiyle rub ' ve 
sümün masura ma-i lezizi iki yüz altmış bir senesi Ra
mazanü' l -mübarekinün on birinci tarihiyle merküm A
nasto'ya ferağ iderek el-yevm bostan-ı mezkGrun mülk ve 
gediğiyle derGnına cari üç masura ma-i l ezizün dört hisse 
i ' tibarıyla üç hissesi merküm Anasto'nun ve bir h issesi 
dahi zevci merküm İstari 'nün tasarruflarında iken bundan 
akdem birbirini müte'akıben fevt ve hazırat-ı mezbGrat 
Filo ve Eleni ve Bokasya(?) müteveffiyan-ı merkümanun 
sulbl ve sadr) eviadı o lup hin-i fevtlerinde ma'ada eviad
ları olmadığı ve her biri tebe'a-i  Devlet-i al iyye n isvanın
dan idükleri erbab-ı vuküfun ihbarlarıyla mütehakkık ol
mağla bu sGretde bostan-ı mezkGrun mülk ve gediğiyle 
derGnına cari üç masura ma-i leziz-i mezkı1run dört h isse 
i ' tibarıyla üç hissesi müteveffat-l merküm Anasto'dan ve 
bir hissesi dahi zevci müteveffa-yı merküm İstavri inti
kallerinden eviadları merkürnan Filo ve Eleni ve Bokasya 
uhdelerine intikallerinün icrasıyla yedierine zayi 'den ve 
müceddeden viri len teınessük kayd olındı . 

Fi 9 Ramazan sene [ 1 ] 29 1 
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ve fi 7 Teşrin-i evvel sene [ 1 2]90 [20 Ekim 1 874] 

Bokasya 'nın suyunu Eyüp 'te Feshaneye bağlanmak ü
zere Nizarniye hazinesine ferağından dolayı suyun E
yüp hizmetine nakline dair kayıt. 
Üç masura ma-i lezlzün sülüs hissesine ya'nl bir masura 
ma-i lezize mutasarrıfe olan Terlikci İstavri zevcesi Bo
kasya ma-i ınezkfırı ınecrayı kadiminden bi' 1-ihrac Ey
yı1b'da Feshane-i amireye cereyan i tmek üzre Nizamiyye 
hazine-i celilesi naınına ferağ eylediğİnden bir masura 
suyun vukü'atı Eyyfıb lııdınetine nakl olındı . 
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; _i,J �'/) � 11 lo•� V -<  ,;ı; ,!.-U � �}�/ , v ı1,..,d Ll!· ,.,  1 
l;;_j,, 'J. .!/)� ı " �  1. (-! _,; J.,.,� J:: ( �;. " Jf.J , 
{�;.J ".til .ı',..;,.,I W ı r'�..ı? � .1� 'r l?�� � [. !)y �  
.,�� ;,.;�r ,ı.s;� �.,; #/� �.� �  '"'� .J:ı 'f:) :- ı: 

t��_f' l \i. 

Fi 1 6  Haziran sene [ 1 ] 3 1  O [28 Haziran 1 894] ıl �  1 J � # 1 �:.,.:.. t/_'..J / 11  ,_,.,._,; L.l �1 � ,.i.t ,  W: 
Eleni'nin vefatıyla suyunun kızı Kiyarespe'ye intikali • 

· , • 

K. , · E , v h / �  � '!- /"-:.,.;->�· 
. 
./ . . 

/. tff) r__....(;_,' , '! .• .-J_· .'J· ·'· "'-, _ ,.,(....· ·· ·' ıyarespe nın suyunu yüp te res aneye bağlanmak 1.., 
_ _ <.__ . es 

üzere Nizarniye hazinesine ferağından dolayı suyun E- 1 ,AJ t. , ),....,__..J.J 1 --"...LJ ,......-"' �_;ı _,ı.;- §--Y � ':/ 
y�� 

. . 
h:zme

_
tine na�l:�e

-
dair kayıt. 

A . A A 
� ('�'·{P;c0 . .  '--:�".'� 1 �� �f� �-/� \� 

Sulusan h ı  s se ya nı ıkı . masura ma-ı lezıze ınutasarrıfan �1,., � 1 u�_,',� � ..P �- 1 1-lV-'; <",..-/i' -:: 1 ( ,:_, 
Filo ve Eleni ibnetan-ı Istavri'den Eleni ınüteveffıye ola- ' \ \\... 
rak hissesi bir nefer kerimesi Kiyarespe(?) nam kızına 
ba'de' l-intikal Filo ve Kiyarespe(?) ınutasarrıf oldukları 
iki masura suyı Feshane-i amireye cereyan itmek üzre Ni-
zamiyye hazine-i celilesi naın ına ferağ itdüklerinden vu-
kü'atı Eyyfıb lııdınetine nakl olındı . 

Fi l l  Kanun-ı evvel sene [ 1 ]3 1 2  [23 Aralık 1 896] 

14-11247a/l Kasap İlyas mahallesinde balıçe/i bir ko
nak ve bağlı mülk suya mutasarrıf olan Mehmet Sadık 
Efendi'nin vefatıyla mirasının mirasçılarına intikali ve 
onların da birbirlerine ferağlarına dair kayıt. 
[Kenarnotu] Mülk 

14-11247 all 
t�· ��"' "' ... -� \ ( '  '\: :::- �. ,� .. , - - ' . . \ 'i,\ � , -'tıı;.� ,f.ot)_,�):� .. ���i��'?-..Jc,-uı .. �: .. �.� ·  · , &). ., � � ' • , • 1\• • • • • V"""'� ' \... ..... ., .... - ��.V�"-'����..J!J�ı.o..l,?:ı- ,,..,.ı.u:.; l!.u. .: '"""' .... ,iıJ..o��ç/1 . ' '  • • .. ,.,.., .. , .. 

[Derkenar] 2 1  R sene [ 1 ]239 tarlhlü Başmuhasebe'den ı��--)/·;� . · ı:',;J�J_,:;J ı ,.  .. ,uı.l(��(ı--.i?.. � ·� · · ı · ı 1 b d k d .. bA Id ::o.ı.h �.:.-� .c� cAr.:. J Jı r • • � ' vırı en ı ın u 1a er en ay ı m us te an o ı . tl1r .ti/:/,...ı,? .. � •• 1.: .; /. · , �.. . . ' ır � ,. Lı>  :-.il .·ı-·.: . •  , ·;. / 1 . ·. ,· - • - �j""'J'".�..ı" .. �..ltA--.,..:t Y-' ;:...__c • .  co :.:-ı-.-
Davfıd Paşa iskelesinde Kassab İlyas malıallesinde Sa- t{-M.�ı:·1::;�'-"Y""' �...o ��J,..,�ı;":'!�-;v. ;;,;_; .r.14f�,_; :,v,.w/_,ı ....-,., ıJ,..illz,-'..:..� t' r.ı.;.ı. � · 

· · · . . ·' ;;w ,.-ı; matya caddesinde altmış sekiz nuın rolu ına'a bağçe bir ıvır��;�_;e,�; .. �: ,ı�tfi" .. ;�tL>��ı.; .. .:._.,v'.�/�-.; .. 
bab konak� derfınına _ca�l mülk 

_
ı1 1 Sf _masura �ma-i lezl'z -..ı.,�,Q�'(:�:.·�(w���f':"'��f�;jr,.. ��� 

Mehmed Sadık Efendı'nun ulıdesınde ıken vefatıyla mes- 1?-!r<:.f.�.�.;J�olı-.o��..,'.../ .. Jı..ı�t.ıJvbv�,; . �-r.'..:..i., , 
' �le-i miras�yyeleri iki yüz seksen seki� �e�m ol�p si- t!.' w _; .. JJ��/'��ı/lr�o�--:(·,;':t�-(�J' .. )t{:/;);;;,.#.;� 
ham-ı merkurueden otuz altışardan yetmış ıkı selımı Sıd- �.,{. L.... · ('Lı� 
dlka ve Cevriyye hanımiara ve yiğirıni dört selııni Nfı-

· 

riyye Hanıın'a ve elli dört selııni Rif'at Beğ'e ve dokuz 
selımi Afife Hanım'a ve kırk sekiz sehmi Fatıma Al iyye 
Hanıın'a ve yiğirmişerden altmış selımİ Melımed Safvet 
ve Melııned İsınet ve Mehmed Nusret beğlere ve yedişer-
den yiğirıni bir sehmi Fatıına Mutalılıara ve Hadice Re-
fi'a ve Ayişe Naciyye hanımiara ınevrfıs oldukdan sonra 
ınılma i leylıimden Sıddlka ve Hfıriyye hanımlar yetmiş i-
ki ve Nı1riyye Hanım yiğirıni dört ve Fatıma Al iyye Ha-
nım kırk sekiz ve Rif'at Beğ ell i dört selımlerini ki cem-
'an yüz doksan sekiz selımün doksan iki buçuk sehmini 
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yiğirmi sehmini94 yiğirrni sehm maliki müma i leyh Nusret 
Beğ'e ve kusur yüz beş buçuk sehmün otuz beşer sehmiy
le nısf sehmün birer sülüs sehmleri yiğirmi sehm maliki 
muma ileyh İsmet ve yedişer sehm malikeleri Fatıma 
Mutahhara ve Hadlee Refi'a hanımiara muma i leyhimün 
bi ' l-asale ve Mehmed Safvet Beğ'ün sehmini tarafından 
ba hüccet-i şer' iyye veklli rif'atlü Asım Efendi bi ' l-veka
le ve muma i leyh Naciyye Hanım yedi sehmini bi ' l-asale 
muma ileyh Nusret Beğ'e meccanen ferağ. 

Fi 1 7  Teşrin-i sani sene [ 1 ]3 1 O [29 Kasım 1 894] 

14-11247a/2 14-11247a/2 Samatya 'da Bayezid-i cedid mahallesinde <>.,'!;�,,/1)�; ��.� j' " )'.J/)n ı..f.- 4_. ,. •• • , .,  · .. / . • • • 
balıçeti bir konag�a bag�lı Sultan Sü/euman vak'indan . . . . r, . �.. . 1' ": "" \rl...-'� ..-- --_. � ?  V' J '.1 '  ':[.' f�l-'' �'.�ı�.:.;-'.��'..J , .., ,,.,.�.._,_A .. iu�_, .,;�:�v.; . 1 � •• yarım masura su Prizren deftereları esbak Melımet E-

r��ıv)wc.ı;,�� ' ( ��'� ır�.ı; U',b-:,..J'',v 'tÖ'·"'!../.ı ; ':i'� min Efendi ile eşinin ulıdesinde iken Melımet Emin E-dt"i :JI :ı-: ,.v.JI \,.4 ... . .  q ( . ,.. .- J,r.J ,.-n _.. · :W: ' 1 • .' · �.ı.S.ıYA...ıl t'' ��ıCJ; u'�f.� Q .. ·, ,..:t;_,-t..:.; ı,:.,_v fendi'nin vefatıyla hissesinin eviatiarına intikali ve rı-.h��[� 1 ",;,')�:""�,Yı;:};: 1 �&t-"'Y-'' ,_Md �;Jı;.::, � _, � ; ui ; , zalarıyla Mustafa Beyefendi ile Emine Şevket Hanım ' a 
..... 1 .... !/ıJI.Pir'·ı:r- l)l.;> ıJ '  . • • { . .. ,4J LI.  i).I.Jf;J.:-' . · .. • , "  J "" ' 11 4"-"" 11 � lu':.ıJ-t�� �� iJ_jJ,{' IP ;.i ferağlarına dair sened-i lıakani kaydı. . .  {; ' . � '-'f_,.- , �,.ı,s....., (.'(''" ,I'I,.-.J I 4,1 J'tr. ı.; · ,' • 

� � . � . � ı•i.J.;ı,.ı: .. i ( .A ,;) ; ·� ·' �' • •  ·. • : .  • • , ...... . ' '"-' ' "?..uıbı �-� Samatya'da Bayezıd-ı cedıd mahallesınde Samatya cad-""� .... • .V c'" _... ,u .., .1 , ... -o 1 � • ' 
• 

• • t' . 
· · · · ·.ı.,�iJ �; . t":''. (��.r oı1 ı ..-� desinde seksen bir numrolu ma'a bağçe bir bab konak de-<.-v<V' � 0...JA.':' ı b JJ...:..9:.p ... ,�o� runına cari cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazret

leri vakfından n ı  sf masura ma-i lezlzün dört h isse i 'ti
barıyla üç hissesi esbak Prizrin defterdan Mehmed Emin 
Efendi ibn-i Ahmed ve bir h issesi zevcesi Nekıyye Ha
nıın ibnet-i Arifün uhdelerinde iken mı1ma i leyh Meh
ıned Emin Efendi'nün vefatıyla üç rub' hissesi terk eyle
düği üç nefer eviadı Mehmed Ziyaeddln ve Bahaeddln 
beğler i le Akife Hanım'a adiyen intikal eylerlükden sonra 
eviM-ı mı1ma ileyhim intikiilen mutasarrıf oldukları üç 
rub' hisselerini ve ınuma ileyha Nekıyye Hanım dahi ka
dlmen rub' hissesini ki cem'an nıfs masura ma-i mezkGrı 
rızalarıyla Meclis-i maliye a'za-yı kiramından sa'adetlü 
Mustafa Beğefendi hazretleri ibn-i İsma'll Siraceddln i le 
Burusa'da Sa 'di dergah-ı şerlfı post-nişin i Şeyh Mehmed 
Cemi! Efendi halllesi Emine Şevket Hanım ibnet-i Mus
tafa Reşld Efendi ber veeh-i münasafe kat' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed itmeleriyle zabt u tasarruflarını  havl viri len se
ned-i hakani kayd o l ındı .  

Fl 5 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]3 1 O [ 1 7  Aral ık 1 894] 

14-11247b/1 Üsküdar Selimiye 'de Selimiye vakıfların
dan Kadırgalimanında Esmasultan sarayına bağlı su
dan müfrez yarım masura su Lütfüpaşa civarında Def
terdar Alımet Çelebi malıallesinde Saraybostan 'a bağ
lanmak üzere Mulıakemat daire reisi Hacı Naflz Pa
şa 'nın ulu/esine kaydı. 
[Der kenar] 1 8 1  'inci varaka nakl o lındı . 
Medine-i Üsküdar'da Sellmiyye arazisinde müceddeden 

94 fazladır. 
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inşa buyurduktan Sel'imiyye cami '- i şerlfi ve hayrat-ı sai- 14-11247bll 
reteri evkafı musakkafatından İstanbul'da Kadırga llma- t..; j ., ı .. • . 1 .:1 ,. ıU J .  ,.; , ': ·, � ;  _·4 ,  ı,.fo-11 �ı ';.,., 

� ' � � � . - � � � 
'-' . . \Al "'/ I.J,.f"i-'-'ır' /ı::; ,J,- V._r-'.J-'-';, ._.. o �.-:- 1/7 '  , • / ' 

n ında vakı Esma Sultan sarayı dımegle arıf saray deru- lf.J,ı� �1 ı ·iJr.·.f, · ,  · • ,_ �1 �:·ı; < , ·,ı · �  ·-.:: . · , :  
� � A . � .. A . A 'IJ/'o.vy.IPi t}/l l4>-< �>  1 L � v  • o.- Vf. ı l,.. �.; v,., l  

nma carı ma-ı lezızden mufrez n ı  sf masura ma-ı 1ezız �,, , . : ;; . ... � .  · � . .. , 11 . • J , , . ��·, . • .. , 
. � � . \J/ n.r'.J v.;"!" • .  ı..<t::J_ ., ,.., l;o�T " - .,_,v ,u.t..- ,II J.,Ij! 

Lutfi Paşa cıvarında Defterdar Ahmed Çelebı mahalle- :;,. ,,�wL� · 1 &/1 " . � • • .r. . . 1 ) : . 1 • · 
. . � � . _ � ".!'/'-'' " nJ V. f" .� '  .Y_ ,..J.J�rWJ.I ı lv.YıJ/ .>AI./o-' (/.J sınde sekız numrolu Saraybostanı dımegle ma'ruf bos- ı,;.ı ı.w_ · _, · · 1. 1  : . • "�;. • •  � • · • • ' , , 

• 0 'J u'tv;.)J- ,.,. J� rvv ;;"..!!\ ... � ,.,, tAP &-":.  if# 1 ...iLli tana cereyan ıtmek üzre Bab-ı vala-yı Ser' askeri muha- ·ol.·� . • 
• • ,... /, .1  

kemat dairesi reisi Hacı Nafız Paşa hazretleri uhdesine i'�L 
kaydı icra kıl ınarak nakl olındı. 

Fi 22 Nisan sene [ 1 ]307 [4 Mayıs 1 89 1 ]  
Nafiz Efendi'nin vefatıyla suyunun mirasçılarına inti- . . . . , ,.. .. . . . 
kafi ve rağbet eden ikisinin Ilisselerinin verilip Ali Rıza f ...r_'CJ.,...��" � 1 t/- � ı;.  c::."N ..., '" -;..1 '  Ll "/� " -i:.6 
Efendi'nin hissesini Naciye Hanım 'aferağına dair ka- c:;._� :..ı;�.:;.� � �  1 �..;:._ı_v� ,.._;.,.�y_,ı_;; z,.,, 
Yıt t;,-;::_:.U� I..t 'Y� ;"'': .-''-'��__, re; ı  � f! �Jl i-t_tC_, ..AJ� L  

· :W(""...b'.U...,�� c-� �u.:,.;0·,·�t'i��./. -N ı sf masura ma-i leziz Nafız Paşa'nun uhdesinde iken ve- 't�-rr-tJ · · 1 •  · • •  .J:: ı 
fatıyla terk eylediği üç nefer evladından bir ne fe ri şimdi- �c.ı < 'tl (.,> .-" �':".ı:  
l i k  intikale rağbet itmediğinden sülüs hissesi b i 't-tevkTf 
diğer iki neferi Ali Rıza Efendi ve Naciyye Hanım'a aid 
olan sütüsan hisse intikal eyledükden sonra ım1ma i leyh 
Ali Rıza Efendi sülüs hisses ini rızasıyla diğer sülüs hisse 
mutasarrıfesi muma ileyha Naciyye Hanım'a ferağ. 

Fi 24 Ağustos sene [ 1 ]3 1 2 [5 Eylül 1 896] 

14-11247b/2 Sultan Süleyman vakfından ve Kırkçeşme 14-11247b/2 
suyundan yarım masura su Aksaray 'da Katip Muslilıid- · ı'Jt�i '• �l'.Ji/;1.; . . . . 
din malıallesinde Cerrahpaşa 'da bir konağa bağ __ lı suya 1 ·.,;�') • A.' l •. • tt'-:-Qt:�'•..ı:�!.ıt- .::. · _, J · .· · · · · 

tr . v .,;IN' /. · · · , · - .,,,. r. ..ı.;u.�JJ oWP M� -ı....,II-L- g;.; 
mutasarrıf olan Malımut Celaleddin Paşa 'nın suyunu �>A� : · : ' JiJJı.j.t,ı.��ı�.�;t,.J.····: · .  ' 1  . , • "' ·  . . �..JU'I';... . . .  . - '"''..ıtt ıJ�,o . � . . / 
konak ile birlikte Evkaf-ı lıümayun nazırı Abdu/la/ı Ga- 4Jf'(l'! · · . 'fiıı JJ- '!)��ı� ; 1 • . . • • :'·J ..ı '.J))ı,.,� � •• ı, 
Up Paşa'yaferağ ve zaptma dair sened-i lıakani kaydı. ; 1,+11-:. '*ıf(l �� , :1�,.hı�,ıor�.). 4 ,ı;, ,11 ,. • . 

· 

. . , ıl ,. . ı uv,... fN. J � • . •  · • .ı.• �..ı-... . -.ıiiı. 
[D

A
erkenar] Ma-i mezbur .�ayı ümer Ağa'nuı� suyo� ı k- -�i,..... · .�.ı ı .v/JJ)ı� ;,;.� . ·. , :  . 

uralarından Burgos karyesı ı le Uskumrı kemerı beynınde .�J �� ·, · · y�u t ...ı �j.u 
Eskitarla nam mahallde Sultan Sultan95 Süleyman vakfına '1"ı.� 
i lhak eylediği sudan ınüfrez olmağla şerh viri ldi . ..ü.V ' 
Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretleri vakfından 
ve Kırkçeşıne suyından nısf masura ma-i leziz Aksa-
ray'da Katib Muslihiddln mahallesinde Cerrah Paşa cad-
desinde yiğirmi numrolu konak derunına cari olmak üzre 
mutasarrıfı bulınan Ticaret ve nafı 'a nazırı devletlü Mah-
mud Celaleddin Paşa hazretleri ibn-i Aziz Efendi ma-i 
mezburı b i 'z-zat hüsn-i rızasıyla konak ile beraber Ev-
kaf-ı hümayun nazırı devletlü Abdul lah Gal ib Paşa haz-
retlerine ferağ u kasr-ı yed itmeleriyle zabt u tasarrufla-
rını havi viri len sened-i hakani kayd ol ındı. 

Fi 20 Teşrin-i evvel sene 1 3 1 3  [2 Ekim  1 897] 

14-1/248a/1 Şeylıülislam-ı esbak Murtaza Efendi vak
fından Mollagürani'de Sarımusa malıallesinde konak 
arsasına bağlı suya mutasarrıf olan Arapkirli Ali Bey-

95 mükerrerdir. 
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14-11248a/l zade Ali Efendi'nin suyunun bir kısmını Emine Ha-(�' �.!-ı& "'<�� ...
. 
�r.�".-,.� qj ı a-�� '(>'·!/if nım 'a ferağ ve zaptma dair sened-i hakani kaydı . 

. 1(/fl'ı> ... ">-'""e://;V �,....J��ht-'/ � 1(J"ii1if o-:,ı ı _:: 'i � Şeyhülislam-ı esbak Feyzul lah -�fendi medresesi vakfı "".Jh�), v ,,A/rf.< ..s,� �,....F"'u--"'.f",v �i)_,�-:�{ -'� ..,_.;, · n '--' mü! hakatından merhum e Şe rife Ummügülsüm Hamm ib
ı.i.iJ.t!_, �Y�e/t+'J-''/,e;.-_ u__};.,,': c�_;,t>a j t�J,_,.f c .�, · net-i el-merhum ���h� l i slam-ı e:b�k Murta�a Efendi 
�J1iı "ı-t 1"//)!J ,;.; ı...- , ;.�ı .ı ,,.. ., . d . 1 . • • �- J -' '  vakfından Molla Guranı 'de Sarı Musa mahallesınde Top-

;.P'l(J _vv, · , · 'J U '.r -' .?  1' � ır '-'"'& k �dd · d · · · b ' :ı � . "J'4i .ı.;, ' ' ""v • � "' ' : ·. . . . . . : 
"-' apu ca esın e yuz yetmış ır numrolu konak arsası de-

./ cr-fo'� • -v IN ( v_., ... , 'Y ...e.ı '; u.....- ı · � � � b '  b k � · 1 � f l: . . . ı . •. 
ft' : . · L • 1 • �� r.eJt)�, runına carı ır uçu masura ma-ı ezıze mutasarrı olan \IV f .;..), Lı '-'�v_,. "_.;';"� "1:--....ı ı.ı-,.Jw (;J ' · ,: ' A k' ı · Al' B - 'd Al' Efi d ' � . k � b '  · 

• · v VY • • •. . ..... -:-'J v 1!1_.: .. .J . · ,  rap ır ı ı egza e ı en ı ma-ı mez uru n ır ma-� C:,;.J..74)/.ı./ıP_:,(\_.�:-:- surasım uhdesinde bi ' l-ibka diğer nısf masurasını  b i ' l-if-(< ( · · _, ı raz mahall-i ahara cereyan itmek üzre sa'adetlü Abdur-
rahman Sami Beğefendi hazretlerinün val ideleri iffetlü 
Emine Hanımefendi'ye ferağ iderek hamm-ı muma i ley
hanun zabt u tasarrufını havl başkaca sened-i hakani 
viri ldiğinden muma ileyh Ali Efendi'nün uhdesinde bir 
masura ma-i leziz ibka al ındığını mübeyyin sened-i haka
nisi kayd alındı .  

Fl 22 Temmuz sene [ 1 ]3 ı 2 [3 Ağustos ı 896] 

14-11248a/2 14-11248a/2 Şeyhülislam-ı esbak Murtaza Efendi vak-(l'�ı ;ı�ı;.A�_;V/<';·wu0 :r�-::_®:'.lf'�,v-:- '(n'f! ftn�an Mollagürani'de Sarımusa 
_
m�ha�lesinde kon�ğa 

-'.tı-!.;.1_(/·1�-':fJ?e/_.f�_tJ,_���;YJ ,_..,_, 'V 'vtJ/t<?."" '(15' 'f. bag/ı suya mutasarrif olan Arapkır/ı Alı Beyzade Alı E·*'�rı'V�t! �'!-->?ı'.Jp•{..J, �,/..., _vrv-f: . ..ı,��;.j ,ı("".;;. , <_,ı;y� . fendi'nbı suyunun bir kısmını Emine Hanım 'a evine tJ.J�;ıf.,(_a�,(?-.-d ıS'"-'":"� !.>� w_�i:' �0;-i',,__..ı&.,_ !'�j� , "  bağiatmak üzere ferağ ve zaptma dair sened-i hakani (t-l,)�.,.......tP��I/�.)�,t.,_ı...- "m'�' �-���-"' f.ı_,Uı <�;_u',;{-'.)., kaydı. �""-"'{-'.1_·-"" " 1-'; l.l� �.}..;.ı-';'.-t'..> t� \;"V ... )Li_;; , 'ıj,:_. , · . .  .. . � � . . ..ı...ıJ'--:'L�"'...:.ır..�.,...."' .... ver'�_,�.ı;ıJ.�?'-".ti.ı.b.ı ·��( .' ;�c- Şeylıul ıslam-ı esbak Feyzullah -�fendı medresesı vakfı 

� .._ • · " -� -: - ı  ·0--<.) mülhakatından merhume Şerlfe Ummügülsüm Hanım i b-
<::<: net-i el-merhum Şeyhülislam-ı esbak Murtaza Efendi 

vakfından Molla Gürani'de Sarı Musa mahal lesinde Top
kapu caddesinde yüz yetmiş bir numrolu konak arsası de
run ına cari bir buçuk masura ma-i lezize mutasarrıf olan 
Arapkirl i All Beğzade All Efendi ma-i mezkurun bir ma
surasını uhdesinde b i ' l-ibka ma'ada nısf masurasını  ma
halle-i mezkurede Kireçhane sokağında mükerrer yiğirmi 
yedi numrolu menzile  cereyan itmek üzre sa'adetlü Ab
durrahman Sami Beğefendi hazretlerinün validesi iffetlü 
Emine Hanım ibnet-i Halid'e kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed 
eylediğİnden nısf masura ma-i mezkur yiğirmi yedi num
rolu haneye cereyan itmek içün hanım-ı muma ileyhanun 
zabt u tasarrufını havl virilen sened-i hakani kayd alındı . 

Fl 22 Temmuz sene [ ı ]3 12 [3 Ağustos 1 896] 

14-11248b/1 Sultanahmet vakfına müllıak Alımediye 
suyundan Fener'e yakın Abdisubaşı malıallesinde ar
saya bağlı suya mutasarrif olan Sali/ı Ağa 'nın vefatıyla · 

suyunun eviatiarına intikali ve rızalarıyla Aksaray Si
neklibakkal civarında konağına bağiatmak üzere Leyla 
Firdevs Hanım 'a katiyen ferağ ve zaptma dair sened-i 
hakani kaydı. 
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[Derkenar] işbu kayd cedid Yedikal 'a defterinün yiğir- 14-l/248b/1 
minci96 beşinci sahlfesine nakl olınmışdur. .-l.d .J),-�;.�;_,ı � r:..P' � ... , 411-ı ,:;.;_,_ı· : ;.J , , . . . . •. :r-- J � "'..J'' .v-: · ı<. ıt;.. Fl l l Haziran sene [ l ] 327 [24 Haziran 1 9 1 1 ]  "'..k •/:.H ,_,...., �J � � ·· · ·  ' u) · . . _"' 6' t · " 1  . / --' "'.. ... -''" r-.r """'� '" ' �·-'�' ""' '  ' " ' • c'.-J' t-1' ). ' ' " ' • v-p.,. • <". v.- V__.-
Cennet-mekan Gazi Sultan Ahmed Han-ı Evvel hazret- .; : ."'� :':. "::,"' "-'l!-' ��'�.-:-' ı; 'i ""��;� ,...,. �;�Jı, �_, 
ı · ·· kf · ıh �k b 1 Ah d '  � · I � · �-'' � " � '  ııv' '"'-' '' n��· ' · ·  · · · en nun va ına ı a uyun an me ı yy e ma-ı ezızın- , • . . V'T " "'' cJ-J!.;.v './" ...J 1 · J. ı ı.:ı • ,, ı .. ( " ' 1  ' ı  le. «�· . . • �� .... .;-'.Y-' -"'cJ'-1 
den olup Fener kurbında Abdi Su başı mahallesinde dört .J<' .d?J!>J . � e-oj...:> ı 9.!JJJ ı.,_;.,..;.,� .. L '1':. , · : .  ı: . ' ( . . . �-'- ' " '"'Ai il u.pJ 
numrolu arsa derfınına cari nı fs masura ma-i lezize mu ta- ı.J..)� �J" .P. ı:..�f'/')IJ�-'� _,f}J.Jyı-·..:,.. ıl'.-";,� ,,..;_, 1 · ., • ı-
sarrıf olan Altıncı daire-i belediyye yüzbaşısı Salih Ağa �W(IICJ,.J.,,ı. t;'/.J:.I -':�-' 't� 'l.€; �i ,;.,.._, ... .;,ç,.,_ "· :! 
ibn-i Abd�Y�h'�n vukü' -� vefa

�
tı�a mebnl �a-i me�kı1r �S (·;.ı_,,� ( .,'!),..:... -t�-_, .ı;ı.,. _;j_,d, -k ,... ı;:; terk eyl�dı�ı

_
ıkı n:fer ev;ad� �alıd. v: ��h�ın efendı lere '\ �""�· · · 

ba'de ' l- ıntıkal eviad-ı muma ıleyhıma ıntıkalen mutasar- ���· .. -..... . 
rıf oldukları nıfs masura ma-i mezkfırı mecra-yı kadi- r .... �..:. ·� 
minden bi ' l-ihrac Aksaray'da Sinekl ibakkal civarında ko- ��· 
naklarına cereyan itmek üzre Nafi'a ve ticaret nazırı Y 
devletlü Mahmud Celaleddin Paşa hazretlerinün halilele-
ri iffetlü Leyla Firdevs Hanımefendi'ye kat' iyyen ferağ u 
kasr-ı yed eyledüklerinden ma-i mezkfırun han ım-ı ınfıma 
ileyha uhdesine kaydıyla zabt u tasarrufın ı havl viri len 
sened-i hakani kayd al ındı .  

F1 9 Kanun-ı evvel sene [ 1 ]3 1 3  [2 1 Aralık 1 897] 

14-1/248b/2 Şeylıüllıarem-i esbak el-Hacc Ebubekir 
Paşa vakfından bir masura suya Ferik Hurşit Paşa ile 
eşi mutasarrıjlar iken Hurşit Paşa 'nın hissesini ifrazla 
arsasına bağiatmak üzere Aksaray Çakırağa malıalle
sinde Rukiye Hanımefendi'ye ferağına dair temessük 
kaydı. 

Şeyhi1 ' 1-harem-i esbak el-Hacc Ebubekir Paşa vakfından 
bir masura ma-i lezize mutasarrıf olan ferlkan-ı kirarndan 
Dar-ı şlıra-yı askeri a'zasından sa'adetlü Hlırşld Paşa ve 
halllesi Rukıyye Hanımefendi'den ancak müşarun i leyh 
Hfırşld Paşa hazretleri mutasarrıf aldığı nıfs masura his
sesini işbu temessükden bi ' l-ifraz arsa-i mezkı1reden 
müfrez mahalle cereyan itmek üzre ahara ferağ u kasr-ı 
yed iderek ınüceddeden bir kıt 'a teınessük i 'ta kı l ındığı 
misillü ma'ada nısf masura ma-i leziz dahi Aksaray'da 
Çakır Ağa mahallesinde Cerrah Paşa caddesinde otuz 
numro ile murakkam evkaf-ı saire ınusakkafatından mu
kaddema konak ve el-yevm ınuhterik arsa derfınına cari 
olmak üzre ınfıma i leyha Rukıyye Hanımefendi'nün uh
desinde ibka kıl ındığını ınübeyyin viri len temessük kayd 
o l ındı . 

F1 1 6  Temmuz sene [ 1 ] 292 [ 1 876] 

Rukiye Hanımefendi'nin suyunu Melımet Redif Paşa '
ya ferağına dair lıamiş-i temessük kaydı. 

Nısf masura ma-i Iez'ize mutasarrıfe olan Rukıyye Ha-

96 yiğirmi 

14-l/248b/2 

• .... ' .. ( ... 4 e'"':"...- .N ' ��. '�: " � ,.., u �  r,(J;:.:� : tıP �� r -'� ,.. _, � -' -:  � �  
. r� r 

. 
• • " .. .  1 f.V"'J}y,...-:, �.),) �/;__,, � \  � �  �� .f� 

���»��� y-� w-,.....;.,1.J� ' (' -

:v;:P� �,) / _./ f� _,iJ__,,.,fop:,fJ-. . , 

'etP� c..U� �/.J ��b· .,._;,.; t. ,; 
�-� ... "\L-- ' 
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nımefendi ber veeh-i muharrer mutasarrıf oldığı ma-i le
ziz-i mezklırı mecra-yı kadimine cereyan itmek üzre zev
ci Dar-ı şura-yı askeri a' za-yı kiramından sa'adetlü Hlır
şid Paşa hazretleri inhasıyla Ser' asker-i zafer-peyker dev
letiii atlıfetlü Mehmed Redif Paşa hazretlerine ferağ u 
kasr-ı yed olmarak virilen hamiş-i temessük kayd o l ındı . 

Fi ı 6 Şubat sene [ 1 ]292 [28 Şubat ı 877] 

14-11249a/l 14-l/249a/l Taşkasap 'ta Selçuksultan malıallesinde 
�..!�-�;.;-"-::'�;����.1�!..-��?-ı'�":ı,;N"'�"'�.f�j....-ıb . · . . 1 .  bir �onağa �ağlı Haremeyn vakfına müllıak Çevgani 
�.;�J'��·

·

h't:;�·��.,tı�:.ı.��--"'".Ati t�i(i'.,.,.; 
. ,, .•. .,t�:'W. Halı/ Efendı vakfından yarım masura suyun /ıissedar-11. IJ'U<�,..& � ... l!Niitu-,.�ı�..,ı� .,--�J/1 &' "ı  P . .J"'Ji' � ..;f,• .. o l k 1 k .1: .. �:' , "- "".!" • • -:.(··�•... · · ı ·t. ·"'�""..,/!s .ı',;: . · · · arının çocu suz o ara veJatlalarıyla Sultan Suleyman -'JrVII"',JI IF"' "I.AI'J c.l..,ouo,-A' "' . • -":'0' "-".,t-ı.... _. 11��,.�:..:,.;ı.�ı..b!ı)'J!.s.i . . . ww�A��)�t4b .... . -- vakfından ve Turunçluk suyundan üç çuvaldız suyun 

, �i i/�.JJ.-..,�;.ı� .J.tJ·) ·� J.,t..,,;ı,.(l40 ,;)1)1 tJ.)t�� · .• ���� konak bedeli karşılığı Haseki hastanesine ödenmek şar-r,�Jj�jt;.;tp._�,:,.. 1� , ,' 11*'.J�J,J'I;;;.ı,�-},.� .. . ��_,.. ,,_, tıyla Şehremaneti adına diğer hissedar Abdurrahman . • . • . '(1, t,� ' .. , 1 • 1...,-'tlit-�� :ı.,� , · . .  71lıl./)�,ı:,_,J,,,; . ·1 . .  " Efendi'ye katiyenferağına dair kayıt. �.ı.. s:_- ;· \� . . . -"V " '.AeJ"'.:J t \ ( �,( ... � · · , .. :.ıl <, · ·'-".fr',,;,�,...b [Derkenar] Haseki hastahanesine kalb ol ınmışdur. 

Taşkassab'da Selçuk Sultan Taşkassab caddesinde beş 
nururo ile murakkam bir bab konak derunına cari Ha
remeyn'e mülhak Çevgani Halil Efendi vakfından nısf 
masura ma-i lezizün kırk hisse i ' tibarıyla otuz bir h issesi 
Bayezid ders i 'amlarından faziletiii Abdurrahman Efendi'
nün ve iki hissesi Mustafa Efendi ve Melek Hanım'un ve 
bakT yedi h issesi dahi Osman Ferid Beğ'ün uhdelerinde 
old ığı halde muma i leyhimden Mustafa Efendi ve Melek 
Hanım ve Osman Ferld Beğ'ün b i la veled vukü'-ı vefatia
rına mebni hisseleri mahlul lerinden hısas-ı saire mutasar
rıfı muma ileyh Abdurrahman Efendi'ye evkaf-ı müte'ad
dide-i ma' llıme ile mahllıt ve Sultan Süleyman vakfından 
ve Turunçluk ma-i lezlzinden üç çuvaldız ma-i lezlz-i 
cari konak bedel i  miyanında icar ol ındukdan sonra 
temaıniarını muma i leyh Abdurrahman Efendi şeref-ta
'alluk iden iriide-i seniyye-i cenab-ı mülukane mlıcebince 
Haseki hastahanesine kalb olmmak üzre Şehremanet-i 
celilesi narnma kat' iyyen ferağ. 

Fi 24 Şubat sene [ ı  ]3 1 3  [8 Mart ı 898] 

14-11249a/2 14-11249a/2 Ralıime Hatun vakfından Yeniha/ıçe 'de 
h ;. ,� · · ı ·:. , �/. .• . · ·� .. /.� . ' "). / . ·�.· �·� � Ördekkasap malıallesinde balıçe/i bir eve bağlı yarım ·� JotV.I.JIJI;.r.J V{I 'I'•IIJ....rvp � � C)pJ 1' � ıJ" I.I'"'U.r '�',r ; ,1_,// :P{J',A-'GJ �,d.>.__,· · · , ' .. , ,;; . • .. , ' · · . · . . · . . masura su Hüseyin Efendi'nin ulıdesinde iken vefatıyla 1 • • �· rr �YViV;.FJ".IIlJifVN"" o�..-;LI4,,/I V �J, 14,.H.J . I• ., ı • , • , ı•;,.���!� ef,�;.;.:S:{"!:����:;1�!/·;,;;u.?.ı1J�)?.,vt.ıJ·�:·. 

suy�nun evl�tlarına ı�tıkalı ve Fatma Fazıle Hanım 'a 
VI;-.1".AJ<t!y!/fo'OI')�'*.t),lli,...,. 11 • .-..., ·: ıdn� " . . .  , ' . .tı 1 katıyenferaglarına daır kayıt. 

. • • • -v �,..ı,-f . ,iii "',PıJr.�..ı� Wvh �� ı� ·ip�- Y�'iıi�j.;�� Merhume Rahime Hatlin vakfından Yenibağçe'de Ördek tl . Kassab mahallesinde Hastahane caddesinde otuz dokuz 
numrolu ma'a bağçe bir bab hane derlınına cari nısf ma
sura ma-i lezlz Hüseyin Fehmi Efendi ibn-i Mehmed E
fendi uhdesinde iken vefatıyla üç nefer eviadı Ali Sami 
Beğ'le Leyla ve Ayişe Akı le hanımiara ba'de' l-intikal 
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mumii i leyh Sami Beğ tarafından vekili Şeyh Mehmed 
Mes 'ud Efendi bi ' l-vekiile ve mumii i leyhima Leyla ve 
Ayişe Akı le hanımlar bi ' l-asale ki cem'an nısf masura 
ma-i lezlzi rıziilarıyla fazlletlü Mehmed Emin Efendi 
hazretlerinün halllesi Fatıma Fazlle Hanım ibnet-i Meh
med Emln'e kat' iyyen feriiğ. 

Fl 3 ı Mayıs sene [ ı  ]3 1 5  [ 1 2  Haziran 1 899] 

369 

14-11249b/1 Samatya 'da Sancaktar Hayreddin mahal- 14-11249b/1 
lesinde iki dükkanı kapsayan çiftehamama bağlı suya �1, ,,'1,,-'W ·.J .lı . �� .  :/. ,, . . . 1 • • V < �/ ' .  1T) vvJI....,"/ VIJII',vW t/,b''I.".JI,.P � ' (.,P  
Rüştü Paşa, Mustafa Fadıl ve Mahmut beyler mutasar- .

.
. ''t';ıcif..lç,;·f�j..,f;),1JJ. : · uV "' .. . . �n: 

rıjlar iken hisselerini Liman başkatibi Ali Bey '  e katiyen ;,ıj.� f;�ı-<_/) ıv)fiıJ,JI' �� r' i "-�; �JJ�I � "<'[ ı. '1, ': � 
ferağ edip Ali Bey 'in de borcu karşılığı suyunu Rüştü /ilı;,.�;v ._;f!.;e:,.,'#_,..:;_t.I;,..,_,;'.J'. 4-'r,:;;;�:; .·J��.Yb�:f., • � · . lli'u;.;_,� · 1 • )' • • """'-'/ JJ'v i/11. tA." " Paşa 'ya katiyen ferağına dair kayıt. · -'':;� 11,;,\1 tb-·0 ���� _;.ıvı.?ı&�ıbı.viı l"�"'..:;.;.)t::� 1 � • .--. ;J;!JtV /, "t�;.;.ı.�v,.a.ıJ_,,>[I .... ,�-.,ı,;., ;, , .·, • ·· 1 • ;. _...,. �'if.(.J��<'-"� 
[Derkenar] işbu iki masura ma-i lezlz tomar-ı mukay- .,;lf�(;-J;ı Jll�.r·.,p� ' ' ' /  · . .. l/,� _1�ct�.v�"'ll'!'��t�..ı.-. 

, 
' • • • 1 ,V)��/.. ._;IJ'f.':'..Clı'JIJIJ.-JCPIJ;� 11/.1 .;.�4v./_jJI,_, 

yedede olup harnınama her kim mutasarrıf olursa ana z�, u!t�r.":"ıi,•�:�[IJI;-->>.Ji.(,� e.'-':ıbi�.i_;J_;_, ;-:' 
aiddür. 

Samatya'da Sancakdar Hayreddin mahallesinde Samatya 
caddesinde yüz doksan iki ve yüz doksan dört nurnrolu 
iki bab dükkanı müştemil yüz doksan numrolu çifteham
ınarn derunında müstakarr niziiml ı  harnınarn gediğinün 
tevsl'- i intikallü üç rub '  hissesiyle mülkinün üç rub ' 
hissesine ve derunına cari tevsl'-i intikal lü iki masura 
ma-i lezlz sa'iidetlü Rüşdl Paşa ve Mustafa Fazı! ve Mah
mud beğlerün uhdelerinde iken bunlardan Rüşdl Paşa ve 
Mustafa ve Fazı! beğler bi' l-asale ve muma i leyh 
Mahmud Beğ tarafından vekili Artin Efendi bi ' l-vekale 
rızalarıyla bin iki yüz aded l ira-yı Osmanl bedel mukabi
linde Liman başkatibi All Beğ'e kat ' iyyen ferağ itmele
riyle mumii i leyh dahi teferruğan mutasarrıf old ığı IliSas-ı 
mezkure ve ma-i lezlzi bir sene müddet ve senevi yüzde 
dokuz filiz-i nizamlsiyle muma i leyh Rüşdl Paşa'dan is
tikraz eylediği sekiz yüz aded lira-yı Osmanl mukabele
sinde bii vekiliet-i devriyye muma i leyh Rüşdl Paşa'ya 
kat' iyyen feriiğ. 

Fl 22 Mayıs sene [ 1 ]3 1 7  [ 4 Haziran 1 90 ı ]  

14-11249b/2 Sultan Süleyman vakfından yarım masura . 14-11249b/2 
suya mutasarrıf olan Mehmet Emin Efendi'nin vefa- .J�'vi:'f,ıJ_i, ,_�·.� �-����-JtV,...<P .. .ı�.•.,·�;_, '.v.P.-� ı.� :. ır• :. t:;.i>  
tıyla suyunun eviatiarına intikali ve onların da rızala- ;��"</��";;•J;,;.;'�J �d� )L--J:fr ı "-""'.J � /f..,,ı �� , .;_; .;;'·• :'' 
rıyla Haffaf Seyyit Mehmet Sali/ı Ağa'ya katiyen fe- �:,;::�ı;}i� >'·1':')li!'-'--f1� <;/�ı �'.1 ''');,."(V.U,;,•';',(ti:J-.:,.., ·ı.o..�, , 
rağlarına dair lıamiş-i temessük kaydı. �:,:'"c:���.'.-:1 �ııt.�/�· ���,.;� ,,�,��:.• f��.Ci: :ı;;Q�,..; �J [\JJ(Wr ....... );�JI�; � • ... � ı � l � · ,., . .  •, }.- ��- � ' ı:::l . 
Cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretleri vakfından � '""' tt;!..G.:.:ı:;J ,j4f:i �;,�; ��o·�;.,:-� .. '..:.i ,  l : ol:'�: � 
olup hamiş-i temessükde muharrer nısf masura ma-i le- \'�1-J �;;,,·.i w .. .-ri'r"• •,v;;; ;., v. ,· . , , . : :,.o, .·-��u'�·ı /(.,. \. ·· · • • """ _,. • , ,ı,'-'..vtı-'IJ I '� 
zlze mutasarrıf olan mGma ileyh Mehmed Emin Efendi L , �.___ · · t -:--'• 
fevt olup ma-i mezkGr keblr mahdumları İsma'll Salim ve 
Halil Rif'at ve Yahya efendiler i le keblre kerimesi  Hadi-
ce Hanım'a erbil'an ba'de' l-intikal evliid-ı mumii ileyhim 
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.. • 
ma-i mezkurda olan hisselerini bi ziitihim rızalarıyla ma-

'J/-'J./ --: ... --: !_, �!::--'_;, .ı� a:r, G.""h..t �� 1 hall-i kadim i olan Cerrah paşa cami'-i şerifı kurbında ka-9�·�'ıt"..../..i w ):.. '-� '/;.'_,t. .�  .... � ı., � "' ..... � in hane�e kema kan ce�e�an i�me� üz
_
re haffiif �sn��ından 

-.Ji.e,r::,�.�-""�""' ...iı-',. '.ıı.P.JJh ı� ı:_,  _._ ı.:,  ./· es-Seyyıd Mehmed Salılı Aga ıbn-ı es-Seyyıd Omer'e 
"��-t;.!-ı.;.,. t; � �·, .;· • .  ··wV · · , .. /. " �"A ....,_, •• � kat' iyyen ferağ u kasr-ı yed eyledükleri inha olınmağla 

• • ._,1 • ,.()(IA*tl,... t ı- ı.. ...,cı..... � .  k� . . . k dd � h . � � ·�•· ·. , c..�.; ('  ı.. •• • 1 • � • .. • • ve ma-ı mez ur ıçun mu a ema se ven ı care ta 'yın ve ?"'"'.....,�l' ,C..;:::v./tJ.!I.I__,. �_. :' LXJ....,...v.ıu_, v tahsis ol ınmamuş aldığından nizarn ve eınsali vechi le 
nısf masura ma-i mezkura nef'an l i ' l-vakf senevi on beş 
guruş icare-i müeccele tahsisiyle defter-i vakf-ı müşarun 
i leyhde muma i leyh es-Seyyid Mehmed Salih Ağa uhde
sine kayd ol ınarak zabt u tasarrufını havi viri len hamiş-i 
temessük kayd olındı . 

Fi 1 8  Muharrem sene 1 275 [28 Ağustos 1 858] 

Alırnet Ketlıüda malıallesinde bir menzile bağlı yarım 
masura suya mutasarrıf olan Haffaf Melımet Sali/ı E
fendi'nin rızasıyla suyunu Mirliva Mustafa Seyfi Pa
şa ya katiyen ferağ ve zaptına dair hamiş-i temessük 
kaydı. 

Ahmed Kethuda mahallesinde Külhan sokağında yedi 
nuınro ile ınurakkam bir bab menzi l derunına cari nısf 
masura ma-i lezlze ınutasarrıf olan Haffaf Mehmed Salih 
Efendi ibn-i es-Seyyid Ömer ma-i ınezkurı rızasıyla Has
sa ordu-yı hümayun redif mirl ivası sa'adetlü Mustafa 
Seyfi Paşa ibn-i Mustafa Efendi'ye kat' iyyen ferağ it
meğle paşa-yı müşarun i leyhün zabt u tasarrufını hiivl 
hamiş-i teınessük kayd olındı . 

Fl gurre-i Cumade' l-ula sene [ 1 ]29 1 
ve fi 3 Haziran sene [ 1 ] 290 [ 1 5  Haziran 1 874] 

Ferik Mustafa Seyfi Paşa 'nın vefatıyla suyunun Zelıra 
ve Eda lıanımlara intikali ve Zelıra Hanım 'ın da Eda 
Hanım 'aferağına dair sened-i lıakani kaydı. 

N ısf masura ma-i leziz Ferik Mustafa Seyfi Paşa'nun uh
desinde iken vefatıyla iki kerimesi erkan-ı harb mlrliva
larından sa'adetlü Mehmed Vasıf Paşa'nun hal'ilesi Zelıra 
ve Ferik sa'adetlü İzzet Paşa hazretlerinün hal'ilesi Eda 
hanımiara ba'de' l-intikal muma i leyhimadan Zehrii Ha
nım nısf hisse-i müntakılesini rızasıyla muma ileyha Eda 
Hanım'a ferağ itıneğle viri len sened-i hakani kayd ol ındı .  

Fi 30 Teşrin-i evvel sene [ 1 ]3 1 7  [ 1 2  Kasım 1 90 1 ]  

14-l/250all Mimar Hayreddin vakfından Yenibalı
çe 'de Karabaş malıallesinde Kapıcıbaşı bostanının mül
kiyeti, gediği ve bağlı suyu Anasto ve eşi İstori 'nin ulı
desinde iken birbirinin ardısıra vefatlarıyla hisselerinin 
Filo, Eleni ve Bokasya ya intikaline dair kayıp nede
niyle yeniden temessük verildiğinin kaydı. 
[Derkenar] Mükerrer kayd ol ınmağla terkin olındı . 
Merhum Mi 'mar Hayreddin vakfından İstanbul'da Yeni-
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bağçe c ivarında Sulıkulle kolında Kiçeci ler kurbında Ka
rabaş mahalles inde Çe ş me sokağında vakı '  dokuz nu m ro 
ile murakkam Kapucıbaşı Bostanı dimeğle arif bir bab 
bostanun mülk ve gediği dört h isse i ' tibarıyla bir hissesi 
İstari veled-i Petro'nun ve üç hissesi dahi anaları Anasto 
bint-i Tariço'nun ve bostan-ı mezkur derunına cari üç ma
sura ma-i leziz dahi yine merkürnilnun bil. temessükat-ı 
mütevel l i  b i '  1-icareteyn taht-ı tasarruflarında o ldığı halde 
anaları ve babaları birbirlerini müte'akıb fevt olmalarıyla 
mülk ve gedik ve ma-i leziz-i mezkürlar kendülere intikal 
idecek ise de yedierinde olan temessükat-ı mezkure kaza
en zayi' alınış aldığından bahisle intikalinün icrasıyla 
yedierine zayi 'den ve ınüceddeden teınessük i ' tası hususı 
Filo ve Eleni ve Bakasya taratlarından bil. arz-ı hal le
de' l-istid 'il. ve vakf- ı mezkurdan Yen ibağçe kurbında Ki
çeciler harnınarnı kurbında Karabaş kul ketimdası Hasan 
Ağa'nun konağı karşusında vakı '  senevi beş yüz akçe 
icil.re-i müeccelelü bir bab keblr bostanun gediğinün rub' 
hissesi kırk dokuz senesi Zi' l-ka'detü'ş-şerlfesinün onun
cı tarihiyle İstari veled-i Petro'nun ve nısf hisse gedik ve 
bir masura ma-i leziz Anasto bint-i Miço'nun e l l i  senesi 
Ramazanü' l-mübarekinün beşinci tarihiyle uhdelerinde 
o ldığı mutasarrıf oldukları ma-i lezlzi rızalarıyla İstari ve 
Anasto iki masura ma-i lezlzi Miço Bağçevan'un tasar
rufında olan dolabl ı bostana cari idüp merküm Miço 
vakf-ı şerlfe teberru'an senevi yiğirmi beş guruş virmeğle 
tasarrufına izn virildi iki yüz el l i  dört tarihiyle bostan-ı 
mezkurun rub' hissesi dahi altmış bir senesi Raınazanü
' l-mübarekinün yiğirıni yedinci güni tarihiyle Anasto uh
desinde aldığı ınusakkafat defterinde mastur u mukayyed 
olup iki masura ma-i lezlzi İstari ve Anasto'ya ferağ iden
lerün is imleri muharrer olmadığı ve kayd-ı mezkürda si
l inti aldığından zlri kayd-ı sahlh mühriyle teınhlr al ına
madığı ve nizarnı keyfıyyeti senedat idaresinden yazılan 
derkenariardan müstefil.d oldukdan sonra bostan-ı ınezkür 
bil. ına'rifet-i şer'-i şerif ve lazım gelenler hazır bul ınduk
ları halde lede' l-mu 'ayene bir tarafdan Miralay mütevef
fa Mehmed Beğ veresesiyle Yahya Efendi ve zevcesi Şe
fıka Hanım tasarruflarında olan ınenzil ve bağçe ve ba'
zan Si lahdar Abdurrahman Ağa vakfından hazıran-ı mez
büran Filo ve Eleni ve Bakasya'nun tasarruflarında olan 
bağçe mahal l i  ve ba'zan Miralay müteveffa Hakkı Beğ 
vereseleri ınenzi l i  bağçesi ve bir tarafdan Helvacı sokağı 
diıneğle ına' ruf tarlk-ı amın ve bir tarafdan ba'zan hazı
ran-ı mezburanun babaları müteveffa ınerküm İstari'ye 
mevrus mülk bağçe mahal l i  ve ba'zan Fetva emini esbak 
merhum Hal'il Efendi İbrahim vakfından bağçe mahal l i  
ve ba'zan Buğdaycı ei-Hacc Mehıned Efendi vakfından 
üç rub' hissesi anaları müteveffat-t ınerküm Anasto inti
kalinden hazıran-ı merkürnilnun ve bir hissesi dahi en işte-

3 7 1  

14-11250a/l 
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leri İstari tasarruflarında olan mukaddema menzil 
el-yevm ahı1r mahall i  ve taraf-ı rabi ' i  ba'zan Binbaşı mü
teveffa İbrahim Ağa vereseleri menzil i bağçesi ve ba'zan 
Yusuf Ağa zevcesi Nefise Hanım menzi l i  bağçesi ve ba'
zan Koltukcı Ahmed Ağa menzi l i  bağçesi ve ba'zan 
Mahmud Efendi menzi l i  bağçesi ve ba'zan Çeşme sokağı 
dimeğle ma'ruf tarlk-i amın i le mahdı1d olarak fi ' l-hakTka 
bostan-ı mezkurun senevi beş yüz akçe icare-i müeccele
lü mülk ve gediğiyle derunına cari senevi yiğirmi beş gu
ruş icare-i müeccelelü üç masura ma-i lezlz Bağçevan 
Miço veled-i Fiço'nun(?) uhdesinde iken fevtiyle mülk ve 
gedik ve üç masura ma-i lezlz kızları Franko ve Anas
to'ya ba'de ' l-intikal merküm Franko intikiilen mutasarrıf 
o ldığı nı sf mülk ve gedik ve bir buçuk masura ma-i lezizi 
iki yüz kırk dokuz senesi Zi ' l-ka'desi'nün onuncı güni ta
rihiyle eniştesi İstari veled-i Petro i le  esnaf-ı mezkureden 
Boço(?) veled-i Avram'a münasafeten ba'de' l-ferağ mer
küm Boçi(?) dahi mülk ve gedik-i mezkurdan mutasarrıf 
aldığı rub' hissesiyle rub' ve sümün masura ma-i lezizi 
iki yüz altmış bir senesi Ramazanü' l-mübarekinün on bi
rinci günki tarihinde merküm Anasto'ya ferağ iderek 
el-yevm bostan-ı mezkurun mülk ve gediğiyle derunına 
cari üç masura ma-i lezlzün dört h isse i ' tibarıyla üç his
sesi merküm Anasto'nun ve bir hissesi dahi zevci mer
küm İstari'nün tasarruflarında iken bundan akdem mü
te'akıben fevt ve hazırat-ı mezburat Fi lo ve Eleni ve Bo
kasya(?) müteveffiyan-ı merkümanun sulbl ve sadr] ev
ladı olup hln-i fevtlerinde ma'ada veledleri olmadığı ve 
merkürnandan her biri tebe'a-i Devlet-i aliyye nisvanın
dan idükleri erbab-ı vuküfun ihbarlarıyla tahkik olmağla 
bu sı1retde bostan-ı mezkGrun mülk ve gediğiyle derı1nına 
cari üç masura ma-i lezlz-i mezkı1rlarun dört hisse i 'ti
barıyla üç hissesi müteveffat-t merküme Anasto'dan ve 
bir h issesi dahi zevci müteveffa-yı merküm İstari intikal
lerinden evliidiarı merkümat Filo ve Eleni ve Bokasya(?) 
uhdelerine intikalierin ün icrasıyla yedierine zayi 'den ve 
müceddeden temessük i ' tası iktiza eylediği Mahkeme-i 
teftişden i ' lam kılınarak ol babda 1 2  Şa'ban sene [ 1 2]9 1  
[23 Eylül 1 874] tarihiyle Evkaf muhasebesinden taraf-ı 
vakfa vürı1d iden i lm ü haber mı1cebince mezkı1r bosta
nun mülk ve gediğiyle üç masura ma-i leziz zevcan-ı mü
teveffa-yı merkümandan eviadları merkümat Filo ve Ele
ni ve Bokasya(?) uhdelerine kırk bin guruş bedel ile inti
kal i  bi ' l-icra bostan-ı mezkGrun mülk ve gediğiyçün baş
kaca bir kıt'a cedld temessük tahrlr ve i 'ta kı l ındığı misil
lü üç masura ma-i lezlz-i mezkı1run merkümat Filo ve 
Eleni ve Bokasya'nun(?) zabt u tasarrufları içün viri len 
cedld temessük kayd alındı. 

Fl [8]  Ramazan sene [ 1 ]29 1 
ve fi 7 Teşrin-i evvel sene [ 1 2]90 [ 1 9  Ekim 1 874] 
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Buksiye 'nin suyunu Eyüp 'te Feshaneye bağlanmak ü
zere Nizarniye hazinesine ferağından dolayı suyun E
yüp hizmetine nakline dair kayıt. 
Üç masura ma-i leziz-i mezkurun bir masurasına muta
sarrıfe olan Bokasya(?) rızasıyla Feshane-i amireye cere
yan itmek üzre Nizamiyye hazinesine ferağ eylediğİnden 
Eyyub h ıdmetine nakl olındı . 

R 1 6  Haziran sene [ 1 ] 3 1 0  [28 Haziran 1 894] 

Hurşit Paşa 'nın hissesini Etlıem Beyefendi'ye ferağına 
dair temessük kaydı. 
Şeyhü' l-harem merhum Ebubekir Paşa vakfı mu[sa]kka
fiitından Aksaray'da Cafer Ağa mahallesinde Cerrah Paşa 
caddesinde otuz nururo ile murakkam vakf-ı ahardan 
muhterik konak arsasına cari bir masura ma-i lezlz her 
veeh-i münasafe ferlkan-ı kirarndan ve Dar-ı şura-yı as
keri a'zasından sa'adetlü Hurşid Paşa ve halllesi Rukıyye 
Hanımefendi uhdelerinde iken ancak müşiirun i leyh Hur
şid Paşa mutasarrıf old ığı nısf masura hissesini cari ol
dığı arsadan müfrez mahalle cereyiin itmek üzre asiikir-i 
şiihane seryaverlerinden rif'atlü Edhem Beğefendi'ye 
ferağ u kasr-ı yed iderek ifriizı havi viri len temessük kayd 
o lındı .  

R 16 Temmuz sene [ 1 ]292 [28 Temmuz 1 876] 

Nısf masura ma-i tezize mutasarrıf olan Edhem Paşa 
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14-11250b/l 

ibn-i Mir'iit Efendi vefat id üp terk eylediği kebir evliid- � .... • · ,;  · · 1 j "?- v 1 • - • • 1 • 
_ ,  ... � � ..- !.-' , , � ... ,..,..� �__.e., p _,.,.J , v _..p • 

ları Mülkiye-i şiihane i 'dadiyyesi talebesinden Danyal · ,ö-;.t" ,_ n . · •. · _ , · • " � 
� r ov...t:.?,...ı�oı.· �A} � ı · ı.e;; . , , 

Beğ ile asakir-i şahane doktor kol ağalarından Asaf Beğ · . < · �,.;.J.ı  � � 'V.o.Y.�'� .tı-...r • cJ; 
zevcesi Memnune Hanım'a ba'de' l-intikal ınılma i leyhi- ��Jl?_'�" �JJ"'-: ,J-ı.P �;J <"'-"?�·...t ..i1.Pi,e;ju.; ·,;_. . .  

� � . .. · � · �  � �  • :J.' d...V L. r,J?. I.- ..... ,,. &. .p_,s. ;� · • "CY ,_r�� 
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ra idilerek zabt u tasarruflarını hiivi viri len sened-i hakani · · ""' ��_,Jg_,· 
kayd olındı. 

R 1 2  Eylül sene [ 1 ] 3 1 8  [25 Ekim 1 902] 

Danyal Bey ile Memnune Hanım 'ın sularını rızalarıyla 
Doktor Mümtaz Bey 'e katiyenferağlarına dair kayıt. 
Nısf masura ma-i lezize mutasarrıfan olan Danyal Beğ i le 
Memnune Hanım ma-i mezkurı rızalarıyla Haydar Paşa- <" , , · .  . • .  

zade Doktor Mümtaz Beğ'e kat' i yy en ferağ. . "' ""' ı>,-}_., / V(. Ip , j./ , h-t J .... 1 ,., 1 ' . 
\. • -' ı j ,., �  ') R 4  Kanun-ı evvel sene [ 1 ]3 1 8  [ 1 7  Kasım 1 902] �_?;,/ı,' �_; ·i.e_: "'... . . . .""'- , �,. p,_...,v � 

· .<z.\.!::_ · . ....C..- l.l _,_,.,_ ı · -
14-l/250b/2 Şelıit Mehmet Paşa vakfından ve Kırk
çeşme suyundan Aksaray Çakırağa malıallesinde eve 
bağlı suya mutasarrıf olan el-Hacc Mehmet Sabri E-

• .JJ i;> .J L � - -� 



374 KIRKÇEŞME SULARI 2 

14-1!250b/2 fendi ile eşinin lıisse/erini Konya defterdan Melımed .S�t� �;....v �_!,"� '-'.�<J�'  �-- ' ,ı,,.;""?,;_, .. _;.;,..;_, C�../--ı: Nuri Efendi'ye Cerrahpaşa 'da menziline bağiatmak ü
.ı-.r�.J t�.' ?:,',.. ı.;b ��),�ı, !...,ı- �  <tı., , ; ı;_;_,-iJ.--.,-_.: e:... zere rıza/arıyla bedeli karşılığında katiyen ferağ/arına �"'A/�"�.P'"A' !�· �'./; "��'..:.;.(r.;·w!..· <:'-"_.·;_, · -::: dair sened-i lıakani kaydı. o/_,,.1 _ -lJ J,�../.I.. ı /if.,...J•t/P · ı.; · · ı _;, · · '..iJ ' '  · �. · .,_,.� � ' • �· " • Y.' ' ,. • ' · - ".-? J '  .,. ' - c"'" -" ş h�d h d P f k .. <': "'. , . J,,__,� n tı� �J-�.A-; \V...:...-/,.... .;_,·, .YiJ c?!.t> ·,.,_..;. e ı Me me aşa vak ından ve Kır çeşme ma-i lezi-.J,_, ııP".�;';'."" ...tl�":" .b�.ı;../ ;iı,.....;J;.-'... ,J':r· ..ı��ı. ·.e;, zinden olup Aksaray civarında Çakır Ağa mahallesinde 

�J �"'-: � t:�.v� "'-:f'.·�,)..;�" ��· -f.''-:-.v; [!/ �- �� Cerrah Paşa caddesinde yiğirmi bir numrolu haneye cari �//.}' �' " �� �-I.P!,J_-tw .J' .... 'f;_ • � !" ı..: � t�_. ;;...,v nı sf masura ma-i lezize mutasarrıfan olan ei-Hacc Meh���.l".).ı�b'":"f'i ı;v...:...)A,/,.., � ).� • �  .?"� med Sabri Efendi ibn-i Süleyman ve zevcesi Zahide Ha-. · nım bint-i İbrahim'den mCıma i leyh İbrahim Sabri Efendi 
kendi hissesini bi ' z-zat ve zevcesi Zahide Hanım tarafın
dan Kati b Muslihiddin mahallesi imaını Mehmed Arif E
fendi bin Ahmed ve MahmCıdiyye rüşdiyye hacesi Kamil 
Efendi bin Mehmed Sa'id şehadetleriyle ferağa vekili o
lan zevci ınCıma i leyh İbrahim Sabri Efendi bi ' l-vekale 
Konya defterdan sa'adetlü Mehmed Nuri Efendi bin Ab
dul lah'a kırk aded lira-yı Osman) bedel mukabi l inde kat'
iyyen ferağ u kasr-ı yed itmeğle ol vech ile ma-i mezkur 
mahalle-i kadiminden bi ' l-ihrac Katib Muslihiddin 
mahal lesinde ve Cerrah Paşa caddesinde otuz altı numro 
i le murakkam haneye cereyan itmek üzre uhdesine kayd 
olmarak virilen sened-i hakani işbu mahalle kayd o l ınd ı .  

Fı 1 0  Eylül sene [ 1 2]96 [22 Eylül 1 880] 

Konya defterdan Melımet Nuri Efendi'nin vefatıyla 
suyunun eviatiarına intikaline dair kayıt. 

[Derkenar] işbu kaydınun sened tarihi 1 O Mart sene 
[ 1 ] 324 [23 Mart 1 908] defter-i hakanisinden mu 'amele 
numrosı I 83 1 .  

Nısf masura ma-i lezlze mutasarrıf olan Konya defterdan 
sa'adetlü Mehmed Nuri bundan akdem vefat iderek ma-i 
mezkCır iki nefer eviadı Zabtiyye nazır mu'avini Lutfı 
Beğ'le hemşlresi Sadaret mektCıbi kalemi hulefiis ından iz
zetlü Haındi Beğefendi'nün haremi Naciyye Hanım'a ber 
veeh-i münasafe intikal eylediğİnden işbu şerh viri ld i .  

Fı 3 Mart sene [ 1 ] 323 [ 1 6  Mart 1 907] 

14-1/251a/1 Sultanahmet'te Güngörmez mahallesinde 
eve bağlı Sultan Süleyman suyuna mutasarrıf olan Azi
ze Hanım 'ın suyunu Sineklihakka/'da Alımetketlıüda 
mahallesinde evine bağiatmak üzere Feyzi Bey 'eferağı
na dair sened-i lıakani kaydı. 

[Derkenar] Esas kaydı Sultan Ahmed hıdmetinde o ldığı 
işbu mahalle şerh virildi . 

Sultan Ahmed'de Güngörmez mahal lesinde Yol zokağda 
yiğirmi bir numrolu hane derCın ına cari cennet-mekan 
Sultan Süleyman Han hazretleri vakfından nısf masura 



İSTANBUL SU KÜLLiYATI 

yedi numrolu haneye cereyan itmek üzre yilveran-ı haz
ret-i şehriyariden süvari binbaşısı izzetlü Feyzi Beğ bin 
Vehbi Beğ'e ferağ eylediğİnden virilen sened-i hakani iş
bu mahalle kayd olındı .  

Fi 3 Haziran sene [ 1 ]320 [ 1 6  Haziran 1 904] 
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14-1/251a/2 Yenibahçe 'de Defterdar Ahmet Çelebi ma- . 14-1/2Sla/2 
hallesinde bir eve ve Atikvalide Sultan ve Dülbendciza- .J:.rm,..;,_ ü ıJ1"' � ·_,.,; t·• ' ...... .  ,;ı;; � .,� ,;.,,v <#,.J'• .�;; ..  t?/,t 
de Mustafa Efendi vakiflarından bağlı suya mutasarrıf 1'1 ,.,:.;JJJ ;;.,•ju, ,;; ��-- !,e, .Ab .,j;_, Nılr•.J'J .,:... u,lp,:�.JJ ; ıP·� �� 
olan Sali/ı Rıfat Efendi'nin vefatıyla suyunun kızına in- �:k: i!..;-;.;.,!'V �·  v.//..,(:;,/ �:ii, &./..- •  .h• _; Jı.- �"J' ..;_,; . •  :,.)', � 
likali ve onun da Belıçel Bey ile eşine katiyen ferağına ./(/.:.L� ı::,,.u_ ir�� .. •  ;!h-� j� -0;�"':'..:;.,. ��·:t"-:- ;,� y • 
dair sened-i hakani kaydı. �tıJ ı�·{ıP -:!ı: .� ';��_,;, �ı"� J}p �·. C:-- 0-' �w� ..;ı.;� ... 

.ı.<#< L .;_,_,� i.ı; v--1:'-: ..... �� ... . i�� ,;,� -!-': .P· �..� Yenibağçe'de Defterdar Ahmed Çelebi mahallesinde Sey
di Beğ zakağında on üç nururo i le murakkam evkaf-ı mü
te'addideden ma'a bağçe bir bab hane ve derunına cari 
Atik V al ide Sultan vakfından nısf masura ve Dülbendei
zade Mustafa Efendi vakfından bir çuvaldız ma-i lerize 
mutasarrıf olan Salih Rif' at Efendi ibn-i Mehmed'ün ve
fatıyla bir nefer keblre kerimesi Emine Behice Hanım'a 
ba'de ' l-intikal muma i leyha dahi ber muceb-i i lm ü haber 
otuz beş bin guruş bedel-i makbuz mukabilinde Duyun-ı 
umumiyye muhasebesi varidilt-ı mahsusa ve muntazama 
kalemi hulefasından Behcet Beğ ibn-i Mustafa Rasim 
Beğ ve zevcesi Zahide Naciyye Hanım ibnet-i el-Hacc 
Hafız Mehmed Hulusi Efendi'ye ber veeh-i münasafe 
kat ' iyyen ferağ eylediğİnden virilen sened-i hakani kayd 
o lındı. 

Fi 2 Mayıs sene [ 1 ]320 [ 1 5  Mayıs 1 904] 

14-11251b/1 Kazasker Mehmet Efendi mahallesinde 
bahçeye bağlı Sultan Süleyman vakıf suyuna mutasar
rıf olan Seyyit Mehmet Efendi'nin vefatıyla suyunun 
Musa Safvet Efendi'yeferağ ve zaptma dair sened-i ha
kani kaydı. 

Kadiasker Mehmed Efendi mahallesinde Hüsrev Paşa 
caddesinde otuz bir numro i le murakkam bir bab bağ
çenün kanavat ü müsennatına tebe' iyyetle derunına cari 
cennet-mekan Sultan Süleyman Han hazretleri vakfından 
bir buçuk masura ma-i lezlze mutasarrıf olan es-Seyyid 
Mehmed Emin Efendi'nün vefatıyla üç nefer eviadı Meh
med Sa'ld ve Mehmed İzzet efendi ler ve Fatıma Naciyye 
Hanım'a ve muma i leyhimden Mehmed Sa'id Efendi'nün 
dahi ahiren vefatıyla sülüs hissesi bir nefer kebire keri
mesi Feryal Hanım'a intikal idüp Feryal Hanım'un taş
rada bulınınası c ihetiyle tarafından ba hüccet-i şer' iyye 
vekili defter-i hakani ketebesinden Şerif Kazım Efendi 
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ibn-i Nazif bi ' l-vekale sülüs h isse-i ma-i mezki'ırı mezbi'ı
renün salifü ' l-beyan bağçedeki hisse-i ma' lı1mesi rniya
n ında kağıdcı esnafından Musa Safvet Efendi ibn-i Hüsa
meddln'e Fı 9 Haziran sene [ 1 ] 306 [ 2 1  Haziran 1 890] ta
rih iyle ferağ u kasr-ı yed eylediği varid olan müzekkirede 
beyan olınmış ve ma-i mezki'ırun kaydı su defterlerince 
bulınamadığından esas kaydınun Eyyi'ıb mahkeme sicil la
tından ihrac itdirilmesi lazım geleceğine dair yazılan der
kenar üzerine mahkeme-i mezkı1reden Fı 1 6  Muharrem 
sene [ 1 ]3 1 O [9 Ağustos 1 892] tarlh lü i '  larnda tahtında 
kain ma-i lezlz çeşmesiyle hanesine cereyan itmek üzre 
ber veeh-i mülkiyyet bir buçuk masura ma-i lezizün bin 
iki yüz el l i  iki senesi Şevvalü' l-mükerrerninün on seki
zinci gün i tarihiyle müverrah hüccet-i şer' iyye ınıleebin
ce es-Seyyid Mehmed Emin Beğ ve es-Seyyid Ahmed 
Reşld Beğ'ün seviyyen malları ve mülkleri oldığı ve mu
ahharan ınılma i leyhimden es-Seyyid Ahmed Reşld Beğ 
ma-i mezkı1rda olan hissesini h issedarı mi'ıma i leyh Meh
med Emin Beğ'e ferağ itd iği Davi'ıd Paşa mahkeme-i 
şer'iyyesinün bin iki yüz ell i  dokuz senesi Rebl'u ' l-a
hir'ün beşinci güni tarlhlü olarak virilen hüccet-i şer' iy
yeden müsteban olmış ve ma-i mezki'ırun çeşme ile hane
sine cereyan itmek içün mikdarları ta'yln ve tasrlh kılın
madığından evvelce Sultan Süleyman vakfına tashlh ola
rak icaresi hadd-i nizarnisine iblağ kı l ınmış idüğinden 
mahall-i ahara nakl ine müsa'ade ol ınmamak ve bir buçuk 
masura ma-i leziz-i mezki'ır çeşme i le  hanesine cari ol
mak ınılma i leyh Musa Safvet Efendi'nün uhdesine kayd 
olarak ve sülüsan hissesinün tasarrufını havl Fl 3 Kanun-ı 
evvel sene [ ı  ]303 [ ı 5  Aral ık ı 887] tarihinde virilen se
ned-i hakani ve Eyyub ve Davud Paşa ve Mahmfıd Paşa 
mahkemelerinden virilmiş olan hüccet ve i ' lam battalda 
hıfz idi lerek bir buçuk masura ma-i lezlzün zabt u ta
sarrufını mübeyyin müceddeden sened-i hakanisinün tan
zim ve i 'tası zımnında Senedat-ı umi'ımiyye idaresine iş
bu müzekkire b i ' t-terkTm i 'ta kıl ındı . 

Fl 26 Mayıs sene [ ı  ]32 ı [8 Haziran 1 905] 

14-l/251b/2 Sarıgüzel Çıkrıkçı Kemaleddin malıalle
sinde eve bağlı Sultan Süleyman vakıf suya mutasarrıf 
olan 
Sarıgüzel caddesinde Çıkrıkcı Kemaleddln mahallesinde 
Sarıgez caddesinde mükerrer yetmiş üç numrolu hane de
ri'ınına cari cennet-mekan Sultan Süleyman vakfından bir 
masura ma-i lezize mutasarrıf olan ( . . . ) 

14-11252a/1 Fatma Fitnat Hanım 'ın Büyükayasofya 
vakfından Fati/ı 'te Hacı Hasan malıallesinde oda/ı bir 
arsaya bağlı sudaki hissesini taliplerine ferağına dair 
sened-i lıakani kaydı. 
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Ayasofya-i kebir vakfından Fatih'de Hacı Hasan mahal le- 14-11252a/l 
sinde Tekke zokağında altı numrolu ma'a oda bir kıt 'a  ar- J�����-.r .,.,;..V.r.b •  r1b..fiJı,.;�; ,4.�p/tlf�� · · . . . . / . d ' ' ' b '  � · 1 � ·· ·· ı · · h ' · . · ,.f'luıl,..�J.r ,J .,ı;. L ı  sa erunına can ır  masura ma-ı ezızun su us ı ssesıne ;ı: . . . , · • . .  i a ·· ·  .. 1 · • • · • 
mutasarrıfe olan Kara Ketbuda Ahmed Efendi'nün keri- "J'!XJ.t-' (iJ �./1 (//)'(';, '.!� V,,; � ... ı ,j,b (b.;.ı.·v;..:ı;ı, !.,.e,.r 
mesi Fatıma Fitnat Han ım mu tasarn fe o ldığı sülüs hisse- �.:,�ı,... ,rj o/'� ):;.v .ı;, 4� !'�-.,�'�ı..·*',;.. , � ı.i, �� 
sini rızasıyla İstanbul kadisı Gelenbevizade Hayrol lah E- --·�.[_.ı;ı,.ı� i ��..:.-�.r_;ı&_:.,�, ·[� ·w,·t-U�.;.,.,��� fendi hazretlerinün hafideleri Hadlee Sa'adet ve Ayişe İs-
met ve Emine Saime hanımiara kat' iyyen ferağ eyledük-
lerinden virilen sened-i hakani kayd ol ındı . 

Fi ı O Şubat sene ı 298 [22 Şubat ı 883] 

Çırçır'da Hacı Hasan malıallesinde arsaya bağlı suyun 
mutasarrıjları olan Saadet, İ.lfet ve Emine Saime . . · . . :;,.\,; ("'}; ;;  1/,J-.I�w -",P.! 
/ıanımlardan Saadet ve Saime lıanımların hisselerinin "'"'"{./J'� '1-,; 1;11 'J_' ' • . . • / • ,  · 

• • 

sivas/ı İsmail Efendiyeferağlarına dair kayıt. ,.Y,�'.U...:p· c) �)J\1 �_,.ı � ,.; .. Jh � -�� � ·  '!.� 
Çırçır'da Hacı Hasan mahallesinde Kaya tekkesi zokağın- J:�;.;,�t".tP·� . .� ',ı  vfi.-��/L, .;, J  ı....- ;.---,» -;  
da altı numrolu konak arsası derilnına cari Ayasofya-i ,{ı.,:ı,..J\ıl;'�; P)\, ıJ;).J'�� j� ;s ı.,� '  /,li>-r-' � 
kebir vakfından bir masura ma-i lezizün dokuz h isse · . . · · .\ / · · · · · 
i 'tibarıyla beş hissesine Sa'adet Hanım bint-i Ali Şefik \4)�,-'(��)I�;"'�(�) .,� �).J't.!r�"' 
ve üç hissesi İ ffet Hanım bint-i Ahmed Neclb ve bir his- ,) QJı, ,.;-.:.J>ı.-j.) /P)i�p �,. ı,......., .JL,.,>' � /P 
sesi Emine Saiıne Hanım mutasarrıf oldukları halde mu- "�t.i·1i·,:;,.v� ... :,.;:, �..);/cı�ı..t/�� � 
ma i leyhimadan Saime Hanım müteveffıye olarak sağTre �.,V'�V\ ��,.,)�W 1,.;;ıj, ..... ��';...,�/ı kerimesi Şefika Hanım'a ba'de' l-intikal hanım-ı muıml i-
leyhima hissesini  b i ' l-asale ve Sa'adet Hanım'un hissesi - J.<}� )_ t '.;'"../ 
ni dahi ba hüccet-i şer' iyye bi' l-vekale nısf masurasını 
Sarıgüzel'de İskender Paşa mahallesinde Şiikir Efendi zo-
kağında iki numrolu haneye akmak üzre hammarncı es-
niifından Sivasl ı  İsma'il Efendi bin Mehmed'e ferağ. 

Fı 6 Temmuz sene [ ı ] 32 1  [ 1 9  Eylül 1 909] 

Fı 3 Mart sene [ ı  ]32 1 [ 1 6  Mart ı 905] tarih bin sekiz yüz 
seksen bir Defter-i hakani nezaretinün mu 'amelel i  evrak 
numrosıyla mukaddema Katib Sinan caddesinde iki ve 
Silahdar Ağa mektebi zakağında yedi numrolu hane ve 
bekar odalarını el-yevm yekdiğerine kalb olmarak mün
hedim iki yüz yetmiş yedi zira' arsa derunına cari bir bu-
çuk masura ma-i lezizün on hisse i ' tibarıyla yedi hissesi 
Bab-ı ser'askeri yoklamasından müteka ' id Arif Efendi 
hisse-i mezkı1renün nısfını Eğrikapu'da Hacı İlyas mahal-
lesinde Toprak zokağda yiğirmi bir numrolu haneye cere-
yan itmek üzre ahara fenlğ ve nısfı97 diğerini dahi bu 
kerre Yenibağçe civarında Seyyid Beğ zakağında on bir 
numroıu haneye cereyan itmek üzre asakir-i şahane süva-
ri üçünci alayı miralayı izzetlü Hacı Cemi) Beğ'ün haremi 

97 nısf·ı 
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Hasene Hanım'a ferağ. 
Fl 23 Temmuz sene [ 1 ]32 1 [5 Ağustos 1 905] 

14-l/252bll 14-l/252bll Yeniha/ıçe 'ye yakın Sulılesinan ma/ıalle-
�'- . sinde konağa bağlı mülk suyun defter-i /ıakani nezareti 

"' � derkenarına göre Gözümyan Karabet'e ait olduğuna 
.. 1 \ ""' dair kayıt. e);.ı�,..e,,v.,. w.;)�ı,. . �· . , . . . ··' . . . . . . . . .  , . .(.ıf'�.:.., ��1 . ' • � :' .;'.1:' -�',' ,_.)'"'-,U: �"�..u ... ı-_.&:��· /.� [Derkenar] Kayd ol ınmışdur. : • ' , ' 'Ph1•�' ,\J,JJ(-\- ol<-ıe.. •A.- ... �;WJ> -t-;4.l.o <--- � � (.,1J>_;;J • - A • A • -'�(f'?hA.-v� . .. .e,. �,;,.1:-;/.f;�i;�;�,..:;.ı. �·�· .1 ;v.,:.�,, ;...._: Yenıbagçe kurbında Su h te S ı nan mahal lesınde Dede Pa-

. · 

şa zakağında otuz numrolu konağa cari sırf mülk bir bu-
. . çuk masura ma-i lezizün Defter-i hakani nezaret-i eellle

sinden çıkarılan sekiz Şubat sene [ 1 ]3 2 1  [2 1 Şubat 1 906] 
tarihl i  derkenar mikebince on h isse i 'tibarıyla dört buçuk 
h issesi tebe'a-i  Devlet-i aliyyenün Ermeni mil letinden ve 
timur tüccarandan Gözümyan Karabet Efendi veted-i 
Parsih'un uhdesinde oldığı mukayyeddür. 

Dört buçuk h isse ma-i tezize mutasarrıf olan Karabet E
fendi mutasarrıf oldığı h isseyi tekrar on üç buçuk hisse 
i ' tibarıyla üç buçuk h issesini uhdesinde b i ' l-ibka ma'ada 
bir buçuk masura ma-i lezlzün ternamları otuz h isse 
i ' tibarıyla nısf masuraya musib on h issesi mahall - i  kadi
minden bi ' l- ihrac Aksaray kurbında Kosta (kesik). 

14-11252b/2 14-l/252b/2 Yeniha/ıçe'ye yakın Softasinan mahalle-
� sinde eve bağlı suyun lıissedarlarından Saryan Agop E-

�· fendi'nin hissesini lı issedar Süleyman Ağa 'ya ferağına 
·') v ' �- ,. . . / dair kayıt. Çl/.1 •Nfl/".1' ıi,IJ,.I•J.f)- }JA;' · · 

1 
• •  • • • . • - : • • , ., " · · · . , . ..;-"� ."f .'�ı,- � at? ... � - ı.- -tre:-.; f"'" [Kenarnotu] Sırf mülk 

oı.\!r�V:V f,eP;,Jtı �,.ı. .. ı (!-t'(J't: p.J,L �� L ı(.;ı> 1 .l: �ı,p '.i. . . •e/-1)ı �j,,v;,,;J1,; ·.c), . --G.,:ı-:v 1 . ·, ''. "' : •• : ·.: '' �:: Yen ibağçe kurbında Sfıhte S inan mahallesinde Dede Pa-
• "' (Y•v C:" �J ıb "1,P'•�,II' J;/p_.,Pf"-''J-'; k- - d '' k ] d A A A · · ..ı.'�.l. l .. 1 • ._.) ., · ;- .. . . . şa zo agın a mu errer otuz numro u arsa erunına can 

�")# l"'.?. ":'� "'�t....-'�":/.e>..s....ı bir buçuk masura ma-i lezizün bütüni  otuz hisse i ' tiba-

;.;;./,":ı; ı.., �»ı_;p; t'�) tı, �_;-"' 
f',.,;/ �*'.J�.h,l'}' »!f .... ;cJ ,.I ";..J,ı, }'�.., , 

. "t!;.\lLY� �·.e;··t-: 
rıyla on hissesi fi 1 6  Şubat sene [ 1 ]322 [ 1  Mart 1 907] 
tarih inde Şeyh Ekrem Efendi'ye ferağ idilerek kusur bir 
hissesi Süleyman Ağa'da ve diğer on dokuz hissesi dahi 
Saryan Agop Efendi veled-i Parsini(?) uhdesinde iken bu 
kerre on dokuz h isse ınutasarrıfı Agop Efendi kendi his
sesini  bir hisse ınüştereki Süleyman Ağa bin Mehıned'e 
ferağ. 

Fl 5  Temmuz sene [ 1 ] 322 [ 1 8  Temmuz 1 906] 

Süleyman Ağa'nın suyunu Zeki Efendi'ye katiyen fera
ğına dair kayıt. 
Sırf- ı mülk ma-i lezlze mutasarrıf olan Süleyman Ağa bin 
Mehmed ınutasarrıf oldığı ma-i lezlzi mecra-yı kadiınİ o
lan arsaya cereyan itmek üzre Zeki Efendi ibn-i Hasan'a 
kat' iyyen ferağ. 

Fl 24 Temmuz sene [ 1 ]322 [6 Ağustos 1 906] 
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Zeki Efendi'nin suyunun bir kısmını arsaya bağiatmak 
üzere Melımet Ağayaferağına dair kayıt. 
Yiğirmi hisse ya'nl bir masura ma-i lezize mutasarrıf o
lan Zeki Efendi mutasarrıf o ldığı bir masura ma-i lezizün 
nısf masurasını  uhdesinde bi ' l-ibka diğer nısf masurasını 
Dede Paşa caddesi i le mahdlıd yiğirmi zira' arsaya cere
yan itmek üzre Mehmed Ağa ibn-i Abdülcelll'e ferağ. 

Fl 23 Şubat sene [ 1 ]323 [7 Mart 1 908] 

Zeki Efendi'nin suyunu diğer hissedar Melımet Ağaya 
ferağına dair kayıt. 
Bir masura ma-i lezizün nısfını uhdesinde ibka iden Zeki 
Efendi mutasarrıf o ldığı ma-i lezizi diğer n ısf h isse muta
sarrıfı Mehmed Ağa ibn-i Abdülcelll Ağa'ya ferağ. 

Fl l 8  Haziran sene [ 1 ]324 [ 1  Temmuz 1 908] 

14-l/253all Sultanalırnet Akbıyık malıallesinde Sultan 
Süleyman vakfından eve bağlı suya mutasarrıf olan 
Sultan Hanım 'ın suyunu İtfaiyye kaymakamı Mustafa 
Bey 'e katiyen ferağına dair kayıt. 

[Derkenar] Esas kaydı İshak Paşa hıdmetinde mastur u 
mukayyeddür. 

[Derkenar] işbu kayd Çukurçeşme hıdmetinde iki  yüz 
dokuzuncı varaka nakl şode. 

Fl 2 1  Şubat sene [ 1 ]325 [6 Mart 1 9 1 0] 

Sultan Ahmed Akbıyık mahallesinde Değirman zakakın
da yiğirmi numrol ı  haneye cari cennet-mekan Sultan Sü
leyman vakfından nısf masura bir buçuk çuvaldız ma-i 
lezize mutasarrıf olan Hammarncı Hüseyin Ağa zevcesi 
Sultan Hanım mutasarrıfe oldığı ma-i lezizi mecra-yı ka
diminden b i ' l -ihrac Suhte S inan mahallesinde Dede Paşa 
zakakında on sekiz numrol ı  haneye akmak üzre İtfaiyye 
kaimmakamı izzetlü Mustafa Beğ ibn-i Ahmed'e kat ' iy
yen ferağ. 

Fl 1 Temmuz sene [ 1 ]325 [ 14 Temmuz 1 909] 

14-11253a/2 Alımediye malıallesinde Softasinan ma
hallesinde bir eve bağlı Kırkçeşme suyundan dilediği 
yere akıtmak üzere yarım masura mülk suyun Hacer 
Nadire Hanım 'a verildiğine dair sened-i lıakani kaydı. 

[Derkenar] Eyylıb hıdmetine nakl idi lmişdür. 

Ahmediyye mahallesinde Suhte S inan mahallesinde bir 
kıt'a haneye cereyan itmek üzre Kırkçeşme suyından ya
rım masura sırf mülk ma-i leziz di lediği mahalle akmak 
üzre Hacer Nadire Hanım uhdesine viri len bir kıt 'a  se
ned-i hakani kayd o l ındı . 

Fi 29 Teşrin-i sani sene [ 1 ]325 [ 1 2  Aralık 1 909] 

Hacer Nadire Hanım 'ın suyunu Eğrikapı dışında Hacı-
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hüsrev malıallesinde evine bağfatmak üzere Seher Ha
nım 'a katiyenferağına dair sened-i hakani kaydı. 
MQma i leyha Hacer Nadire Hanım mutasarrıfe oldığı nısf 
masura ma-i mezkQrı mecra-yı kadiminden b i ' l-ihrac Eğ
rikapu haricinde Hacı Hü[s]rev mahallesinde Kotra zaka
kında beş mükerrer numrolu haneye cereyan itmek üzre 
Seher Han ım ibnet-i Mehmed İzzet Efendi'ye kat ' iyyen 
ferağ itmeğle virilen sened-i hakani işbu mahal le kayd o
l ındı . 

B Haziran sene [ 1 ] 326 [Temmuz 1 9 1 0] 

14-11253b/1 Yenibahçe 'de Müneccim Sadi malıallesin
de evine bağiatmak üzere Haremeyne müllıak Dülbend
cizade el-Hacc Mustafa Efendi vakfından iki lıilal su
yun Haftz Mustafa Efendi'nin ulıdesinde olduğunu bil
diren sened-i hakaniden dolayı düşülen kayıt. 
[Derkenar] Esas kaydı Aksaray hıdmetindedür. 

[Derkenar] İşbu kayd defter-i cedld Yedikul le kısmına 
sahlfe 23 kayd idilmişdür. 

Fl 23 Mayıs sene [ 1 ]329 [ l l Haziran 1 9 1 3 ] 

Yenibağçe'de Müneccim Sa'dl mahallesinde Baruthane 
yokuşı zokakında bir mükerrer numrolu haneye cereyan 
itmek üzre Haremeyn'e mülhak Dülbendcizade e l-Hacc 
Mustafa Efendi vakfından iki h ilal ma:i lezlz Hafız Mus
tafa Efendi ibn-i Abdul lah uhdesinde oldığı ve suret-i ta
sarrufını havl sened-i hakani görilerek işbu mahalle kayd 
o l ındı . 

Fl 7 Temmuz sene [ 1 ]326 [8 Ağustos 1 9 1  O] 

Eğrikapı dışında Hacıi/yas malıallesinde dörtte bir ma
sura suya mutasarrıf olan Kalafatçı Ali Efendi'nin su
yunu Dülbendcizade Haftz Mustafa Efendi'ye ferağına 
dair sened-i hakani kaydı. 
[Derkenar] Esas kaydı Yukarıana'da. 

Haremeyn'e mülhak Derviş Mehmed Paşa vakfından Eğ
rikapu haricinde Hacı İ lyas mahal lesinde Toprak zokakda 
yiğirmi bir ımınrol ı  haneye cereyan itmek üzre rub ' ma
sura ma-i lezlze mutasarrıf o lan Kalafatcı All Efendi ma-i 
mezkQrı mecra-yı kadiminden b i ' l -ihrac bala-yı kayd[d]a
ki haneye cereyan itmek üzre Dülbendcizade Hafız Mus
tafa Efendi'ye ferağ eylediğinden virilen sened-i hakani 
işbu mahalle kayd o lındı . 

Fl 5 Ağustos sene [ 1 ]325 [ 1 8  Ağustos
, 
1 908] 

14-11253b/2 Hüsrevpaşa 'da Kasap İvaz malıallesinde 
balıçe/i bir eve bağlı su Hatice Şekure Hanım ile Hacı 
Rıza Efendi'nin ulıdelerinde iken Hacı Rıza Efendi 'nin 
vefatıyla hissesinin oğlu Sadeddin Bey 'e intikali ve lıis
sedarlarca suyun el-Hacc Şükrü Efendi'ye/erağına da-
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ir sened-i hakani kaydı. 
Hüsrev Paşa'da Kassab İvaz mahallesinde Hüsrev Paşa 
caddesinde on yedi numro ile murakkam ma'a bağçe bir 
bab hane derfinına cari nısf masura ma-i lezizün dört his
se i 'tibarıyla bir buçuk hissesine Hadlee Şükfire Hanım 
bint-i e l-Hacc Derviş Efendi ve diğer bir buçuk hissesi 
dahi Hacı Rıza Efendi'nün uhdelerinde iken mfima i leyh 
Hacı Rıza Efendi'nün vefatıyla hissesi bir nefer mahdfimı 
Sa'deddln Beğ'e ba'de' l-intikal mfima i leyha Şükfire Ha
nıın kadimen ve Sa'deddin Beğ intikiilen mutasarrıf ol
dukları üç hisseyi Pol is ikinci komiserliğinden müteka' id 
e i-Hacc Şükri Efendi ibn-i Emin Efendi'ye 17 Ağustos 
sene [ 1 ]326 [30 Ağustos 1 9 1 0] tarihinde mu'amele-i fe
rağıyyesi icra kı l ınmış aldığından ale' l-usul kaydınun 
tesviye idiimiş olmağla viri len sened-i hakani işbu ma
halle kayd idi ldi . 

Fi 1 9  Ağustos sene [ 1 ] 3 569R( l Eylül 1 9 1 0] 

14-1!254all Galata gümrük katibi Seyyit Mahmet E
min Efendi'nin bir balıçe ile bağlı bir lüle suyun ulıde
sinde olduğu /ıalde suyunun statü ve niteliğinin bildiril
mesi için başvurusu sonucunda İbrahimağa çeşmesinin 
fazlasından bahçeye ancak yarım masura düştüğü ve 
bu suyun eskiden olduğu gibi akması ve fakat başka ye
re ifraz ve icra konusunda ferağ ve intikaline müsaade 
olınmamak ve bahçeye mutasarrif olanın suya da mu
tasarrif olmasına dair kayıt. 

Derfin ve hamiş-i temessükde bir bab bağçe ve kanavatt
na te be ' iyyetle bir lüle ma-i leziz 4 M sene [ 1 ] 265 [ 1 A
ral ık 1 848] tarihinde Galata gümrüğinde katib es-Seyyid 
Mehmed Emin Efendi'nün defter-i vakfda uhdesine kayd 
al ınmış  aldığından defter i le99 vakfı kayd olmması i lti
masında olup ma-i mezkfir eğerçi temessük-i mezkfirda 
muharrer ise de nizam-ı seniyyesine nazaran katması ve 
ne nıaküle sudan İcra a l ındığı ve henüz cereyan itmekde 
midür keyfiyyetün erbab-ı vuküfdan lede't-tahkTk ancak 
bağçe-i mezkfir ve civarında cadde üzerinde İbrahim Ağa 
çeşmesi dimeğle arif çeşmenün kebir su hazinesi bağçe-i 
mezkı1r derfin ında müstakı l l  tarik i le İcra al ınan Kırk
çeşme suyı evvel-i  emrde hazine-i mezkı1reye bi ' l- icra 
imla a l ındığı halde fazlası bağçe-i mezkı1reye mahsus bu
l ınan havza mine'I-kadim icra ve henüz bu vechi le  cere
yan eylemekde aldığından başka hazine-i mezkı1run vasa
tında bir lü le mikdan ta'yin mahal l i  dahi mevcfid olup 
halbuki çeşme-i mezkı1run iki masura suyı aldığı dah i ih
bar kı l ınmış olmağla bu sfiretde temessük-i mezkı1rda 

9R 1 326 
99 defter-i aba 

3 8 1  

14-1/253b/2 

14-1!254all 
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muharrer olan bir lüle sekiz masura dimek olmayup sa
lifü'z-zikr hazine vasatında bul ınan ta'yln mahalli aldığı 
tebeyyün itmiş aldığından bu takdlrce çeşme-i mezkürun 
fazlasından bağçe-i mezkura ancak yarım masura isabet 
ideceğinden ol vechile yarım masura ma-i leZız kema 
fi ' s-sabık i cra ve fakat mahal l-i ah ara ifraz ve icrasiyçün 
ferağ u intikaline müsa'ade al ınmamak ve bağçe-i mez
küra her kim mutasarrıf olur ise ber minval-i muharrer 
fazla-i mezkur[a] mutasarrıf olmak üzre işbu mahalle 
şerh virildi . 

[Alt derkenar] Tarih-i merkürnede Cabiyyet-i teftişden 
olman ittimas üzerine hane(?) temessüki ayniyle kayd o
l ınarak kayd-ı mezkur üzerine lzahen ol vakt şerh virilmiş 
idüği . 

Es-Seyyid Ahmed Galib Nazır-ı su 

14-11254a/2 Mehterçeşmesi malıallesinde Yazıcızade 
Mustafa Bey 'den eviatiarına intikal eden bir arsaya 
mutasarrıf olan Ümmügülsün Hanım 'ın bahçe ve su
yunu rızasıyla Galata gümrük katibi Seyyit Mehmet E
min Efendi'ye katiyen ferağına dair hamiş-i temessük 
kaydı. 

Ber mantük-ı derkenar nezd-i çakerlde mahfüz olan def
ter-i ab tetebbu' ol ındukda Astane-i al iyyede Mehter çeş
mesi mahallesinde ipci ler(?) köşkinde merhum Yazıcıza
de Mustafa Beğ'den evliidiarına müntakıl olan bir kıt'a 
arsa ki bir tarafı Mehmed Emin Halife menzili ve bir ta
rafı Kaşıkcızade hadlkası ve iki tarafı tarlk-ı amın ile 
mahdud müşarun ileyh hazretlerinün vakfı olup ve binası 
mülk olarak bundan akdem harik-i azırnde muhterik men
zil-i mezkurun derunında cereyan iden kanavatma tebe'
iyyetle bir mikdar ma-i tahiri vesair eşcarlarıyla ve ceınJ' 
tevabi '  ve levahıkıyla hamiş-i temessükde muharrer Ha
remeyn-i muhteremeyn'e mülhak Sultan Bayezid divan 
odasında pençşenbih güni ru 'yet olman evkafdan beher 
şehr doksan akçe mukata'a-i kadlmelü bir bab bağçe ve 
ma-i tezize mutasarrıfe olan Ümmügülsün Hanım bint-i 
İbrahim mutasarrıfe aldığı bağçe ve ma-i lezlz-i mezkurı 
bi ' z-zat kendü hüsn-i rızasıyla ve ferağ-ı kat' iyyen Galata 
gümrüğinde katib es-Seyyid Mehmed EınJn Efendi bin 
Ahmed'ün 1 8 Şevval sene 1 266 [27 Ağustos 1 850] tari
hiyle hamiş-i temessük mukayyeddür. 

F1 23 Muharrem sene [ 1 2]92 [ 1  Mart 1 875] 

Es-Seyyid Ahmed Galib Nazır-ı su 

14-l/254a/3 Yazıcızade İbrahim Paşa vakfından Molla 
Mulıiddin mahallesinde çeşmefazlasından konağa bağ-
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lı bir lüle suyun İshak Paşa 'nın ulıdesinde olduğuna 
dair kayıt. 

Evkaf-ı hümayun hazinesi senedat odasında pençşenbih 
günleri icrası mukarrer o lan Yazıcızade İbrahim Paşa 
vakfı musakkafatından Monla Şemseddln mahallesinde 
Hayreddin Paşa zekağında yiğirmi birinci numro ile mu
rakkam bir tarafdan Mehmed Eınln Hallfe ve bir tarafdan 
Kaşıkcızade hadlkası ve iki tarafı tarlk-ı amın ile mahdud 
şehriyye doksan akçe mukata' alu  evkaf-ı saire ile mahlı1t 
bir bab konak ve derunında cari kanaviitma tebe' iyyetle 
çeşmenün fazlasından bir lüle ma-i tahir  l l  Receb sene 
[ 1 ]290 [4 Eylül 1 873] ve 22 Ağustos sene [ 1 ]289 [3 Ey
lül  1 873]  tarihiyle Mlrlivii sa 'adetlü Süleyman Paşa haz
retleri uhdesinde oldığı vakf-ı ınüşiirun i leyhün musakka
fiit defterinde mastur u mukayyeddür. 

Fl 28 S afer sene [ l ]292 ve 24 Mart sene [ 1 ]29 1 
[S Nisan 1 875] 
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14-l/254a/4 Mekatib-i askeriye nazır-ı sanisi Süleyman 14-11254a/4 
Paşa 'nın Yazıcızade Mustafa Paşa vakfından binası .� .. ':'J -�-- .:.� 4_,� ...--·� 1 :__ �;;,;.ı,ı;;; .:.,..""'/.-� v;,:;; · ...::,. ·ı.:; 
mülk Molla Şeref malıallesinde bir menzil ve bağlı bir ,.t;-: :-: .ı;)� !J...V ;_,;;,-:· <"..{ ;..:>.;;. �_..){ ;;_,_.. ;; ;, "� .... �, , 
lüle suyun ululesinde olduğu halde suyunun statü ve �-A:---t;J .;,,':· /.!/'.);_-? _J?_, ;;_, vl.JJ�,v <')/ -n:r-v,.;; :;·�· .;,.1 
niteliğinin bildirilmesi için başvurusu sonucunda İbra- Qvl'� --���/....:���:.-e.(- � -�)-:J!."' '-�./�?-' 'J.I--;·� .... � ... . �j-,11 
himağa çeşmesinin fazlasından konağa ancak yarım �./{�-::-� �� �.;_;_, "�· �?.;.;. ;n ; ıi L: -.v)-:') .:;...,.,'.!- .,_j �..Rt/ 
masura düştüğü ve bu durumun Teftiş-i evkaf-ı lıüma- - ������;:..J. ·�.�·/.'J·��!/' �Y.-'J,. v.v...f'fd>- 0.::.� ._;.� 
yuna havalesinin gerektiğine dair kayıt. �;��-�(//-" :-' '-"-:: � �(;;v .AJ� _,.ı.J; . .j:,l,,�_,_J,., (�'  
M k� 'b . k . � � � . ' �d ı ·· s ·· ı  � p f., -..v.,__,_, .(_.!/ty-/--V".I/.U:..,.r_;_._ ;;_...,.;;. .-� ,, _;ı.' ... ;;_ e atı -ı as erıyye nazır-ı sanısı sa a et u u eyman a- iP;;/."� , , _. . , . :, , � ---: ·, · · ,.. . . 

' o 
. . � � · � � · • • Jı:.-ı;-' •.-v;V.I...-:- rl;N ..-.t',..o .,..-'./,J� .A/ ,i; · · v  . 

Şa hazretlerınün ış bu takrır mealı Yazıcızade Mustafa Pa- , ..:.., ı ;..e,(,." , , ;: : .  ; ·. / . .  , -. t' • 
- ..-_...Ju --�  

• . . • .. • -�·,...,_, �r · "' /,ı..V .J/.""t< l.;ı ı_/. ı · · 0 • • 

şa vakfından ve binası mülk o larak Hal ıcı lar'da Monla iı:�;-;;"it/, �-:-..PJi.c-.: .... ;,.;o�� \: .�'� . -� �<f-'(</-o::'.;.V 
Şeref mahallesinde Hayreddin Paşa zekağında yiğirmi bir �c(Z'.f'�'.V _,.,_;., .,.t./ .. }1 � .  v;) -��J ,_.;�.;--''!>· .;;_,J i:•. 

ı f ıd kı b •  b 'b 'J d � d J, l_ ) .  ' ı  ( . .  .Y ""�• W ..-'J _..., r '/ · nururo u mutasarrı o u arı ır a menzı erunın a "'c-:..J)�·�>· ' ·-"�' ·ud _. . . . , ··· ·, · 1. · . . Y cv ·�<��> .. � Vf/ �� " �' ı ıf  M ' ..J?. . . . 
kanaviitma te be' iyyetle cari olan bir lüle ma-i tahirün <:�� '-o�. � ,. � L ;i_·. - .'·-"' :=-".0�.V .,._;,,�_:,. 
defter-i vakfından kaydınun ihracı n İyazından ibiiret bu- �11} . .!.1�.:..� 

· -.vv-..t!K':....-J� .d.;�-�,;.;;� 
l ınınış ve mii-i mezkı1r ber mantı1k-ı temessük bir lüle ol-
dığı halde suyolcı lar tarafından yarım masura cereyiin 
itdiri lmekde bulındığından hakikat-i hiilün ziihire ihriicı 
paşa-yı müşiirun i leyh tarafından bir ziitun ifade-i ş ifiihiy-
yesinden ve vakf-ı müşiirun i leyh musakkafiitından Men-
Iii Şemseddln mahallesinde Hayreddin Paşa zekağında 
yiğirmi bir numrolu bir tarafdan Mehmed Emin Halife ve 
bir tarafdan Kaşıkcıziide hadikast ve iki tarafı tarlk-ı 
amın ile mahdud şehriyye doksan akçe mukata'alu vakf-ı 
saire ile mahlut bir bab konak derunında ciir'l kanaviitma 
te be ' iyyetle bir lüle mii-i tahir l l  Receb sene [ 1 ]290 [ 4 
Eylül I 873] tarihiyle Mlrl ivii sa'adetlü Süleyman Paşa 
hazretleri uhdelerinde oldığı defter-i vakfdan muhrec 
kayddan ve ma-i teziz-i mezkı1r temessükinde bir lüle 
muharrer ise de mezkı1r bir lü le ta'blri sekiz masura di-
rnek olmayup hazine vasatında bulınan ta'yln mahal li ol-
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dığı tebeyyün iderek İbrahim Ağa çeşmesi fazlasından 
konağ-ı mezklıre içün yarım masura isabet eylediği Su 
nezaret-i behiyyesinden olman derkenardan anlaşılmış 
olmağla bu slıretde meal-i takrire ve muhrec kayda ve 
derkenara nazaran keyfiyyetinün mahal l inde şer ' -i şerif 
ve Su nezaret-i behiyyesinden lazım gelen lazım gelen99 
me'mlırlar hazır oldığı halde tahkık ve tedkik olmarak 
hakikat-i halün zahire ihracıyla icabı ve iktizası i '  lam 
olmmak üzre işbu takrirün Evkaf-ı hümaylın müfettişi 
faziletlü efendi hazretlerine havalesi lazım gelür. 

Fı 4 Rebi 'u ' l -evvel sene [ 1 ] 392100 29 Mart sene [ 1 ]29 1 
[ 1 0  Nisan 1 875] 

14-l/254a/5 Yeniha/ıçe 'de Mollaşeref malıallesinde bir 
ev ile Yazıcızade vakfından yarım masura Kırkçeşme 
suyuna mutasarrıf olan Süleyman Paşa 'nın vefatıyla 
suyunun evlatlarının rızalarıyla Opar nalıiyesinde Veli 
Efendi'ye ferağlarına dair kayıt. 

[Derkenar] Der-sa'adet kayd kaleminden ihrac alınmış
dur. 

[Derkenar] Cedid Kırkçeşme defterinün 1 57. sahifesine 
nakl ol ınmışdur. 

Yenibağçe'de Monla Şeref mahallesinde Hayreddin Paşa 
zokağında 25 atik numrolu hane ile Yazıcızade vakfından 
olan nısf masura Kırkçeşme ma-i lezizi mutasarrıfı olan 
Süleyman Paşa'nun vefatıyla terk eylediği Sabiha ve 
Meryem hanımlarun rızalarıyla 5 Kanlın-ı evvel sene 
[ 1 ]335  [ 1 5  Aralık 1 9 1 9] tar'ihinde Manastırlı Görice(?) 
kazasınun Opar(?) nahiyesinden bağçevan esnafından 
Demir(?) Efendi bin müteveffa Kamil  Efendi'ye uhde
sinde . 

14-11254b/1 Yeniha/ıçe'ye yakın Atikalipaşa civarında 
el-Hacc İlyas bostanından akan Mimar Sinan suyunun 
aynı mahallede Mimar Sinan vakıf suyu için mülk ve 
gedik salıibi zimmilerin avarız vakfina senede onar ku
ruş avarız akçesi vermelerine dair vakfiye kaydı. 

[Kenarnotu] Sarıgez hıdmetinde acı su senedi .  

Veeh-i tahrir-i hurfıf budur ki :  
Mahmiyye-i İ slambol'da Yenibağçe kurbında Atik Ali 
Paşa civarında ei-Hacc İ lyas bostanı derlımndan cereyan 
iden lağm suyı Mi 'mar Sinan bostanından merhum ve 
mağfı1run leh Mi 'mar S inan mahallesinde hayratı olan 

99 "lazım gelen"mükerrerdir. 
/ll() [ 1 ]292 



İST AN BUL SU KÜLLİY ATI 

çeşme-i latifesinün künki tahtından cereyan eylerliğinden 
mahalle-i mezbure-i Mi 'mar S inan'un ahalileri müslirnine 
beher sene virdükleri avarız vakfına senede onar guruş a
varız akçesi ve hakk-ı mecra-yı su eda vü teslime Mi 'mar 
Sinan bostanun derunında müste'cirfın ve ashab-ı

. 
mülk 

ve gedik olan zirnınller ta'ahhüd ve kabul vakfa enfa' ve 
avarıza ihanet su sahibü ' l-hayrat ve' l-hasenat merhum ve 
mağffırun leh cennet-mekan firdevs-aşiyan Sultan Sü
leyman Han'un ve bostan-ı mezbfır merhum Mi 'marı1111 
S inan'un suyı bostan-ı Mi 'mar Sinan'dan ve mahal lesin
den cereyan bostanı derfınında olan bağçevanları ve eşea
rı sevabuma intifa' eylesün diyü vakt-i i 'mal-i Kemer
ler'de izn ve emr defter-i atik ve temessükde muharrer ve 
musarrah temessük-i vakf iki  yüz seneden mütecaviz atik 
kabil-i isti 'mal olmayup atik temessüki taraf-ı vakfda hıfz 
ve müceddeden izn temessük[i] virilüp senede avarız 
vakfına emr-i kül llsi(?) kadim üzre eda vü teslim eyle
dükden sonra kirnesne mani ' u müzahim olmaya. 

R B  sene 1 229 [Ocak-Şubat 1 8 1 4] 

Ahmed İmam-ı cami '- i  S inan 
Kaimmakam-ı mütevel ll-i avarız-ı 
Mahalle-i Mi 'mar S inan hala 

14-1/269a/l Nişancı Melımed Paşa vakfınun Mütevelli 
kaymakamı Alımet Ziver Efendi ile Emine Hanım ara
sında meydana gelen tartışmanın Evkaf-ı lıümayun ile 
Haremeyn-i şerifeyn vakıfları müfettişleri tarafindan 
çözüme kavuşturulduğuna dair kayıt. 

[Derkenar] Kumkapu'da Nişanca Mehmed Paşa-yı Atik 
hammarnma aid acı su. 

İ slambol'da Kumkapu dahi l inde merhum Nişancı Meh
med Paşa-yı Atik cami '  - i  şerif mahallesi ahalisinden İ
mam Hasan Efendi ve Muhtar-ı sani Yorgani Mehmed E
min ibn-i Mehmed Sa'id Ağa ve Tacir Mehmed Selim 
Ağa ve Kurukahveci Mustafa Ağa vesair mazbfıtu' l-esa
rni kirnesneler ba irade-i sen iyye Evkaf-ı hümayfın nazırı 
efendiler nezaretinde olan cami ' -i şerif-i mezkur i le mer
hum-ı mfıma i leyh Mehmed Paşa'nun hayrat-ı sairesi vak
fınun kaimmakam-ı mütevel llsi eci l le-i rical-i devlet-i 
aliyyeden hala Evkaf-ı hümayı1n nazırı atı1fetlü Ahmed 
Ziver Efendi taraflarından husus-ı atide vekil-i şer'lieri 
cabi-i vakf İ sma'il Efendi hazır oldığı halde bi ' l -ma' iyye 
ru 'yete me' mur Evkaf-ı hümayfın müfettişi mevali-i 
izamdan faziletlü Ahmed Şükri Efendi tarafından mürsel 
Mehmed İzzet Efendi ve Haremeyn-i şerifeyn müfettişi 
müderrisln-i kirarndan Kütahyevi Ahmed Efendi hazır ol-

101 mi 'mar 
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dukları halde l i san[en] sadır o lan ferman-ı alllerine imti
salen sal ı  güni arz odasında huzur-ı hazret-i sadaret-pena
hide ma'küd mecl is-i şer'-i münirde silhibe-i arz-ı hal 
mu 'arrefetü' z-zat Emine Hanım ibnet-i Ali i le terafu ' la
rında ahall-i mahalle-i mezburun işbu arz-ı hal başında 
mastur hala İs lambol kadisı Kiçecizade hafidi faziletlü 
Abdülhalim Efendi'nün isneyn güni arz odasında huzür-ı 
asafanede müfettişan-ı müma i leyhima i le bi ' l-ma' iyye 
murafa'adan virdiği mazbata i' lamında muharrer mezbu
re Emine Hanım'dan eylerlükleri da'valarını  bi a[y]ni
hi(?) mezbure Emine Hanım'dan da'va ve beynlerinde 
ba'de vukü ' i ' l-münaza'a cami '-i şerif-i  mezkurun abdest 
musluklarına ve mahall e-i mezkurede vakı'  merhüm-ı 
muma i leyhimün102 mekteb-i şeriftyle Akarçeşme dimeğle 
şehir ahali-i mahal lenün intifa' idegeldükleri çeşmesinde 
vakf-ı mezkür musakkafatından çiftehammama cereyan i
den maımuzun mezburün103i Emine Hanım'un bi' 1-icare
teyn mutasarrıfe olmadığı bii irade-i seniyye Evkaf-ı ha
remeyn-i muhteremeyn nazırı olanlar nezaretinde o lan 
merhum Nişancı Mehmed Paşa-yı Cedid vakfı musakka
fatından İslambol'da Tavşantaşı civarında Serrac İshak 
mahallesinde kain bir bab vakf menzi lün(?) derunına 
mekşuf ve kadim olup münaza'un fıh evleğine kagiriy
yü' l(?)-bina hacasınun içine mezbüre Emine Hanım ma-i 
mezkur ber veeh-i muharrer cereyan itmernek içün imla 
idüp ahall-i mahal le-i  mezburunun dahi kaimmakam-ı 
mütevel li vekil i  hazır-ı mezbur i le  ma'an ma-i mezkurun 
ke' l-evvel cereyanı içün mezbüre Emine Hanım'un ihn1c 
eylemesini murad eylerlükleri turab ve molozı ahail-i 
mahalle-i mezburun bi ' r-rıza teberru'an kendi mal larıyla 
ihn1c ve zikr o l ınan bacayı tathire ve mezbüre Emine 
Han ım dah i fıma ba'd ma-i mezkurun cereyanına kat 'a  
mümana'at itmerneğe tarafeyn ta 'ahhüd idüp bu vechi le  
kat'-ı münaza'a eylediikieri huzur-ı alilerine i ' liim olındı 
el-emrü kemen Iehü' l-emr fi ' l-yevmi ' l-hamis aşer min 
şehr-i Rebi'u ' l-ahir I i sene seliise ve hamsin ve mieteyn 
ve elf 

102 ileyhün 
103 mezbGre 

[ 1 9  Temmuz 1 837] 
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Akbıyık mahallesi, 9, 1 0, ı I ,  1 5 , 1 8 , 1 9, 2 1 ,  24, 25, 27, 29, 

37, 39, 40, 4 1 ,  44, 48, 49, 66, 67, 233, 379. Bkz. mahalle 

akçe, 1 6, 1 7 , 19, 24, 53 ,  55, 60, 66, 9 1 ,  99, ı n, ı 25 ,  ı 34, 
ı 37,  140, 1 52, 1 66, 1 74, 1 77 ,  1 78, 21 ı, 2 ı 2, 2 ı 5, 222, 
252, 258, 265, 268, 273 ,  29 ı ,  300, 306, 308, 3 1 4, 3 ı 7, 
32 1 , 323, 326, 332, 334, 337, 338, 340, 346, 362 

Akçeşıne suyı, 1 62 
Akgül ,  3 ı 2  
Aksaray, 206, 207, 2 12, 2 1 8 ,  2 ı 9, 230, 234, 236, 243 ,  244, 

247, 248, 249, 252, 256, 257, 267, 269, 27 1 ,  272, 276, 
282, 284, 285, 288, 294, 297, 299, 3 ı 5 ,  3 ı 8, 3 ı 9, 32 1 , 
327, 332, 339, 347, 349, 358, 365, 367, 373, 374, 378; -
caddesi, 2 1 3 , 220, 22 1 , 272, 283.  Bkz. cadde 

Aksaray hıdmeti, 1 ,237, 3 1 2 . Bkz. hıdmet 
Alacaçeşme sokağı (Ördek Kasap mahallesi, Yenibahçe), 

354. Bkz. sokak 
Alacamescid, 204 
ALAEDDİN Ağa (Mülhakat müdürü), I 67 
Alaüddln tekyesi , 24 1 ,  274. Bkz. tekye 
Alıcılar köşki, 337 .  Bkz. köşk 
ALI Ağa (Su nazırı), 1 70 
ALİ Ağa (Kapu çukadarı), 332  
All Ağa mahallesi (Kadırga), 95,  96 ,  97 ,  99. Bkz. mahalle 
All Çavuş mahallesi, ı 02. Bkz. mahalle 
All ÇavCış vakfı, 294 
ALI Rıza Beğ (Meyve-i höşk gümrükçüsi), 1 1 6, 1 5 1 
Alem Beğ mahallesi (Aksaray), 207, 2 1 ı .  2 1 2, 2 ı 3 ,  2 1 8, 

220, 247, 283, 339. Bkz. mahalle 
Daltaban çeşınesi, 1 32. Bkz. çeşme 
Altıboğaça mahallesi (Kadıçeşmesi) ,  1 8. Bkz. mahalle 
Altımermer, 208 
Aınasiyye muhassılı, 77. Bkz. muhassıl 
ana !ağın, 6, 2 1 5  
ana meslek, 72, 1 70, 220, 339 
ana terazCı, 2 I O 
Anamur kazası ,  ı ı 5. Bkz. kaza 
anbar, 284 
Anbar-ı amire, 98 
Arahacı Bayez'id mahallesi (Lalezar), 2 I 5 .  Bkz. mahalle 
Arahacılar çeşmesi tankı, 6, 89. Bkz. tarik 
Arahacılar kışlası, 60 
Arahacılar kışiası caddesi, 7, 40, 44, 49. Bkz. cadde 
Arahacıağlı ınandırası deresi, ı 3 3  
Arabzade sCıkı, 47 
Ariiste haınmamı, 70. Bkz. harnınilm 
arazi: Sellmiyye -si, 364 
Arif Efendi suyol ı ,  1 .  Bkz. suyolı 
Arpa emini Mehmed Efendi çeşmesi vakfı suyı ınesleği, 268. 

Bkz. çeşme, meslek, suy 
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arsa, 7, 8, I O, 49, 50, 234 
arşun, 290 
arz defteri, I 40 
arz-ı hal, I ,  9, 24, 50, 70, 84, 1 0 1 ,  1 35, 1 59, 1 69, 1 78, 2 1 3, 

242, 256, 266, 288, 290, 3 1 0, 3 1 5, 3 7 1  
Arz-ı rum valisi, 2 4  I .  Bkz. vali 
Asmaaltı, I I 
Astane, 92, ı ı 5, ı 33 ,  ı 52, 337 
As tane çayı r ı ,  28 I 
Aşağı ana hıdmeti, 239. Bkz. hıdmet 
Aşcıbaşı Ahmed Çelebi mahallesi (Eyüp), 1 54. Bkz. 

mahalle 
Aşcıbaşı caddesi, I 54. Bkz. ciidde 
Aşık Paşa mahallesi, 39, 63. Bkz. mahalle 
Atik All Paşa, 384 
Atik Ali Paşa caddesi, 298. Bkz. ciidde 
Atik All Paşa vakfı kiitibi, 3 38. B kz. kiitib 
ATİK Viiiide Sultan, 246 
Atik Viiiide Sultan vakfı, 375 
Avretbazarı, 334 
Ayasofya, 84, 26 I 
Ayasofya taksimi ,  6, 89. Bkz. taksim 
Ayasofya-i kebir, 2, 4, 5, I 45 
Ayasafya-i kebir evkaJı, I 06, 233, 234, 235, 282, 283, 284, 

348. 377. Ayrıca bkz. vakf; - katma suyı, 3 I 7, 330; -
suyı, 2 I 5, 353 .  Bkz. su; - suyı ana tar!ki, 236, 264, 332, 
338 :  - su yı !ağını, 2, I 3, I 08, 267, 306, 3 I 8, 323, Bkz. 
!ağın; - su yı tarik ı , I 5, 22, 56, 58, 8 I ,  83, 93, I 06, I 08, 
1 29, I 65, 224, 228, 229, 269, 270, 278, 306, 350. Bkz. 
tarik 

Ayasofya-i kebir mahallesi, 36. Bkz. mahal le  
Ayasofya-i sağir mahallesi, 93. Bkz. mahalle 
Aydın müş!ri, 1 30, I 40. Bkz. müş!r 
Aynalıçeşme sokağı (Kasap İvaz mahallesi, Sarıgez), 233. 

Bkz. sokak 
Ayvad deresi (Haslar), 1 2, 1 04, 322 
Ayvad havzı, 322 
Ayvad karyesi (Haslar), 56, 82, 143 , 205, 252, 3 1 4, 326 
Ayvadlı karyesi (Haslar), 253 ,  255 
Ayvansaray, 87, 1 36 
Ayvansaray hıdıneti, 1 36 .  Bkz. hıdmet 
Ayvaz karyesi, 225. Bkz. karye 
a'zii: Der-sa'iidet bidiiyet mahkemesi -si, 75; İ sınet Üsküdar 

Bidiiyet mahkemesi -sı, 277 
Azebler hıdıneti, I 8, 224, 239, 330. Bkz. hıdmet 

B 
bab, 248 
Baba Hasan Alemi mahallesi (Saraçhane), 228, 27 I ,  280. 

Bkz. mahalle 
Baba Haydar mahallesi (Eyüp), 268 
Bab-ı ali caddesi, 1 6. Bkz. ciidde 
Biibü 's-sa' ade ağası Osman vakfı, 3 7. Bkz. vakf 
baca, 1 3 , 55 ,  57, 72, 99, 1 09, I 1 4, 1 35,  1 73 ,  1 80, 2 1 5 , 228, 

27 1 , 3 1 0, 386 
bağ, ı o8 
biiğçe, 1 45. 1 5 1 ,  273, 282, 320; Belgrad karyesi  -leri, 28, 

279, 324 
Bağçe Belgrad, 3 I O 

Bağçe karyesi (Haslar), I 33 ,  2 1  I ,  246. Bkz. karye 
Bağçe-i ced!d, 266 
Biiğçekapusı, I 33, 1 52 
Bağçeköyi (Haslar), 2 1 9  
Bağdiid viillsi, 93, 257. Bkz. vali 
Bağlar hammiiını, 334.  Bkz. hammiiın 
bağlıket esndfı, 3 I 9. Bkz. esnaf 

İNDEKS 

Bahriyye;- kol ağaları, 59; -ın!ralayları, 3 I .  1 60. Bkz. 
miralay; - nazırı, 87, ı 59 

Bakırkapu, 72 
Bakkal zokağı (İshak Paşa mahallesi), 3, 287, 288. Bkz. 

sokak 
Bakrac, 253 ;  - deresi ,  I ,  35 ,  56, 82, 222, 255, 326. Bkz. 

dere 
Bakras deresi, 237 
Balat, 358 
Balcı çeşmesi tar!kı, 36. Bkz. tarik 
Balcı yokuşı, 36  
Balıkl ıhavz, I 30  
Balıklıkeıneri, 1 30. Bkz. kemer 
Bali Paşa, 1 08; - caddesi, 1 42. Bkz. ciidde 
Biill Paşa Dizdiiriyye hıdmeti, ! .  Bkz. h ıdmet 
Biill Paşa hıdmeti, 6. Bkz. hıdmet 
Balloğlı kemeri, I 09. Bkz. kemer 
Baltacı Mahmud Ağa vakti, 1 48 .  Bkz. vakf 
Bamyacılar kethudası konağı, 1 67. Bkz. konak 
Baruthane yokuşı zokakı (Müneccim Sadi mahal lesi , 

Yenibahçe), 380.  Bkz. sokak 
Basınacılar kethudası konağı, 1 08. Bkz. konak 
Başhavz, 45, 1 80, 33 I ;  - mesleği, 2 I I ,  246. Bkz. meslek; 

- suyı, 1 64 
başkati b: Kereste gümrüği tahr!riit -i, I O 
Başmuhiisebe, 68, 72, I O I ,  28 I ,  3 63 
Bayezid, ı 62 
Bayezid-i cedid mahallesi (Etyemez, Davutpaşa. Samatya), 

305, 307, 309, 359, 360, 364. Bkz. mahalle 
Bayram furunı  caddesi (Seyyid Hasan mahal lesi; Ahırkapı), 

37, 44, 1 06. Bkz. ciidde 
Bayram furunı sokağı (Kabasakal), 8. Bkz. sokak 
Bayram Kartani mahallesi, Bkz. Hacı Bayram Kaftanı 

mahallesi 
Bebek cami'i zokağı, 245, 246. Bkz. sokak 
bedel, 1 60 
BEKiR Efendi (Atik Al i  Paşa vakfı katibi), 338  
Belgrad bağçesi karyesi (Haslar), 9, 2 1 9, 26 1 , 327, 335, 339 

Bkz. karye 
Belgrad karyesi (Haslar), 78, 1 28, 140, 17 I ,  207, 300 
Belgrad karyesi biiğçeleri, 28, 279, 324 
bend: --i cedid, 1 52; --i keb!r, 72 
Ben ek değirıniinı, I 36.  Bkz. değirıniin 
Beşiktaş, 60, 208 
bey' : - u şirii, 205; - u teml!k, 68, 70, 1 03 ,  1 59 
Bezm-i alem Yiliide Sultan vakfı, 276, 294. Bkz. vakf 
Bıçakcı Alaüddin mahallesi, 2 I 9. Bkz. mahalle 
Bıçakcı Zihad mahallesi, 264. Bkz. mahalle 
Bosna defterdiirı, I 8 I .  Bkz. defterdar 
bostan, 3 6 1 ;  Devecioğlı -ı, 24 ı ;  el-Hacc İlyas -ı, 384; 

Kapucıbaşı -ı, 3 6 1 ,  3 7 1 ;  Mi ' ınar Sinan -ı, 384 
Bostan Ali mahallesi (Kumkapı), 98. I 06, I 1 8, 1 1 9, 1 20, 

1 22, ı 23, 1 24, 1 26, 305 
Bostan i skelesi, 96. Bkz. i skele 
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Dostancıbaşı Abdu!!ah Ağa maha!!esi (Aksaray), 234, 236, 
284. Bkz. maha!!e 

Dostancıbaşı Ali Ağa maha!!esi (Kadırga), 1 24 
Bucakbağı, 356 
Buğdaycı el-Hacc Mehmed Efendi vakfı, 3 7 1 .  Bkz. vakf 
Burgos karyesi, 1 ı ,  365.  Bkz. karye 
Büyük yenihan, 79, 336 

c 
cabi :  Köpri l i -si ,  254 
cadde: Ahürkapu -si ,  2 1 , 4 ı ,  49, 233; Akbıyık harnmaını  

-si , 32;  Aksaray -si ,  2 1 3 , 220, 22 1 ,  272,  283 ; 
Arahacılar kışiası -si ,  7, 40, 44, 49; Aşcıbaşı -si, 1 54; 
Atik Ali Paşa -si ,  298; Bab-ı ali -si, ı 6; Bali Paşa 
si ,  1 42;  Bayram furunı -si (Seyyid Hasan mahalles i ;  
Ahırkap ı ) ,  37, 44, ı 06; Cerrah Paşa -si, 244, 3 1  O, 365, 
367, 373,  374; Çiftegelinler -si, I 50; Çorbacı çeşmesi 
-si, 283 ;  Dede Paşa -si, 379; Doğramacı çeşmesi -si, 
345 ; Dülbendci -si, I 22; Dülbendciyan ha nı -si, I I 9; 
Fincancılar yokışı -si ,  I 72; Gedik Paşa -si, I I 8; 
Halıcılar -si, 352;  Haseki -si, 223 , 350, 358;  Horhor 
-si, 277, 294, 296; H üsrev Paşa -si ,  248, 250, 280, 
298, 375, 38 ı ;  Kabasakal -si ,  36; Kati b Sinan -si, 98, 
1 20, 377; Kemeraltı -si, 57, 59; Mi' mar çeşmesi -si, 
1 06; M üslim -si ,  1 1 9 ;  Nahlbend -si, 65; Otakcılar 
si, 1 0 ;  Samatya -si, 363, 364, 369; Sami Paşa -si ,  332;  
Sofılar -si, 233,  346; Şifiihammamı -si, 78;  
Tavşantaşı -si , 1 50, 280; Tekke -si ,  234; Topkapu 
si, 329, 342, 347, 348, 35 1 ,  353 ,  359, 366; Yenibağçe 
h astahanesi -si, 304 

Cafer Ağa mahal lesi (Aksaray), 373,  374. Bkz. mahalle 
cami ' :  Cerrah Paşa -i, 370; Davüd Paşa -i, 347; Gazanfer 

Ağa-yı Atık -i, 4; Gül -i, 1 02; Hace Hamza -i, 336;  
İshak Paşa -i,  3 I ;  Kabasakal -i,  22; Kati b Muslihiddin 
-i, 282; Laleli -i, 1 64, 1 82 :  Mahmüd Paşa -i, 1 O 1 ,  
357; Mehmed Paşa -i, 1 03 ;  Mi 'mar -i, 334; Sultan -i, 
206, 257; Sultan Ahmed -i, 5 ,  29, 45, 5 1 ,  65, 72, 78;  
Sultan Ahmed Han-ı evvel -i,  l l l , 1 1 2 ,  3 1 9; Şehzade 
-i , 55 ;  --i zehret(?) (Tophane), I I 5 

Cami' sokağı (Katib Muslihiddin mahal lesi), 244 
Cami '-i cedld hatlbi , 6. Bkz. hatib 
Cami'-i kebir mahallesi (Eyüp), 96. Bkz. mahalle 
Cami'-i şerif sokağı (Serrac İshak mahallesi, Gedik Paşa), 

1 56. Bkz. sokak 
Cami'-i şerif sokağı (Üskübi mahallesi), 156.  Bkz. sokak 
cari (su), 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1 0, ı 1 ,  1 3 , 1 4, 20, 2 1 ,  22, 25, 27, 

29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 4 1 ,  42, 44, 49, 55, 57, 59, 
6 1 ,  62, 63,  64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 7 1 ,  72, 73, 74, 78, 
79, 86, 88, 89, 93, 98, 99, 1 0 1 ,  1 02, 1 06, l l l , 1 1 2 ,  1 1 3 ,  
ı 1 4, ı 1 6, ı 1 8, ı 1 9 , 1 20, 1 2 1 ,  1 22,  1 23 ,  1 24, 1 32,  1 33 ,  
1 34, 1 35 ,  1 38, 1 4 1 ,  1 42, 1 43 ,  1 44, 1 45 ,  1 47, 1 48, 1 50, 
1 5 1 ,  1 52,  1 53 ,  1 54, 1 55 ,  1 56, 1 57,  1 59, 1 60, 1 6 1 ,  1 62, 
1 63 ,  1 73,  1 74, 1 78, 1 8 1 , 206, 208, 2 1 0, 2 1 1 ,  2 1 2, 2 1 3, 
2 1 4, 2 1 5, 2 1 7, 2 1 8, 2 1 9, 220, 22 1 ,  225, 226, 232, 233,  
234, 235, 238, 242, 244, 245 , 246, 248, 249, 250, 25 1 ,  
255, 256, 257, 260, 26 1 '  262, 263, 264, 266, 269, 270, 
27 1 ,  272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 28 1 ,  
282, 284, 285, 287' 288, 289, 290, 292, 293, 294, 297' 
298, 300, 304, 305, 306, 307, 309, 3 1  O, 3 1 1 ,  3 1 2, 3 1 3 , 
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3 1 4, 3 1 6, 3 1 8, 3 20, 328, 3 29, 330, 335, 336, 339, 34 1 ,  
342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 353 ,  354, 
355, 356, 359, 360, 3 6 1 ' 362 ,  363, 364, 365, 366, 367, 
368, 369, 370, 37 1 ,  372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 
379, 3 8 1 , 383 

Cebe Ali kapusı, 23, 26,  90 
Cebeci karyesi (Haslar), 267, 352.  Bkz. karye 
Cebehaneci karyesi (Haslar) , 2, 1 3 , 1 5 , 24, 8 1 , 84, 1 07, 1 65 ,  

267, 323 .  Bkz. karye 
Cedid Yedikulle hıdmeti, 324 
Celladkapusı, 237  
CEMALEDDİN Beğ (Üsküdar b idayet mahkemesi azası), 

277 
Ceneviz !ağını, 33 1 
cereyan (su), 1 ,  2, 3, 5, 6, 8, 1 0, l l , 1 2 , 1 3 , 1 4, 1 5 , 1 6 , 1 8 ,  

1 9 , 22, 2 3 ,  24, 2 5 ,  26, 2 8 ,  3 0 ,  3 1 '  34, 3 5 ,  36, 3 7 ,  3 8 ,  39, 
40, 4 1 , 43 ,  44, 45, 46, 47, 48, 5 1 ,  52,  54, 55 ,  56,  57, 58, 
59, 65, 66, 68, 70, 74, 75, 76, 78,  79, 8 1 ,  82, 83, 84, 85, 
86, 87, 90, 9 1 ,  92, 93, 94, 95,  96, 97, 98, 99, 1 00, 1 04, 
ı o5 ,  1 06, 1 07,  1 08,  1 09 ,  1 1 0,  l l  I ,  1 1 2, 1 1 3 ,  I 1 5 , 1 1 6, 
ı 1 7 ,  ı 1 9 , 1 20, 1 2 1 ,  1 22,  1 24, 1 27,  1 28, 1 29,  1 30, 1 3 1 ,  
1 37 ,  1 38, 1 39, 1 40, 1 4 1 ,  1 42 ,  1 43 ,  1 44, 1 45 ,  1 46, 1 47, 
1 48, 1 50, 1 53 ,  1 54, 1 56, 1 58 ,  1 59 ,  1 60, ı 74, 1 76, 1 77 ,  
1 79, 1 80, 1 8 1 ,  1 82, 206, 207, 208, 2 1 0, 2 1  ı ,  2 1 2, 2 1 3 , 
2 1 4, 2 1 5, 2 1 6, 2 1 7, 2 1 8, 2 1 9, 220, 22 1 ,  222, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 230, 23 ı '  232, 233 ,  234, 235, 
236, 237, 240, 24 1 ,  242, 243 , 244, 245 , 249, 250, 25 1 ,  
252, 253,  254, 255, 256, 257, 26 1 ,  262, 263, 264, 265, 
266, 267, 268, 269, 270, 27 1 ,  272, 273, 274, 275, 277, 
280, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 29 ı ,  292, 293, 
294, 296, 297, 298, 299, 300, 30 1 ,  304, 305, 306, 307, 
309, 3 1 0, 3 1 2, 3 1 3 , 3 1 4, 3 1 5 , 3 1 7, 3 1 8, 3 1 9, 3 20, 3 2 1 ,  
322, 323,  3 24, 326, 327, 3 29, 33 1 ,  332,  335 ,  336,  338 ,  
339,  340, 34 1 '  345,  346, 347'  349, 35  ı ,  352, 353 ,  354, 
355, 356, 357, 358, 363, 365, 366, 367, 368, 370, 373,  
374, 375, 376, 377, 379, 380, 3 8 1  

Cerrah Paşa caddesi, 244, 3 I O ,  365, 367, 373,  374. Bkz. 
cad de 

Cerrah Paşa cami ' i , 3 1  O, 324, 328, 346, 358, 370. Bkz. cami' 
Cerrah Paşa hammamcısı, I 55 .  Bkz. hammamcı 
cevr ü eza, 3 I 8 
Cevri Kal fa vakfı, I 59,. Bkz. vakf 
Cevri Usta vakfı, 359.  Bkz. vakf 
Cezayir valisi ,  92.  Bkz. vali 
Cezer'i Kasım Paşa mahallesi (Eyüp), 220. Bkz. mahalle 
Cığalzade Rüstem Paşa vakfı, 60, 209. Bkz. vakf 
cisr: Subaşı -i, 72, 78 
Cü ndi ıneydanı, 9 I , 93 

ç 
Çadırcı Ahmed Çelebi mahallesi (Sali Paşa, Kadırga, 

Kumkapı), 1 08, I 1 2, I 1 3 , I 30, 1 36, I 78, 272. Bkz. 
mahal le 

Çakır Ağa mahallesi (Aksaray), 244, 285, 297. Bkz. mahalle 
Çarşü hammamı, 1 47 
Çaşnigir kemeri, 96, 3 I O. Bkz. kemer 
Çatladıkapu, 8 1  
Çavüş deresi (Haslar), 228, 27 I 
Çavfiş karyesi (Haslar), I 64, 224, 305, 306 
Çavüş mescidi, 1 02.  Bkz. mescid 
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ÇavGşbaşı konağı, 33  1 
ÇavOşzade cami'  i zokağı, 309. Bkz. sokak 
Çelebi el-Hiicc Mehmed Efendi vakfı, 1 5 1  
Çelebi Mehmed Ağa hammamı, 277. Bkz. hammam 
Çelebi Mehmed Efendi vakfı, 1 60 
Çelebioğlı mahallesi, 1 09. Bkz. mahalle 
çeşme, 88, l l l , 1 1 2, 1 34, 1 77, 2 1 4, 253, 26 1 , 267, 28 1 , 290, 

3 1 9, 3 8 1 ; Arpa emini -si, 268; Çukur -, 239; Daltaban 
-si, 1 32;  Horhor -si, 230; İbrahim Ağa -si, 337, 3 8 1 ,  
384; Kadi -si, 1 8, 1 06; Küçük Mustafa Paşa -si, 26; 
Liileli -, 1 73 ;  Nikola -si, 242; Sakalar -si, 6, 89; 
Sinan Beğ -si, 1 3 ;  Sinan Paşa -si, 1 07; Sultan -si, 
359; taş tekneli -, 289; YGsuf Paşa -si, 3 1 8 , 327, 338;  
- hazinesi ,  1 5 1  

Çeşme sokağı, 36 1 ,  37 1 ,  372. Bkz. sokak 
Çevganl Ham Ağa vakfı, 1 47. Bkz. vakf 
Çıkmaz Elmas Paşa sokağı, 1 48, 1 56.  Bkz. sokak 
Çıkmaz Takyeci zokağı, 283. Bkz. sokak 
Çıkmaz Tulumba sokağı, 1 57. Bkz. sokak 
Çıkrıkcı Kemaleddin mahallesi (Sarıgüzel), 265, 344, 345. 

Bkz. mahalle 
Çıngıraklı zokak, 238. Bkz. sokak 
Çiço çiftliği, 306 
Çıfıtburgazı karyesi, 347. Bkz. karye 
Çiftegelinler caddesi, 1 50. Bkz. d\dde 
Çiftehammam, 1 32, 208, 348, 307, 369 
Çiftehavz, 1 6, 46, 52, 77, 78, 96, 1 4 1 ,  1 69,  1 76, 1 8 1 ,  24 1 ,  

243, 3 1 2, 3 1 7, 320: - deresi ,  72, 1 82.  Bkz. dere; -
suyı, 46, 75, 3 1 2 . Bkz. su; - yolı, 144, 3 1 5  

Çoban ÇavOş mahallesi (Kumkapı), 60, 85, 1 59, 1 69, 208, 
209. Bkz. mahalle 

Çorbacı çeşmesi caddesi, 283. Bkz. ciidde 
Çömlekciler (Eyüp), 326 
çukadar: kap u -ı, 96, 98, 1 1 O 
Çukurçeşme, 1 72, 239; - hıdmeti, 1 ,  1 36, 2 1 0, 24 1 ,  379. 

Bkz. hıdmet 
Çukurçeşme sokağı, 7.  Bkz. sokak 
Çukurhammam, 239 
çuvaldız, 1 O, 35, 36, 46, 67, 68, 69, 93, 1 03,  1 04, 1 25,  143,  

1 44, 1 5 1 ,  1 54, 1 7 1 ,  1 77, 1 82, 2 1 1 ,  2 1 2, 227, 234, 246, 
269, 276, 277, 282, 283, 285, 320, 32 1 , 322, 375, 379 

D 
Daltaban yokuşı, 1 54, 1 55 
Darbhane-i amire sikke-i hümayGn odası, 43 . Bkz. oda 
Daru 's-sa'ade ağası, 3 ,  33, 60, 85, 1 24, 208. Bkz. ağa 
DavOd Ağa mahallesi, 207, 329. Bkz. mahal le  
DavOd Paşa, 226, 3 1 4, 320, 347 
DavGd Paşa cami ' i ,  347 
DavGd Paşa iskelesi, 285, 3 1 7, 323, 363.  Bkz. iskele 
DavOd Paşa iskelesi zokakı, 285. Bkz. sokak 
DavOd Paşa mahallesi (Aitımermer), 208 
DavGd Paşa mahkemesi, 376 
Daye Hatun mahallesi (Demirkapı), 1 45,  255. Bkz. mahalle 
Debbağ Yunus mahal lesi (Sultanseli m) ,  264. Bkz. mahalle 
Dede Paşa; - caddesi, 379;- zokağı, 235, 378. Bkz. sokak 
defter: arz -i, 140; evkaf varidiltı -leri, 23, 52, 98, 26 1 ;  

Halkalı -i, 1 1 0; -i ab, 337; -i hakan!, 43, 250, 288; 
--i kassam, 265: --i vakf, 30, 52, 7 1 ,  1 1 0, 1 25 ,  1 32, 

İNDEKS 

2 1 1 ,  2 1 4, 2 1 5, 383 ;  musakkafat -i, 362 ;  nakşibendiyye 
zaviyesi -i, 2 1 5 ;  su -i, 376 

defterdar, 2 1 9; Bosna -ı, 1 8 1 ;  Edirne -ı, 280; Girid -ı, 
76; Konya -ı, 374 

Defterdar Ahmed Çelebi mahallesi (Lütfi Paşa, Yenibahçe), 
5 1 ,  1 1 7, 3 1 2, 3 1 4, 335 ,  340, 34 1 ,  36 1 .  365,  375. Bkz. 
mahalle 

değirman: Benek -ı, 1 36 
Değirman sokağı, 1 0, 66, 67, 69, 234, 379. Bkz. sokak 
Deliklikaya, 2, 1 29 
Delikl itaş, 24 
Depebaşı, 330 
Der-aliyye, 1 48, 224 
dere: Bakrac -si, 1 ,  35 ,  56, 82, 222, 255, 326; Çiftehavz 

si, 72, 1 82; Fulya -si, 96; Kızılcık -si, 84 
Dergah-ı all kapucıbaşıları, 77, 1 64, 1 65, 1 74. Bkz. 

kapucıbaşı 
derkenar, 23, 24, 26, 30, 52, 54, 72, 98, 1 0 1 , 1 40, 2 1  ı .  2 1 2, 

235, 292, 37 1 , 376, 382, 384 
Der-sa'adet bidayet mahkemesi :- a'zası, 75. Bkz. a'za; -

riyaseti, 56.  Bkz. mahkeme 
Der-sa'adet pol is müdfri , 1 4. Bkz. müdir 
Der-sa'adet senedat ketebesi, 250. Bkz. ketebe 
Derviş Mehmed Paşa vakfı, 149, 284, 359, 380 
DERVIŞ Paşa (Sadrazam), 1 8  
Derviş Paşa vakfı suyı, 1 7 . Bkz. su 
Derviş zokağı, 7. Bkz. sokak 
Devecioğlı bostanı, 24 1 .  Bkz. bostan 
deyn, 6 1  
Dibek cami' i  zokağı (Kasap İvaz mahallesi, Hüsrev Paşa), 

273, 297. Bkz. sokak 
D i laver Paşa kethudası, 3 1 9. Bkz. kethuda 
Divan kati bi, ı 08. Bkz. kati b 
Divan odası, 60 
Divan-ı de'avl nazırı, 55. Bkz. nazır 
Di yarbekir valisi, 6 1  
Dizdariyye çeşmesi sokağı, 8.  Bkz. sokak 
Dizdariyye mahallesi, 8, 9 1 ,  97, 98, 1 04. Bkz. mahalle 
Doğramacı çeşmesi caddesi, 345. Bkz. ciidde 
Doğramacı sokağı, 345 . Bkz. sokak 
Dülbend Ağa çeşmesi zokağı, 80. Bkz. sokak 
Dülbendci caddesi, 1 22. Bkz. ciidde 
Dülbendci hanı, 1 1 9, 1 34 
Dülbendci mahallesi, 1 34, 265 . Bkz. mahalle 
Dülbendciyan han ı caddesi, 1 19 .  Bkz. cfıdde 
Dülbendcizade el-Hacc Mustafa Efendi vakfı, 283, 375, 380. 

Bkz. vakf 

E 
Ebniyye-i hassa müdiri kethudası, 324. Bkz. kethuda 
Ebu ' l-feth Sultan Mehmed vakfı, 86. Bkz. vakf 
Ebubekir Paşa vakfı, 294, 354, 367. Bkz. vakf; 

musakkafatı, 285, 373.  Bkz. musakkafat. 
Edirne, 356 
Edirne defterdarı, 280.  Bkz. defterdar 
Eğeciler, 207 
Eğrikapu, 282, 283, 377, 380 
Ekşikaratut (Aksaray), 55, 2 1 3, 2 1 5, 2 1 9  
Ekşikara hıdmeti, 1 .  Bkz. hıdmet 
el-Hacc Halll Efendi  vakfı, 294. Bkz. vakf 
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el-Hacc İbrahim Efendi vakfı musakkafatı, 269. Bkz. 
musakkafiit 

ei-Hacc İ lyas bostanı, 3 84 
ei-Hacc İsınil'li Ağa vakfı, 1 55,  355 
ei-Hacc İsınil'li vakfı, 355 
el-Hacc Küçük mahallesi, 357.  Bkz. mahalle 
ei-Hacc Mustafa Ağa vakfı, 348 
ei-Hacc Mustafa Efendi vakfı, 29 
Elvlinzade mahallesi, 64, 233, 234, 330. Bkz. mahalle 
emin: fetva -i, 3 7 1  
Emine Hatun vakfı, 294. Bkz. vakf 
EMiNE Sultan, 334 
Emin-i cev mahallesi, 239, 30 1 .  Bkz. mahalle 
Emirler tekyesi ,  347. Bkz. tekye 
Enderun-ı hüınaylın, 1 8, 1 9  
Ermeni, 235, 336  
Ermeni ınektebi, 1 27.  Bkz. ınekteb 
Ermeni patriği, 1 27.  Bkz. patrik 
Ermeni patrikhanesi, 1 26. Bkz. patrikhane 
Erzak anbarı nazırı, 1 67. Bkz. nazır 
Erzincan mutasarrıfı, 260. Bkz. ınutasarrıf 
Esiri Kemal mahallesi, 1 42. Bkz. mahalle 
Eski Ali Paşa, 262 
Eski All Paşa haınınamı, 252, 255, 262, 263. Bkz. harnınilm 
Eskitarla, 365 
ESMA Sultan, 1 7 1  
Esına Sultan sarayı, 1 1 6, 1 1 9, 1 34, 365.  Bkz. saray 
esnaf: bağlıkcı -ı, 3 1 9; hamnıiimcı -ı, 1 74, 377; kiiğıdcı 

ı, 282, 3 76; kömiirci -ı, 78; manav -ı, 304; şekerci -ı, 
l l , 285; yorgancı -ı, 340 

evkaf: Sultan Mahmud -ı, 39; - müfettişi, 265, 287, 289, 
3 0 1 ,  3 1 4. Bkz. müfettiş; - varidatı, 26, 54, 2 1 4, 308. 
Bkz. varidat; - defteri eri, 52, 98. Bkz. defter 

Evkaf ınuhasebesi , 6, 73 , 205, 2 1 8  
Evkaf hazinesi ,  1 1 0, 2 1 4  
Evkaf nezareti, 1 59, 1 66, 29 1 , 385 
Eyylıb Ağa yalı, 1 40 
Eyyfıb hıdıneti, 1 0, 35 ,  96, 1 05,  1 52, 1 56, 1 60, 1 65, 1 67, 

2 1 7, 363. 373 .  Bkz. hıdınet 
Eyyub mahkemesi ,  68, 3 76. Bkz. mahkeme; - sicillatı, 24, 

35 ,  376. Bkz. sicillat 
Eyyı1b Sultan, 36, 96, 1 54, 1 59, 1 60, 207, 2 1 4, 220, 268, 

326, 329, 334, 363 

F 
Fatıma Hanını vakfı, 32 
Fatıma Hatlın vakfı, 294, 327. Bkz. vakf; - ınusakkafatı, 20, 

42. Bkz. ınusakkafilt 
Fatih, 234, 377 
Fatih Sultan Mehmed zaviyesi, 286, 288. Bkz. zaviye 
FAZIL Beğ (Bahriye nezareti mektubi kalemi müdürü), 8 
FEHIM Efendi ,  EI-Hacc (Temyiz mahkemesi ceza 

ınüıneyyizi), 8 
Fener, 367 
Fenerkapusı, 1 1 3 ,  1 52 
ferağ, 23, 38, 4 1 ,  50, 64, 66, 1 05, 1 42, 1 56, 1 75, 1 79, 2 1 4, 

226 
ferlk: Konya -i, l l  
Feshane-i amire, 363, 373 ; - kapu çukadarı, 2 1 4. Bkz. kapu 

çukadarı; - müdiri, 330 

39 1 

fetva emini, 37 1 .  Bkz. emin 
Fevziyye mahallesi, 239. Bkz. mahalle 
Feyzullah Efendi medresesi vakfı, 366: - ınülhakatı, 366. 

Bkz. mülhakat 
Fi l  yokışı, 330 
Fincancılar yokışı diddesi, 1 72. Bkz. ci\dde 
Fodula katibi, 1 3 . Bkz. katib 
Fulya deresi, 96. Bkz. dere 
furun: Koska -ı, 1 76 
Furun sokağı, 1 22 .  Bkz. sokak 
fürfıht, 1 35, 2 1 4, 247 

G 
Galata eınti 'a güınrüği, 67. Bkz. gümrük 
Galata gümrüği, 337, 3 8 1 , 382. Bkz. gümrük 
Galata kemeri ketebesi ,  338.  Bkz. ketebe 
Gaı'ata yalı, 1 7 1 ,  323 
Gazanfer Ağa-yı Atik cami' i ,  4. Bkz. cami ' ; - vakfı, 3 1 ,  79, 

1 56 .  Bkz. vakf 
GaZı Yahya Paşa mektebi evkafı ınusakkafatı, 1 14. Bkz. 

musakkafi\t 
Gedik Paşa, l 06, l 07, 1 1 8, 1 24, 1 26;  - caddesi, 1 1 8. Bkz. 

cadde 
Gedik Paşa hıdmeti, 43. Bkz. hıdmet 
gedük, 1 1 9 
Girid defterdarı, 76. Bkz. defterdar 
Gureba Hüseyin Ağa mahallesi, 208. Bkz. mahalle 
guruş. 23, 52, 74, 92, 98, 1 20, 298, 308, 341  
Gül caıni ' i ,  1 02 
Gülhan sokağı, 370. Bkz. sokak 
gümrük: Galata emti 'a -i ,  67; Galata -i, 337 
güınrükci :  İskenderun -si, 277; meyve-i hoş -si, 1 1 5 ;  

meyve-i höşk -si, 1 5 1  
Güınülcine ınutasarrıfı, 245, 274. Bkz. ınutasarrıf 
Güngörmez mahallesi (Sultanahmed), 7, 45, 56, 57,  58, 59, 

63, 70, 75,  8 1 ,  86, 374. Bkz. mahalle 
Güzelcekemer, 2, 24, 1 29, 224, 305, 306, 3 1 8 . Bkz. kemer: 

- suyolı, 2. Bkz. suyolı 

H 
Hace Halil Attar ınescidi, 242. Bkz. ınescid 
Hace Hamza cami 'i, 336.  Bkz. cami ' 
Hace Hamza mahallesi, 2 1 7 .  Bkz. mahalle 
Hace İlyas mahallesi, 298. Bkz. mahalle 
Hace Kasım Gönani mahallesi, 1 53 .  Bkz. mahalle 
Hace Manolaki terazusı, 1 1 3 ,  1 37.  Bkz. terazu 
Hace Paşa hıdmeti, 32 1 
Hace Paşa mahallesi, 1 6.64, 274. Bkz. mahalle 
Hiice Üveys mahallesi, 1 22, 280. Bkz. mahalle 
Hacı Kadın hammanıı ,  1 70. Bkz. harnınilm 
Hacı Ağa mahallesi, 367 .  Bkz. mahalle 
HACI All Efendi (Kolağası), 63 
Hacı Bayram Kartani mahallesi (Aksaray), 223, 272, 

300, 349, 3 50, 358 
Hacı Evhadüddin(?) mahallesi, 355 .  Bkz. mahalle 
Hacı Fener mahallesi, 1 1 3 ,  1 37.  Bkz. mahalle 
HACI Halll (Sadrazam kethudası), 323 
HACI Hasan Ağa (Sel imiye suyolcusı), 5 1  
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Hacı Hasan mahallesi, 234, 235, 377. Bkz. mahalle 
Hacı Hüsrev mahallesi, 283, 380. Bkz. mahalle 
Hacı İlyas mahallesi (Eğrikapı), 377, 380. Bkz. mahalle 
HAC! Mehmed Efendi (Muhallebiciler kethudası), 272 
Hacı Musa sokağı, 2 ı 9. Bkz. sokak 
HAC! Salih Efendi (Ruznamçe kati bi), 99 
HADICE Yiliide Sultan, 1 33 ,  1 52 
hadlka: Kaşıkcızade -sı, 337, 382, 383 
hafr, 1 2, 1 3 , 99, ı 80, 269, 2 7 1 ,  339; --ı abar, ı 5 , 1 07, ı 44, 

305 
Hakkaklar kethudiisı, 327. Bkz. kethudii 
Halıcı lar, 383; - caddesi, 352.  Bkz. ciidde 
Halıcılar köşki, 242. Bkz. köşk 
HALiD Ağa (Darüssade ağası), 4 
Halid Ağa vakfı, 33.  Bkz. vakf 
Halid Efendi zokağı ,  282. Bkz. sokak 
HALIL Efendi (S adaret kethudası), 1 7 1  
Halll Efendi vakfı, 347, 358, 368. Bkz. vakf 
HALIL Hamld Paşa (Sadrazam), 89 
HALIL Paşa (Kaptan-ı derya), 1 1 4  
HALIM Paşa (Süvarİ nıirlivası), 229 
Halkalı defteri, 1 1 O 
Hamld Paşa suyı, 47. Bkz. su 
hammiim, 50, 1 74, 3 1 2, 355 ;  Ariiste -ı, 70; Bağlar -ı, 334; 

ÇiirşCı -ı, ı 47; Çelebi Mehmed Ağa -ı, 277; Çifte-, 
1 3 2, 1 4 1 ,  208, 307, 348, 369; Çukur -, 239; Eski All 
Paşa -ı, 252, 255, 262, 263; Hacı Kadın -ı, 1 70; Havzlı 
-ı, 60, 85, 1 69, 208; Horhor -ı, 237, 238; Kefce -ı, 
208; Keçeciler -ı, 266, 37 1 ;  Köşkli -ı, 1 39, ı 47, 1 53 ;  
Küçük Mustafa Paşa -ı, 23, 90; Lonca -ı, 87; Nişiincı 
Mehmed Paşa-yı Atik -ı, 1 32, 385;  Sofılar -ı, 225, 226, 
229, 268, 287, 289, 290; Sultan -ı, 2 ı O; Şifa -ı, 85;  
Yedikulle -ı, 322, 323; Yekta -ı, 70, I 73 

Harnınarn sokağı, I 68, 3 I 4. Bkz. sokak 
hammdmct: Cerriih Paşa -sı, 1 55;  Sofılar -sı, 287, 288; 

esndfi, 1 74, 377. Bkz. esnaf 
Harem zokağı ,  1 0. Bkz. sokak 
Haremeyn, 89, 380; - viiridiitı, 23 1 .  Bkz. viiridiit; -

hazinesi , 270, 278, 350, 352;  - evkafı, 1 O, 1 32. Bkz. 
evkaf 

Hiiriciyye nazırı, 1 29 
h arik, I I 3 
HASAN Ağa (Mirahur-ı evvel), 32 ı 
HASAN Ağa (Sekbanbaşı kethudası), 255 
Hasan Ağa mahallesi, 84. Bkz. mahalle 
HASAN Efendi (Edirne defterdarı), 280 
HASAN Hüsnl Paşa (Bahri ye nazırı), 87, 1 59 
Hasan Paşa h anı, 2 1  7 
Haseki caddesi, 223, 350, 358.  Bkz. cadde 
Haseki hastahiinesi ,  368. Bkz. hastahane 
HASEKİ Sultan, 1 1 ,  326 
Hasodabaşı Hasan Ağa vakfı musakkafiitı, 237. Bkz. 

musakkafiit 
Hiissa leviizım dairesi reisi, 3. Bkz. rels 
Hiissa su nazırı. Bkz. su nazırı 
hastahane: Haseki -si, 368 
hatab anbiirı müdlri. 57. Bkz. müdlr 
hatlb: Cami ' - i  cedld -i, 6 
hatt-ı hümiiyCın, 75, 9 1 ,  93, 1 29 
Havass-ı aliyye kazası, 96, 228, 27 ı ,  305. Ayrıca bkz. 

Havass-ı refı· a 

İNDEKS 

Havass-ı refi'a kazası, ı ,  2, I 2, ı 3, 22, 24, 28, 35, 36, 45, 
47, 52, 55, 56, 57, 72, 75, 8 1 ,  82, 84, 9 1 , 99, 1 02, 1 1 2, 
1 1 3 ,  1 1 4, 1 28, 1 29,  1 3 1 ,  1 3 3,  1 35 ,  1 43,  1 44, 1 64, 1 70, 
1 76, 1 8 1 ,  1 82, 205 , 207, 2 1  ı ,  2 1 9, 222, 224, 230, 237, 
24 1 ,  246, 252, 253, 255, 26 1 ,  263 , 264, 267, 269, 279, 
28 1 ,  306, 3 1 2, 320, 32 1 ,  322, 323, 324, 326, 327, 33 1 ,  
332, 335, 338, 339, 340, 347, 352. Bkz. kaza 

Havass-ı refı'a kazası kiitibi, 7. Bkz. kiitib 
Havass-ı refı'a mahkemesi sici l l i ,  1 03 
havz: Ayvad -, 322; Sultan Osman -ı, 99; Viiiide -ı, 2 1  I ,  

246 
Havzlı bostan sokağı, 1 6 1 .  Bkz. sokak 
Havzlıhammiim, 60, 1 69, 208 
Haydar Ağa su yı, 3 1 4. Bkz. su 
Haydar Paşa, 3 
Haydarhane mahallesi, 275, 277, 290. Bkz. mahalle  
hayriit, 26 1 
Hayreddin Paşa zokağı, 383,  384. Bkz. sokak 
hazine, 204; çeşnıe -si, 1 5 1 ;  Evkaf-ı hümiiyCın -si, 1 1 O, 

2 1 4; Haremeyn -si ,  270, 278, 350, 352; Miiliyye -si, 
99; Su -si, 49, 50, 99, 1 1 9 ,  1 34, 1 6 1 ,  337, 3 8 1 ; -
kethudiisı, 2. Bkz. kethudii; --i hassa anbar müdlri, 274 

Hekimzade All Paşa vakfı, 49, 72. Bkz. vakf 
Hıdır Çavuş mahallesi ,  283. Bkz. mahalle 
hıdmet: AhCırkapu -i, 1 ,  48; Aksaray -i, 1 ,  237, 3 1 2; 

Aşağıana -i, 239; Ayvansaray -i, 1 36, 283; Azebler -i, 
I 8, 224, 239, 330; Bali Paşa Dizdiiriyye -i, I ;  Bali Paşa 
-i, 6; Cedld Yedi ku lle -i, 324; Çukurçeşme -i, 1 ,  1 36, 
2 1  O, 24 1 ,  379; Ekşikara -i, 1 ;  EyyCıb -i, 1 O, 35, 96, 
1 05, 1 52, 1 56, 1 60, 1 65,  1 67, 2 ı 7, 363, 373 ; Gedik Paşa 
-i, 43 ; H :'ice Paşa -i, 32 I ;  İshak Paşa -i, I ;  İstanbul 
Ağası -i, 1 05; Kabasakal -i, 1 O; Kadırga Ilmanı -i, 1 ;  
Kumkapu -i, 1 ,  1 1 3 ;  Mehmed Paşa -i, 1 ;  Sarılar -i, 
384; Sultan Ahmed -i, ı ,  374; Süleymaniyye -i, ı 29, 
ı 40; Tahtakal 'a -i, 240, 339; Yedikulle -i, 1 ,  ı o, 57, 
85, 1 1 6, 232. 239, 240, 283; Yukarıana -i, 87, 283 

H ın zir deresi, 1 40 
hi ıaı, 52, 53 ,  54 
Hi sar, ı 73 
hisse, 5, 1 6, 20, 33 ,  49, 6 ı , 66, 67, 70, 7 1 ,  74, 88, 99, 1 0 1 ,  

1 04, ı 1 4, ı 1 6, 1 45 ,  1 60, 1 65 ,  220, 222, 225, 235, 248, 
249, 265 , 276, 285, 295 , 296, 309, 324, 343, 348 

Hobyar mahallesi , 3 1 7, 334. Bkz. mahalle 
Horasancı yokışı,  224 
Horhor, 1 77,  222, 234, 238, 247, 248, 249, 253, 280, 282; 

- caddesi, 277, 294, 296. Bkz. cadde 
Horhor çeşmesi, 230 
Horhor hammiinıı, 237, 238 
Hoşkadem mahallesi, 55 .  Bkz. mahalle 
Hulüsl Paşa (Kaymakam), 206 
Humii HiitCın vakfı, 280 
Humbarahiine-i amire nazırı, 228. Bkz. niizır 
Hurşid Beğ sokağı, 1 22. Bkz. sokak 
hüccet, 1 5 ,  2 1 ,  68, 72, 9 1 ,  95,  1 ı 1 ,  1 29, 1 30, 1 56,  1 65 , 23 1 ,  

24 1 , 245, 269, 293, 297, 3 1 4, 376; izn -i, 226, 265, 3 1 5, 
333 

HÜSEYiN Ağa (Su nazırı), 24 1 
HÜSEYiN Ağa (Hazine kethudası), 2 
HÜSEYiN Ağa (Sultan kethudası), 3 1 O 
Hüseyin Ağa mahallesi, 8 1 ,  92, 93, 209, 354. Bkz. mahalle 
Hüseyin Ağa vakfı, 280 
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HÜSEYiN Beğ (Ad ile Sultan sertab!bi), 65 
HÜSEYiN Halid Efendi (lstabl-ı amire kati bi), I 3 
HÜSEYiN Paşa (Cezayir valisi), 92 
HÜSNI Efendi (Tophane muhasebeci si), 353 
Hüsrev Paşa, 245, 250,  253, 273,  297,  3 1 1 ,  38 1 ;  - caddesi, 

250, 280. Bkz. cadde 

I 
l rgad bazan, 322, 323 
ıskara, 57; --i atik, 323; --i cedld, 323; ketere -sı, 21 5; 

Kırkçeşme -sı, 2 1  5; - kemeri, 55, 207, 329. Bkz. kemer 
lstabl-ı amire, 54, 1 80; - an barı kati bi, 1 72,  240, 322. Bkz. 

katib; - kati bi, ı 3 .  Bkz. kati b 

i 
İbrahim Paşa yol ı ,  1 7 1  
İBRAHiM Ağa (Serracbaşı), 129  
İBRAHiM Ağa (Su  nazırı), 1 69 
İbrahim Ağa çeşmesi, 337, 3 8 1 ,  384. Bkz. çeşme 
İbrahim Beğ suyı, 300 
İBRAHIM Edhem Paşa (Kıbrıs muhassı lı) , 3 1 3 
İbrahim Han suyı mesleği, 230. Bkz. meslek 
İbrahim Paşa mahallesi, 1 42. Bkz. mahalle 
İbrahim Paşa yokuşı, 1 60 
İbrahim Paşa yolı, 323 
idire-i müeccele, I 64, 1 72 
icfir, 260 
icfire, 1 3 , 30, 42, 53, 60, 85, 9 1 , 99, 1 08, 1 20, 1 39, 1 77, 2 1 1 ,  

2 1 9, 224, 237, 246, 258, 338,  345, 346; --i kadime, 98; 
--i mu 'accele, 30, 3 1 7, 372; --i müeccele, 3,  l l ,  1 2, 1 6, 
1 7 , 19 ,  23, 24, 25, 27, 30, 39, 43, 54, 55 ,  65, 66, 67, 8 1 ,  
89, 94, 97, 1 07, 1 09, 1 1 3 ,  ı 1 4, 1 1 7 ,  1 1 9, 1 20, 1 24, 1 25,  
1 30, 1 3 1 ,  1 34, 1 37, 1 40, 1 52,  1 63,  1 74, ı 77, 1 78,  208, 
2 1 2, 222, 248, 25 1 ,  252, 253 , 265, 268, 269, 274, 287, 
29 1 ,  292, 300, 306, 308, 3 1 0, 3 1 4, 3 1 5 , 3 1 9, 32 1 ,  323,  
326, 327, 328, 329, 332, 334, 335, 340, 354, 357, 362 

i cra (su), 1 52 
İçi! sancağı, 1 1 5 .  Bkz. sancak 
İksirci, 322, 323 
i 'Iam, 38, 89, 1 04, 1 42, 220, 287, 289, 290 
İlçihan sokağı (Çoban Çavuş mahallesi, Koska), 1 59. Bkz. 

sokak 
i lm ü haber, 50, 69, 70, 72, 73 ,  1 1 7 ,  1 48,  1 52, 1 54, 1 77, 205, 

2 1 8, 256, 285, 303, 372 
İmad Ağa suyı, 84. Bkz. su 
İmam zokağı, 1 1 6. Bkz. sokak 
intikal, 23, 1 42 
İshak Paşa cami ' i, 3 1 .  Bkz. cami '  
İshak Paşa hıdmeti, 1 .  Bkz. hıdmet 
İshak Paşa mahallesi, 2, 3 ,  4, 5, 33, 34, 79. Bkz. mahalle 
İshak Paşa sarayı, 79. Bkz. saray 
iskele: Bostan -si, 96; Davfıd Paşa -si, 285, 3 1 7, 323, 363 
İskender Ağa mahallesi, 1 O 1 .  Bkz. mahalle 
İskenderun gümrükcisi, 277. Bkz. gümrükci 
İslam Beğ mahallesi. Bkz. mahalle 
İslambol, 384, 385 
İslambol kad!sı, 386 
İsl imye kaimmakamı, 85.  Bkz. kaimmakam 
İSMA'iL Ağa (Hakkaklar kethudası), 327 

İsma'tl Ağa mahallesi, 2 1 3 . Bkz. mahalle 
İSMA'IL Paşa (Üsküb val isi), 357 
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İSMET (Üsküdar B idayet mahkemesi azası), 277. Bkz. a'za 
İstanbul ağası hıdmeti, ı 05. Bkz. hıdmet 
İstanbul beytü' l -mal nazırı, 2 1 3 . B kz. nazır 
İstanbul kadısı müsteşarı, 349. Bkz. müsteşar 
İstanbul kadlsı, 25, 27, 29, 235, 267, 272, 377. Bkz. kadi 
İstanbul yolı, 1 7 1  
İvaz mahallesi, 233 ,  245, 246, 250, 253, 255, 273, 38 1 .  Bkz. 

mahalle 
izn: - hücceti, 226, 265 , 3 1 5 , 333 .  Bkz. hüccet;- ü ruhsat, 

ı 1 9  
İ ZZET Paşa (Di yarbekir valisi), 6 1  

K 
Kabasakal (Sultanahmed); - mahallesi, 5, 7, 8, 1 2, 1 3 , 1 4, 

1 7 , 1 9, 20, 22, 25, 28, 29, 3 1 ,  32, 40, 47, 6 1 ,  62, 72, 73, 
1 06, 1 07. Bkz. mahal le; - caddesi, 36. Bkz. cil.dde 

Kabasakal cami ' i ,  22 
Kabasakal hıdmeti, 1 O. Bkz. hıdmet 
Kabasakal mesleği, 1 5 . Bkz. meslek 
Kadırga llmanı, 66, 1 1 8, 1 1 9 .  Bkz. Ilm an; - hıdmeti, 1 .  Bkz. 

hıdmet 
kadi: İslambol -sı, 386; İstanbul -sı, 25, 27, 29, 235, 267, 

272, 377 
Kadi çeşmesi, 1 8, 1 06. Bkz. çeşme 
Kadi karyesi, 3. Bkz. karye 
kadlasker: Rumili -i , 1 39 
Kadiasker Mehmed Efendi mahallesi, 28 1 ,  3 7 5 .  Bkz. 

mahalle 
kôğıdcı esnôfı, 282, 376. Bkz. esnaf 
kaime, 1 40; mezad -si, 7,  1 08, 1 67, 247, 248 
kaimmakam: İslimye -ı, 85; N iğde sancağı -ı, 259; 

Saruhan sancağı -ı, 54 
KAİMMAKAM Mehmed All Beğ (Tıbbiye mektebi nebatat 

mual l imi) ,  33 
kalem: Tahrir-i emlak -i, 3,  66,  70 
Kalemiyye kapu çukadarı, 2 1 6. Bkz. kapu çukadarı 
Kaliçeciler köşki, 5 1 ,  25 1 .  Bkz. köşk 
kanavat, l l  O, 1 52,  ı 76, 375 
Kapan-ı dakik, 1 70 
kap u çukadarı, 96, 98, l l  O. Bkz. çukadar 
Kapuağası Mahmud Ağa mahallesi, 5 1 ,  52, 68, 69. Bkz. 

mahalle 
kapucıbaşı :  Dergah-ı all -ları, 77, 1 64, 1 65, 1 74 
Kapucıbaşı bostanı, 36 1 , 3 7 1  
kapu çukadarı: Feshane-i amire -ı, 2 ı 4; Kalemiyye -ı, 

2 1 6; Samako -ı, 25 1 
Kara Bayram suyı, 77, 78. Bkz. su 
Karabaş mahallesi, 224, 242, 36 I .  Bkz. mahalle 
Karabaş mahallesi (Balat), 358 
Karagümrük, 2 I 8, 335 
Karakemer, 47, 9 1  ;- suyolı, 9 1 .  Bkz. suyolı 
Karakolhane, 243 
Karakolhane zokağı (Çadırcı Ahmed Çelebi mahallesi, 

Kumkapı), 1 78. Bkz. sokak 
Karamürsel, 227 
Karesi valisi, 279. Bkz. vali 
Karga llmanı, 1 34. Bkz. !'iman 
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karye: Ayvad -si (Haslar), 205, 3 14; Ayvadlı -si (Haslar), 
253 ;  Ayvaz -si, 225; Bağçe -si (Has! ar), 1 33, 2 1 1 ,  246; 
Belgrad bağçesi -si (Haslar), 2 1 9, 335 ;  Belgrad -si 
(Haslar), 78, 1 28 ,  1 40, 207, 300; Burgos -si, l l , 365 ; 
Cebeci -si (Haslar), 267, 352; Cebehiineci -si (Haslar), 
2, 1 3 , 1 5 , 24, 8 1 ,  84, 1 07,  1 65 ,  267, 323;  Çavfiş -si 
(Haslar), 1 64, 224, 305, 306; Ç ıfıtburgazı -si, 347; 
Kadi -si, 3; Kemerburgos -si, 2 1 1 ;  Kömürci Belgrad 
-si (Haslar), 36, 76, 84, 3 2 1 ;  Küçük - (Haslar), 55 ;  
Küçükköy -si, 329;  Orta Belgrad -si (Haslar), 52, 
3 1 5 ; Petnahor -si, 94, 95, 2 1 1 ,  246; Pirinçci -si 
(Haslar), 28 1 

Kassab Hacı İ vaz mahallesi, 3 1 ı 
Kassab İlyas mahallesi, 320, 363. Bkz. mahalle 
Kassab İvaz mahal lesi, 233,  246, 249, 250, 253, 255, 273, 

297, 3 8 1 . Bkz. mahalle 
Kassabbaşı çeşmesi sokağı, 39. Bkz. sokak 
KASSABBAŞI Hall! Ağa, 93 
Kaşıkcızade hadtkası, 337, 382, 383 .  Bkz. hadika 
katib: Atik All Paşa vakfı -i, 338;  Divan -i, 1 08; Fodula 

-i, 1 3 ;  Havass-ı refı'a kazası -i, 7; lstabl-ı amire an barı 
-i, 1 72, 240, 322; lstabl-ı amire -i, 1 3 ;  Maliyye -i, 
275; tomruk -i , 3 1 6  

Kati b Kasım mahallesi, 1 08, 1 67.  Bkz. mahalle 
Kati b Muslihiddin cami ' i ,  282. Bkz. cami ' 
Katib Muslihiddin mahallesi, 244, 282, 3 1 2, 3 1 8, 332, 374. 

Bkz. mahall e  
Katib Sinan; - caddesi, 98, 1 20, 377. Bkz. cadde; -

mahallesi, 1 48, 1 56. Bkz. mahalle 
Kati b Şe m seddin mahallesi, 1 O. Bkz. mahalle 
katma, 2, l l ,  1 2, 1 3 , 1 5 , 23, 24, 26, 28, 36, 45, 46, 47, 52, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, 76, 78, 8 1 ' 82, 83, 84, 9 1 ' 93,  
94, 97,  1 04, 1 08, 1 30, 1 4 1 ,  1 43 ,  1 44, 1 5 1 ,  1 65,  1 69, 1 76, 
1 79, 1 80, 1 8 1 ,  1 82, 205, 207, 21 ı ,  2 1 5, 225, 229, 237, 
25 1 ,  252, 253, 264, 269, 287, 299, 304, 3 1 0, 3 1 8, 320, 
32 1 , 322, 323, 324, 325, 335, 337, 345, 350 

Kavak deresi, 1 6 , 1 4 1 ,  1 69, 1 76, 243, 3 1 7  
Kayış deresi ,  320 
Kayış Mustaffı Ağa suyı, 1 69. Bkz. su 
kaza: Anamur -sı, 1 1 5 ;  Havass-ı aliyye -sı, 96, 228, 27 1 ,  

305; Havass-ı refi' a -sı, ı ,  2, I 2, 1 3 , 22, 24, 28, 35, 36, 
45, 47, 52, 55,  56, 57,  72, 75, 8 1 ,  82, 84, 9 1 ,  99, 1 02, 
ı 1 2, ı 1 3 , ı 1 4, 1 28, 1 29, 1 3 1 ,  1 33 ,  1 35 ,  1 43 ,  1 44, 1 64, 
1 70, 1 76, 1 8 1 ,  1 82, 205, 207, 2 1 1 ,  2 1 9, 222, 224, 230, 
237, 24 1 ,  246, 252, 253, 255, 26 1 ,  263, 26� 267, 269, 
279, 28 1 ,  306, 3 1 2, 320, 3 2 1 ,  322, 323, 324, 326, 327, 
3 3 1 ,  332, 335, 338, 339, 340, 347, 352;  Manastırl ı  
Görice -sı, 384 

Keçeci Piri (Sarmaşık) mahallesi (Edirnekapı), 2 1 8, 335 .  
Bkz. mahalle 

Keçeciler, 36 1 ,  3 7 1  
Keçeciler harnınarn ı ,  266, 3 7 1 .  Bkz. harnınarn 
Kefce hammamı, 208 
kefere ıskarası, 2 1 5 . Bkz. ıskara 
kemer, 1 ,  47, 56, 6 1 ,  9 1 ,  1 44, 1 57,  207, 222, 3 1 8, 33 1 ;  

Balık lı-i, ı 30; Balloğlı -i, ı 09; Çaşntgtr -i, 96, 3 ı O; 
Güzelce-, 2, 24, 1 29, 224, 305, 306, 3 1  8 ;  Iskara -i , 55,  
207, 329; Kara-, 9 1 ;  Kırkçeşme -i, 2 1 ,  57, 263 ; 
Koğuk-, I I ;  Kumluk-, 46, 237; Küçük-, 1 29, 205 ; 
Molova -i, 45; Mustafa -i , 3 1  O; Sultan Süleyman -i, 
24, 27; Uskumrı -i, 365 

Kemerburgos karyesi, 2 1  1 .  Bkz. karye 
Kemer sokağı ,  1 3 , 1 4, 29, 3 1 .  Bkz. sokak 
Kemeraltı, 82; - caddesi, 57, 59. Bkz. cactde 
k en lsa: RCım mil leti -ları, I ı 3 .  Ayrıca bkz. kil isa 
Keresteci zokağı, 9, 2 1 ,  37. Bkz. sokak 
Kereste gümrüği tahrlrat başkatibi, ı o. Bkz. başkalib 
Kestanelik, 28, 2 1 9, 26 1 , 324, 327, 335 

İNDEKS 

ketebe, 1 8 ; Der-sa'adet senedat -si, 250; Galata kemeri 
si, 338;  Maliyye Evrak kalemi -si, 67; N izamiyye 
muhasebesi -si, 6; Postahane -si 83 ·  RCıznamçe -si 
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kethud ii: D i laver Paşa -sı, 3 I 9; Ebniyye-i hassa müdiri -sı, 
324; Hakkaklar -sı, 327; Hazine -sı, 2; kapu-sı, 2 ı 5 ; 
Küçük Ahmed Paşa -sı, 207; Muhallebiciler -sı, 272; 
Sadr-ı a'zam -sı, 1 7 1 ,  323; Viiiide Sultan -sı, 1 9, 29, 
32, 42, 62, 3 1 0  

Kırkçeşme, 4, 6, I I ,  1 5 , ı 7, 1 9, 28, 60, 6 1 ,  75, 85, 95, 1 03 ,  
ı 09 ,  ı 42, ı 8 ı '  ı 82,  229, 332 ; - ma-i lezlzi, ı '  ı ı '  ı 2, 23 ,  
26 ,  37, 45 ,  47 ,  52 ,  76, 78, 82 ,  9 1 '  94 ,  1 20, ı 27,  1 40, 1 4 1 ' 
1 43 ,  1 64, 1 69, 1 70, 1 7 1 ,  1 75 ,  1 79, 205 , 206, 208, 2 ı 9, 
222, 225, 299, 3 I 2; - ı skaras ı, 2 1 5 . Bkz. ıs kara; -
kemeri, 2 1 ,  57, 263. Bkz. kemer; - kubbesi, 5 1 .  Bkz. 
kubbe; - suyı, 5 ,  1 8, 1 9, 20, 2 ı ,  27, 32, 36, 46, 48, 52, 
55, 69, 1 02, 1 06, 1 3 1 ,  1 4 1 ,  1 42, 1 43 ,  1 49, 1 60, 1 62, 1 63 ,  
1 65,  1 7 1 ,  1 75, 204, 2 1 1 , 2 1 3 , 269, 272, 274, 28 1 , 306, 
3 1 6, 3 1 7 , 330, 3 3 1 , 337, 345 , 358, 365, 379, 3 8 ı . Bkz. su; 
- suyı ana tarlkı, 36, 39, 48, ı 44, 204, 298. Bkz. tarik; 
suyı tarlkı, 55; - suyolı, 1 6, 46, 52, J 4 ı ,  143 ,  ı 65,  243, 
3 1 7, 352. Bkz. suyolı 

kıt'a, 7, 37, 50, 64, 68, 1 20, 1 65,  I 75, 1 78, 237, 273, 274, 
275, 28 1 , 285, 3 1 1 , 3 1 2, 32 1  

Kızı lca, 1 7 1  
Kızılcık deresi, 76, 84. Bkz. dere 
Kızılmaslak, 207, 2 ı 3 .  Bkz. mastak 
Kızı lminare mahal lesi, 222, 282, 294. Bkz. mahalle  
Kızı ltaş mahallesi, 1 65 ,  ı 72,  1 8 1 ,  2 1 7 ,  240. Bkz. mahalle 
Kızlarağası, 1 67 
kil e nazırı, 53 .  Bkz. n azır 
kil isa: Nerdübanlı -sı, 1 1 3 ,  1 1 4, 1 36; RCım -ları, 1 1 4, 1 36, 

204. Ayrıca bkz. kenlsa 
Kiraslıhavz, 1 8 1  
Kireçhane sokağı, 366. Bkz. sokak 
Kiremitci mahallesi, 1 77 .  Bkz. mahal le 
Kiremitci Süleyman Çelebi mahallesi (Eyüp), 36. Bkz. 

mahalle 
Koğacı Dede mahal lesi, 253 .  Bkz. mahall e  
Koğukkemer, ı ı .  Bkz. kemer 
kol ağa: Bahriyye -ları, 59 
konak, 9, 2 1 ,  39, 58,  62, 65, 95,  1 1 6, 1 1 8 ,  1 2 1 ,  1 39, 1 42, 

1 45,  1 50, 1 54, 2 1 2, 232, 293, 294, 296, 304, 307, 3 1 0, 
367, 368; Bamyacılar kethudası -ı, 1 67;  Basınacı lar 
kethudası -ı, ı 08; ÇavCışbaşı -ı, 33 ı ;  Köprili -ı, 287, 
289, 290; M emiş Efendi -ı, 290; Mustafa Paşa -ı, 8 1 ;  
NCırl Efendi -i, 85, 209; Rağıb Beğ Efendi -ı, 290; 
Selim Sırri Paşa -ı, 55; Tunus lı Mahmud Paşa -ı, 70 

Konya defterdarı, 374. Bkz. defterdar 
Konya feriki, 1 1 .  Bkz. ferik 
Koska, 1 7 , 1 1 2, 1 1 3 , 1 1 4, 1 59, 1 73 ,  1 75 
Koska furunı, 1 76. Bkz. furun 
Kostantıniyye, 1 02 
Kotra zokakı, 283, 380.  Bkz. sokak 
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Koyun geçidi, 22, 264, 332, 338, 340 
Kömürci Belgrad karyesi (Haslar), 36, 76, 84, 1 02, 32 1 .  

Bkz. karye 
kömürci esnafı, 78. Bkz. esnaf 
köpri, 1 35 ,  ı 73 
Köprili cabisi, 254. Bkz. cabi 
Köprili konağı, 287, 289, 290. Bkz. konak 
köşk: Alıcılar -i, 337; Halıcı lar -i, 242; Kaliçeciler -i, 

5 1 , 25 1  
Köşkli hammamı, 1 39, 1 47, 1 53 .  Bkz. harnınarn 
ku b be: Kırkçeşme -si, 5 1 ;  V al ide -si, 2 1  1 ,  246 
Kubbe tekkesi zokağı, 235, 377. Bkz. sokak 
Kumkapu, I 1 4, 1 22, 1 28, ı 29, ı 3 ı ,  1 32, 1 34, 1 36, 1 4 1 ,  ı 42, 

ı 43 , ı 5o, 1 53,  ı 60, 1 6 ı ,  1 73 ,  1 78, 265 , 267, 272, 305, 
3 1 6, 385 

Kumkapu hıdmeti, ı ,  ı 1 3 .  Bkz. hıdmet 
Kumkapu nişancısı, 60, 85 ,  1 29, 1 43 ,  1 69, 208 
Kumluk kemeri , 46, 237. Bkz. kemer 
kuyu, 329, 339 
Kuyumcı Bahşayiş mahallesi, ı 70, ı 82. Bkz. mahalle 
Küçük Ahmed Paşa kethudası, 207. Bkz. kethuda 
Küçük Ayasofya mahallesi, 92, 93 
Küçük karye (Hasıar). Bkz. Küçükköy 
Küçük Mustafa Paşa çeşmesi, 26. Bkz. çeşme 
Küçük Mustafa Paşa hammamı, 23, 90. Bkz. harnınarn 
Küçükkemer, 1 29.  Bkz. kemer 
Küçükköy karyesi (Haslar), 22, 46, 57, 93, ı 08, 1 ı 2, 1 ı 3 ,  

ı 1 4, 1 73,  229, 237, 263, 264, 269, 329, 3 3 2 ,  3 3 8 ,  340, 
Bkz. karye 

künk, 72, 298 
Kürkci sokağı ,  358. Bkz. sokak 
Kürkcibaşı Ahmed Beğ mahallesi (Davutpaşa iskelesi, 

Cerrahpaşa), 323, 346, 358.  Bkz. mahalle 

L 
!ağın, 6 1 ,  92, 94, 95, 1 02, 1 29, 1 40, 1 76, 229, 3 1 0; - ü 

kanavat, 5 I ,  2 l l , 246; tahte' l-arz -, 2, ı ı ,  ı 3, 1 5 ,  1 6, 24, 
35, 36, 45, 46, 52, 55 ,  56, 75, 77, 82, 9 1 ,  93, 96, 99, ı o2, 
1 08, 1 30, 1 4 1 ,  ı 43 ,  1 80, I 8 ı ,  205, 2 ı 5 , 224, 225, 228, 
230, 237, 24ı ,  243, 252, 253,  267, 27 ı ,  28 1 ,  300, 305, 
306, 3 ı 2, 3 1 5, 3 ı 7, 323, 326; ana -, 6, 2 1 5; Ayasofya 
suyı -ı, 1 08, 267; Ayasofya-i kebir evkafı -ı, 2, ı 3 , 306, 
3 1 8, 323;  Ceneviz -ı, 33 1 ;  salma -, 290; Sultan 
Süleyman -ları, ı 57, 3 1 8; Tu na -ı, 306 

Laleli, 1 68, 1 70, 1 74, 1 78 
Laleli cami ' i ,  ı 64, 1 82 
Laleli çeşme, 1 73 
Laleli vakfı, 29 1 .  Bkz. vakf 
Lalezar, 2 1 5  
Langa, 1 08 
Langa yenikapusı, ı ı 7, 1 67, 1 73, 1 74, ı 77 
Latif Paşa, 1 1 7  335,  365; - sokağı, 36 1 .  Bkz. sokak 
Levazımat reisi, 238. Bkz. reis 
liman: Kadırga -ı, 1 ,  66, 95, 96, 99, 1 03 ,  1 08, ı 1 2, 1 1 4, 

I 1 6, ı 1 8, ı ı 9, 1 20, 1 2 1 ,  ı 24, 365; Karga -ı, ı 34  
Lonca hammamı, 87 .  Bkz. harnınarn 
ıüle, ı 52, 286, 288, 337' 382, 383 
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M 
ma: Ahmediyye -i lezizi, 367; Kırkçeşme -i lezizi, 2 1 ,  

22, 26, 37, 45, 47, 52, 57, 76, 78,  82, 84, 96, 1 20, ı 22, 
ı 4 ı , 1 43 ,  1 76, 1 79, 208, 2 1 3 , 2 1 9, 241 ,  243, 244, 25 1 ,  
252, 255, 26 1 ,  263, 274, 299, 301 ,  309, 3 ı 4, 3 ı 5 ,  3 ı 6, 
320, 32 1 ,  322, 326, 327, 332, 335,  338,  340, 360, 374, 
3 84; Sultan Süleyman vakfı --i lez'izi, 220; Turuncluk 
-i lezizi ,  368 

Ma'arif nazırı, 86, ı 20. Bkz. nazır 
Mabeynci çeşmesi sokağı, 1 47, 1 53 .  Bkz. sokak 
mahalle: Abdi Subaşı -si (Fener), 367; Abdulliih Ağa -si 

(Cellad çeşmesi), 239; A bdülvedôd -si, 283;  Ahmed 
Ketbuda -si (Cerrahpaşa), 58,  3 1  O, 324, 327, 328, 370, 
375; Ahmediye -si, 379; Akbıyık -si (Ahırkapı), 9, 1 O, 
l l , ı 5 , 1 8, 1 9, 2 ı ,  24, 25, 27, 29, 37, 39, 40, 4 1 ,  44, 48, 
49, 66, 67, 233, 379; Ali Ağa -si (Kadırga), 95, 96, 97, 
99; Ali Çavuş -si, 1 02; Alem Beğ -si (Aksaray), 207, 
2 ı  ı ,  2 ı 2, 2 1 3 ,  2 1 8, 220, 247, 283, 339; Altıboğaça -si 
(Kadıçeşmesi), 1 8 ; Arahacı Bayezid -si (Lalezar), 2 1 5 ; 
Aşcıbaşı Ahmed Çelebi -si (Eyüp), 1 54; Aşık Paşa 
si, 39, 63;  Ayasofya-i kebir -si, 36;  Ayasofya-i sağir 
si , 93;  Baba Hasan Alemi -si (Saraçhane), 228, 27 1 ,  
280; Baba Haydar -si (Eyüp), 268; Bayezid-i cedid 
si (Etyemez, Davutpaşa, Samatya), 305, 307, 309, 359, 
360, 364; Bıçakcı Alaeddin -si, 2 1 9; Bıçakcı Zühhad 
-si, 264; Bostan Ali -si (Kumkapı), 98, ı o6, 1 1 8, 1 1 9, 
1 20, 1 22, 1 23,  ı 24,  1 26, 305; Dostancıbaşı Abdullah 
Ağa -si (Aksaray), 234, 236, 284; Dostancıbaşı Ali Ağa 
(Kadırga) -si, 1 24; Cafer Ağa -si (Aksaray), 373, 374; 
Cami'-i kebir -si (Eyüp), 96; Cezeri Kasım Paşa -si 
(Eyüp), 220; Çadırcı Ahmed Çelebi -si (Bali Paşa, 
Kadırga, Kumkapı), 1 08, ı ı 2, 1 1 3 ,  1 30, 1 36, 1 78, 272; 
Çakır Ağa -si (Aksaray) ,  244, 285, 297, 367; Çelebioğlı 
-si, 1 09;  Çıkrıkcı Kemaleddin -si (Sarıgüzel), 265, 
344, 345; Çoban Çavilş -si (Kumkapı), 60, 85, ı 59, 
ı 69, 208, 209; Davild Ağa -si, 207, 329; Davud Paşa 
-si (Altımermer), 208; Daye Hatôn -si (Demirkapı), 
1 45 ,  255; Debbağ Yunus -si (Sultanseli m), 264; 
Defterdar Ahmed Çelebi -si (Lütfi Paşa, Yenibahçe), 
5 1 ,  ı ı 7, 3 1 2, 3 1 4, 335 ,  340, 34 ı ,  36 ı ,  365, 375; 
Dizdariyye -si (Peykhane), 8,  97, 98, ı 04; Dülbendci 
-si (Kumkapı), ı 34, 265; el-Hacc Küçük -si 
(Mahmutpaşa), 357;  Elvanıade -si (Hocapaşa), 64, 233, 
234, 330; Emin-i cev -si (Topkapı), 239, 30 1 ;  Esiri 
Kemal -si (Kumkapı), I 42; Fevziyye -si (Çu
kurçeşme), 239; Gureba Hüseyin Ağa -si (Çu
kurçeşıne), 208; Güngörmez -si (Sultanahmed), 7, 45, 
56, 57, 58, 59, 63, 70, 75, 8 I ,  86, 374; Hacı Bayram 
Kaftani -si (Aksaray), 223, 272, 300, 349, 350, 358;  
Hacı  Evhadüddin(?) -si (Yedikule), 355;  Hace Hamza 
-si (Süleymaniye), 2 I 7; Hace Kasım Gönlini -si 
(Mahmutpaşa), 1 53 ;  Hace Paşa -si , ı 6; Hace Üveys 
si (Sarıgüzel), I 22, 280, 298; Hacı Fener -si 
(Fenerkapı), I I 3, I 37; Hacı Hasan -si (Fatih) ,  234, 235, 
377; Hacı Hüsrev -si (Eğrikapı), 283, 380; Hacı İlyas 
-si (Eğrikapı), 377, 3 80; Hasan Ağa -si (Ayasofya), 
84; Haydarhane -si (Saraçhane), 275, 277, 290; Hıdır 
Çavilş -si (Taşkasap), 283 ; Hobyar -si (Davutpaşa), 
3 1 7, 334; Hoşkadem -si (Şehzade), 55 ;  Hüseyin Ağa 
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-si (Çatladıkapı), 8 1 ,  92, 93,  209, 3 54;  İbrahim Paşa 
si (Kumkapı), 1 42; İshak Paşa -si (Ayasofya), 2, 3, 4, 5 ,  
33,  34, 79; İskender Ağa -si, 1 O 1 ;  İslam Beğ -si, 264; 
İsma'il Ağa -si (Aksaray), 2 1 3, 256; Kabasakal -si 
(Sultanahmed), 5, 7, 1 2, 1 3 , 1 4, 1 9, 20, 22, 25, 28, 29, 3 1 ,  
32, 6 1 ,  62, 72, 73, 1 06, 1 07; Kadiasker Mehmed Efendi 
-si, 28 1 ,  375; Kapuağası Mahmud Ağa -si 
(Nahlbend, Sultanahmet), 5 1 ,  52, 68, 69; Karabaş -si 
(Yenibahçe), 224, 242, 36 1 ;  Karabaş -si (Balat), 358;  
Kassab Hacı İvaz -si (Hüsrev Paşa), 233, 245, 246, 
249, 250, 253, 255, 273, 297, 3 1  ı ,  38 1 ;  Kassab İlyas 
si (Davutpaşa), 320, 363;  Katib Kası m  -si (Langa), ı o8, 
1 67 ; Katib Muslihiddin -si (Tozkoparan, Aksaray), 
244, 282, 3 ı 2, 3 ı 8 ,  332, 365, 374; Katib Sinan -si 
(Tavşantaşı), 1 48, 1 56; Kati b Şemseddin -si 
(Süleymaniye), 1 O; Keçeci Piri (Sarmaşık) -si 
(Karagümrük), 335;  Kızılm inare -si (Horhor), 222, 282, 
294; Kızıltaş -si (Çukurçeşme), 1 65 ,  1 72, 1 8 1 ,  2 1 7, 
240; Kiremitci -si (Horhor), 1 77 ;  Kiremitci Süleyman 
Çelebi -si (Eyüp), 36; Koğacı Dede -si (Aksarey), 253; 
Kuyumcı Bahşayiş -si (Laleli ) ,  1 70, 1 82; Küçük 
Ayasofya -si, 93;  Kürkcibaşı Ahmed Beğ -si 
(Davutpaşa iskelesi, Cerrahpaşa), 323, 346, 358;  Mehmed 
Paşa-yı Atik -si (Kumkapı nişancısı), 1 29, 1 43 ;  Mehter 
çeşmesi -si, 337; Mesih Paşa-yı Atik -si (Çukurçeşme, 
Laleli, Aksaray), 1 64, 1 67 ,  1 68, 1 80, 1 8 1 , 272. ; Mi'rniir 
Ayas -si (Saraçhane), 1 32, 307; Mi'mar Kerniileddin 
-si (Koska), 1 7 ; Mi'mar Sinan -si, 385;  Mirahiir -si 
(Yedikule), 3 ı ı ;  Molla Aş ki -si (Eğrikapı) ,  282; Molla 
Fenari -si (Yenibahçe), 284; Molla Gürani -si 
(Taşkasap), 306, 33 1 ,  339, 340; Molla Hüsrev -si 
(Sofılar), 233; Monla Şemseddin -si, 383;  Monla Şeref 
-si (Halıcılar), 383,  384;  Muhsine Hatiin -si 
(Kumkapı), 143. 1 50, 1 5 1 ;  Muhyiddin Foçavi -si 
(Üsküblü), 224; Murad Paşa-yı Atik -si (Yusuf Paşa 
Aksaray), 230, 23 1 ,  232, 299, 3 1 8, 3 1 9, 32 1 ,  346, 348, 
32 1 ;  Müfti Ali -si, 1 06;  Müneccim Sa'di -si 
(Yenibahçe), 380; Nahlbend -si , 6, 1 6, 65, 68, 74, 75, 
76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 209 (Sultanahmed) ;  
Nişancı Atik Mehmed Paşa -si (Kumkapı), 1 22, 1 44, 
1 45 ,  1 47, 1 53,  1 6 1 ,  3 1 6, 385 ;  Nişancı Kemaleddin -si 
(Koska), ı 73 ;  Nişancı Mustafa Paşa -si (Eyüp), 207, 
2 ı 4;  Oruç Gazi -si (Horhor), 238, 249, 253, 257, 269; 
Ördek Kassalı -si (Yenibahçe), 304, 354, 368; 
Sancakdar Hayreddin -si (Davutpaşa), 3 ı 4, 369; Sarı 
Bayezid -si (Süleymaniye), 30; Sarı Musa -si (Molla 
Gürani, Taşkasap) , 332, 342, 35 ı ,  356, 366; Sarı Nasuh 
-si (Sarıgüzel), 25 ı ;  Sarmaşık (Keçeci Piri) -si, Bkz. 
Keçee;i Piri; Sarmaşıklı -si, 48; Selçuk Sultan -si 
(Taşkasap, Aksaray), l l  O, 3 ı 5, 368; Serdie İshak -si 
(Kumkapı), ı 1 2, ı 1 3,  ı ı 4, 1 29, ı 3 ı ,  ı 3 7, ı 39, 1 40, ı 47, 
ı 50, 1 53,  1 56, ı 60, 1 73 ,  3 86; Seydi Beğ -si (Molla 
Gürani), 3 1 9, 320, 353; Seyyid Hasan -si (Ahırkapı), 
37; Sinan Ağa -si (Kabasakaı), 1 4, 42, 72; Sofılar -si, 
1 60, 234, 24 1 '  260, 268, 269, 27 1 '  274, 276, 278, 279, 
287, 288, 289, 290, 292, 293 ;  Soğan Ağa -si 
(Tavşantaşı, Bayezid, Kumkapı), 1 53,  ı 54, ı 55,  ı 60, ı 62, 
ı 63, 279; Soğan Sinan Ağa -si, 1 57 ;  Suhte Sinan -si 
(Yenibahçe), 235, 352, 378, 379; Sultan Ahmed -si, 74; 
Sultan Bayezid -si, 357; Süleyman Ağa -si 
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(Kumkapı), ı 4 ı ;  Süleyman Çelebi -si (Eyüp), 36, 334; 
Şehsuvar Beğ -si (Kadırga), 1 2 1 ;  Şemseddin N ilreddin 
-si (Vefa), 339;  Şerif Çavuş -si (Taşkasap), 326; 
Şirmerd Çavuş mescidi -si ( Molla Gürani, Yusuf Paşa, 
Aksaray), 336, 338,  347, 348, 353,  358;  Şeyh Ferhad -
si (Koska), ı 76;  Tahtaminare -si (Fenerkapı), 1 52; 
Takyeci -si ,  ı o; Timurhan -si (Zeyrek), ı 8 ; Üçler 
si (Sultanahmet), 68, 70; Üskübi -si (Ayasofya), ı 45 ,  
ı 56; Ya' küb Ağa -si (Aksaray), 2 ı 5  

mahkeme: Ahi Çelebi -si, ı 27; Davud Paşa -si, 376; 
Eyyub -si, 376; Eyyub Sultan -si, 68; Mahmud Paşa 
si, 376; Teftiş -si, 1 42 

Mahmud Ağa su yı, 84, 32 ı .  Bkz. su; - vakfı, 86 
MAHMUD Aziz Efendi (Feshane-i amire nazırı), 330 
MAHMUD Celaleddin Paşa (Ticaret ve nafia nazırı), 365, 

367 
Mahmud Paşa, ı 53 
Mahmud Paşa cami ' i ,  1 O 1 ,  357 
Mahmud Paşa mahkemesi, 376. Bkz. mahkeme 
Mahmud Paşa-yı Atik mahal lesi, ı 43 .  Bkz. mahalle 
MALiK Beğ Efendi (Yenişehir müfettişi), 296 
Maliyye: - evrak kalemi ketebesi, 67; - hazinesi , 99; -

veznedarları, 20. Bkz. veznedar; - katibi, 275; - nazırı, 
79, 269, 270. Bkz. nazır 

Manastırh Görice kazası, 384. Bkz. kaza 
manav esnafı, 304. Bkz. esnaf 
m aslak, ı 5 ı ,  ı 62, 290; Kızıl-, 207, 2 ı 3; Orta B atakbaş -ı , 

ı 63 ;  taksim -ı , ı 63 
nıasura, 1 ,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ı o, ı 1 ,  1 2, 1 3 ,  1 4, 1 5 , 1 6, 1 7 , 

ı 8 , ı 9, 20, 2 ı ,  22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3 ı ,  32, 33,  
34, 35 ,  36, 37, 38 ,  39, 40, 4 1 ,  42,  44, 45, 46,  47, 48,  49, 
50, 5 1 ,  52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 6 ı ,  62, 64, 65, 66, 67, 
68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 8 1 ,  82, 83, 84, 
85, 86, 88, 90, 9 1 ,  92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1 00, 
ı o3,  ı o4, ı o5 ,  ı o6, ı o7 ,  ı o8 ,  1 09,  ı ı o, ı ı 2, ı ı 3 ,  ı ı 4, 
ı ı 5 , ı ı 6, ı ı 7 . ı ı 8 , ı ı 9, ı 2 ı ,  ı 22, ı 23,  ı 24, ı 25,  1 27, 
1 28, ı 29, ı 30, ı 32, ı 34, ı 35 ,  ı 36, ı 37,  ı 38, ı 39,  1 40, 
ı 4 ı ,  1 42, 1 43 ,  1 44, ı 45 ,  ı 46, ı 48,  1 49,  1 50, 1 52, ı 53 ,  
1 54, ı 56,  ı 57, ı 58 ,  ı 59, 1 60, 1 62, ı 63 ,  ı 64, ı 65 ,  1 66, 
ı 67 ,  1 68, ı 7o, ı 7 ı ,  ı 72, 1 73 ,  1 74, 1 75 ,  1 76, 1 77, ı 78, 
ı 79,  1 80, ı 8 1 ,  1 82, 205 , 206, 207, 208, 209, 2 1 0, 21 ı ,  
2 1 3 , 2 ı 4, 2 1 5, 2 1 6, 2 1 7 ,  2 ı 9, 220, 22 1 ,  222, 224, 228, 
229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 24 ı ,  
243, 244, 246, 248, 249, 250, 25 ı '  252, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259, 26� 26 ı ,  263, 264, 265 , 267, 268, 
269, 270, 27 ı ,  272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 
280, 282, 283, 284, 290, 294, 297, 298, 299, 300, 30 ı ,  
304, 305. 306, 308, 309, 3 1 0, 3 1 2, 3 1 3, 3 ı 4, 3 1 5, 3 ı 6, 
3 ı 7, 3 ı 8, 3 ı 9, 320, 32 1 '  322, 323, 324, 325, 326, 327, 
328, 329, 33 1 '  332, 334, 335, 338, 339, 340, 34 1 ' 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 35 ı ,  352, 353, 356, 357, 358, 
359, 360, 36 ı '  363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 
373, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 3 8 1 , 382, 384 

nıecra: hakk-ı -, ı ,  2, 1 6, 46, 52, 54, 55, 72, 75, 8 ı ,  9 ı ,  93, 
96, 99, 1 02, ı o3,  ı o8, ı 30, ı 3 ı ,  1 33 ,  ı 35 ,  ı 4 ı ,  ı 44, ı 52, 
ı 8 ı ,  1 82, 206, 2 1 5 , 222, 224, 225, 228, 243, 253, 267, 
27 1 ,  28 1 ,  299, 306, 3 1 5, 3 1 7, 320, 322, 323, 329, 352, 
385;  -yı kadim, 3, 5, ı O, 1 3, 1 6, ı 9, 22, 23, 26, 28, 30, 
3 1 ,  35,  36, ;7, 39, 40, 43, 5 1 ,  54, 58, 68, 70, 73, 74, 80, 
82, 90, 93,  95,  97, 98, 99, 1 06, 1 07, ı 1 0, ı 1 6, ı ı 7 , 1 20, 
1 22, 1 24, ı 39,  ı 44,  1 46, ı 48, ı 53,  1 54, 1 56, ı 58, ı 59, 
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1 62, 1 78, 1 79, 207, 2 1 2, 2 1 9, 224, 227, 230, 232, 233, 
242, 244, 245, 250, 254, 263, 269, 285, 286, 292, 293, 
296, 305, 3 1 0, 3 1 3, 322, 323, 324, 327, 33 1 ,  332, 335, 
336, 34 1 , 345, 35 1 , 353 , 358, 367, 368, 375, 379, 380 

MEHMED Ağa (Sofular hamamcısı), 287 
Mehmed Ağa su yı, I 64 
MEHMED Celaleddin Efendi (Yenikapı mevlevihane şeyhi), 

1 54 
MEHMED Efendi (Fodula kati bi), I 3 
MEHMED Efendi (İstanbul kadısı), 29 
Mehmed Efendi sokağı, 354. Bkz. sokak 
MEHMED Emin Efendi (Maliye Evrak kalemi katibi), 67 
Mehmed Es'ad Beğ vakfı, I 50. Bkz. vakf 
MEHMED Es'ad Efendi  (Tophane-i amire tulumba müdürü), 

349 
ME H MED Halid Efendi (Kapı kethudası), 2 I 5 
MEHMED Ha11fe (Yedikule suyolcusı), 5 I 
MEHMED İ zzet Efendi (Tomruk kati bi), 3 I 6 
MEHMED Nail Beğ Efendi (Levazımat reisi), 23 8 
MEHMED Nfıri (Konya defterdarı), 374 
MEHMED Nfıri Efendi (Mansure kesedarı), 75 
Mehmed Paşa cami' i ,  1 03 .  Bkz. cami' 
Mehmed Paşa h ıdmeti, I .  Bkz. h ıdınet 
Mehmed Paşa-yı Atik mahallesi, 1 29.  Bkz. mahall e  
MEHMED Ragıb Efendi (Girid defterdarı), 76 
MEHMED Raşid Efendi (Aydın vilayeti defterdarı), 328 
MEHMED Refik Efendi (Zabtiye ınuhasebecisi), 37 
MEHMED Sadık Efendi (Humbarahane-i amire nazırı), 228 
MEHMED Salih Efendi (Ebniye-i hassa müdürü kethudası), 

324 
MEHMED Şakir Beğ (İstanbul beytülmal nazırı), 2 1 3  
MEHMED Tahir Efendi (Akdeniz adaları defterdarı), 353 
MEHMED Zeki Efendi (Niğde sancağı kaymakamı), 259 
MEHMED Zeki Paşa (Erzincan mutasarrıfı), 260 
Mehter çeşmesi mahallesi, 337.  Bkz. mahalle 
mekteb: Ermeni -i , I 27 
Mekteb zokağı, I 60. Bkz. sokak 
Memiş Efendi konağı, 290. Bkz. konak 
menzil, 80, 248; Veznedar Osman Ağa -i, 42 
mescid: Çavfış -i, 1-02; Hace Ham Attar -i, 242 
Mesih Ali Paşa-yı Atik mahallesi, 1 80 
Mesih Paşa mahallesi, Bkz. Mesih Paşa-yı Atik 
Mesih Paşa-yı Atik mahallesi (Çukurçeşme, Laleli ,  Aksa

ray), 1 64, 1 67, 1 68 ,  1 8 1 , 272. Bkz. mahalle  
meslek, 92,  1 08 ,  I I O,  268 ;  ana -, 72 ,  1 70, 220, 339 ;  Arpa 

emini Mehmed Efendi çeşmesi vakfı suyı -i, 268; 
Başhavz -i, 2 1  ı ,  246; İbrahim Han suyı -i, 230; 
Kabasakal -i, 1 5 ; Vekil-i harc Mehmed Ağa -i, 99, 1 80 

MES'ÜD Ağa, es-Seyyid (Kapu çukadarı), 1 1 0  
Mevlevihane yenikapusı, 347 
mevrfıs, 208, 28 1  
meyve-i höşk gümrüği nazırı, 1 4. Bkz. nazır 
meyve-i höşk günırükcisi, I I 5, 1 5 1 .  Bkz. günırükci 
nıezad kainıesi, 7, 1 08, 1 67, 247, 248. Bkz. kaime 
Mısri Hacı Mustafa vakfı, 294. Bkz. vakf 
MiHRiŞAH Viiiide Sultan, 1 33 ,  1 52 
Mi'mar çeşmesi caddesi, I 06. Bkz. cadde 
Mi'mar Abbiis mahallesi, 1 32, 307. Bkz. mahalle 
Mi 'mar cami 'i, 334. Bkz. cami ' 
Mi'nıar H ayreddin vakfı, 36 1 ,  370. Bkz. vakf 
Mi'mar Kemaleddin mahallesi, I 7. Bkz. mahalle 

Mi 'nıar Sinan bostanı, 384 
Mi'mar Sinan mahallesi, 385.  Bkz. mahalle 
Mi 'marbaşı suyı, 1 8 1  
mirahfır-ı evvel, 84, 3 2 1  
Mirahfir mahallesi, 3 1 1 .  Bkz. mahalle 
miralay: Bahriyye -ları, 3 1 ,  1 60 
mirliva, 63; Süvari -sı, 229, 347 
MIRLİV A Hasan Paşa (Hassa levazım dairesi reisi), 3 
Molla Aşki mahallesi, 282. Bkz. mahall e  
Molla Fenari mahallesi, 284. Bkz. mahalle 
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Molla Gürani mahallesi, 306, 3 1 9, 329, 33 1 ,  336, 339, 340, 
353,  359, 366. Bkz. mahall e  

Molla Hüsrev: - mahallesi, 2 3 3 .  Bkz. mahalle;  - sokağı, 
260, 269, 27 1 , 278. Bkz. sokak 

Molova kemeri, 45. Bkz. kemer 
moloz, 386 
Monla Muhyiddin mahallesi, 383.  Bkz. mahalle  
M onla Şeref mahallesi, 383,  384. Bkz. mahalle  
mu 'accele, 7,  54 ,  92 ,  1 08 ,  1 25 ,  1 67, 1 77, 22 1 , 239, 242, 247, 

260, 34 1 , 356 
Muhallebiciler kethudası, 272.  Bkz. ketbuda 
muhasebe: Evkaf -si, 73, 205, 2 ı 8; Yaridaı -si, 74 
Muhasebe-i evvel, I 30 
muhasebeci: evkaf-ı hümayfın -si, 6; Şehremaneti -si, 36; 

Tophane-i amire -si, 353 ;  Trabzon eyaleti -si, 274; 
Zabtiyye -si, 37 

muhass ı l :  Amasiyye -ı, 77 
Muhsine Hatfin mahallesi (Kumkapı), 1 43,  I 50, I 5 1 .  Bkz. 

mahal le 
Muhyiddin Kocavi mahallesi, 224. Bkz. mahalle 
mukata'a, 337 
Murad Paşa dimi' i mahallesi .  Bkz. Murad Paşa-yı Atık 

mahallesi 
Murad Paşa-yı Atik mahallesi (Yusuf Paşa Aksaray), 230, 

23 1 , 232, 299, 3 1 8, 3 1 9, 32 1 , 346, 348 
musakkafat, 4, 6, 64, 1 29, 2 1 4; Ebubekir Paşa vakfı -ı, 285, 

373; el-Hacc İbrahim Efendi vakfı -ı, 269; Fatıma Hatfın 
vakfı -ı, 20, 42; Gazi Yahya Paşa mektebi evkafı -ı, 
I 1 4; Haremeynü'ş-şerifeyn evkafı -ı, 1 32; Hasodabaşı 
Hasan Ağa vakfı -ı, 237; Rasime Hatfın vakfı -ı, 1 37; 
Sellmiyye cami ' i  evkafı -ı, l l 6, 365; Sultan Se11m evkafı 
-ı, 1 I 9; Şehid Mehmed Paşa evkafı -ı, 1 78;  Uzun el
Hacc İbrahim Beğ vakfı -ı, 2 1 7; Yazıcızade İbrahim 
Paşa vakfı -ı, 383;  Zibfer(?) Hatfın vakfı -ı, 1 29; -
defteri, 362 

M uslihiddin mahallesi, 365 
musluk, 386 
MUSTAFA Ağa, el-Hacc (Kile nazırı), 53 
MUSTAFA Efendi (Valide Sultan kethudası), 42 
Mustafa Efendi vakfı, 32 
Mustafa Han suyı tar1ki, 279. Bkz. tarik 
Mustafa kemeri, 3 I O. Bkz. kemer, ayrıca bkz. Çaşnigir 

kemeri 
MUSTAFA Necib Paşa (Konya feriki), l l  
Mustafa Paşa konağı, 8 I .  Bkz. konak 
MUSTAFA Raşid Efendi (Trabzon eyaleti muhasebecisi), 

274 
MUSTAFA Rif'at Efendi  (Tersane hazinesi veznedarbaşısı), 

25 
mutasarrıf: Erzincan -ı, 260; Gümülcine -ı, 245, 274 
ınuzafilt: Terkos nahiyesi -ı, 237 
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müd1r: Der-sa'adet polis -i, 1 4; Feshane-i amire -i , 330; 
hatab anbarı -i, 57; hazine-i hassa anbar -i, 274; 
Tophane-i amire tulumba -i, 349 

Müezzin Hacı Mehmed Efendi vakfı, 294. Bkz. vakf 
müfettiş: Evkaf -i, 265, 287, 289, 30 1 ,  3 1 4; Yenişehr -i, 

296 
Müfti Ali mahallesi, 1 06. Bkz. mahal le  
mülhak (su), 1 ,  2, 6 ,  l l , 1 2, 13 ,  1 5 , 22 ,  24, 26, 28 ,  32 ,  39, 

42, 45, 47, 52, 56, 57, 58, 66, 69, 75, 76, 77, 78, 8 1 ,  82, 
83, 84, 89, 9 1 ,  93, 94, 95, 99, 1 03,  1 06, 1 08, 1 09,  1 27, 
1 29, 1 30, 1 3 1 ,  1 37 ,  1 39, 1 40, 1 4 1 ,  1 43,  1 45 ,  1 60, 1 64, 
1 65,  1 69, 1 70, 1 76, 1 79, 1 8 1 ,  1 82, 204, 205 , 206, 2 1 1 ,  
2 1 5 , 2 1 9, 222, 224, 225, 228, 229, 232, 236, 24 1 ,  243, 
246, 250, 25 1 ,  252, 255, 26 1 ,  263 , 264, 267, 269, 270, 
278, 279, 28� 287, 289, 299, 304, 306, 309, 3 1 2, 3 1 �  
3 1 5 , 3 1 6, 320, 3 2  ı ,  322, 323, 324, 325, 327, 335,  337, 
338, 339, 340, 342, 344, 347, 349, 350, 352, 357, 3 6 1 , 
366, 368, 380, 382 

mülhakat: Feyzullah Efendi medresesi vakfı -ı, 366 
mülk su, 283. Bkz. su 
Müneccim Sa'di mahallesi, 380. Bkz. mahalle 
MÜNIF Paşa (Maarif nazırı), 86 
müsennat, 375 
Müslim; - diddesi, I I 9 .  Bkz. cadde; - sokağı, 1 22, 1 26. 

Bkz. sokak 
müstağallat: Abbas Ağa evkafı -ı, 85, 208; Sultan Bayezid 

vakfı -ı, 266 
müsteşar: istanbul kadisi -ı, 349 
Müşfika HatCın vakfı, 39. Bkz. vakf 
müşir: Aydın -i, 1 30, 1 40 
mütevelll: izn-i -, 1 ,  2, 35,  36, 72, 92, 1 59, 206, 222, 224, 

267, 323, 352 

N 
nahiye: Opar -si, 384 
Nahlbend, 5 1 ; - caddesi, 65. Bkz. cadde; - mahallesi, 6, 

1 6, 65, 68, 74, 75, 76, 77, 78,  80, 82, 83, 84, 85, 88,  89, 
209. Bkz. mahalle  

nakşibendiyye zaviyesi, 2 1 5 .  Bkz. zaviye 
nasraniyye, 1 1 3 ,  1 1 5 ,  1 53 
Nasfih sokağı, 345. Bkz. sokak 
nazır: Bahriyye -ı, 87, I 59; Divan-ı de'avi -ı, 55; Erzak 

anbarı -ı, 1 67; Evkaf -ı, 1 66, 29 1 ,  385;  Hariciyye -ı, 
1 29· HumbaraJıane-i amire -ı, 228; istanbul beytü' I-mal 
-ı

' 
2 1 3 · kile -ı 53 ·  Ma'arif -ı, 86, 1 20; Maliyye -ı, 

79.
'
269.

'
270; me�ve-

'
i höşk gümrüği -ı, 1 4; Su -ı, 1 3 , 

1 04, 1 07 ,  1 08 ,  1 29,  1 69, 1 70, 1 76, 2 1 2, 2 1 4, 224, 229, 
269, 285, 287, 289, 290, 29 1 ,  292, 293, 294, 306, 3 1 8, 
323 

Nerdübanlı kil isası, 1 1 3 ,  1 1 4, 136. Bkz. kil isa 
NESIM Beğ Efendi (Erf-ak anbarı nazırı), 1 68 
Nev'iyye sokağı, 98. Bkz. sokak 
nezaret: Evkaf-ı hümaylın -i, 1 59;  Su -i, 38, 72, 89, 220 
Niğde sancağı kaimmakamı, 259. Bkz. kaimmakam 
Nikola çeşmesi, 242. Bkz. çeşme 
Nişanca Mehmed Paşa-yı Atık hammamı, 385.  Bkz. hammam 
Nişancı Atik mahallesi, Bkz. Nişancı Atik Mehmed Paşa 

mahallesi 
NIŞANCI Atik Mehmed Paşa, 1 4 1  
Nişancı Atık Mehmed Paşa hammamı, 1 32.  Bkz. hammam 

İNDEKS 

Nişancı Atik Mehmed Paşa mahallesi (Kumkapı), 1 44, 1 45, 
1 6 1 .  3 1 6, 385. Bkz. mahalle 

Nişancı Kemaleddin mahallesi, 1 73 
Nişancı mahallesi, 1 53 
Nişancı Mehmed Paşa mahallesi, 1 22, 1 45,  1 47 ,  1 6 1 . Bkz. 

mahalle 
Nişancı Mustafa Paşa mahal lesi, 207, 2 1 4, 329 
nizam: su -ı, 9 1  
Nizamiyye muhasebesi ketebesi, 6. Bkz. ketebe 
Nuri Efendi konağı, 85, 209 

o 
oda, 42; Darbhane-i amire Sikke-i hümayCın -sı, 43; Sultan 

Ahmed Han-ı evvel vakf divan -sı, 2 1 9; Sultan Bayezid 
divan -sı, 337; Sultan Bayezid vakfı -sı, 1 1 4, 237; 
Süleymaniyye vakfı divan -sı, 339 

Odabaşı el-Hacc Halil Ağa vakfı, 88.  Bkz. vakf 
Odunkapusı yokuşı, 2 1 7, 2 1 8  
Opar nahiyesi. Bkz. nahiye 
orman, 2 1 1 
Orta Ayvat (Haslar), 1 3 1  
Orta Belgrad karyesi (Haslar), 46, 52, 75, 9 1 ,  1 82, 230, 

3 1  O, 3 1 5 ,  323. Bkz. karye 
Orta Batakbaşı, 1 62 ; - maslağı, 1 63 .  Bkz. mastak 
Ortaçeşme zokağı, 284. Bkz. sokak 
Ortadere, 3 1 4  
Oruç Gazi mahallesi (Horhor), 238, 249, 253, 257, 269. 

B kz. mahalle 
OSMAN Ağa (Maliye hazinesi veznedarı), 20 
OSMAN Ağa (Su nazırı), 1 08, 1 29, 224, 229 
OSMAN Ağa (Telgraf serçavuşu), 1 20 
Osman Ağa suyı, 3 2 1  
OSMAN Beğ Efendi (Gümülcine mutasarrıfı), 245, 297 
OSMAN Paşa (Erzurum val isi), 24 1 
OSMAN Yahya Beğ Efendi (Hazine-i hassa anbar müdürü), 

274 
Otakcılar caddesi, 1 0. Bkz. cadde 

ö 
ÖMER Ağa (Suyolcı), 1 45 
Ördek Kassab mahallesi (Yenibahçe), 304, 354, 368. Bkz. 

bağçe 
Özbekler tekyesi , 1 03 .  B kz. tekye 

p 
parmak, 49 
Paşa deresi, 3 1 2, 334 
patrik: Ermeni -i , 1 27 
patrikhane: Ermeni -si, 1 26 
Pavli deresi, 84, 3 2 1  
PERTEVNiYAL Viiiide Sultan, 2 1 4  
Petnahor karyesi, 94, 95,  2 I I ,  246. Bkz. karye 
Peykhane, 8, I 03 
Pirinçci karyesi (Haslar), 28 1 .  Bkz. karye 
Postahane ketebesi, 83 
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R 
RAGIB Ağa, ei-Hıkc (Kapu çukadarı), 2 ı 4  
RAGIB Mehmed Paşa (Sadrazam), ı ı 2, ı ı 4, ı 73 
Riiğıb Paşa teriizCısı, ı 44. Bkz. terazlı 
Rağıb Beğ sokağı, 276, 287, 289. Bkz. sokak 
Riiğıb Beğ Efendi konağı, 290. Bkz. konak 
Rasime Ha tu n vakfı musakkafiitı, 1 3 7. Bkz. musakkaflit 
reis: Hiissa leviizım dairesi -i, 3 ;  Leviizımiit -i, 238 
REŞID Paşa (Bağdad valisi), 257 
RE ŞID Paşa (Harici ye nazırı), 1 29 
RlZA Beğ (Bahriye kolağası), 59 
RlZA Beğ (Maliye katibi), 275 
riyaset: Der-sa'adet bidayet mahkemesi -i, 56 
ruhsat tezkiresi, 3 ,  66, 22ı , 285, 309. Bkz. tezkire 
Rum kil isaları, ı 1 3 , ı 1 4, 1 36, 204. Bkz. kilisa 
Rumili kadiaskeri , 1 39 
rCızniimçe ketebesi, 99 
Rüstem Paşa suyol ı .  96, 253.  Bkz. suyolı 

s 
Sadr-ı a'zam, 89; - kethudası, 1 7 1 ,  323 .  Bkz. kethudii 
Safiyye Sultan vakfı, 3 6 1  
sahilhane, 96 
Sakalar çeşmesi, 6, 89. Bkz. çeşme 
salma lağm, 290. Bkz. lağm 
Samako kapu çukadarı, 25 1 .  Bkz. kapu çukadarı 
Samatya, 357, 369; - caddesi, 363, 364, 369 
Sami Paşa caddesi, 332. Bkz. ciidde 
san cak: İç il -ı, I I 5 
Sancakdar Hayreddin mahallesi, 3 1 4, 369. Bkz. mahalle 
saray: Esrnil Sultan -ı. I I 6, I 1 9, I 34, 365;  İshak Paşa -ı, 

79; -ı kebir, 3 I 
Saray harnmaını zokağı, 5 I .  Bkz. sokak 
Saray bostan, 365; - sokağı, 320, 341 , 353 .  Bkz. sokak 
Sariiyiçi, 1 06 
Sarı Bayezid mahallesi (Süleymaniye), 30. Bkz. mahalle 
Sarı Musa mahal lesi, 332, 342, 35  I ,  356, 366. Bkz. mahalle 
Sarı Nasuh mahallesi, 25 I .  Bkz. mahalle 
Sarıgez, 1 22, 233, 244, 265, 267, 345 
Sarılar hıdmeti, 384 
Sarmaşık (Keçeci Piri) mahallesi, 2 1 8, 335 .  Bkz. mahalle, 

ayrıca bkz. Keçeci Piri mahallesi 
Sarmaşıklı mahallesi, 48. Bkz. mahalle sarraftaifesi, 58, 78, 79, I 1 3 , 1 1 4, 1 35 ,  1 76, 256. Bkz. taife 
Saruhan sancağı kaimmakamı, 54. Bkz. kaimmakam 
savak, 1 3 , 95, 1 07 
Sayıcı suyol ı ,  228, 27 1 .  Bkz. suyolı 
sebll , 26 ı 
selım, 7, 8, 55 , 67, 68, 70, 1 28 , 330, 363, 364 
SEKBANBAŞI Hasan Ağa, 252 
Selçuk Sultan mahallesi (Taşkasap, Aksaray) , I I O, 3 1 5 ,  

368. Bkz. mahalle 
Selim Sırri Paşa konağı, 55 .  Bkz. konak 
Selimiyye, · 1 I 6, 1 34 
Selimiyye arazisi ,  364 
Sellmiyye ciimi ' i  evkafı musakkafatı, I 1 6, 365.  Bkz. 

musakkafiit 
Selimiyye suyolcısı, 5 1 .  Bkz. suyolcı 
semen, 372 

399 

sened, 1 0 1 ,  1 5 1 ,  1 75 ,  2 1 4, 299; --i hiikiini, 343; --i 
hakan!, 9, 33 ,  36,  50, 6 1 ,  64, 70, 86, ı 2o. ı 23 ,  ı 47, ı 48, 
ı 54, 246, 276, 296, 36 ı ;  su -i, 355  

Sepetciler, 240, 243 
serçiivCış: telgraf -ı, I 20 
Serrac İshak mahallesi (Kumkapı), 1 1 2,  ı ı 3 ,  1 1 4, 1 29, 1 3 1 ,  

1 37 ,  1 39,  1 47, 1 50, 1 53 ,  1 56, 1 60, 1 73 , 386. Bkz. mahalle 
Serdie Süleyman mahallesi, 1 40 
Serriicbaşı, I 29 
Serriichiine, I 32, 27 I ,  275, 307 
Serrachane zokağı, 34. Bkz. sokak 
sertablb: Adile Sultan -i , 65 
Seydi Beğ (Molla Gürani): - mahallesi, 3 ı9, 320, 353 .  

Bkz. mahalle; -zokağı, 375 .  Bkz. sokak 
SEYYİD Ahmed Efendi (Galata kemeri katibi), 338  
Seyyid Beğ zokağı (Yenibahçe), 377 .  Bkz. sokak 
Seyyid Hasan mahallesi (Ahırkapı), 37 .  Bkz. mahalle 
Sırıkl ıçayırı, 2 I 5 
sicili , sicillat: EyyCıb mahkemesi -ı, 24, 35 ;  Havass-ı refi'a 

mahkemesi -i, I 03 
Silahdar Ağa mektebi zokağı, 377. Bkz. sokak 
Si l ivrikapusı, 347; - yolı, 347. Bkz. yol 
Simidci sokağı (Murat Paşa mahallesi), 279 
Simidci zokağı (Sofılar mahallesi, Horhor), 232. Bkz. sokak 
Simkeşhiine, I 3 7 
Sinan Ağa mahallesi (Kabasakal), 1 4, 42, 72. Bkz. mahalle 
Sinan Beğ çeşmesi, 1 3 . Bkz. çeşme 
Sinan Paşa çeşmesi, I 07 
Sineklibakkal (Aksaray) 58,  367, 375 
Sipahlar dergiihı, I 9, 25, 39, 40 
SİROZi es-Seyyid H asan Zühdi Efendi (İstanbul kadısı 

müsteşarı), 349 
Sofılar, 233, 235, 286, 288; - caddesi, 233, 346. Bkz. 

ciidde; - mahallesi, 1 60, 234, 24 1 ,  260, 268, 269, 27 1 ,  
274, 276, 278, 279, 287, 288, 289, 290, 292, 293 .  Bkz. 
mahalle 

Safilar hammamı, 225, 226, 229, 268, 287, 288, 289, 290. 
Bkz. harnınarn 

Soğan Ağa mahallesi (Tavşantaşı, Bayezid, Kumkapı), I 53, 
I 54, 1 55 ,  I 60, I 62, I 63, 279. Bkz. mahalle 

Soğan Sinan Ağa mahallesi, I 57. Bkz. mahalle 
sokak: Alacaçeşme -ı (Ördek Kasap mahallesi, Yenibahçe), 

354; Aynalıçeşme -ı (Kasap İvaz mahallesi, Sarıgez), 
233 ;  Bakkal -ı (İshak Paşa mahallesi), 3, 287,288; 
Baruthane yokuşı -ı (Müneccim Sadi mahallesi, 
Yenibahçe), 380; Bayram furunı -ı (Kabasakal), 8; 
Bebek cami'i -ı, 245, 246; Cami' -ı (Katib 
Muslihiddin mahallesi), 244; Cami'-i şerif -ı (Üskübi 
mahallesi) ,  I 56; Cami'-i şerif -ı (Serrac İshak mahallesi, 
Gedik Paşa), I 56; Çavuşzade cami' i -ı, 309; Çeşme -ı, 
36 1 ,  37 1 ,  372; Çıkmaz Elmas Paşa -ı, 1 48, 1 56; 
Çıkmaz Takyeci -ı, 283; Çıkmaz Tulumba -ı, I 57; 
Çıngıraklı -, 238; Çuku rçeşme -ı, 7; Davud Paşa 
iskelesi -ı, 285; Dede Paşa -ı, 235,  378; Değirmen 
ı, 66, 67, 69, 379, 1 0, 234; Derviş -ı, 7; Dibek dimi'i 
ı (Kasap İvaz mahallesi, Hüsrev Paşa), 273, 297; 
Dizdariyye çeşmesi -ı, 8; Doğramacı -ı, 345; 
Dülbendağa çeşmesi -ı, 80; Furun -ı, 1 22 ;  Gülhan 
ı, 370; Hacı Musa -ı, 2 1 9; Halid Efendi -ı, 282; 
Harnınarn -ı, 1 68, 3 1 4; Harem -ı, I O; Havzlı bostan 
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-ı, I 6 � ;  Hayreddin Paşa -ı, 383,  3 84; H urşid Beğ 
�· I 22; Ilçihiin -ı (Çoban Çavuş mahallesi, Koska), I 59; 
Imam -ı, I I 6;  Karakolhane -ı (Çadırcı Ahmed Çelebi 
mahallesi, Kumkapı), I 78; Kassiibbaşı çeşmesi -ı, 39; 
Kemer -ı, 13, 1 4, 29, 3 1 ;  Keresteci -ı 9 2 1  37· 
Kireçhane -ı, 366; Kotra -ı, 283, 380; K�bbe tekkesi 
-ı, 235,  377; Kürkci -ı, 358; Latif Paşa -ı, 3 6 1 ;  
Milbeynci çeşmesi -ı, 1 47, 1 53 ;  Mehmed Efendi -ı, 
354; Mekteb -ı, I 60; Molla Hüsrev -ı 260 269 27 ı 
278; Müslim -ı, I 22, I 26; Nasiih -ı, 345; N�v'iy�e ____: 
ı, 98; Ortaçeşme -ı, 284; Riiğıb Beğ -ı, 276, 287, 289, 
292, 293; Saray harnmaını -ı, 5 1 ;  Saraybostan -ı, 
320, 341 ,  353 ;  Serrachane -ı, 34; Seydi Beğ -ı (Molla  
Gürani),  375 ;  Seyyid Beğ -ı (Yenibahçe), 377; Silahdar 
Ağa mektebi -ı, 377; Siınidci -ı (Sofılar mahallesi, 
Horhor), 232; Siınidci -ı (Murat Paşa mahallesi), 279; 
Sorguçcı -ı, 297 ;  Subhi Paşa -ı, 280; Sultan caıni' i 
i ,  2 1 8; Sultan çeşmesi -ı, 359; Sultan mektebi -ı, 
I 53; Şiikir Efendi çeşmesi -ı, 1 5  I ;  Şiikir Paşa -ı, 23 I ;  
Şeftali çeşmesi -ı, 6, 88;  Şifa Harnmaını -ı, 360; 
Şimendüfer -ı, 305 ;Tal'at Efendi -ı, I 8 I ;  Tavşantaşı 
-ı, 1 45 ;  Tekke -ı, 377; Tiran -ı, 328; Tokmaklı Dede 
-ı, 234, 236; Toprak -, 380; Yağhane -ı, 1 07; Yeşil 
tekke -ı, 235, 275; Yol -, 1 9, 22, 25, 39, 40, 6 1 ,  62, 
70, 72, 73, 8 1 , 374 

Sorguçcı zokağı, 297. Bkz. sokak 
Söğüdl idere, 224, 228, 305, 306 
su, 2 1 ,  53,  72, 88, 1 03 ,  1 29, 306; acı -, 37; Ağa -yı, 36; 

Akçeşme -yı, 1 62 ;  Ayasafya-i kebir cami ' i  vakfı -yı, 
2 1 5, 3 1 7, 330, 353 ;  Başhavz -yı, 1 64; Çiftehavz -yı, 
46, 75, 3 I 2; Derviş Paşa vakfı -yı, I 7; Hami d Paşa -yı, 
47; Haydar Ağa -yı, 3 1 4; İbrahim Beğ -yı, 300; imad 
Ağa -yı, 84; Kara Bayram -yı, 77, 78; Kayış Mustafa 
Ağa -yı, 1 69; Kırkçeşme -yı. 5, 1 8, 1 9, 20, 2 1 ,  27, 32, 
36, 46, 48, 52, 55, 69, 1 02, 1 06, 1 3 1 ,  1 4 1 ,  1 42, 1 43 ,  1 44, 
1 49, 1 60, 1 62, 1 63 ,  1 65 ,  1 7 1 ,  1 75 ,  204, 21 I ,  2 1 3 ,  269, 
272, 274, 28 1 ,  306, 3 1 6, 3 1 7, 3 30, 3 3 1 ,  337, 345, 358,  
365, 379, 3 8 1 ;  Mahmud Ağa -yı, 84, 32 1 ;  Mehmed Ağa 
-yı, 1 64; Mi 'marbaşı -yı, 1 8 1 ;  mülk -, 283; Osman 
Ağa -yı, 32 1 ;  Yekda hammamı -yı, 334; Yenikapu 
yı, I 67; - defterleri, 376; - hazinesi, 49, 99, I I 9, I 34, 
I 6 I ,  337, 38 I .  Bkz. hazine; - nizarn ı, 9 I .  Bkz. ni  zam; 
senedi, 355 

Su nazırı, 1 3 , 1 04, 1 07, 1 08. 1 29, 1 69, 1 70, 1 76, 2 1 2, 2 1 4, 
224, 229, 269, 285, 287, 289, 29� 29 1 ,  292, 293 ,  294, 
306, 3 1 8, 323 

Su nezareti, 38,  72, 89, 220 
Subaşı cisri, 72, 78. Bkz. cisr 
Subhi Paşa zokağı, 280. Bkz. sokak 
Suhte Sinan mahallesi, 235, 352, 378, 379. Bkz. mahalle 
Su l ı  kule ko lı, 37 I 
Sultan Ahmed cami ' i ,  5, 29, 45, 5 1 ,  65, 72, 78, I I I ,  1 1 2, 

3 1 9. Bkz. cami' ; - vakfı, 60, 338,  367; - divan odası, 
2 1 9 . Bkz. oda 

SULTAN AHMED Han-ı evvel, 2 I 6 
Sultan Ahmed hıdmeti, I ,  374. Bkz. h ıdmet 
Sultan Ahmed, 7, I 3, 1 4, 22, 32, 57, 58,  60, 62, 68, 69, 75, 

82, 85, 209, 360; - mahallesi, 74. Bkz. mahall e  
Sultan Ahmed meydanı, 6 ,  8 9  
Sultan Bayezid, 48, 9 5 ,  1 47 ,  279 

İNDEKS 

Sultan Bayezid mahallesi (Samatya), 357 
Sultan Bayezid: - divan odası, 337.  Bkz. oda; - vakfı ı 9 

25, 42, 33 I ,  356. Bkz. vakf; - odası, I 1 4, 237. Bkz. 
'
oda: 

-musteğallatı, 266. Bkz. musteğal lat 
Sultan Bayezid yaylağı, 94 
Sultan ciimi'i zokağı (Alem Beğ mahallesi, Aksaray), 2 1 8 . 

Bkz. sokak 
Sultan cami ' i ,  206, 257 
Su ltan çeşmesi sokağı,  359.  Bkz. sokak 
Sultan çeşmesi, 359 
Sultan hammamı, 2 I O 
Sultan kethudası, 3 I O 
Sultan Mahmud evkafı, 39, 1 26 .  Bkz. evkaf 
Sultan Mahmud Han-ı evvel vakfı, 64 
Sultan Mahmud Han-ı siini vakfı, 44 
Sultan Mehmed suyı !ağını yolı, 323 .  Bkz. yol, ayrıca bkz. 

suyolı 
Sultan mektebi sokağı, 1 5 3 .sokak 
SULTAN MUSTAFA Han, 1 67, 1 73 ,  1 74, 272 
Sultan Osman havzı, 99. Bkz. havz 
Sultan Selim evkafı, I 24; - musakkafiitı, ı ı 9. Bkz. 

musakkafiit 
SULTAN SELIM Han, l 1 8 , 1 34, 205, 264 
SULTAN SÜLEYMAN Han, l ,  1 2, 1 5 , 1 7, 1 9, 2 1 ,  26, 37, 

38,  45, 47, 52, 55 ,  57, 6 1 ,  76, 78, 82, 84, 9 1 ,  94, 95, 96, 
99, 1 03 ,  1 09, 1 20, 1 22, 1 27, 1 3 1 ,  1 40, 1 4 1 ,  1 42, 1 43 ,  
1 7 1 ,  1 72, 175 ,  1 76, 1 79, 1 8 1 ,  1 82, 203 , 204, 205, 206, 
208, 2 1  I ,  2 1 3 , 222, 229, 239, 24 1 ,  243 ,  244, 247, 248, 
25 1 , 252, 255, 265, 299, 301 , 309, 3 1 4, 320, 322, 324 

Sultan Süleyman vakfı, 5, 8, 9, 23, 40, 4 I ,  44, 63, 67, 68, 74, 
75, 1 23 ,  1 53 ,  1 57, 1 6 1 ,  204, 233,  274, 275, 28 1 ,  304, 
354, 358,  364, 365, 368, 3 69, 374, 375, 376, 379. Bkz. 
vakf; - su yı ana tarikı, I 9, 24, 28, 2 I 9, 339, 357.  Bkz. 
tarik; - kemerleri, 24, 24. Bkz. kemer; - !ağını, ı 57, 
3 1 8. Bkz. lağm; - yolı, 35 ,  207, 27 1 ,  28 1 ,  329. Bkz. 
su yalı 

Sultantepesi (Üsküdar), 1 40 
suret, 229 
suyolcı, 1 02 ;  Selimiyye -sı, 5 I ;  Yedikul le -sı 5 I 
suyol ı :  Arif Efendi -, I ;  Çiftehavz -: 1 44, 3 1 5 ;  

Güzelcekemer -, 2 ;  Karakemer -,  9 I ;  Kırkçeşme -, I 6, 
46, 52, 1 4 1 ,  1 43 ,  1 65, 243, 3 1 7, 352; Rüstem Paşa -, 96, 
253 ;  Sayıcı -, 228, 27 I ;  Sultan Süleyman - 35 207 
271 , 28 1 , 329; Zurnazen Mustafa Paşa -, 1 76

' ' 
' 

Südlidere, 271  
Süleyman Ağa mahallesi, 1 4 1 .  Bkz. mahal le  
Süleyman Çelebi mahallesi (Eyüp), 36, 334. Bkz. mahalle 
SÜLEYMAN Nazmi Efendi (Bosna defterdarı), 1 8 1  
Süleyman Paşa vakfı, 273, 297. Bkz. vakf 
Süleymaniyye, 1 0, 30, 336  
Süleymaniyye hıdmeti, 1 29, 1 40. Bkz. hıdmet 
Süıeymaniyye vakfı divan odası, 339 
Süvari mirlivası, 229, 347 .  Bkz. mirıiva 

s 
Şahin deresi, 24 
Şiikir Efendi çeşmesi sokağı, ı 5 ı .  Bkz. sokak 
Şiikir Paşa zokağı, 23 1 .  Bkz. sokak 
Şeftali çeşmesi zokağı, 6, 88. Bkz. zokak 
ŞEHID Mehmed Paşa (Sadrazam), 60, I 57, 3 1 8  
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Şehid Mehmed Paşa evkafı, 374; - musakkafatı, 1 78.  Bkz. 
musakkafat 

Şehremaneti muhasebecisi, 36. Bkz. muhasebeci 
Şehremini, 334 
Şehsuvar Beğ mahallesi, 1 2 1 .  Bkz. mahalle 
Şehzilde cami' i ,  55. Bkz. cami' 
şekerci esnafı, ı 1 ,  285. Bkz. esnaf 
Şemseddin Nilreddin mahallesi, 339. Bkz. mahalle 
şerh, 43, 2 ı 6, 2 1 8, 225, 244, 283, 32 1 ,  3 82 
Şerif Çavuş mahallesi, 326. Bkz. mahalle 
ŞEVKET Efendi (İzmir emtia gümrüği müdürü), 1 ı O 
şeyh: Yenikapu mevlevihilne -i, ı 54, 1 56 
Şeyh Aıaüddin Efendi zaviyesi, 287, 290. Bkz. zaviye; -

zaviyesi vakfı, 286, 288. Bkz. vakf 
Şeyh Ferhad mahallesi, 1 76. Bkz. mahalle 
Şeyh Vefa, 339 
Şeyhulislam Mürtezil Efendi vakfı, 366. Bkz. vakf 
ŞEYHÜLİSLAM Abdullah Efendi,  2 1 9  
Şeyhülislilm Mustafa Efendi  vakfı, ı 53.  Bkz. vakf 
ŞEYHÜLİSLAM Sa'du!Hih Efendi ,  1 09 
Şifa harnınilm ı, 85.  Bkz. harnınilm 
Şifa hammamı; - caddesi, 78 .  Bkz. ciidde; - sokağı, 360. 

Bkz. sokak 
Şimendüfer sokağı, 305. Bkz. sokak 
şirket: Tramvay -i, 284 
Şirmerd Çavuş mescidi mahallesi (Molla  Gürani ,  Yusuf 

Paşa, Aksaray), 336, 338,  347, 348, 353,  358, 347 
şukka, 242 

T 
Tahri'r-i emlak kalemi, 3, 66, 70. Bkz. kalem 
Tahta minare mahallesi, 1 52. Bkz. mahalle 
Tahtakaı 'a  hıdmeti, 240, 339 
taife: sarraj-si , 58, 78, 79,  1 1 3 ,  ı ı 4, 1 35 ,  1 76, 256 
taksim, 56; Ayasofya-i, 6, 89; - maslağı, 1 63 .  Bkz. maslak 
Takyeci mahallesi, 1 O. Bkz. mahalle 
Tal'at Efendi sokağı, 1 8 1 .  Bkz. sokak 
ta'mi'r ü termi'm, 1 27 ,  ı 62 
tarik: Arahacı lar çeşmesi -ı, 6, 89; Ayasofya suyı ana -ı, 

1 5 , 22, 56, 58 ,  8 ı ,  83, 93, ı 06, ı 08, 1 29, 1 65,  224, 228, 
229, 236, 264, 269 270, 278, 306, 332, 338, 350; Balcı 
çeşmesi -ı, 36; -ı amın, 43, 1 76, 2 1 7, 372, 383;-ı 
hass, 70; Kırkçeşme suyı -ı, 36, 39, 48, 55, 1 44, 204, 
298, Mustafa Han suyı -ı, 279; Sultan Süleyman vakfı 
su yı ana -ı, ı 9, 24, 28, 2 1 9, 339, 357 

Tarikat-ı Nakşibendiyye, ı O 1 ,  329 
taş tekne, 25 1 .  Bkz. tekne; -li çeşme, 287, 289. Bkz. çeşme 
Taşkassab, ı ı 0, 306, 3 ı 5, 326, 339, 348, 35 1 , 353, 356, 368 
Taşkonak, 326 
Tatlıkapu, 1 1 5 
Tavşantaşı, I 3 ı ,  1 39, ı 45 ,  1 48, 1 56, 1 60, 386; - caddesi, 

1 50, 280. Bkz. cadde; - sokağı, ı 45. Bkz. sokak 
tefrişat, ı 63 
Teftiş mahkemesi, 1 42.  Bkz. mahkeme 
Tekke; - caddesi, 234. Bkz. cadde; - zokağı, 377. Bkz. 

sokak 
tekne: taş -, 25 1 
tekye: Alaüddi'n -si, 24 1 ,  274; Emirler -si, 347; Özbekler 

-si, 1 03 
teıgraf serçilvCışı, ı 20. Bkz. serçavCış 
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temessük, 2, 5, 9, 1 2, 1 4, 1 5 , 1 6, 1 7 , 1 8 , 1 9, 2 1 ,  22, 27, 36, 
37, 38 , 43, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 66, 70, 7 1 ,  75, 84, 85 ,  
93, 97,  1 00, ı o7 ,  1 09, 1 1 5 ,  1 20, 1 26, 1 29,  1 30, 1 3 ı ,  1 32, 
1 34, 1 36, 1 37, ı 38 ,  1 39,  1 40, 1 43 ,  1 48, 1 53,  1 65 ,  1 69, 
1 72, 1 75 ,  1 80, ı 82, 204, 2 1 0, 2 1 3 ,  2 1 4, 2 1 5, 2 1 7, 220, 
22 1 ,  224, 225, 230, 23 1 ,  237, 239, 242, 247, 248, 253, 
26 1 ,  262, 265, 266, 268, 274, 275, 285, 290, 299, 300, 
302, 3 ı l , 3 1 6, 3 1 7, 3 1 9, 320, 32 1 , 329, 340, 349, 367; 
cedid -, 1 40; hamiş-i -, 4, 1 4, 20, 26, 28, 46, 5 1 ,  53, 
62, 80, ı ı 6, 2 1 �  2 1 7, 2 ı 9, 249, 255, 258, 265, 327, 329, 
33 ı ,  332, 334, 336, 337, 339, 340, 357, 369, 38  ı '  382; 
Hamiş-i -, 3 ,  30, 4 1 ,  62, ı 25, 1 35,  1 79, 224, 303, 309, 
34 1 ;  vakf-i, ı 25 

terilzCı, 9 1 ;  ana -, 2 1 0; Hace Manoıaki -sı, ı ı 3 ,  1 37; Ragıb 
Paşa -sı, ı 44 

tereke, 72 
Terkos nahiyesi muzafiltı, 237. Bkz. muzafat 
termi'mat, 1 62 
Tersilne-i amire veznedarbaşı, 22, 25 
tezkire, 56, 1 6 1 ;  ruhsat -si, 3,  66, 22 1 ,  285, 309 
Timurhan mahallesi, 1 8 . Bkz. mahalle 
Timurkapu, 1 45 
Tiran sokağı, 328. Bkz. sokak 
Tokmaklı Dede zokağı, 234, 236. Bkz. sokak 
tomruk katibi ,  3 1 6. Bkz. katib 
Tophane-i amire, 1 1 5 ; - muhasebecisi ,  353.  Bkz. 

muhasebeci ; - tuıumba müdi'ri, 349. Bkz. müdir 
Topkapu, 239, 30 1  
Topkapu caddesi, 329, 347, 348, 35 1 ,  3 5 3 ,  359, 366 
Toprak zokak, 380 
Tozkoparan, 3 1 0, 3 ! 6, 332 
Trabzon eyaleti muhasebecisi, 274. Bkz. muhasebeci 
Tramvay şirketi, 284. Bkz. şirket 
Tuna !ağını, 306 
Tunusit Mahmud Paşa konağı, 70. Bkz. konak 
tüccar, 232 
Teryane, 75 

u 
Unkapanı, 330 
Uskumrı kemeri, 365 
Uzun ei-Hacc İbrahim Beğ vakfı, 2 1 7. Bkz. vakf; -

musakkafiltı, 2 1 7. Bkz. musakkafiit 
Uzun Tarlabaşı, 46 
Uzunçilrşu, 1 32, 307 
Uzunkemer, 253 
Uzuntarla, 52 

ü 
üç hisse, 77 
Üçler mahallesi, 68, 70. Bkz. mahalle 
ÜRYANIZADE Mehmed Rilşid Efendi (Havass-ı refıa 

katibi) ,  7 
Üsküb valisi, 357. Bkz. vali 
Üskübi mahallesi, 1 45 ,  1 56, 224. Bkz. mahalle 
Üsküdar, 3 ,  1 1 5 ,  1 1 6, 1 34, 1 40, 1 73 , 246, 364 
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V 
vakf: Ahmed Ağa -ı, 22; All Çavuş -ı, 294; Atik Yıliide 

Sultan -ı, 375;  Ayasofya-i kebir -ı, 1 06, 233, 234, 235, 
282, 283, 284, 348, 377; Babü's-sa'ade ağası Osman -ı, 
37; Baltacı Mahmud Ağa -ı, 1 48;  Bezm-i Alem Yıliide 
Sultan -ı, 276, 294; Buğdaycı el-Hacc Mehmed Efendi 
-ı, 3 7 1 ; Cevri Kalfa -ı, 1 59, 359;  Cığalzade Rüstem 
Paşa -ı, 60, 209; Çelebi el-Hacc Mehmed Efendi -ı 
1 5 1 ,  1 60; Çevgani Halil Ağa -ı, 1 47; Derviş Mehmed 
Paşa -ı, 1 49, 284, 3 59, 380; Dülbendcizade el-Hacc 
Mustafa Efendi -ı, 283, 375, 380; Ebu ' l-feth Sultan 
Mehmed -ı, 86; Ebubekir Paşa -ı, 294, 354, 367; el
Hacc Halil Efendi -ı, 294; el-Hacc İsma'il Ağa -ı, ı 55, 
355;  el-Hacc Mustafa Ağa -ı, 348; el-Hacc Mustafa 
Efendi -ı, 29; Emine Hatun -ı, 294; Fatıma Hanım -ı, 

32; Fatıma Hattın -ı, 294, 327; Feyzullah Efendi 
medresesi -ı, 366; Gazanfer Ağa-yı Atik -ı, 3 ı ,  79, 
I 56; Halid Ağa -ı, 33 ;  Halil Efendi -ı, 347, 3 58, 368; 
Harerneyn-İ şerifeyn -ı, I O; Hekimbaşızade Gazi All 
Paşa -ı, 49, 72; H uma Hatlin -ı, 280; Hüseyin Ağa -ı, 
280; Laleli -ı, 29 I ;  Mahmud Ağa -ı, 86; Mehmed 
Es'ad Beğ -ı, I 50; Mı sri Hacı Mustafa -ı, 294; Mi'mar 
Hayreddin -ı, 36 1 ,  370; Mustafa Efendi -ı, 32; 
Müezzin Hacı Mehmed Efendi -ı, 294; Müşfika Hatun 
-ı, 39; Odabaşı el-Hacc Halil Ağa -ı, 88;  Safıyye Sultan 
-ı, 36 1 ;  Silahdar Abdurrahman Ağa -ı, 3 7 1 ;  Sultan 
Ahmed Han-ı evvel -ı, 60, 338, 367; Sultan Bayezid 
ı,  1 9, 25, 42, 33 I ,  356; Sultan Mahmud Han-ı evvel -ı 
64; Sultan Mahmud Han-ı sani -ı, 44; Sultan Mahmud 
-ı, 1 26;  Sultan Selim -ı, 1 24; Sultan Süleyman -ı 5 
8, 9, 23, 40, 4 1 , 44, 63, 67, 68, 74, 75, 1 23,  ı 53 ,  ı

'
57: 

ı 6 ı '  204, 233, 274, 275, 28 1 '  304, 354, 358, 364, 365, 
368, 369, 374, 375, 376, 379; Süleyman Paşa -ı, 273, 
297; Şehid Mehmed Paşa -ı, 374; Şeyh Alaüddin Efendi 
zaviyesi -ı, 286, 288; Şeyhulislam Murteza Efendi -ı, 
366; Şeyhulislam Mustafa Efendi -ı, 1 53 ;  Uzun el-Hacc 
İbrahim Beğ -ı, 2 1 7; Yıliide kethudası Ahmed Efendi 
ı, 95. 96; Yani Ahmed Efendi -ı, 2 1 5; Yasemin Daye 
Hatun -ı, 294; Yazıcızade Mustafa Paşa -ı, 383, 384; 
Zeyneb Sultan -ı, 227; - temessüki, ı 25 .  Bkz. temessük 

vakfiyye, l l l ,  1 77, 3 1 9  
vali: Arz-ı rum -si, 24 1 ;  Bağdad -si 93 257· Cezayir -si 

92; Di yarbekir -si, 6 1 ;  Karesi _:_si,
' 

279 ; Üsküb -si: 
357; Vidin -si, 2 1 4  

V al ide havzı, 2 1 1 ,  246. Bkz. havz 
Yıliide kethudası Ahmed Efendi vakfı, 95, 96. Bkz. vakf 
Vali de kubbesi, 2 1 1 ,  246. Bkz. kubbe 
V ALİDE Sultan, 300, 347 
Yıliide Sultan kethudası, 1 9, 29, 32, 42, 62. Bkz. kethuda 
Yani Ahmed Efendi vakfı, 2 1 5. Bkz. vakf 
varidat: Evkaf -ı, 26, 54, 2 1 4, 308; Haremeyn -ı, 23 1 
Yaridaı muhasebesi, 74 
vas i, l l l , 350 
V ASİL_AKİ (Tersane-i amire sermimarı), 356 
VECHI Paşa (Bağdad valisi), 93 
VEHBi Paşa (Bağdad muhafızı), 3 1 3  
vekaletname, 1 38 
vekll, 2 1 ,  8 1 ,  1 02, 2 1 4  
Vekil-i harc Mehmed Ağa suyı mesleği, 99, 1 80. Bkz. meslek 
veraset, 69 

verese, l l  
Vezir-i a'zam, 1 78, 3 1 8  
vezn ü ayar, 1 03 
veznedar: Maliyye hazinesi -ları, 20 
Veznedar Osman Ağa menzili, 42. Bkz. menzil 
veznedarbaşı : Tersane-i amire -, 22, 25 
Vidin valisi, 2 1 4. Bkz. vali 

y 
Yağhane sokağı, 1 07. Bkz. sokak 
YAHYA Efendi (Defterdar), 2 ı 9 
Ya'küb Ağa mahallesi, 2 1 5 . Bkz. mahalle 
YA 'KÜB Paşa (Aydın müşiri), 1 40 
Ya'küb Paşa yolı, 1 40. Bkz. yol, ayrıca bkz. suyolı 
Yasemin Daye Hatun vakfı, 294. Bkz. vakf 

İNDEKS 

Yazıcızade İbrahim Paşa vakfı musakkafatı, 383.  Bkz. 
musakkafat 

Yazıcızade Mustafa Paşa vakfı, 383, 384. Bkz. vakf 
Yedikulle, 3 1  I ,  322, 323, 355 
Yedikulle hammamı, 322, 323. Bkz. harnınarn 
Yedikulle hıdmeti, 1 ,  1 0, 57, 85, 1 1 6, 232, 239, 240, 283. 

Bkz. hıdmet 
Yedikulle suyolcısı, 5 1 .  Bkz. suyolcı 
Yekta hammaını, 70, 1 73 ; - suyı, 334. Bkz. su 
Yenibağçe, 5 1 , 224, 235, 240, 284, 302, 304, 3 ı 4, 340, 34 1 ,  

3 54, 36 1 , 37 1 , 375, 377, 378, 380, 384 
Yenibağçe hastahanesi caddesi, 304. Bkz. cadde 
Yenicami'  yolı, 339. Bkz. yol 
Yenihan, 83 
Yenikapu, 1 73, 347 
Yenikapu ınevlevihane şeyhi, 1 54, 1 56. Bkz. şeyh 
Yenikapu suyı, 1 67 
Yenimedrese, 29 
Yenişehr müfettişi, 296. Bkz. müfettiş 
Yerebatan, 26 1 
Yeşil tekke zokağı, 235, 275 . Bkz. sokak 
Yokuşbaşı, 329 
yol: Eyyfıb Ağa -ı, 1 40; Galata -ı, I 7 1 ,  323; İbrahim Paşa 

-ı, 1 7 1 ,  323;  İstanbul -ı, 1 7 1 ;  Sil ivrikapusı -ı, 347; 
Sultan Mehıned suyı !ağını -ı, 323; Ya'küb Paşa -ı, 
1 40; Yenicami'  -ı, 339 

Yol sokağı, 1 9, 22, 25, 39, 40, 6 1 ,  62,  70,  72, 73, 8 1 ,  374. 
Bkz. sokak 

yorgancı esnafı, 340. Bkz. esnaf 
Yukarıana, 3 80; - hıdıneti, 87, 283.  Bkz. h ıdınet 
Yusuf Paşa çeşmesi (Aksaray), 3 1 8, 327, 338.  Bkz. çeşme 

z 
zabt u tasarruf, 3, 8, 9, 28, 48, 65, 1 22, 1 23 ,  1 57, 1 80, 262, 

308, 325, 353, 36 1 , 370 
Zabtiyye ınuhasebecisi ,  37 
zaviye: Fatih Sultan Mehmed -si, 286, 288; Nakşibendiyye 

-si, 2 1 5; Şeyh Alaüddin Efendi -si, 287, 290 
Zeyneb Sultan vakfı, 227. Bkz. vakf 
Zeyrek, 1 8  
Zibfer(?) Hatfın vakfı ınusakkafatı, 1 29. Bkz. ınusakkafat 
z!mıni, 1 I 6, 1 30, I 76 
zira', 43, 49, 88 
zokak, Bkz. sokak 
Zurnazen Mustafa Paşa suyolı, 1 76. Bkz. suyolı 
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